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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca entender os aspectos históricos e normativos da Lei n.º 

11.343/2006. A partir de revisão bibliográfica percorreu-se as origens históricas da 

proibição do uso e comércio de determinadas substâncias. Foram abordados os 

fundamentos teóricos da proibição atual, bem como foram abordadas algumas leis que 

elucidam o cenário legislativo em que entrou em vigor a Lei de Drogas de 2006. Por fim, 

feita análise detalhada acerca dos aspectos dogmáticos da Lei, para identificar-se seus 

principais institutos. Restaram demonstradas as facetas da proibição, bem como 

evidenciada a existências de motivos escusos por trás das razões de se proibirem consumo 

e comércio de drogas. O estudo é importante para ajudar a compreender uma das leis 

brasileiras mais perversas e como todo o sistema penal, a partir de certo ponto histórico, 

se volta à discriminação e opressão de determinadas pessoas a despeito de se proibir 

substâncias. 

 

Palavras-chave: Drogas, proibição, tráfico, Constituição Federal, encarceramento, 

pobreza.   



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This final paper seeks to understand the historical and normative aspects of Law 11,343 

of 2006. From the bibliographic review of the historical origins of the prohibition of the 

use and traffic of certain substances were examined. The theoretical foundations of the 

current prohibition were discussed, as well as some laws that elucidate the legislative 

scenario in which the Drug Law of 2006 came into force. Finally, a detailed analysis was 

made of the dogmatic aspects of the Law, in order to identify its main institutes. The 

facets of the prohibition have been demonstrated, as well as evidence of the existence of 

motives behind the prohibition of drug use and trade. The study is important to help 

understand one of the most perverse Brazilian laws and how the whole criminal system, 

from a historical point of view, turns to the discrimination and oppression of certain 

people in spite of prohibiting substances. 
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INTRODUÇÃO 

Desde 1988, com a entrada em vigor da Constituição Cidadã, e posteriormente 

com a edição da Lei de Crimes Hediondos e demais diplomas legislativos até a edição da 

Lei de Drogas de 2006, e em diante, notamos uma escalada punitiva do direito penal. De 

lá para cá o número de pessoas encarceradas no Brasil cresceu 707,44% para, em 2016, 

alcançar a marca de 726,7 mil pessoas.1 Cerca de um terço dos homens e dois terços das 

mulheres presos no Brasil estão presos por crimes de tráfico de drogas2, sendo que desses 

grande parte ainda aguarda julgamento. 

Pior que se dar conta do número absoluto de presos é perceber que 53,79% das 

condenações por tráfico de drogas baseiam-se apenas nos depoimentos dos agentes de 

segurança que efetuaram a prisão, e 91,16% das decisões não levaram em consideração 

as condições socioeconômicas e pessoais dos acusados, sendo que que 82,13% das prisões 

são feitas em flagrante e apenas 6,1% são fruto de investigação policial. Em um universo 

onde em 62,33% das sentenças os policiais que efetuaram a prisão foram as únicas 

testemunhas ouvidas no processo, fica clara a falta de estrutura e de embasamento fático 

para essa enorme quantidade de presos. 3 

Sendo o ápice da punitividade alcançado na Lei n.º 11.343/2006, por seus 

diversos institutos em demasia restritivos, é importante analisar as razões de fato para se 

punir o consumo e o comércio de determinadas substâncias de forma tão dura e tão 

voltada às camadas mais pobres e vulneráveis da sociedade, bem como a forma e na 

extensão em que se dá. 

Busca-se entender a forma como se deu a escalada do uso repressivo do direito 

penal para alcançar o sistema repressivo altamente encarcerador atual, e entender as 

nuances da Lei de Drogas a ponto de perceber seu espírito repressivo-discriminatório.  

Para tanto, entendemos ser necessário estudar as origens históricas da proibição 

do consumo e do tráfico de determinadas substâncias, bem como a razão pelo qual apenas 

                                                           
1 INFOPEN. Departamento Penitenciário Nacional. Apresentação coletiva acerca de dados carcerários no 
Brasil. 08/12/2017. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/apresentacao-
coletiva-08-12-2017.pdf>. Acesso em: 26/11/2018. 
2 MARTINS, Elena. Lei de drogas tem impulsionado encarceramento no Brasil. 24/06/2018. Agência Brasil. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/lei-de-drogas-tem-
impulsionado-encarceramento-no-brasil>. Acesso em 26/11/2018. 
3 DEFENSORIA Pública do Estado do Rio de Janeiro. Tráfico e Sentenças Judiciais: Uma análise das 
justificativas na aplicação da lei de drogas no RJ. Rio de Janeiro: Diretoria de Comunicação da DPRJ. 2018. 
Disponível em: <http://www.defensoria.rj.def.br/Documento/Institucional-pesquisas>. Acesso em: 
27/11/2018. 
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algumas são proibidas ao passo que outras, inclusive mais danosas à saúde humana, 

permitidas. Ao mesmo tempo, para se compreender totalmente o tema, ao se observar que 

a escalada punitiva estatal tem seu ápice com a Lei de Drogas, é interessante verificar o 

arcabouço normativo que a precedeu, e que de certa forma conduziu, a sua edição e a 

entrada, bem como analisar seus institutos. 

Para tanto se utilizou revisão bibliográfica histórica e doutrinária sobre o tema, 

bem como realizado estudo sistemático das leis que abriram portas à Lei n.º 11.343/2006, 

e o confrontamento das leis entre si e com a Constituição Federal de 1988, bem como a 

revisão de dados estatísticos fornecidos por algumas agências estatais.  

Ao final, após ter bem assentados os motivos e razões para se proibir o comércio 

e o uso de algumas substâncias, bem como a razão para que essa punição seja da forma 

mais dura e discriminatória possível, assim como a forma como é utilizada, foi possível 

verificar que, sob a justificativa de se proteger a saúde pública, busca-se punir a pobreza 

e justificar outras formas de discriminação social associando-a à criminalidade com uso 

e abuso da retórica argumentativa. 
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1. ANÁLISE HISTORICA 

Não é desde sempre que se penaliza, ou mesmo se tem como ilícito ou imoral, o 

comércio e o uso de determinadas substâncias. Em verdade, muito diversamente do que 

costuma acreditar o senso comum, são bem recentes as legislações nacionais e 

internacionais que buscam eliminar o uso e o comércio de drogas.  

A partir do momento em que se rompeu com o sistema feudalista para o 

surgimento dos Estados Modernos imaginou-se que a humanidade fosse caminhar no 

sentido de cada vez mais libertar o homem individual do arbítrio do Estado.  

A corrente de pensamento iluminista do século XVIII trouxe ares de clareza à 

humanidade ao romper com a ordem vigente à época, em que as nações adotavam a 

monarquia absolutista como forma de governo, em que o monarca tudo possuía e era ele 

mesmo o Estado, como na expressão atribuída à Luis XIV “O Estado sou eu” – não à toa 

se define o início do iluminismo com a morte de Luis XIV. A expressão revela muito 

acerca do caráter absolutista dos governos da época, em que tudo dependia tão somente 

da vontade do governante. Assim, uma conduta era lícita ou ilícita a depender da vontade 

do soberano, e ainda poderia ser lícita a alguns e ilícita a outros a seu bel prazer.  

A partir do ideário iluminista, baseado na imprescindibilidade da técnica 

científica, se concebe um arcabouço mínimo de direitos inerentes à condição humana, 

sendo liberdade e igualdade os mais importantes, como norte de qualquer ordem de 

direito. Direitos esses que se revelam como limitações do poderio estatal face ao 

indivíduo, de forma que o poder irrestrito do monarca se torna incompatível com os 

anseios do avanço racional.  

Nessa época jamais se poderia imaginar que, passados em torno de 400 anos e 

tendo-se fixados os ideais democráticos com a consolidação dos ideais iluministas, 

pudéssemos hoje viver sob a égide de um Estado Democrático de Direito que legitima a 

proibição do livre comércio de determinadas substâncias. Determinadas substâncias essas 

escolhidas arbitrariamente em razão da vontade de alguns, com a única intenção de 

aumentar o ganho financeiro de uns em detrimento de muitos outros, promovendo 

verdadeiro estado de segregação social. 

Como veremos tristemente, parece que alguns ideais tão caros ao iluminismo, 

sobretudo os da igualdade e liberdade, hoje já parecem ter perdido o folego, antes mesmo 
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de terem atingido sua plenitude.4 A partir de certo ponto da história essa liberdade se torna 

abstinência e igualdade passa a ser somente para alguns. 

Para demonstrar o que se afirma será feita digressão pelas normas que deram 

origem ao modelo repressivo atual.  Este passo é importante pois somente entendendo as 

motivações e os aspectos históricos que ensejaram a criação do modelo proibicionista 

poderemos realmente visualizar do que se trata a Guerra às Drogas. 

1.1.  A GUERRA DO ÓPIO (1839 – 1840 E 1856-1860) 

O uso de drogas é presente na história da humanidade desde sempre5, sendo que 

apenas recentemente se proíbe essa prática. O marco inicial para se entender o modelo 

repressivo atual situa-se na China da primeira metade do século XVII.  

A primeira proibição de uso de determinada substância na China data do século 

XVII, em que se proibiu o uso de tabaco, prevendo como punição a decapitação do 

fumante. Em decorrência desta proibição os chineses começaram a fumar ópio, em vez 

de consumi-lo pela via oral, o que decerto tornou o uso da substância muito mais danoso 

à saúde.  

Desta forma, o uso de ópio na china aumentou sobremaneira, ocasionando a 

proibição também desta substância um século após a proibição do tabaco. O argumento 

para tanto foi que o aumento na importação, em razão da grande alta do consumo, estaria 

desequilibrando a balança comercial chinesa, “sem perceber que uma das causas da 

origem de seus problemas foi a própria proibição”.6 

A partir da proibição do ópio, que data de 1729, não se interrompeu a importação 

desta substância, muito por conta da corrupção dos funcionários públicos chineses. Nesse 

período o maior exportador da substância para a China era Portugal, situação que passou 

para a inglesa Companhia das Índias Orientais em 1779. As operações de importação 

continuaram por debaixo dos panos até 1838, quando o governo chinês tornou bastante 

                                                           
4 SANTOS, Alexandre Magno Borges Pereira. Iluminismo político: a libertação do homem pelo Direito. 

Jus, 2012. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/23331/iluminismo-politico-a-libertacao-do-homem-

pelo-direito>. Acesso em: 10 set. 2018. 
5 LOPES, Marco Antônio. Drogas: 5 mil anos de viagem. Superinteressante, 2016. Disponível em: 

<https://super.abril.com.br/ciencia/drogas-5-mil-anos-de-viagem>. Acesso em 26/09/2018. 
6 VALOIS, Luis Carlos. O direito penal da guerra às drogas – 2ed. Belo Horizonte. Editora D’Plácido. 

2017. P. 36-37. 
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mais rígida a proibição, com instrumentos mais coercitivos, realizando apreensões 

maiores e com o fechamento de portos7. 

O governo inglês sentindo-se prejudicado pela proibição decidiu impor a venda 

de ópio à China por meio da guerra8. O ministro de assuntos estrangeiros inglês, Lord 

Palmerston, considerava tratar-se apenas de princípio do livre comércio, coisa que o 

imperador chinês não poderia proibir.  Como aponta Escohotado, mencionado em 

Valois9, Lord Palmerston não à toa defendia a imposição do comércio de ópio à china, 

uma vez que foi uma das pessoas que mais enriqueceu com isso, e, portanto, não podemos 

crer que seu interesse particular se dissociava de seus discursos e atitudes públicas. 

Em verdade não se sabe se a Guerra do Ópio é contra as drogas, a favor das 

drogas ou apenas as tem como subterfúgio. Parece mais que se trata de guerra por poderio 

econômico de alguns. 

Tanto é assim que Inglaterra e China possuíam interesses recíprocos: a China 

como grande importadora do ópio produzido nas colônias inglesas e a Inglaterra 

interessada no chá chinês, de forma que caso se conciliassem, a balança comercial chinesa 

não restaria prejudicada e não haveria razão para impedir quem quer que desejasse 

comprar uma substância – no caso, o ópio -, de fazê-lo, atendendo às leis do livre mercado, 

como aparentava querer Palmerston.  

Mas as coisas não são tão simples, e muitas vezes interesses particulares se 

sobrepõem aos coletivos. Diga-se, Lord Palmerston ocupou diversos cargos públicos 

importantes, tendo atuado como ministro do interior, secretário de guerra, ministro de 

relações estrangeiras e até primeiro ministro, de forma que poderia adotar uma abordagem 

conciliatória com a China, mas a história revela que seus interesses particulares se 

sobrepuseram aos públicos, ainda que veladamente e sob falaciosos argumentos 

aparentemente técnicos e científicos.  

Outrossim, aspectos da personalidade de Palmerston indicam que muito embora 

fosse possível evitar a guerra do ópio, com vantagens manifestas para China e Inglaterra, 

dificilmente ele o faria. A proibição do ópio tornava a exportação para a China muito 

mais lucrativa à Inglaterra, uma vez que caso fosse permitido, perderia grande parte do 

mercado para produtores locais10.  

                                                           
7 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do 

proibicionismo no sistema penal e na sociedade. São Paulo, 2006. P.31. 
8 Ibidem. P. 36. 
9 ESCOHOTADO, Antonio. Historia general de las drogas, 2008 p. 527. Apud Valois, Op. Cit. p. 38. 
10 Ibidem. P. 42. 
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Em decorrência da perda da guerra, com a população carente, da instaurada 

corrupção entre os funcionários públicos chineses, e do enfraquecimento de sua 

Constituição, a imagem que chegou no ocidente era que a China havia entrado em 

colapso, com uso endêmico de ópio por sua população faminta. A impressão que se tinha 

era que o ópio sozinho havia assolado toda uma nação, fruto de pura retórica, uma vez 

que a Inglaterra consumia mais ópio que a China, e lá não havia nenhum problema 

aparente com a endemia da droga. 

Curioso é que na China, após perder a guerra em 1870, o consumo de ópio havia 

diminuído e após o governo tomar uma série de medidas educativas e de informação 

pública em 1880, e autorizar que produtores locais plantassem a papoula, “bastaram 

alguns anos para que o parlamento inglês considerasse o tráfico de ópio em grande escala, 

com destino às casas de fumo, uma atividade moralmente injustificável”.11 

De se ver que o tráfico ilegal de determinada substância torna o negócio muito 

mais lucrativo e que interesses financeiros movem guerras, mesmo quando esta pode ser 

sido evitada por outra via, provavelmente com lucros mais modestos, como demonstrado.  

1.2. O PANO DE FUNDO DA ENTRADA DOS EUA NO ASSUNTO GUERRA – 

SOBRETUDO EXTERNA – ÀS DROGAS 

O segundo grande marco para se entender o atual estado de guerra contra drogas 

– e contra pessoas - é a entrada dos Estados Unidos da América na questão através da 

diplomacia externa. Até então a ideia de uma polícia internacional não existia, e muito 

embora já houvessem acordos internacionais, não haviam mecanismos coercitivos 

eficientes para efetivá-los, ou impor o seu cumprimento. 

Em verdade, já haviam tido outras situações em que países se uniram para fazer 

cumprir determinada imposição, como no caso do combate à pirataria turca na África do 

Norte no século XVII12, capitaneados pela real marinha inglesa, bem como acordos 

internacionais que previam embargos e sanções econômicas, mesmo em tempos de paz, 

para países que se negassem a abolir o tráfico de escravos (Convenção de Paz de Paris 

em 1814-15, do Congresso de Viena em 1815, e do Congresso de Verona em 1822)13. 

                                                           
11 ESCOHOTADO, op cit. Apud Valois, Op. Cit. P. 45. 
12 ANDREAS, Peter; NADELMANN, Ethan. Policing the globe: criminalization and crime control in 

internacional relations, 2006, p. 23. Apud Valois, Op. Cit. p. 46. 
13 Ibidem, p. 28. 
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Porém a entrada dos Estados Unidos no jogo internacional deu outra cara aos 

tratados internacionais, sobretudo no que diz respeito ao uso do poderio econômico, e 

depois bélico, para impor uma vontade individual aos demais. 

Outrossim, para revelar ainda mais que muitas vezes interesses individuais se 

sobrepõem aos públicos, e que pessoas no exercício de funções públicas muitas vezes 

decidem sem avaliar a vontade da maioria, deve-se ressaltar que embora não se tenha 

notícia de participação militar americana nas guerras do ópio, algumas companhias 

americanas possuíam interesse direto na manutenção do comércio de ópio à China. 

Alegando que não eram produtores ou compradores, mas meros transportadores, se 

isentavam de qualquer responsabilidade. Algumas das famílias americanas que mais 

enriqueceram com o comércio espúrio de ópio à China eram – e ainda são - ligadas à 

política, assim como o caso do Lord inglês Palmerston, e por isso não podemos crer, 

novamente, que pautassem suas atuações públicas por interesses diversos dos seus 

próprios particulares. “Entre os que construíram suas riquezas com o comércio do ópio 

estão Delano, avô do Presidente Flanklin Delano Roosevelt; os Forbs, família da qual 

descende Steve Forbes, candidato a presidente dos EUA em 1996 e 2000; além dos Low, 

Peaboy, Perkins e Russel”14. 

Ademais, além de o fato de ser ilícito tornar o comércio mais lucrativo aos que 

se dispõem a correr o risco do negócio, também explica a proibição o anseio religioso-

moral crescente pela libertação da alma por meio da abstinência. Sabemos que os 

caminhos da história muitas vezes são sinuosos e escondem as verdadeiras motivações 

que se fez optar por uma ou outra via, sendo que no mais das vezes não só uma razão 

influi no resultado.  

Como bem assentou Valois, os reformadores evangélicos norte-americanos 

buscavam a reforma da sociedade de com base em conceitos morais e equiparavam 

valores democráticos à religiosos - como sobriedade e abstinência -, sob pena de que a 

democracia ficaria à mercê de incrédulos e pecadores, pessoas que viviam em meio à 

‘infidelidade’, esta vista como sendo a negação da fé cristã. Os primeiros sistemas 

penitenciários do mundo surgiram em razão desse ímpeto religioso, com finalidade de 

proporcionar uma reforma moral ao delinquente na busca de uma sociedade perfeita. 

Valois.15 

                                                           
14 VALOIS, Idem. P. 47-49. 
15 Idem. P. 50-51. 
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Os horrores dos castigos aplicados anteriormente levaram à criação de 

instituições de caráter técnico com finalidade de tratar os desviados, corrigi-los, salvá-

los, torná-los úteis ao convívio social novamente. Expressa o pensamento bipolar que 

distingue os seres humanos corretos, honestos, produtivos e não baderneiros dos 

indolentes, subversivos, loucos. A prisão deveria torná-los dóceis novamente. Também 

criava a necessidade de se vigiar a sociedade para preveni-la dela mesma.16 

Como é bem sabido atualmente, questões religiosas não devem se imiscuir em 

questões de estado por respeito a direitos humanos universais como o de livre crença 

religiosa, em razão de ser possível que diferentes religiões adotem conceitos morais 

diversos, as vezes diametralmente opostos.  

Ainda, além de ser mais lucrativo o comércio ilícito e da crescente influência 

religiosa nas questões de estado, um terceiro fator influiu para a entrada de vez dos 

Estados Unidos na questão Guerra às Drogas – principalmente externa aos limites 

territoriais norte-americanos. 

A Doutrina Monroe, anunciada em 1823, já indicava a intenção de domínio 

norte-americano de todo o continente americano, sob pretexto de defesa contra o 

colonialismo europeu, fechando o espaço para questionamentos maiores acerca da real 

intenção norte-americana. Pode-se equiparar o anseio de dominação norte-americana ao 

praticado pelos grandes conglomerados de empresas, sempre em busca de maior parcela 

do mercado, que representa maiores ganhos e proporcionam maior distribuição de lucros 

aos sócios – no caso os entes federados americanos.17  

1.3. A INFLUÊNCIA NORTE-AMERICANA NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

Desde 1844 os Estados Unidos já possuíam norma interna que proibia 

americanos de comercializarem ópio com a China, porém como o comércio era lucrativo 

à determinadas companhias americanas, em especial algumas pertencentes a pessoas 

influentes no cenário político daquele país, somente em 1887 – após a regulação chinesa 

acerca da plantação e consumo do ópio, com a consequente diminuição da demanda – o 

país efetivamente proibiu navios de partirem de seus portos carregados com ópio 

destinado à China.18 

                                                           
16 RODRIGUES, Thiago; LABATE, Beatriz Caiuby [et al.]. Drogas e cultura: novas perspectivas. 

Salvador: EDUFBA, 2008. P. 99. 
17 Valois, Op. Cit. p. 55-57. 
18 Ibidem. P. 59. 
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Com a política intervencionista americana levada à cabo através da doutrina 

Monroe, após o fim da guerra hispano-americana, e com a consequente posse dos Estados 

Unidos sobre as Filipinas – na Ásia, anteriormente de domínio espanhol -  os EUA 

tiveram de passar a lidar com a questão do ópio, que era regulada, naquela localidade, 

apenas pela via da regulação do comércio e do uso. Sendo contrário à moral-religiosa 

americana de abstinência, logo foram implementadas medida proibitivas em relação ao 

consumo e cultivo dessa substância. 

Ainda, os Estados Unidos, percebendo a reaproximação entre Grã-Bretanha, 

Índia e China e ansioso por não perder espaço – leia-se poder – na diplomacia 

internacional, apressou-se para promover um acordo internacional sobre ópio. Uma das 

principais figuras quando se trata de guerra às drogas é Charles Henry Brent, bispo 

anglicano de posicionamento extremamente proibicionista e ministro americano que 

servia nas Filipinas. Foi o bispo Brent quem, temendo pela eficácia das fortes restrições 

defendidas por si nas Filipinas acerca do ópio por conta do tráfico de ópio, que se 

imaginava ser difícil de impedir - e hoje sabe-se ser impossível.19  

Certo é que o interesse em extirpar as drogas da sociedade, pelos EUA, não se 

expressa da mesma maneira quando essa sociedade vive em solo americano e quando a 

sociedade vive distante, no Oriente. Desta forma é que, por meio de uma lei aprovada em 

1905, foi proibida a importação e venda de Ópio pelas Filipinas por três anos, com 

intenção de diminuir o consumo da substância, medida esta muito mais dura do que 

qualquer outra em vigor no território norte-americano.20 

Destaca-se apenas que o grande número de usuários, e mesmo dependentes, do 

uso de ópio nas Filipinas decorreu da epidemia de cólera – 1902 –, uma vez que era tido 

como bom constirpador. Epidemia causada, em parte, pela própria guerra hispano-

americana e também do sentimento de frustração da população Filipina, que se imaginava 

livre após a guerra.  

Enquanto isso, durante o século XIX e início do século XX, com a explosão de 

descobertas acerca dos usos medicinais, terapêuticos, recreativos de determinadas 

substâncias - hoje tidas como proibidas – propagandas da indústria farmacêutica 

indicavam cocaína como tônico para vitalidade e beleza, como alimento para os nervos e 

como estimulante para um trabalho mais vigoroso e produtivo. Da mesma forma, a 

                                                           
19 Ibidem. P. 59-60. 
20 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. P. 94. 
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famosa Coca-Cola utilizava em sua composição um miligrama de cocaína para cada onça 

do produto.  

Outro personagem importante para se entender como chegamos na resultante de 

corpos empilhados e cadeias superlotadas – sempre de pobres – em nome da guerra às 

drogas é o médico americano Hamilton Wright, especialista em doenças tropicais e tido 

como tão entusiasmado orador que sua dedicação ao discurso proibitivo causava irritação 

até entre seus aliados. Hamilton, após fracassado estudo que concluiu erroneamente que 

uma doença causada por deficiência de vitamina B seria na verdade causada por infecção 

bacteriológica casou-se com a filha de um industrialista e poderoso senador de americano 

e passou a buscar favores do sogro para o ingresso na vida política.21 

Além do interesse em ver o território norte-americano livre do ópio, também 

havia interesse na retomada do comércio com os quatrocentos milhões de chineses, 

sobretudo à frente da Inglaterra.22 

A conferência de Xangai de 1909, realizada em razão do lobby do Bispo Brent 

por uma regulação internacional em favor da proibição do uso e comércio do ópio, foi o 

primeiro acordo multilateral a considerar as drogas como questão internacional. Brent 

levou o médico Wright para acompanhá-lo, como voz de autoridade. Para conseguir o 

passe à conferência de Xangai o médico realizou pesquisas por conta própria sobre o ópio, 

tendo concluído pelo crescente aumento do uso de ópio na América, conclusão novamente 

errada, uma vez que desde 1900 se vinha diminuindo o consumo de ópio nos EUA. 

Contudo, a conclusão à qual chegara o médico era perfeita aos interesses norte-

americanos e assim foi enviado para acompanhar Brent na conferência.23 

Nesse contexto a Inglaterra também possuía certo interesse de proibição. 

Enquanto era favorável à proibição de morfina e de cocaína, produzidas em grande parte 

pela sempre forte indústria farmacêutica alemã, lutava por um controle menor acerca do 

comércio do ópio. Contudo esse apoio em relação a determinadas substâncias favoreceu 

o ambiente para a o punitivismo absoluto de hoje em dia. 

Após essa primeira conferência os Estados Unidos, por meio de Brent e Wright, 

passaram a importunar outros países para que uma nova convenção ocorresse, desta vez 

                                                           
21 GRAY, Mike. Drug crazy: how we go tinto this mess and how we can get out. 1998. P. 41. Apud VALOIS, 

Op. Cit. p. 62. 
22 DE CARVALHO, Jonathas Carlos. A Emergência Da Política Mundial De Drogas: O Brasil E As 

Primeiras Conferências Internacionais Do Ópio. Oficina do Historiador. Porto Alegre. EDIPUCRS. v. 7. 

n. 1. Jan./jun. 2014. p. 02. 
23 VALOIS, Op. Cit. P. 61. 
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com poderes plenipotenciários. Como o país não possuía nenhum interesse econômico 

com o comércio de ópio e como buscava maior participação no cenário político 

internacional, deu liberdade a Brent e Wright para promoverem suas causas, sobretudo 

porque entendiam o assunto como sendo de grande potencial para tanto.  

Assim, em 1912 ocorreu a conferência de Haia - Primeira Conferência 

Internacional do Ópio. Nela diversos interesses relacionados à droga estavam em jogo. 

Por um lado Grã-Bretanha, França e Pérsia, tinham lucros com o comércio de ópio, 

enquanto Alemanha possuía a melhor indústria em produção de morfina e cocaína. 

Portugal, procurando proteger seus lucros com a colônia de Macau – ópio - insere no texto 

da conferência uma cláusula pela qual se um dos países signatários não cumprisse 

efetivamente o texto integral da conferência, esta se tornaria sem efeito.24 

As resultantes das duas convenções foram que os Estados Unidos conseguiram 

consolidar no mundo sua postura proibicionista em relação às drogas, estabelecendo a 

necessidade de cooperação internacional no controle de narcóticos25, e que eles passaram 

a veicular internamente notícias de que seu país liderava o cenário internacional de luta 

contra às drogas, uma vez que o uso de ópio na China só aumentou.26 

No Brasil, somente em 1921, após pressão norte-americana sobre diversos países 

que ainda não haviam implementado as disposições internamente, foi promulgado o 

Decreto n.º 4.294/1921 que introduziu em nosso ordenamento as convenções já 

assinadas.27 

1.4. O TRATO INTERNO NORTE-AMERICANO EM RELAÇÃO ÀS DROGAS 

Ao mesmo tempo em que a indústria farmacêutica viveu grande crescimento a 

partir de novas técnicas científicas a partir de 1800, com o avanço da química orgânica, 

para isolar a morfina, heroína e cocaína passando a ofertar cada vez mais produtos com 

estes compostos, paulatinamente a visão puritana da abstinência ganhou espaço. Crescia 

no país movimentos de forte caráter moral-religioso, avesso a drogas em geral, que passou 

a considerar o consumo de tais substâncias (cocaína, ópio, tabaco, álcool, etc) como vícios 

de pessoas imorais, pertencentes de classes sociais inferiores 28. 

                                                           
24 Ibidem. P. 65-70. 
25 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 38. 
26 VALOIS, Op. Cit. P.73-74. 
27 DE CARVALHO, Jonathas Carlos. Op. Cit. 14. 
28 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 48. 
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Em 1890 a guerra às drogas mostra sua verdadeira face: o preconceito. 

Evidenciou-se quando foi aprovada uma lei pelo Congresso Federal que limitava a 

cidadãos americanos a elaboração do ópio para fumar, claramente contra os chineses que 

culturalmente sempre fizeram do ópio fumado.  

Da mesma forma, no sul dos Estados Unidos, forjou-se a figura do negro bêbado 

e sua propensão hereditária ao abuso de álcool, enquanto no Oeste temia-se o índio 

bêbado. Durante as convenções internacionais de 1909 e 1912 o médico Wright utilizou-

se do estereótipo do negro violento forjado para demonizar a cocaína, vinculando a droga 

a eles e a crimes bárbaros como o estupro, mesmo que não houvesse nenhum indício de 

que negros fizessem mais uso da droga do que a parcela branca.29 

Posteriormente à convenção de Haia de 1912, os representantes norte-

americanos voltaram para casa com o discurso de que o país liderava o cenário 

internacional de combate às drogas e que não poderiam agir internamente de forma 

contrária. Desta forma, já em 1914 o Congresso Nacional Americano edita o Harisson 

Act, severa lei que proibiu o uso não-médico de substância psicoativa e criava controle 

rígido sobre a circulação do ópio, e derivados, desde suas entradas no país à receita 

médica, e até restringia seus usos em diversos produtos, incluindo fármacos.30 Os únicos 

que podiam ser punidos até então eram os traficantes e os médicos que receitassem drogas 

irregularmente, sendo que nos doze anos após a entrada em vigor do Harisson Act foram 

presos pelo menos 25 mil médicos, com 3 mil condenações e milhares de licenças 

revogadas, o que rapidamente fez cessarem as prescrições dessas substâncias e com que 

cada vez mais se procurasse o mercado informal para tanto.  

Sobre o médico Wright que, de forma certeira, deu embasamento teórico – 

mesmo que quase inteiramente falso, apenas com finalidade de manter seu cargo público 

– às leis e ideais proibitivos, mencione-se apenas que foi demitido em 1914 por conta de 

frequentemente ir trabalhar fedendo a álcool.31 

Logo à frente, em 1919 foi aprovada a Lei Seca americana, ampliando-se os 

lucros de organizações criminosas, uma vez que o comércio ilícito é sempre mais 

lucrativo e tendo-se em vista que o álcool já se encontrava devidamente enraizado em 

todas as camadas sociais. Ocasionando, da mesma forma, a necessidade de melhor 

aparelhamento da polícia. 

                                                           
29 VALOIS, Op. Cit. P. 76-79. 
30 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 51. 
31 VALOIS, Op. Cit. P. 81-87. 
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Em decorrência do tratado de 1912 e da influência americana, vários países 

trataram de aprovar suas primeiras legislações contra as drogas nesse mesmo período, 

como Bolívia, Equador e França em 1916; Colômbia, Inglaterra e Holanda em 1920; Peru 

em 1921; Suíça em 1924; Alemanha em 1929; e Venezuela em 1930.  

A maconha, por outro lado, que até então não chamava atenção nenhuma no 

cenário internacional, foi introduzida em solo americano já durante o período de 

intolerância às drogas, chegando em 1920 através de mexicanos, que após a depressão de 

1930 tornaram-se não mais bem-vindos, sendo vinculados a atos violentos, e com eles a 

maconha em si. 

Nesse cenário de proibição total foram aprovados o Narcotic Drug Import and 

export Act em 1922, que limitava as importações de ópio bruto e coca para fins 

exclusivamente medicinais, e posteriormente o Marihuana Tax Act em 1937, que 

controlava a venda da planta e considerava o porte ilícito crime com pena de até dez anos 

de prisão, podendo chegar a 40 anos para reincidentes.32 Ao mesmo tempo fortes 

propagandas contra o uso da droga foram veiculadas pelo governo, vinculando negros à 

cocaína, hispânicos à maconha, irlandeses ao álcool, chineses ao ópio.33 Ocasionaram 

ainda a criação de grupos de ódio contra essas pessoas, como o Ku Klux Klan, por 

exemplo.  

Embora o evidente fracasso da Lei Seca, revogada em 1933, os esforços contra 

as demais drogas não pararam. Em 1930 foi fundado a Agencia Federal de Narcóticos 

(FBN), com a designação de Harry J. Anslinger – conhecido como o maior czar das 

drogas - como seu primeiro diretor. Em 1956 é instituída pena de morte para quem 

fornecesse heroína a menor de idade, e as penas mínimas para tráfico de qualquer droga 

passaram para dez anos.34 

Ressalte-se que Anslinger - grande catalizador da criminalização da maconha - 

de início não acreditava que a maconha pudesse ser causadora de algum mau, tendo 

chegado a declarar à imprensa que se tratavam de conjecturas os crimes imputados às 

consequências do uso da substância. Contudo, vendo na proibição desta substância 

chance de aumentar a estrutura da FDN, aumentando sua área de atuação após ter sido 

diminuída com o fracasso da Lei Seca, e consequentemente adquirindo mais poder, aliado 

                                                           
32 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. 51-52. 
33 RODRIGUES, Thiago. Op. Cit. P. 97. 
34 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 51-52. 
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ao xenofobismo oriundo do sudoeste americano, viu na proibição da maconha uma grande 

oportunidade – pessoal.  

Após comprar a ideia, Anslinger passou a fazer forte propaganda contrária à 

maconha, veiculando diversas notícias de crimes bárbaros que supostamente estariam 

ligadas ao abuso da substância, os quais foram prontamente negados por médicos durante 

a audiência no Congresso Americano que fez aprovar a proibição da maconha, mas não 

era o que o congresso queria ouvir.  

Anslinger, que possuía todo apoio de diferentes ramos da indústria – muito 

porque controlava as substâncias que estas poderiam usar -, como a farmacêutica, a têxtil 

e a madeireira (o cânhamo tem potencial para produzir papel e tecido mais barato, e mais 

forte, que os convencionais), já havia tentado introduzir a proibição da maconha em 1936 

na Conferência para Supressão do Tráfico Ilícito que ocorreu em Genebra, na esperança 

de que fosse mais fácil aprovar tal norma internamente nos EUA posteriormente, assim 

como se deu em relação à proibição do ópio. Contudo, não obteve o mesmo êxito e ao ser 

contestado pelo colegiado da Conferência, em ato de birra, fez se retirar toda a comissão 

americana.35 

1.5. LIGA DAS NAÇÕES 

Durante o período da Primeira Guerra Mundial os tratados acerca das drogas 

restaram sobrestados, dando lugar a assuntos mais urgentes, e apenas cinco países 

ratificaram a convenção de Haia nesse período. Porém, o pós-guerra foi decisivo para a 

história da proibição das drogas, com grande parcela de influência norte-americana no 

cenário internacional.36 

Ao fim da guerra foi criada a Liga das Nações, instituída pelo Tratado de 

Versalhes em 1919, e que tinha como objetivos reconstruir o mundo destruído pela Guerra 

e a paz mundial. Os EUA logo correram à Paris para liderarem o movimento, e sendo os 

que mais ganharam com o conflito armado tinham clara intenção de que a situação se 

mantivesse, ou ainda que se ampliasse. Aliado a isso, a Alemanha, grande opositora do 

proibicionismo norte-americano por conta de sua indústria farmacêutica forte, estava 

derrotada e sem poder de reação, ficando de fora das tratativas do novo acordo de paz.37 

                                                           
35 VALOIS. Op. Cit. P. 103-122. 
36 Ibidem. P. 123-138. 
37 Ibidem 



22 
 

Contudo, não por influência norte-americana, mas inglesa, foi incluído no 

Tratado de Versalhes que todos os países que a ele subscrevessem estariam 

automaticamente ratificando e aceitando os termos da Convenção de Haia, 1912. A 

imposição foi incluída sem maiores discussões ou questionamentos juntamente com o 

problema da “escravidão branca”. Desta feita, passados apenas seis anos do Tratado de 

Versalhes, o número de subscritores à Conferência de Haia havia subido para cinquenta38.  

Embora tenham corrido para tomar a frente nas tratativas, os primeiros passos 

tomados contra as drogas, bem como a forma de expressar os poderes do comitê não 

agradaram os EUA, ocasionando que este não compusesse a nascente Liga das Nações. 

Os EUA já defendiam medidas mais enérgicas do que simplesmente as promulgadas pela 

Conferência de Haia, muito em razão do medo que já preludiava a Guerra Fria, de “boatos 

de que comunistas, anarquistas e imigrantes alemães estariam usando drogas para destruir 

a população norte-americana”, sobretudo com o sucesso Bolchevique de 1919. 

Mesmo ficando de fora da Liga das Nações, quando o Comitê Consultivo sobre 

o Ópio começou a funcionar, os EUA enviaram representante para compô-lo, mas apenas 

com capacidade consultiva. Muitos dos representantes que atuaram nas convenções 

anteriores sobre o ópio estavam presentes novamente, sendo que a delegação norte-

americana ainda era composta pelo Bispo Brent e pela viúva do médico Hamilton Wright, 

que havia o acompanhado em 1912. 

A política norte-americana ainda era a mesma, defendendo que, de forma ilógica, 

eliminando-se a oferta de drogas, acabariam o problema do consumo. A questão era 

apenas jogar o problema para fora do seu país, o que explica muito da política de invasão 

de países latino-americanos, de controle policial direto sobre eles, e ainda de se aplicar 

sanções econômicas quando não agem da forma desejada. 

Diante da posição norte-americana absolutamente intolerante em relação às 

drogas, e sendo assunto ainda muito controverso para se discutir no recente pós guerra, 

foi acordado que deveria ser realizada nova conferência específica para atualizar os 

termos tratados em Haia.39 

Em 1920, o deputado Sephen G. Porter passa a exercer liderança no Congresso 

norte-americano no tema drogas40. Porter consegue aprovação de duas resoluções 

conjuntas entre as duas casas do Congresso para que os emissários norte-americanos 

                                                           
38 Ibidem. p. 131. 
39 Ibidem. p.123—138. 
40 Ibidem. p. 135. 
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ficassem proibidos de assinar qualquer acordo que não fosse no sentido de suprimir 

totalmente o tráfico de drogas e ainda para acusar a Inglaterra – por intermédio de seu 

governo sobre a Índia, a Pérsia e a Turquia – como culpada pelo consumo de Ópio e Peru, 

Bolívia, Java e Holanda pelo da cocaína (HJR 453 e HJR 195).41 

Assim, em 1925 é realizada a Segunda Convenção Internacional sobre o Ópio – 

na verdade foram duas convenções em 1924 e 1925, mas historicamente ficaram 

conhecidas como uma só, sobretudo porque a primeira não auferiu muitos resultados 

práticos. Os EUA compareceram como observadores mesmo não tendo sido convidado.  

Originariamente a Convenção trataria apenas do ópio, mas a maconha surgiu nos 

debates mencionada pelo representante do Egito, tendo o assunto ganhado força nas 

próximas reuniões, chamando a atenção também de outras nações. Desta forma, o assunto 

foi delegado a um subcomitê que possuía o médico brasileiro, Pernambuco Filho, em sua 

composição, que declarou, na ocasião, que a maconha seria mais perigosa que o ópio. No 

entanto não se sabe a razão para tanto, uma vez que o médico possui estudo datado de 

1915 dizendo justamente o contrário. Para Luis Carlos Valois, a mudança de pensamento 

do médico pode ter se dado em razão de, em 1921, ter fundado o Sanatório Botafogo, a 

partir do que começou a tender para o lado que mais o beneficiava financeiramente.42 

Nessa época, os EUA eram credores de metade do mundo, também uma das 

razões pelas quais pode ter sido mais fácil que outros países decidissem querer agradá-lo 

seguindo seus ideais proibitivos, mesmo não concordando com isso. Contudo, não os 

esforços e resultados da Convenção não foram tão satisfatórios aos interesses americanos, 

que consideraram pequeno aumento no controle sobre as drogas, e assim estes deixaram 

novamente uma convenção antes da hora.43 

Valois, mencionando Bewley-Taylor diz que os EUA não buscavam a proibição 

das drogas apenas por valores morais, mas atendiam interesses de indústrias 

farmacêuticas norte-americanas, algumas situadas na Europa, que não podiam perder 

ganho para o tráfico ilícito. Com a Convenção de Genebra também passaram a ser 

reguladas pelo órgão internacional, além das drogas já tratadas em Haia, as folhas de coca, 

a cocaína pura, a maconha e a econonina, e ainda se criou a ressalva de que novas drogas 

poderiam ser incluídas mediante entendimento das comissões da Liga das Nações.  

                                                           
41 Ibidem. p. 123-138. 
42 Ibidem. p. 143. 
43 Ibidem. p. 152. 
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Assim, não resta dúvidas que o boicote americano logrou, no mínimo, chamar 

atenção de todos para o problema drogas, que urgia uma solução enérgica e imediata. 

Pouco a pouco outros países perceberam que seria melhor contar com o apoio político 

dos EUA do que com o ganho econômico que auferiam até então barrando a proibição 

das drogas.44  

Contudo, não foi vazia de efeitos práticos, a se ressaltar que houve a criação do 

primeiro órgão multilateral responsável pela política de drogas no mundo, o Comitê 

Central Permanente. Sua principal função era fiscalizar o mercado das substâncias tidas 

como ilícitas, e os países signatários do tratado se comprometeram a enviar relatórios de 

importação, exportação, estatísticas e previsão de consumo com finalidade de se 

identificar a real demanda mundial pelos produtos, para assim conseguir garantir que 

somente os entes credenciados pela Convenção os produzissem.45  

A convenção foi internalizada pelo Brasil pelo Decreto n.º 113/1934.46 

Já em 1931 foi elaborada a Primeira Convenção de Genebra, que contou com a 

presença de delegação americana, desta vez não mais como ouvinte. Desta vez 

comandada por Anslinger, chefe da FBN, que promoveu reuniões secretas e fez bastante 

lobby, a delegação americana obteve os êxitos que não tivera na convenção de 1925. 

Limitou-se a produção de drogas para finalidades médicas e científicas, restringindo a 

quantidade da substância que os países poderiam ter, sendo vedado que excedessem o 

limite de produção.47  

Valois menciona que:  

O que ocorria era um verdadeiro mercado. As preocupações com quantidades, 

a tentativa de acordo sobre limites, eram mais direcionadas a controlar o ganho 

dos outros do que efetivamente as drogas.
48

  

Sem haver consenso, principalmente por conta da falta de alguns países 

produtores como Rússia, Afeganistão e Bolívia, a Convenção apenas aprimorou a 

determinação para que os países continuassem a colher dados com finalidade de se 

estabelecer a real necessidade de uso médico das substâncias proibidas e também 

impunha aos países que criassem estruturas de controle e fiscalização do uso e comércio 

dessas substâncias nos seus âmbitos internos.49  

                                                           
44 Ibidem. p. 143-157. 
45 DE CARVALHO, Jonas. Op. Cit. P. 06. 
46 Ibidem. p. 16. 
47 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 39. 
48 VALOIS. Op. Cit. P. 166. 
49 DE CARVALHO, Jonas. Op. Cit. P. 10. 
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Já em 1935 é criado o órgão brasileiro Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes (CNFE) - criada pelo decreto nº 780 de 28 de abril de 1936 - com vistas a 

atender às determinações da Convenção de Genebra, após o país receber uma nota circular 

da Liga das Nações convocando-o, assim como outros países, a ingressar na luta contra a 

propagação da toxicomania e o tráfico ilícito. A comissão brasileira tinha a incumbência 

de elaborar relatórios e estatísticas e até mesmo leis, de forma centralizada, e até mesmo 

representar o Brasil nos tratados e convenções internacionais, alinhando-se ao modelo 

proibicionista norte-americano.50 

Em 1936 foi assinada a Segunda Convenção de Genebra, direcionada 

especificamente à supressão do tráfico ilícito de drogas perigosas. Esse acordo acabou 

por criar parte do estereótipo do traficante que temos hoje em dia, pois aqui se tem o 

marco de transição entre as disputas entre países por ganho econômico e a disputa de 

países contra pessoas, esquecendo-se que nações são feitas de pessoas. Os problemas de 

soberania nacional deram espaço ao anseio punitivo, xenofóbico e racista.  

O Brasil foi representado pelo médico sanitarista Pernambuco Filho, diretor do 

Sanatório de Botafogo, e o delegado Dr. Demócrito de Almeida, jurista especialista na 

área dos tóxicos. Os representantes foram escolhidos pela CNFE.51 

Essa convenção determinava que os países signatários possuíssem lei prevendo 

prisão para quem contrariasse os termos da convenção - traficantes. Também importante 

mencionar que o tipo penal do tráfico de drogas desde então passou a contemplar diversos 

verbos, coisa que se verifica até os dias de hoje. Desta forma, não só o traficante é preso, 

mas qualquer um que tenha tido contato com a droga incorre na mesma pena. Também a 

previsão legal de um tipo penal autônomo para os que se associassem para cometer o 

crime de tráfico de drogas. Apesar de ter influenciado a maior parte desse tratado, 

novamente os EUA não assinaram o compromisso, uma vez que saíram insatisfeitos 

alguns pontos, como em relação a extradição, que queriam que fosse irrestrita.52 

 Pode-se perceber nítida intenção de sanear a sociedade, expurgando os pobres e 

drogados que sujavam as ruas consigo mesmos. Usuários de drogas que em geral não 

fazem mal algum. Buscavam, assim, normalizar a sociedade com sujeitos dóceis e 

produtivos.53 

                                                           
50 Ibidem. p. 16-20. 
51 Ibidem. 
52 VALOIS. Op. Cit. P. 181-185. 
53 DE CARVALHO, Jonatas. Op. Cit. P. 12. 
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1.6. II GUERRA MUNDIAL E ONU 

Os EUA não cessaram seu ímpeto de dominação com a guerra e pressionou onde 

pôde, até mesmo utilizando-se de fatores da própria guerra como elemento de barganha. 

Aproveitando-se disto, Anslinger tratou de trazer os órgãos da Liga das Nações ligados à 

repressão das drogas de Genebra para os EUA.54 

Por outro lado, teve de fazer vista grossa ao uso de drogas por seus próprios 

soldados55 e ainda se imiscuiu com setores ilícitos, como a máfia italiana (contra o 

comunismo)56. Teve até o caso em que Anslinger realizou a compra de grande quantidade 

de ópio do Turquia, Índia e Irã para evitar que a Alemanha tivesse acesso às substâncias. 

Ainda, o governo norte-americano passou a incentivar os agricultores a plantarem 

maconha durante a guerra após a interrupção do fornecimento de fibra pelo Japão em 

1942.  

Da mesma forma, utilizou o México como canteiro para plantação de ópio e 

maconha, o que fez com que, após a guerra, este país se tornasse o principal fornecedor 

de heroína e maconha para o EUA. Também utilizou o Peru para que não ficasse sem o 

suprimento de coca necessário.57 

Porém, com o fim da Guerra, em 1961 foi realizada a Convenção Única sobre 

Entorpecentes, primeira convenção sobre o tema da recém-criada Organização das 

Nações Unidas (ONU), inaugurando a era da verdadeira intolerância absoluta às drogas, 

proibindo expressamente o fumo e a ingestão de ópio, assim como o simples 

mastigamento da folha de coca e o uso não-médico da maconha. “Pretendia-se impor uma 

valoração negativa sobre uma cultura ancestral, sem levar em consideração a diversidade 

cultural dos povos”.58 

Inaugurou também a fase da militarização da segurança pública59, tendo o EUA 

como grande espelho para o mundo nesse sentido. Em período de Guerra Fria, os EUA 

conseguiram obter ainda mais influência no cenário internacional do combate às drogas. 

                                                           
54 Valois. Op. Cit. P. 186-200. 
55 CAUTI, Carlo. Conheça a trágica história do uso de drogas nas frentes de batalha. Revista Galileu. 

29/03/2016. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/03/conheca-tragica-

historia-do-uso-de-drogas-nas-frentes-de-batalha.html>. Acesso em: 20/11/2018. 
56 FUJITA, Luiz. Quais foram as principais famílias da máfia nos Estados Unidos?. Super Interessante. 

04/07/2018. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-foram-as-principais-

familias-da-mafia-nos-estados-unidos/>. Acesso em: 20/11/2018. 
5757 Ibidem. 
58 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 39-40. 
59 Ibidem. p. 40. 
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A ONU, deve-se dizer, foi idealizada pelo EUA como a melhor oportunidade de 

fazer valer, de vez, sua política de repressão total às drogas. Pensava-se que a Liga das 

Nações não havia logrado o proposto porque nem todos os países seguiam as 

determinações punitivistas norte-americanas. Até mesmo porque na Liga todos os países 

possuíam igual peso em seus votos, o que não acontece na ONU.  

A partir de então, com a adesão de 74 países à Convenção Única sobre 

Estupefacientes – promulgada pelo Brasil em 27 de agosto de 1964 -, e ainda pelo fato de 

ser a sede da ONU localizada em solo norte-americano, a política norte-americana ganhou 

um grande catalizador, sobretudo nos países menos desenvolvidos até então à parte das 

discussões. Muitas sessões na ONU foram encerradas sem muitas discussões, cada vez 

mais complexas, menos pessoas tinham condições de debate-las e também não queriam 

parecer burras, lenientes com o grave problema das drogas ou antinorte-americano. 

Passava batido que o maior consumidor de drogas no mundo era o EUA, e este justamente 

queria empurrar as nefastas soluções para os países mais marginalizados.60  

Seguiu-se pela Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1972, que incluiu 

substâncias psicotrópicas na lista de substâncias proibidas, passando a proibir 

estimulantes, anfetaminas, o LSD, sedativo-hipinóticos e tranquilizantes.61  

No Brasil foi ratificada em 1973 e ingressou no direito brasileiro pelo Decreto 

79.388. 

Essa convenção foi interessante porque houveram tratativas acerca da 

necessidade de se proibir o comércio e consumo de drogas sintéticas, como os remédios, 

barbitúricos e anfetaminas, mas concluiu-se que não era necessário. Interessante é ver a 

diferença do tratamento em relação às drogas produzidas no hemisfério norte e sul do 

globo. Sobretudo quando há relato de que representantes de indústrias farmacêuticas 

foram vistos pela convenção, alguns até dentro das delegações de alguns países. Segundo 

Valois, “A aparência que se tem dos relatos sobre essa conferência é que houve 

praticamente uma invasão das indústrias farmacêuticas, se não enviando funcionários 

disfarçados de representantes diplomáticos, com seus próprios representantes circulando 

entre as delegações”.  

                                                           
60 VALOIS. Op. Cit. P. 226-252. 
61 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 40. 
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O próprio Adolf Lande, quem foi incumbido de escrever os textos base da 

conferência era representante um conglomerado farmacêutico, a Pharmaceutical 

Manufacturers’ Association.62  

Posteriormente, em 1988, foi realizada a Convenção das Nações Unidas contra 

o tráfico ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988, a mais dura de 

todas. Nessa época já havia se tornado pacífico no mundo que as drogas eram um mal a 

ser combatido energicamente.  

Luciana Boiteux afirma que se tratou “de uma convenção quase que 

exclusivamente voltada para a repressão, com o propósito confesso de aperfeiçoar os 

instrumentos repressivos existentes e introduzir novos, e contemplar âmbitos até então 

desconhecidos”.63 

Criou-se um forte instrumento punitivo para combater as organizações de 

traficantes, tanto com penas mais duras, quanto a otimização nas possibilidades de 

extradição e cooperação internacional, e também com a previsão de uso da força militar. 

A escalada das possibilidades de invasão estatal sobre a vida privada não parou, e previa 

o confisco dos bens do traficante, bem como a criminalização de diversas formas de 

participação de menor importância no tráfico – como incitação pública, a associação, a 

tentativa, a cumplicidade, a assistência, bem como condutas paralelas como lavagem de 

dinheiro, e a possibilidade da ação controlada. Também se previa pena de prisão ao 

usuário.64 

Ainda previa a necessidade de erradicar todos os cultivos de plantas narcóticas, 

afetando diretamente as economias e culturas de diversos povos latino-americanos. As 

necessárias prisões não levavam em conta a estrutura carcerária de cada país, e, nas 

palavras de Thiago Rodrigues: 

Hoje, menos de cem anos depois das primeiras iniciativas de controle de drogas 

psicoativas, o padrão mundial para lidar com tais substâncias é, salvo pequenas 

e não propriamente anti-proibicionistas exceções, o da perseguição e 

criminalização ampliadas que sequer chegaram perto do objetivo inicial de 

erradicar hábitos, mercados e drogas. De forma aparentemente paradoxal, a 

“ineficácia” do proibicionismo gera demandas por sua reforma, ora clamando 

por medidas alternativas – mais brandas para usuários, mais severas para 

traficantes –, ora exigindo maior dureza, mais fiscalização, mais punição para 

todos. Num caso como em outro, o estatuto da Proibição não é arranhado. Qual 

o sentido, então, em manter uma “guerra perdida”? 

                                                           
62 VALOIS. Op. Cit. P.277-283. 
63 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Op. Cit. P. 42. 
64 Ibidem. p. 41-43. 
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[...] O “fracasso” da proibição, então, potencializa-se em positividade: a guerra 

perdida contra “as drogas” significa a guerra diariamente renovada e eficaz 

contra pobres, imigrantes, negros, camponeses entre outros “ameaçadores”. 
65

 

Desta forma, percebe-se a real motivação de se proibir o consumo e comércio de 

determinadas substâncias, e fica bem claro que nada tem a ver com controle da 

criminalidade, mas sim em controle de determinadas pessoas. Não se trata de proibir uma 

substância, mas sim pessoas. 

                                                           
65 RODRIGUES, Thiago. Op cit. P. 97-99. 
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2. DO CENÁRIO TEÓRICO E NORMATIVO DE INTRODUÇÃO DA LEI N.º 

11.343/2006 

Pois bem, após se verificar, no âmbito internacional, como se deu o nascimento 

e a difusão da política de drogas atual - baseada na busca por uma sociedade livre das 

drogas por meio da proibição e da abstinência -, percebe-se de forma clara que aplicamos 

política pública alienígena em terras tupiniquins, uma vez que não foi por nós – nem para 

nós – elaborada.  

O próximo passo é analisar em que circunstâncias jurídicas se deu o 

amortecimento da política estadunidense de proibição. Para tanto, parece adequado passar 

da análise do substrato fático que originou o viés proibicionista à análise dos modelos 

teóricos por meio dos quais se aplica na prática uma norma que busca na negação de fato 

naturalmente humano a redenção social. 

Somente entendendo bem a forma como o direito legitima opções meramente 

políticas se poderá evidenciar as incongruências do sistema odioso ao qual estamos 

submetidos e os riscos da dogmática jurídica. 

 Para demonstrar fielmente como paulatinamente garantias e liberdades 

individuais foram relativizadas, contudo, é preciso partir de um ponto antecedente às leis 

que o fizeram, até mesmo para entender como o discurso imperialista estadunidense 

tomou conta do sentimento social para conseguir avançar para o campo normativo. 

2.1. DO SUBSTRATO IDEOLÓGICO QUE SUSTENTA A LÓGICA 

PROIBICIONISTA 

Salo de Carvalho acredita que o sistema brasileiro de proibição das drogas 

sustenta-se no tripé representado pelos Movimentos de Lei e Ordem (MLOs), pela 

Ideologia de Defesa Social (IDS) e pela Ideologia de Segurança Nacional (ISN)66. São, 

em suma, correntes ideológicas que fundam o direito penal do inimigo. 

2.1.1. Ideologia de Defesa Social 

Nascida simultaneamente às revoluções burguesas, quando se torna necessário 

codificar as normas e se desenvolver uma ciência do direito, a Ideologia de Defesa Social 

ganhou importância na área penal ao estabelecer mecanismos racionais de repressão ou 

                                                           
66 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da 

Lei 11.343/06.  6ª ed. rev., atual. e ampl. – Saraiva, 2013. Posição 1341. 
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erradicação do delito, de forma que seus conceitos e princípios foram absorvidos não só 

pela ciência jurídica, mas também pelo senso comum. O estudo da criminologia de forma 

integrada, entre o homem e a sociedade, integra as escolas liberal clássica e positivista 67.  

Baseia-se precipuamente em alguns princípios que revelam seu caráter 

maniqueísta ao equiparar o delito a um bicho da maçã – o delito sendo o bicho (mau) e a 

sociedade a maçã (bem) - que precisa ser corrigido por meio da punição legítima a um 

comportamento culpável, como expressão de uma atitude contrária aos valores e normas 

vigentes na sociedade, com finalidade dúplice de se ressocializar o delinquente e ao 

mesmo tempo criar contramotivação a crimes futuros, devendo a lei penal ser aplicada a 

todos igualmente. 

Salo de Carvalho afirma que a Ideologia de Defesa Social continua, até hoje, a 

fornecer os signos de interpretação do crime, do criminoso e da pena, em razão de sua 

capacidade de capilarização na opinião púbica, formando o senso comum, o que propicia 

constante aprofundamento da violência na prática punitiva. A Ideologia de Defesa Social 

sustenta a ideia de poder punitivo racional para a tutela de bens jurídicos compartilhados 

por uma sociedade homogênea, mas em vez de equacionar a lesão determina atuação letal 

em favor da proteção de direitos fundamentais mantendo a hierarquia e seletividade do 

controle social. Na América Latina o paradigma beligerante é potencializado ao se aplicar 

à sociedade fundamentalmente heterogênea68.  

Desta forma, pode-se afirmar que o sistema penal e processual penal existente 

nos dias atuais decorre em muito da Ideologia de Defesa Social, que antes de mais nada 

o legitima e justifica ao inaugurar a punição racional e igualitária para todos – na esteira 

do pensamento iluminista. Contudo, alerta Baratta que, reconhecendo o grande avanço 

que trouxe ao direito penal, nunca foi objeto de muitas análises ou críticas, sendo que o 

“seu uso é acompanhado de uma irrefletida sensação de militar do lado justo, contra mitos 

e concepções mistificantes e superados, a favor de uma ciência e de uma práxis penal 

racional”69.   

2.1.2. Doutrina de Segurança Nacional 

Surgida no pós Segunda Guerra Mundial, serviu de substrato para a viabilização 

de regimes militares na América Latina ao idealizar a necessidade de se protegerem os 

                                                           
67 BARATTA, Alessandro. Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la sociologia 

jurídico penal – 1ª ed. 1 ª reimp. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2004. p. 36. 
68 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 1341. 
69 BARATTA. Op. Cit. p. 42-44. 
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países de ameaça exterior – nos moldes da Guerra Fria. “A permanência dos regimes 

militares latino-americanos supõe a existência de uma ideologia que ultrapassa as 

peculiaridades nacionais e mantém a estrutura e a coerência de cada um. Essa ideologia 

chama-se ‘a Doutrina de Segurança Nacional’”70. 

Difundida a partir dos Estados Unidos a partir de cursos ministrados a oficiais 

dos exércitos aliados, era reservada aos mais altos responsáveis pelos grandes setores da 

vida nacional com a intenção de torna-la menos vulnerável. Por meio dessa doutrina, os 

Estados Unidos conseguiram promover e manter ditaduras militares em outros países, 

casos como o qual a América Latina possui diversos exemplos.  

Inicialmente implementado no Brasil – em relação à América Latina – ganhou 

força rapidamente e atingiu países como Chile, Equador, Peru, Uruguai e Bolívia. Apesar 

do fim da Guerra Fria, que lhe propiciou o nascimento, não findou consigo, podendo ser 

percebida até hoje com o antagonismo entre leste-oeste do globo terrestre. 

Uma de suas características mais marcantes é que, ao contrário do que se 

esperava de uma doutrina vinda do exterior e que aparentemente não se moldava às 

características sociais latino-americanas, em vez de passar por um processo de rejeição, 

resultou na desnacionalização da vida social e política dos países que a implementaram71. 

Por meio da Doutrina de Segurança Nacional se legitima o uso desmedido da 

força sob a escusa de se estar defendendo a soberania nacional, de forma que o uso da 

violência se torna normal na medida em que se presta à defesa do Estado de ameaça 

externa. Assim como na guerra, não há limite para a defesa nacional. Contudo, sob o 

pretexto de se defender o Estado de ameaça comunista – que nunca foi real – passou-se a 

empregar os métodos de defesa nacional para combate à criminalidade comum ao ser 

integrada à Ideologia de Defesa Social.  

“Se na Ideologia de Defesa Social os antagonismos se refletem na cisão entre os 

indivíduos (criminosos versus cidadãos cumpridores da lei), na Ideologia de Segurança 

Nacional estarão em oposição nações ou blocos políticos”72. A função desse supermodelo 

é eliminar o criminoso através das agências repressivas com tática de guerra. 

Subverte-se o uso da violência e deflagra-se a lógica da guerra permanente.  

                                                           
70 COMBLIN, Joseph. A ideologia da segurança nacional: O poder militar na América Latina. Editora 

Civilização Brasileira S.A. 1978. P. 13. 
71 Ibidem. p. 13-18. 
72 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 1.480. 
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2.1.3. Movimentos de Lei e Ordem 

 As campanhas de Lei e Ordem nascem na década de 60 como resposta ao 

movimento de contracultura e busca a retomada de princípios morais, éticos e cristãos 

norte-americanos. Caracterizam-se por ser movimento com amplo apelo popular e 

embasado no senso comum, já embriagado pelo medo generalizado propiciado pelas 

mídias sensacionalistas de massa, que exploram o crime – e notadamente os de maior 

sofrimento à vítima como latrocínios, homicídios e estupros – e o medo generalizado 

como forma de lucro.  

Ao transmitir estado constante e iminente de perigo e medo, no mais das vezes 

catalizados por aliar aos crimes – bárbaros por si – à estereótipos estigmatizados, como 

dos negros e de usuários de drogas (como falado no capítulo anterior), transmite a 

sensação de que somente o Estado, por meio de seus aparatos repressivos, é capaz de frear 

o impulso criminoso à solta na sociedade – ou melhor dizendo, no imaginário social. 

Contudo, como é característica do senso comum, não se alinha à nenhuma 

corrente científica e por isso clama apenas por mais punição e menos garantias e direitos 

individuais. João Marcello de Araújo Jr. elenca as teses que sintetizam os Movimentos de 

Lei e Ordem:  

(a) justificar a pena como castigo e retribuição; (b) instaurar regime de 

penalidades capitais e perpétuas ou impor severidade no regime de execução 

da pena; (c) ampliar as possibilidades de prisões provisórias; (d) diminuir o 

poder judicial de individualização da sanção.
73

 

 

Desta forma, os Movimentos de Lei e Ordem se prestaram como importante 

direcionador tanto para a produção legislativa, cada vez mais severa, quanto para 

determinar meta-regras de execução das leis direcionada aos estereótipos sociais firmados 

pelo imaginário popular. Ocorre que acaba deixando de fora da percepção popular que 

outros crimes são praticados por outra pessoa, e toda a força estatal é direcionada a um 

pequeno grupo, consequentemente cada vez mais sem voz ou poder de reação. 

Outrossim, passa-se a crer no sistema punitivo penal como a única reação estatal 

possível ao fenômeno crime, afastando medidas mais brandas, e mais condizentes com a 

característica de última ratio em que se lastreia o direito penal.74 

                                                           
73 ARAÚJO Jr. Os grandes movimentos da política criminal de nosso tempo, p. 66. Apud Carvalho, Salo 

de. Op. Cit. Posição 1.546. 
74 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 1.524-1.587 
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2.1.4. Direito penal do inimigo 

A partir do dicotômico conceito de bem e mal existente na Doutrina de 

Segurança Nacional aliado ao medo e o sentimento de desordem criado com os 

Movimentos de Lei e Ordem, o direito penal passa a naturalizar situações permitidas 

apenas em estados de exceção.  

Na verdade, pode-se distinguir as funções declaradas e as funções reais exercidas 

pelo direito penal, sendo nítida a sua aplicação de forma arbitrária e repressiva enquanto 

se declara o direito penal como legitimador da mínima punição suficiente por meio de 

garantias contra o poder punitivo estatal. Ocorre que recentemente, em virtude da 

evolução do medo no sentimento popular, as funções reais do direito penal estão sendo 

bradadas. Para Salo de Carvalho: 

Todavia torna-se absolutamente preocupante quando as funções reais 

(genocidas) passam a ser defendidas como base de novos discursos oficiais 

(funções declaradas), pois a transferência da programação real do direito penal 

do terror ao nível enunciativo potencializa inominavelmente o incremento da 

violência na nova realidade que se deseja criar.
75

 

Formulada por Gunter Jakobs, a teoria do direito penal do inimigo defende que 

hajam duas formas de se aplicar punições dentro de uma mesma lógica normativa, sendo 

uma para os cidadãos que compõem o contrato-social – dentro da lógica de direitos e 

garantias processuais - e outra para os inimigos do Estado – baseada na lógica militar de 

eliminação do inimigo -, que são, em apertada síntese, pessoas sem capacidade de 

oferecer garantia cognitiva de que não tornarão a delinquir. Ao mesmo passo, seria 

considerado cidadão digno de direitos e garantias processuais somente os que 

demonstrassem ter-se desviado apenas casualmente em relação ao padrão de conduta76. 

O inimigo, que inicialmente era entendido como o criminoso habitual e 

profissional, integrante de organização criminosa, sobretudo de incidência internacional, 

que adota práticas terroristas, passa a ser visto como qualquer um que demonstre 

possibilidade de reiteração delitiva. A mera possibilidade de que venha a causar dano 

futuro já autoriza, a intervenção penal estatal dos atos preparatórios da conduta aliada à 

supressão de garantias processuais e à imposição de rígidas penas – com forte função 

preventiva77. 

                                                           
75 Ibidem. Posição 2.650. 
76 PINHEIRO, Raphael Fernando. A teoria do direito penal do inimigo sob a perspectiva do contrato social. 

Âmbito Jurídico. Rio Grande. XV. M988arço/2012. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=%20revista_artigos_leitura&artigo_id=11334>. Acesso em 

03/11/2018. 
77 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 2.650-2.733. 
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Deve-se ressaltar, por fim, que embora se reconheça abertamente a danosidade 

desta política criminal – função declarada –, não é vazia de consequências práticas no 

campo do direito penal – função real.   

2.2. DA RESULTANTE IDEOLÓGICA 

Os movimentos mencionados, como se percebe, alcançaram bastante força 

retórica ao mexerem com o medo humano e com a necessária punição exemplar do 

desviante delinquente.  A percepção do sistema penal como justa antes mesmo de 

qualquer análise crítica, aliado ao medo dos “bárbaros” comunistas e à escalada das 

técnicas militares que, no mais das vezes sem uso para a guerra à qual foram pensados, 

acabou tornando-se arma contra um inimigo – imaginário – interno, foram 

potencializados com o advento da tecnologia e dos meios de comunicação em massa.  

Do medo generalizado, acobertado pela nebulosidade do senso comum, não 

poderia resultar em nada diferente do que um rancor social contra o crime, e contra o 

criminoso estereotipado – virtualmente criado. Nem mesmo a transição democrática 

brasileira foi capaz de varrer os efeitos causados pela nefasta mescla dos movimentos 

mencionados. 

Assim, mesmo após a queda do regime militar brasileiro, com a 

redemocratização, a promulgação da Constituição de 1988 e os demais diplomas 

legislativos que compõem o ordenamento jurídico pátrio, verifica-se até hoje diversos 

resquícios autoritários de militarização da segurança pública. 

Durante o regime de ditadura militar no Brasil (1964-1985) foi promulgada a Lei 

n.º 6.368/1976, que tratava da repressão ao tráfico e ao uso ilícito de drogas, solidificando-

se a ideia do traficante como inimigo a ser eliminado e que o usuário deveria ser apenado 

como potencial subversivo e tratado como doente – sem qualquer distinção entre usuário 

e dependente. Conforme Salo de Carvalho: 

Com o advento da Lei 6.368/76, a ideia do traficante como inimigo a ser 

eliminado é solidificada, e a assunção do discurso bélico-defensivista do 

princípio do bem e do mal (IDS), correlato ideológico da noção de bipolaridade 

(ISN), potencializa o recrudescimento na política de repressão às drogas 

ilícitas
78

.   

Então quando se deu a redemocratização, com o fim do período de ditadura, era 

de se esperar que fosse amenizado o espírito maniqueísta de militarizar a segurança 
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pública interna. Não é o que aconteceu, contudo, uma vez que a facilidade de capilaridade 

das ideias punitivas veiculadas nos movimentos mencionados cravou as unhas, de vez, 

no imaginário popular. 

2.2.1. A Constituição de 1988 

A Nova Constituição, ao revés do que se costuma afirmar, aprimorou os 

instrumentos de repressão estatal e potencializou a incidência do penal/carcerário ao 

mesmo passo em que determinou diversos direitos e garantias individuais, inclusive em 

face do mesmo poder punitivo estatal. De se ressaltar que é a primeira das Constituições 

brasileiras a projetar normas incriminadores, tendo suas antepassadas ficado apenas no 

campo da restrição da intervenção estatal79. 

Para além dos direitos e das garantias individuais, notadamente as garantias 

processuais penais que legitimam a aplicação de pena, a Constituição Federal de 1988 

tratou de garantir tratamento ainda mais rigoroso a determinados crimes relativamente 

definidos. Diz-se relativamente indefinidos pois, muito embora mencione o nome do 

crime – racismo, tráfico ilícito de entorpecentes e tortura, por exemplo – não os define, 

deixando a cargo do legislador infraconstitucional a tarefa de fazê-lo. 

Da mesma maneira criou a figura do crime hediondo, também sem defini-lo, e a 

ela equiparou os crimes de tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura (artigo 5º, inciso 

XLIII, da Constituição Federal), além de vedar-lhes aplicação de fiança ou de concessão 

de graça ou anistia. Também prevê repressão diferenciada aos atos de discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (artigo 5º, inciso XLI, da Constituição 

Federal), ao racismo (artigo 5º, inciso XLII), à ação de grupos armados contra a ordem 

constitucional e o Estado de direito (artigo 5º, inciso XLIV, da Constituição Federal). 

Como se verá, o tratamento diferenciado determinado ao crime de tráfico ilícito 

de entorpecentes, ao equipará-lo a crime hediondo, produz efeitos no campo penal, 

processual e penitenciário. De se ressaltar que a única hipótese de extradição de brasileiro 

naturalizado, por crime praticado posteriormente à naturalização, é no caso de 

comprovado envolvimento no tráfico ilícito de drogas (artigo 5º, inciso LI, da 

Constituição Federal)80. 

Ao criar a categoria do crime hediondo e ao equiparar a ela alguns crimes 

expressamente, o constituinte determina ao legislador infraconstitucional que a defina, 
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80 Ibidem. Posição 1.772-1.869. 
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bem como quais serão os rigores especiais aplicados, os quais representarão o maior rigor 

punitivo possível, proibindo implicitamente a proteção insuficiente dos bens jurídicos 

elencados. Dessa forma, abstrai-se que no ordenamento jurídico brasileiro o tráfico ilícito 

de entorpecentes deverá ser tratado com o maior rigor possível.81 

Desta forma, a Constituição Federal de 1988 harmoniza-se com a Convenção 

contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas do mesmo ano. 

Contudo, deve-se mencionar que a Constituição de 1988 também avançou no 

campo das garantias penais e processuais penais - o que era de se esperar em razão da 

transição do regime ditatorial militar à redemocratização – inaugurando a figura dos 

crimes de menor potencial ofensivo e dos juizados especiais criminais como órgão 

competente para julgá-los (artigo 98, inciso I, da Constituição Federal). Da mesma forma 

como em relação aos crimes hediondos, o legislador constitucional não se preocupou em 

definir o que seria, e também na mesma esteira dos crimes hediondos – mas ao revés – 

tem-se nos crimes de menor potencial ofensivo a resposta penal mais branda possível.  

Do comando constitucional surgiram dois diplomas legislativos, quais sejam a 

Lei n.º 8.072/1990 (Lei dos crimes hediondos) e a Lei n.º 9.099/1995 (Lei dos juizados 

especiais, que regulamenta os crimes de menor potencial ofensivo). De se louvar a 

iniciativa constitucional de fixar na mais alta norma a imposição de regimes diferenciados 

para a penalização de crimes fundamentalmente desproporcionais – por exemplo a 

contravenção de exploração de jogo do bicho, tipificada no artigo 51 do Decreto Lei n.º 

3.688/1941 e o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal). 

Ocorre que o critério utilizado pelo legislador infraconstitucional para se fixar o 

que é crime hediondo e o que é crime de menor potencial ofensivo não é o mesmo, sendo 

os primeiros taxativamente elencados – artigo 1º e incisos da Lei n.º 8.072/1990, e artigo 

2º da mesma Lei os crimes equiparados – e os segundos determinados de acordo com a 

pena máxima cominada ao delito - artigo 61 da Lei n.º 9.099/1995. 

A partir dessa diferenciação no critério de definição dos crimes que integram 

cada instituto, se tem, especificamente em relação aos crimes de tráfico e de uso de 

entorpecentes, situações verdadeiramente incongruentes, uma vez que resulta na máxima 

e na mínima resposta penal a atos intrinsecamente ligados – notadamente vender e 

comprar drogas.  

                                                           
81 FELDENS, Luciano. Constituição e direito penal: o legislador entre a proibição, a legitimidade e a 

obrigação de penalizar. In: SCHMIDT, Andrei Zenkner (Coord.); CARVALHO, Amilton Bueno et 

al. Novos rumos do direito penal contemporâneo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 375-400. 
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2.2.2. Do processo de descodificação do direito penal 

A partir do século XX se verifica, ainda no âmbito do direito privado, certo 

movimento de descodificação do sistema ao se criarem diversas leis especiais situadas 

topograficamente fora dos códigos, sobretudo para regular de maneira diferenciada a 

situação de determinados grupos sociais82. Ao se colocarem fora dos códigos também se 

excetuam de serem interpretadas sistematicamente na lógica da regra geral, inclusive 

podendo contar com princípios próprios. 

Desta forma, é possível criar microssistemas próprios, com caráter de direito 

misto, havendo normas de direito civil, penal e administrativo muitas vezes tratados no 

mesmo diploma legislativo, o qual se excepciona de aplicação em conformidade com a 

regra geral, bem como da conformação com seus princípios norteadores.  

Essa forma de descodificação traz implicações sérias ao diminuir o caráter penal 

da lei, o que gradualmente desmantela a estrutura garantidora do direito penal e 

processual penal83. Assim é porque o direito penal perde seu caráter homogêneo e 

conformador. 

Como consequência da inflação legislativa extravagante, possuímos crimes com 

penas incompatíveis – o crime de molestamento de cetáceo previsto na Lei n.º 7.643/1987 

tem pena prevista maior do que o crime de furto previsto no Código Penal -, além de se 

criar regras de interpretação que só valem em determinados casos específicos – por 

exemplo o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. Desta forma, frustra-se a perquirição por um 

direito penal homogêneo, conformador, o que decerto também lhe retira legitimidade, ao 

mesmo passo em que retira eficácia por não ser visto como lei justa pelo social. 

Para Ferrajoli é necessário que se recapacite o sistema de direito penal impondo-

se constitucionalmente reserva de código, para que todo crime passe a constar 

exclusivamente dentro de um mesmo código fechado sistematicamente, com fins de 

imunizar as garantias penais e processuais penais das reformas contingenciais84.  

                                                           
82 SEBASTIAN Borges de Albuquerque Mello. A defesa da codificação do direito penal e a crítica ao big 

bang legislativo. In: Daniel Silva Achutti, Renata Almeida Da Costa. Florianópolis: CONPEDI, 2016. P. 

198. 
83 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 3.421. 
84 FERRAJOLI, La pena in uma società democrática, p. 532. Apud CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 

3.441. 
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2.2.3. Lei penal em branco e tipicidade aberta 

A partir da promulgação da Lei n.º 6.268/1976 – Lei de drogas anterior – passa 

a ser utilizado, no Brasil, a figura do tipo penal em branco, o que se verifica como 

tendência da técnica legislativa pós direito codificado85. Para Rogério Greco86, normas 

penal em branco é aquela em que há necessidade de complementação para que se possa 

compreender o âmbito de aplicação de seu preceito primário, de forma que se deve 

recorrer a outra fonte para entender a completude do mandamento legal. 

Na mencionada Lei se explora a figura do tipo penal em branco para relegar a 

definição de quais substâncias serão conhecidas como drogas – conceito em branco – a 

regulamentos vinculados ao poder executivo, relativizando o princípio da reserva legal. 

Assim se tornou em razão da morosidade legislativa, que não é capaz de acompanhar os 

avanços das situações fáticas para manter atualizadas as definições legais87.  

Parte da doutrina, à qual se alia Rogério Greco entende como inconstitucional 

os chamados tipos penais heterogêneos, que recorrem à diploma legislativo com inferior 

grau de hierarquia para dar-lhes completude, uma vez que ofenderia o artigo 22, inciso I, 

da Constituição Federal. Contudo, tem prevalecido posição doutrinária em contrário88. 

Aliado a esse fenômeno, cada vez mais presente no ordenamento jurídico 

brasileiro, há uso excessivo de expressões indefinidas, originando tipos penais isentos de 

precisão semântica e dotados de elaborações genéricas, como, por exemplo, o uso da 

expressão pequena quantidade como regra de interpretação do juízo acerca da destinação 

da substância – se para uso ou tráfico – no artigo 28, §2º, da Lei n.º 11.343/06, ou da 

expressão dose excessiva como elementar do crime de prescrever droga sem que dela 

necessite o paciente, previsto no artigo 38 da Lei n.º 11.343/0689. 

                                                           
85 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 6.145. 
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2.3. BREVES COMENTÁRIOS ACERCA DO ARCABOUÇO 

INFRACONSTITUCIONAL QUE DESEMBOCOU NA LEI DE DROGAS DE 2006 

2.3.1. Lei de Crimes Hediondos – Lei n.º 8.072/1990 

Pouco após a entrada em vigor da Constituição de 1988 e com o suporte teórico 

firmado a partir dos movimentos de Ideologia de Defesa Social, Ideologia de Segurança 

Nacional, Movimentos de Lei e Ordem, finalmente, incorporando todo o direito penal do 

Inimigo, é promulgada a Lei n.º 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos. 

Para se entender bem as nuances da criminalização das drogas no Brasil é mister 

falar da Lei de Crimes Hediondos, eis que, conforme já visto, a Constituição Federal de 

1988 equiparou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo, de forma 

que a sistemática da Lei n.º 8.072/1990 influencia diretamente o processo penal e de 

execução penal dos crimes de drogas, e percebe-se nitidamente forte caráter autoritário 

quando o legislador tenta suprimir totalmente fase judicial de individualização da pena. 

A Lei de Crimes Hediondos nasce para regulamentar o instituto crime hediondo 

criado pela Constituição Federal, como vimos. A Lei acaba por exaurir a necessidade de 

regulamentação acerca da repreensão penal mais agressiva, em descompasso com a 

regulamentação acerca da resposta penal mais branda, que só veio a ocorrer cinco anos 

mais tarde com a Lei n.º 9.099/1995. 

Contudo, uma das principais críticas que se faz à Lei 8.072/1990 é que ela deixou 

de definir o conceito de crime hediondo, preferindo adotar rol taxativo onde elencou os 

diversos crimes que pretendia conferir tratamento mais severo. Assim é que, já nos incisos 

do artigo primeiro, a Lei enumera os crimes que receberão o tratamento diferenciado. 

O rígido critério adotado – enumerativo ou legal – impede que o juiz tenha 

qualquer discricionariedade face ao caso concreto para impor ou não as duras medidas 

decorrentes do caráter hediondo do crime praticado, o que por vezes causa situações de 

injustiça, uma vez que o critério é abstrato e não permite sopesar os aspectos subjetivos 

da conduta criminosa.  

Ademais, o critério legal é alheio a qualquer racionalidade, uma vez que inexiste 

parâmetro para se definir se determinado crime é ou não hediondo, sendo a escolha 

decorrente de mera opção legislativa. Dado é que os crimes elencados no rol dos incisos 

do artigo primeiro da Lei 8.072/1990 estão lá porque causaram grande repercussão social 

nos tempos que recém-precederam a edição da Lei. Assim é que o crime de homicídio 

praticado por milícia privada (artigo 121, §6º, Código Penal) não é crime hediondo 
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enquanto o crime de homicídio por motivo fútil (artigo 121, §1º, inciso II) é – artigo 1º, 

inciso I, Lei 8.072/199090. 

Para além do evidente engessamento que o critério legal submete o juiz na 

aplicação da pena, as consequências da aplicação da sistemática da Lei de Crimes 

Hediondos são sobremaneira agravadas em relação aos crimes cometidos com baixa 

ofensividade ao bem jurídico tutelado a despeito de ser o tipo definido como hediondo. 

A Lei atua para ampliar fortemente o suplício do processo penal e da execução 

da pena eventualmente imposta, e o faz principalmente em três momentos: (a) durante a 

fase processual; (b) no momento da aplicação da pena; e (c) durante o cumprimento da 

pena imposta.  

A Lei: veda completamente a concessão de graça, anistia e indulto (artigo 2º, 

inciso I), avançando na proibição constitucional de concessão que não proibiu o indulto 

(artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal); vedava a concessão de fiança ou liberdade 

provisória (artigo 2º, inciso II, na redação original); impunha necessariamente o regime 

inicialmente fechado (artigo 2º, §1º); e proibia o livramento condicional para 

reincidentes e o dificulta para os não reincidentes (artigo 5º). 

Embora em 2006 tenha sido editada a Lei n.º 11.464/2006, que alterou a redação  

do artigo 2º, inciso II, da Lei de Crimes Hediondos, para suprimir-lhe a expressão 

liberdade provisória, o entendimento que se tinha à época era que a vedação à fiança, por 

si só, obstava a liberdade durante o processo criminal. Somente em 10/5/2012 – depois 

da edição da Lei n.º 12.403/11 que ampliou as opções para a substituição da custódia 

preventiva -,  a partir do julgamento do HC 104.339 – que tratava da inconstitucionalidade 

do artigo 44 da Lei n.º 11.343/2006 – pelo Supremo Tribunal Federal, se alterou o 

entendimento dado à expressão, para vedar, exclusivamente, a concessão de fiança, 

permitindo a liberdade provisória sendo adotadas outras medidas restritivas de direitos91. 

Da mesma forma vigeu por muito tempo o imperativo previsto inicialmente no 

artigo 2º, inciso II, da Lei de Crimes Hediondos que determinava que o cumprimento da 

pena seria feito em regime integralmente fechado. Outro dispositivo inconstitucional por 

desrespeito ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição 

                                                           
90 WESLEY Caetano. Críticas aos critérios de identificação dos crimes hediondos. Jusbrasil. 2018. 
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Federal), uma vez que se entende que a posterior execução da pena integra o conceito de 

individualização, com todos os benefícios previstos na Lei de Execução Penal, entre eles 

a progressão de regime (artigo 112, Lei 7.210/84), porque permite adequar a pena ao 

subjetivismo do sujeito criminoso, e a partir da leitura que se faz do artigo 59 do Código 

Penal 92, que justamente manda que o regime inicial para cumprimento da pena seja feito 

de acordo com as subjetividades do caso concreto. 

Assim, no julgamento do HC 82.959, em 2006 o Supremo Tribunal Federal 

declarou a inconstitucionalidade da proibição da progressão de regime durante o 

cumprimento de pena. E, como visto, no ano seguinte foi editada a Lei n.º 11.464/07 que 

substituiu o referido dispositivo para suprimir-lhe a vedação à progressão de regime, 

mantendo-se, porém, o início do cumprimento em regime necessariamente fechado93. A 

lei estabeleceu a fração de 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes (artigo 2º, §2º, da 

Lei de Crimes Hediondos) progredirem de regime, em face da regra geral de 1/6 (artigo 

112, caput, da Lei n.º 7.210/1984). 

Somente em 2012, o STF reconheceu a inconstitucionalidade também desse 

dispositivo, e da mesma maneira incidental e sob os mesmos argumentos, no julgamento 

do HC 111.840.  

Por fim, quanto ao artigo 5º da Lei de Crimes Hediondos, que adicionou o inciso 

V ao artigo 83 do Código Penal para dificultar a concessão do livramento condicional ao 

condenado por crime hediondo e para vedá-la ao reincidente específico, é importante 

destacar que continua vigente e a única alteração sofrida foi para estender a aplicação 

também ao crime de tráfico de pessoas. Mas não teve o entendimento alterado em função 

de jurisprudência.  

É importante mencionar que o livramento condicional é a última etapa do 

cumprimento da pena, onde o apenado tem contato direto com a sociedade de forma a 

viabilizar sua ressocialização. Suprimi-la, portanto, atenta contra a finalidade 

ressocializadora da pena, e, por óbvio, mais uma vez, contra o princípio da 

individualização da pena, pelos mesmo motivos já expostos. Assim: 

Nesse quadro do processo executivo, o livramento condicional cumpre um 

papel de extraordinária relevância: permite o cumprimento de parte da 

sentença em liberdade, possibilitando a readaptação ambiental dos 
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condenados, que voltam a experimentar o gosto da liberdade e do convívio 

social – ambiente bastante diferente das masmorras brasileiras a que estavam 

acostumados. 

[...] Destarte, levando em conta a finalidade principal da execução penal, que 

é a reinserção social, por uma questão de coerência lógico-argumentativa, 

pode-se afirmar que a vedação abstrata – desvencilhada do princípio da 

individualização da pena, isto é, da pessoa do apenado, das circunstâncias do 

fato, da quantidade da reprimenda imposta etc. – da concessão do livramento 

constitucional, prevista no art. 83, V, do CP, é, também – e pelos mesmos 

motivos que a vedação da progressão de regime e o regime inicial fechado 

foram declarados inconstitucionais! –, contrária à Constituição Federal.
94

 

 

Portanto, inequivocamente se nota como a Lei de Crimes Hediondos possui forte 

caráter encarcerador e punitivo, buscando suprimir qualquer liberdade do julgador para 

determinar a aplicação da pena justa e necessária face as subjetividades e especificidades 

do caso concreto, impondo a priori aplicação do regime mais severo possível aos crimes 

definidos como hediondos. É forte na lei o anseio punitivo, que já na sua exposição de 

motivos95 revela o medo generalizado dos chamados sequestros-relâmpago como 

fundamento para se penalizar de forma extremamente mais gravosa o agente. Fato é que 

dados recentes (Junho/2016) apontam que apenas 1.904 pessoas estão presas por crime 

de extorsão mediante sequestro (artigo 159, caput, e §§ lº, 2º e 3º, do Código Penal) 

enquanto 151.782 pessoas estão presas pelo crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/2006)96, devendo deixar claro que o mesmo tratamento 

processual e penal conferido aos crimes hediondos é conferido ao crime de tráfico por 

força da equiparação constitucional. 

2.3.2. Da Lei n.º 10.409/2002 que alterou a Lei n.º 6.368/76 

A Lei n.º 10.409/2002 que alterou a Lei n.º 6.368/76 foi fruto do chamado projeto 

de lei Murad, elaborado a partir do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do 

Narcotráfico de 1991 criada para investigar a chamada “Conexão Rondônia”97, que 

obteve grande popularidade ao indiciar mais de 800 pessoas, dentre elas dois deputados 
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Acesso em 14/11/2018. 
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federais, 14 deputados estaduais e seis desembargadores98. Sofreu influência das 

correntes ideológicas punitivistas tanto quanto a Lei de Crimes Hediondos, e também 

desta, de forma que introduziu novos tipos penais buscando criminalizar as mais diversas 

condutas possíveis relacionadas de qualquer forma à droga.  

Por outro lado, o projeto Murad foi mesclado com duas propostas do Conselho 

Federal de Entorpecentes, que tinham visão mais voltada à redução de danos. 

A resultante da conformação de interesses em sentidos opostos acabou por fazer 

com que a Lei n.º 10.409/2002 tratasse de forma totalmente oposta o comerciante e o 

usuário de droga99. A este foi imposta penalização mais branda, de caráter 

desencarcerador, enquadrando a conduta como crime de menor potencial ofensivo – os 

incisos do artigo 21 continham as diversas medidas restritivas de direitos imputadas ao 

tipo do artigo 20 que tratava do porte de droga para consumo pessoal -, enquanto àquele 

foi conferido tratamento sobremaneira mais rígido – mantinha o mesmo grau da pena 

privativa de liberdade, de 3 a 15 anos -. Inclusive a Lei ampliou o espectro de punição ao 

criminalizar novas condutas e criar novos tipos penais – além de aumentar o número de 

verbos núcleo do tipo do tráfico de drogas, inovou nos crimes de: financiamento do 

tráfico, artigo 15; prestar colaboração com o tráfico, artigo 17; e lavagem de dinheiro 

produto de tráfico, artigo 18.100 

Contudo, toda a parte material da Lei n.º 10.409/2002 foi vetada pelo então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, de forma que somente sua parte processual 

entrou em vigor. De toda forma, não é inútil tratar da parte vetada uma vez que compõem 

o conjunto de situações e fatores que resultaram na Lei 11.343/2006.  

2.3.3. Da Lei do Crime Organizado de 1995 – Lei n.º 9.034/1995 

Em 1995 foi editada a Lei do Crime Organizado que, inspirada na legislação 

italiana de combate à Máfia, buscava combater grupos altamente organizados e com 

grande poder, como os vistos na Colômbia – Carteis de Carli e de Medelín -, e tendo em 

vista ser o Brasil um país de trânsito de droga, como evidenciado pela CPI do Narcotráfico 

já mencionada101. A Lei foi posteriormente revogada pela Lei n.º 12.850/2013, que deu 
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novo trato ao assunto, mas continua tendo valor na medida em que compõem o universo 

jurídico em que foi elaborada a Lei 11.343/06. 

Uma das principais críticas que se faz à Lei n.º 9.034/1995 é que deixou de 

conceituar justamente o que pretendia criminalizar. Vale dizer, a Lei não define o conceito 

de organização criminosa, e o Brasil precisou recorrer o conceito da Organização das 

Nações Unidas, homologado pelo Decreto 5.015/2004, para dar minimamente efetividade 

à Lei. Importante mencionar que a própria Lei n.º 9.034/1995 determina que as ações de 

caráter investigatório e probatório, por ela reguladas, se destinariam ao combate de ilícitos 

decorrentes de ações de quadrilha ou bando, organização ou associação criminosa, 

avançando bastante na descodificação criminal.102 

Para Salo de Carvalho as dificuldades interpretativas ampliam as malhas de 

criminalização, sendo cada vez mais afrouxadas as garantias processuais e penais.  Aduz 

que a ausência de vítimas, a escassa visibilidade dos danos causados e a forma de atuar 

hierarquizada seriam meios seguros para se definir o crime, e não foram usados. A Lei 

recria a figura do juiz inquisidor ao delegá-lo a função de gerir e até mesmo produzir as 

provas, em diligência pessoal e sigilosa (artigo 3º), em qualquer fase da persecução penal, 

inclusive no inquérito, (artigo 2º).103 

Outros indícios do caráter inquisidor da referida Lei são que: instituiu a ação 

controlada (artigo 2º, inciso II); facilita o acesso a dados bancários, fiscais, financeiros e 

eleitorais do investigado (artigo 2º, inciso III); possibilita interceptação de conversa 

ambiental e por meio de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos (artigo 2º, inciso IV); 

autoriza a infiltração de agentes (artigo 2º, inciso V); determina a identificação criminal 

compulsória (artigo 5º); institui a delação premiada (artigo 6º); proíbe a liberdade 

provisória (artigo 7º); impõem o cumprimento da pena mesmo com recurso de apelação 

pendente (artigo 9º).104 

2.3.4. Do regime disciplinar diferenciado – Lei n.º 10.792/2003 

Mantendo alto padrão de positivação do punitivismo é editada a Lei n.º 

10.792/2003, que alterou o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, para instituir punição 

mais grave e severa às faltas graves cometidas durante a execução da pena (artigo 51, 
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caput) ou para os presos que representassem alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento prisional ou da sociedade (artigo 52, §1, da LEP), bem como aos 

participantes de organização criminosa, quadrilha ou bando (artigo 52, §2º, LEP).  

Nascida a partir da iniciativa do Estado de São Paulo, que através de portaria 

criou inúmeras restrições aos direitos dos presos considerados perigosos e definiu severas 

sanções aos identificados como membros de organizações criminosas após a série de 

incidentes ocorridos no Estado em 2002, inclusive a megarrebelião provocada pelo 

Primeiro Comando da Capital (PCC) em 2001105. Em 2003, a secretaria do Estado do Rio 

de Janeiro edita norma semelhante após o traficante Fernandinho Beira-Mar ter sido 

flagrado negociando um míssil com os mesmos fornecedores de armas da Al-Qaeda106. 

Não há motivação específica que vincule as portarias aos fatos mencionados, mas 

temporalmente se relacionam sem dúvida alguma 

As normas estaduais, manifestamente formalmente inconstitucionais, antes de 

serem refutadas ou reprimidas caíram nas graças da mídia adquiriu grande apelo popular, 

e fez com que o Congresso Nacional elaborasse a Lei 10.792/2003, como se à essa época 

o Brasil já não contasse com quantidade absurda de presos e com cadeias em condições 

de extrema insalubridade. 

Os incisos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, introduzido pela Lei 

10.792/2003, revelam o caráter punitivo e cruel do regime disciplinar diferenciado. Aos 

presos submetidos ao regime podem ser impostos, com duração de até 360 dias: 

recolhimento em cela individual; limitação à visita semanal à duas pessoas, excluída 

criança, com duração máxima de duas horas; saída da cela por apenas duas horas 

diárias para banho de sol. 

Ressalte-se que esse regime disciplinar diferenciado é aplicável a presos 

condenados e também a presos provisórios, e a escalada da redução de direitos revela a 

inabilitação da execução penal brasileira. A reforma punitiva voltada à segregação e ao 

isolamento dos identificados como membros de organização aliada ao narcotráfico dobra 

a pena e resinifica a disciplina carcerária,107 alterando o sentido e a razão de se prender. 
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2.3.5. Da lei de abate à Aeronaves – Lei n.º 9.614/1998 

Em 1998 o Brasil deu um largo passo à interiorização da utilização de práticas 

belicistas mais severas no combate ao crime, ao ser editada a Lei n.º 9.614/1998 que 

alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565/1986) para nele incluir um 

parágrafo ao artigo 303, que trata da detenção de aeronaves por autoridades brasileiras 

nos casos previstos nos seus incisos, que vão desde aeronaves que adentrem o espaço 

aéreo brasileiro em desacordo com as normas regulamentares internacionais a casos em 

que a autoridade entender por bem averiguar a ocorrência de eventual ilícito.  

O referido parágrafo incluído contém o seguinte texto: 

Art. 303. [...] 

§2. Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será 

classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, nos casos dos 

incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da República ou 

autoridade por ele delegada.    (Incluído pela Lei nº 9.614, de 1998).
108

 

Posteriormente o dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto n.º 

5.144/2004, que amplia o texto legal para autorizar o abate não só de aeronaves hostis, 

mas também de aeronaves suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes e afins. Assim 

entendidas como aeronaves suspeitas de tráfico de entorpecentes as que (a) adentrarem o 

território nacional, sem Plano de voo aprovado, oriunda de regiões reconhecidamente 

fontes de produção ou distribuição de drogas ilícitas, ou (b) a aeronave que omitir aos 

órgãos de controle de tráfego aéreo informações necessárias à sua identificação, ou não 

cumprir determinações destes mesmos órgãos, se estiver cumprindo rota 

presumivelmente utilizada para distribuição de drogas ilícitas.109 

Como se vê, a Lei n.º 9.614/1998 e o Decreto n.º 5.144/2004, que regulamenta 

os parágrafos do artigo 303 da Lei n.º 7.565/1986, autorizam o abate de aeronaves hostis, 

assim entendidas as que não acatarem as medidas coercitivas para que pouse em local 

determinado, bem como as suspeitas de tráfico de drogas, também definidas pelo critério 

anterior. Vale dizer, extremamente vagos os conceitos de aeronave hostil e aeronave 

suspeita de tráfico de drogas, uma vez que nenhum critério para determinar se há ameaça 

concreta a um bem jurídico qualquer é elencada.  

Nesse sentido, é muito temerário que se autorize a destruição de determinada 

aeronave, em aplicação clara e direta de pena de morte ao condutor e eventuais 
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passageiros, sem que sequer seja demonstrada qualquer potencialidade lesiva da 

aeronave, nem ao menos qualquer indício de que pretenda oferecê-la. 

Ao autorizar o abate de aeronaves suspeitas se fere os princípios constitucionais: 

(a) do direito à vida (art. 5º, inciso XLVII, alínea “a”, CF/88), por aplicação de pena de 

morte; (b) da proporcionalidade, uma vez que não é o único nem o melhor método de se 

impedir que drogas adentrem no território brasileiro, e porque, claramente, o bem jurídico 

tutelado no crime de tráfico de drogas, a saúde pública, não se sobrepõem ao bem jurídico 

vida, sobretudo quando se sabe que o piloto do avião não é quem está a lucrar com a 

droga; (c) da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), assim como na 

violação ao direito à vida, por impor pena de morte sem a devida apreciação pelo poder 

judiciário; (d) do juiz natural e do devido processo legal (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, 

CF/88) uma vez que determina que o Presidente da República, ou autoridade por ele 

delegada, tomará a decisão de abate em processo de cognição sumária; (e) da não 

culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF/88), por autorizar aplicação de pena de morte a quem 

é SUSPEITO de tráfico de drogas, ou SUSPEITO de ser hostil, uma vez que os critérios 

para definir a hostilidade não se baseiam na capacidade concreta ou abstrata de causar 

dano a qualquer bem jurídico; (f) da reserva legal, uma vez que a Lei 7.565/98 menciona 

que a aeronave será classificada como hostil após esgotados os meios legalmente 

previstos – artigo 1º -, sendo que esses meios são definidos por decreto - Decreto n.º 

5.144/2004.110 

A regulação de procedimento de destruição de aeronave, aplicando-se 

administrativamente pena mais severa do que as impostas no Código Penal, e prevista na 

Constituição da República (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “a”, combinado com o artigo 

84, inciso XIX) apenas para casos de guerra, revela a densificação do modelo belicista de 

repressão às drogas, harmonizando os meios operacionais brasileiros à política 

transnacional de guerra às drogas, com medidas de coação direta típicas de períodos de 

exceção. Esse quadro revela a incorporação formal e substancial da lógica beligerante, 

militarizada, na gestão da segurança pública brasileira.111 
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3. ASPECTOS DA LEI N.º 11.343/2006. 

Após entendermos como se deu a evolução ideológica e legislativa que 

desembocaram na atual Lei de Drogas, mister será fazer uma análise tanto minuciosa 

quanto a forma do trabalho nos permitir para entendermos a completude do sistema de 

direito aplicável quando se fala de consumo ou tráfico de drogas. 

Inicialmente se verifica grande dificuldade em conceituar o crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes mencionado no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. A Lei 

n.º 11.343/2006 nos remete ao artigo 33, onde prevê, no caput do artigo, 18 verbos núcleo 

do tipo penal. Não é preciso maiores considerações para começar a vislumbrar a 

dificuldade em se conceituar um crime que pode ser praticado por dezoito condutas 

diversas, mas não podemos nos contentar em visualizar a ponta do iceberg. 

Nesse sentido, o problema é ainda agravado em razão de o crime previsto no 

artigo 28 da Lei de Drogas – crime de porte de droga para uso pessoal -  contar com 

exatamente os mesmos verbos núcleo que o crime previsto no caput do artigo 33 – tráfico 

ilícito de drogas. Os cinco verbos que compõem o núcleo do artigo 28 também se 

encontram entre os outros 18 verbos constantes no artigo 33. 

3.1.  DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS  

3.1.1.  Da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas 

A legislação anterior de drogas previa pena de detenção de seis meses a dois 

anos e multa para o crime de porte de droga para uso pessoal (artigo 16, Lei n.º 6368/76). 

Em relação a isso, pode-se dizer que a Lei n.º 11.343/2006 avançou no sentido certo ao 

deixar de prever pena de prisão, contudo o tipo penal não resiste a análise mais detalhada 

acerca de sua constitucionalidade.  

Veja que, embora não mais se encarcere por uso de drogas, ainda há previsão 

legal de aplicação de penas restritivas de direitos, e a conduta é considerada crime pela 

maior parte da doutrina. Contudo, ao se processá-la como crime, pode causar situação 

anômala em que projeta efeito encarcerador no futuro, uma vez que, embora não seja 

passível de gerar reincidência 112, o usuário pode fazer uso da transação penal para obstar 
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o processo-crime (artigo 48, §5, Lei n.º 11.343/2006), de forma que, nessa situação, acaso 

cometa algum crime futuro não poderá fazer uso do instituto novamente (artigo 76, §2º, 

inciso II, da Lei n.º 9.099/1995) e eventualmente isso levá-lo-á a ser preso – caso não faça 

jus ao benefício da sursis da pena. 

Pois bem, os dois principais problemas de constitucionalidade do crime previsto 

no artigo 28 da Lei 11.343/206 consistem em ser de perigo abstrato e em função do bem 

jurídico tutelado ser a saúde pública. Assim é porque a conduta de porte de droga para 

uso pessoal nunca pode, logicamente, atingir a saúde pública, sendo com ela 

incompatível. Vale dizer, se o entorpecente comprovadamente destinava-se a consumo 

exclusivo do agente, o bem jurídico protegido – saúde pública - nunca terá sido lesado ou 

sequer ameaçado de lesão. Impossível se compatibilizar a proibição do uso com o 

princípio constitucional da lesividade113 e da autonomia individual. 

Para Maria Lúcia Karam: 

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 droga para uso 

pessoal.
114

 

Nesse mesmo sentido, ao se observar o fato pelo prisma do princípio da 

proporcionalidade115 se verifica total falta de adequação a imposição de medida restritiva 

de direitos ao usuário de drogas sendo que este nunca chegará a lesar o bem jurídico 

protegido, a menos que se assuma que a melhor forma de recepcionar o usuário e tratar o 

dependente é pela via do vexatório processo penal, ou trocando as palavras, é retirar 

direitos do usuário para protegê-lo dele mesmo, ainda que o bem jurídico tutelado pelo 

tipo do artigo 28 da Lei de Drogas nada tenha a ver com o usuário individualmente. 

Ocorre que a sobreposição dos interesses sociais – saúde pública – aos interesses 

particulares dos usuários – não ser molestado por portar a substância que entender para 

uso próprio, e à saúde privada -  potencializa o confronto fictício entre seus titulares, 

coloca-se o Estado contra o consumidor de droga. Contudo, o sacrifício dos direitos 

individuais, por si só coloca em xeque os interesses públicos, coletivos ou 

transindividuais, porque não é possível fragmentar-se os direitos humanos. Para Salo de 
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Carvalho, não reconhecer o envolvido no caso como sujeito com capacidade de fala, 

autônomo e responsável por seus interesses, em razão da supremacia da saúde pública é 

aniquilar qualquer possibilidade de transformar o espaço jurídico em campo de diálogo 

democrático.116 

Por outro lado, viola também o princípio constitucional da igualdade ao eleger 

somente algumas drogas para proibir-se, de maneira totalmente arbitrária, pois como bem 

assentado no capítulo 1, não há qualquer comprovação científica que as drogas proibidas 

são mais danosas que outras drogas de uso permitido, quais sejam, sobretudo, tabaco e 

álcool. Ademais, os direitos constitucionais à intimidade e à vida privada garantem a 

plena resolução do sujeito sobre seus atos desde que não cause dano ou perigo concreto 

a bem jurídico alheio, o que, decerto também não encontra respaldo ao se incriminar o 

uso pessoal de droga.117 

Para Luciana Boiteux: 

Apesar se encontrar alguns poucos acórdãos sustentando tal posição, a 

jurisprudência majoritária recusa esse argumento, com base alegação de que se 

trataria de um delito de perigo abstrato à saúde pública. Por ironia, o exemplo 

de crimes de perigo abstrato é citado expressamente por Ferrajoli como 

característica de modelos subjetivistas de direito penal autoritário, por 

punirem ‘puramente o desvalor social ou político da ação, para além de 

qualquer função penal de tutela”’, pois alcançam o drogado e não o ato, que 

em si não lesiona a saúde pública. Para Zaffaroni, o tipo que pune o usuário 

não está sancionando uma ação, mas uma personalidade, um estereótipo, por 

meio do que chama de tipo penal de autor, característico de um direito penal 

autoritário, pois se pune por periculosidade social.  

No caso, por ser considerado como de perigo abstrato, presume-se o perigo e 

ainda se impede que se prove o contrário, o que constitui clara oposição ao 

princípio da ofensividade ou da lesividade, citado no item iv dos princípios do 

garantismo, pois se pune uma conduta sem que esta cause qualquer lesão ou 

perigo de lesão ao bem jurídico protegido.
118

 

Nesse mesmo sentido, a conduta de portar droga para consumo pessoal 

dificilmente não se enquadraria nos requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal 

119 para aplicação do princípio da insignificância, uma vez que naturalmente não será 

grande a quantidade da droga, será praticado sem incomodar os outros e em grande parte 

em locais privados. Porém não tem sido aplicado o princípio em referência aos crimes de 

                                                           
116 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 8.480. 
117 Ibidem. Posição 8.312-8.415. 
118 RODRIGUES, Luciana Boiteux. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo 

no sistema  penal e na sociedade. 2006. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. P. 220. 
119 TRIBUNAL De Justiça Do Distrito Federal E Dos Territórios. Princípio Da Insignificância. 04/05/2015. 

Disponível em: < https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/edicao-semanal/principio-

da-insignificancia>. Acesso em 19/11/2018. 
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porte de droga para consumo próprio em razão do bem jurídico tutelado ser a saúde 

pública.120 

É flagrante que, a despeito do discurso de o usuário ser apenas mais uma vítima, 

a criminalização ao consumo de droga legitima a penalização de condutas de perigo 

abstrato por meio da retórica. Vale dizer, quando se imaginava que a Lei estivesse 

conferindo tratamento mais brando ao usuário, percebe-se que em verdade se está 

alicerçando a teoria do direito penal autor. Ainda, em razão da dificílima tarefa, como se 

verá, de se distinguir com segurança as condutas de porte para uso pessoal e de tráfico, 

ao sobrepor a saúde pública acima da saúde individual dos consumidores de droga, por 

meio da retórica se transforma todo usuário em potencial traficante. 

3.2. DOS CRITÉRIOS DE DISTINÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DE TRÁFICO DE 

DROGAS E DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL 

Assim, além da evidente dificuldade de se conceituar o crime de tráfico de 

drogas, e da ainda mais clara dificuldade em se diferenciar as condutas das previstas no 

artigo 28, há um abismo entre as penas cominadas para um e outro crime. A sanção 

cominada para o crime de tráfico de drogas é de cinco a quinze anos, enquanto a pena 

para o crime de porte de droga para uso pessoal é de, no máximo, prestação de serviço 

comunitário. 

Nas acertadas palavras de Salo de Carvalho: 

Os problemas de interpretação derivam das formas de construção da tipicidade 

peal em ambos os delitos, da disparidade entre as quantidades de penas 

previstas e da inexistência de tipos penais intermediários com graduações 

proporcionais entre os dois modelos ideais de condutas (comércio e uso 

pessoal) que representam o sustentáculo do sistema proibicionista (arts. 28 e 

33 da Lei 11.343/2006. Assim, entre o mínimo e o máximo da resposta penal 

verifica-se a existência de zona cinzenta intermediária cuja tendência, em 

decorrência dos vícios advindos do dogmatismo jurídico e da expansão do 

senso comum punitivo, é a de projetar a subsunção de condutas dúbias em 

algumas das inúmeras ações puníveis presentes nos 18 (dezoito) verbos 

nucleares integrantes do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, assim como foi 

a tradição incriminadora durante o longo período de vigência da Lei 

6.368/76.
121

 

                                                           
120 STJ, 6ª Turma, REsp. 154.840/PR, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 18/12/1997. E STJ, 6ª Turma, 

REsp. 164.861, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 03/12/1998. 
121 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 6.352. 
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3.2.1. Do fim especial de agir como critério de diferenciação 

Desta feita, para se diferenciar as condutas de porte de drogas para uso pessoal 

das condutas de tráfico ilícito de drogas, deve-se recorrer ao dolo específico de agir do 

agente, uma vez que o crime do artigo 28 menciona a finalidade específica de que a droga 

deve destinar-se a consumo pessoal, enquanto o artigo 33 não menciona nenhuma 

finalidade específica de agir. Inclusive, a partir desse raciocínio, chega-se à conclusão 

que o crime de tráfico é subsidiário em relação ao crime de porte para uso quando não for 

provada a finalidade específica de agir – quando não for provado que a droga se destinava 

a consumo pessoal e não a outra finalidade qualquer. 

Salo de Carvalho afirma que somente o crime previsto no artigo 28 possui a 

menção ao dolo específico do agente, de forma que o dolo do agente no crime do artigo 

33 – a contrário sensu – seria dolo genérico de praticar qualquer dos verbos lá definidos. 

Contudo, essa situação criou na jurisprudência uma tendência a inverter o ônus da prova, 

recaindo sobre o réu a necessidade de provar que a droga apreendida consigo destinava-

se a seu uso pessoal e não a qualquer outra finalidade. Para resolver esse impasse, o autor 

afirma que se deve pressupor como dolo específico do agente, em relação ao crime do 

artigo 33, o desígnio mercantil, sendo que nos casos em que não fosse provada, a conduta 

deveria ser desclassificada para uma das previstas no artigo 28122. Nada mais acertado. 

  No intuito de criar um meio de dirimir a nebulosa distinção entre as condutas 

previstas nos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas, o artigo 28 conta com o parágrafo segundo 

que menciona que o juiz analisará a natureza e a quantidade da substância apreendida, o 

local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, 

bem como a conduta e os antecedentes do agente. A solução, que parece boa, só é salutar 

quando se tratam de extremos, vale dizer, caso a quantidade de droga apreendida com 

determinado sujeito seja imensa a ponto de não ser possível utilizá-la toda para uso 

pessoal.  

3.2.2. Do parágrafo segundo do artigo 28 da Lei de Drogas 

Contudo, nos casos corriqueiros em que pequena quantidade apreendida, até 

mesmo porque o tráfico organizado tem costume de distribuir a droga aos poucos à rua 

para diminuir o risco do negócio, este critério passa a não valer, e ai passa a ser imperioso 

analisar circunstâncias pessoais do agente para se determinar a destinação da droga – de 

                                                           
122 Ibidem. posição 6.449-6.511. 
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acordo com o mandamento do art. 28, §2º. Ocorre que nesse caso se estará utilizando 

critérios pessoais para determinar a finalidade da ação do agente, o que não é compatível 

com um sistema de direito penal do fato, mais se assemelhando ao direito penal do autor. 

Não se pode admitir fazer prova da intenção do agente em razão de uma 

condenação passada, como o dispositivo legal autoriza. O direito penal do fato, aplicado 

no brasil, se funda no Estado Democrático de Direito, que só autoriza punição a fatos 

praticados definidos como crime, e não autoriza punição da pessoa em si. O artigo 5º, 

inciso I, da Constituição Federal diz inequivocamente que todos são iguais perante a lei, 

de forma que se abstrai que só podem ser diferenciados por fatos praticados e não pela 

maneira como são.123 

Isto quer dizer que ninguém pode ser responsabilizado criminalmente pela 

maneira como pensa, pelo modo como vive, por possuir essa ou aquela 

qualidade, esse ou aquele defeito, essa ou aquela característica física; porque é 

branco, negro, amarelo, vermelho, pardo [art. 5º, IV, VI, VIII, IX, X, XIII, 

XXXIX, XLI, CF].
124

 

Ainda, deve-se mencionar que os critérios objetivos elencados no §2 do artigo 

28 da Lei de Drogas podem ser utilizados apenas para ajudar reconstruir o dolo específico 

do agente, mas nunca podem ser utilizados como os únicos critérios para tanto. 

Justamente por serem critérios objetivos não se prestam a reconstruir fielmente a 

subjetividade do agente no momento do crime125. Do contrário poderiam ser elaboradas 

metarregras de interpretação para se diferenciar o crime de tráfico do crime de uso a partir 

da definição de um limite quantitativo para cada um dos critérios objetivos mencionados, 

por exemplo: a jurisprudência poderia passar a afirmar que todos que fossem detidos com 

quantidade X de droga em local de venda de droga seriam traficantes, e abaixo desse 

valor, ou em outro lugar, seriam usuários; ou então definir que todos que não possuírem 

ocupação fixa – circunstâncias sociais e pessoais – e forem detidos portando droga serão 

considerados traficantes. 

Contudo, mesmo que o sujeito não tenha emprego fixo - circunstâncias sociais 

e pessoais -, seja pego com duas trouxas de maconha e dois pinos de cocaína – quantidade 

e natureza -, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas – local e condições em 

que se desenvolveu a ação -, não se pode apenas a partir daí afirmar que seu dolo 

específico não era o de portar a droga para uso próprio. 

                                                           
123ALEXANDRE Langaro. Direito Penal do Fato. 2015. Estadão. Disponível em: < 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/direito-penal-do-fato/>. Acesso em 07/11/2018. 
124 Ibidem. 
125 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 6.511-6.603. 
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3.2.3. Das consequências da avaliação errônea em relação ao tipo penal praticado – se do 

artigo 28 ou do 33 

Um dos aspectos mais assustadores em relação à Lei de Drogas é a distinção de 

tratamento conferida aos crimes previstos em seus artigos 28 e 33, caput. Como já se 

afirmou, ao mesmo tempo em que a Lei busca diminuir os efeitos penais da conduta de 

portar droga para consumo próprio com o fim de diminuir a estigmatização do usuário, 

bem como que possa conviver socialmente de forma normal, também busca penalizar da 

forma mais severa possível o comerciante da mesma substância. 

E assim é uma vez que a pena cominada ao crime previsto no artigo 28 é a mais 

branda prevista no ordenamento jurídico brasileiro, enquanto a pena cominada ao crime 

previsto no artigo 33, ambos da Lei de Drogas, parte do mínimo de cinco anos de reclusão 

podendo chegar a 15 – na forma simples. Contudo, não são só distinções materiais de 

quantidade e qualidade da pena final a ser imposta, mas também são fundamentalmente 

distintas as consequências processuais conferidas. 

Ademais, sendo o crime de tráfico de drogas equiparado constitucionalmente à 

crime hediondo, é-lhe conferido tratamento em demasia severo. Em relação às 

consequências do caráter hediondo do crime remete-se o leitor ao ponto 2.3.1. 

Veja, ao crime de porte de droga para uso pessoal é cominada pena restritiva de 

direitos apenas, inclusive havendo expressa previsão legal de ser proibida prisão em 

flagrante – artigo 48, §2º, Lei de Drogas -, e por isso se caracteriza como crime de menor 

potencial ofensivo – também havendo previsão legal no artigo 48, §1, da Lei de Drogas, 

embora desnecessária em razão do artigo 61 da Lei n.º 9.099/95. Assim, de início é 

possível obstar o processo, impedindo, inclusive, que reste qualquer anotação criminal na 

Folha de Antecedentes Criminais do sujeito, nem mesmo para constar qualquer histórico, 

por meio do instituto da transação penal – artigo 76 e parágrafos da Lei n.º 9.099/95. 

Continuando, caso não haja acordo entre o órgão de acusação e o agente, ainda 

ser-lhe-á conferida oportunidade de utilização do benefício da sursis processual – artigo 

89 e parágrafos da Lei n.º 9.099/95 -, pelo qual o processo será arquivado sem resolução 

do mérito no caso de não descumprir as condições impostas durante o período de prova, 

de dois anos. Em caso de decidir pelo prosseguimento do processo, o ora réu ainda será 

beneficiado, em caso de condenação pelo instituto da sursis da pena – artigo 77 do Código 

Penal. 
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Por fim, a prescrição do crime de porte de droga para consumo pessoal acontece 

em dois anos – artigo 30 da Lei de Drogas -, período menor do que o mínimo previsto na 

regra geral – artigo 109 do Código Penal. Ressalte-se que em nenhum momento é 

permitida qualquer forma de prisão do usuário de drogas. 

Por outro lado, muito diverso é o tratamento conferido ao crime de tráfico de 

drogas, o que causa situações incômodas sobretudo pela facilidade de erro na capitulação 

legal entre este e o crime, muito próximo, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. 

Inicialmente o artigo 44 da Lei de Drogas proibia que fosse conferido aos 

acusados dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 a 37 da mesma Lei, fiança 

e que são insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a 

conversão de suas penas em restritivas de direitos. O parágrafo único deste artigo proíbe 

o livramento condicional antes de cumprido 1/3 da pena para os não reincidentes 

específicos, e veda completamente a estes. O assunto será melhor abordado mais à frente. 

3.3. O TIPO PENAL INTERMEDIÁRIO: ARTIGO 33, §3º, DA LEI DE DROGAS 

Inovou a Lei 11.343/2006 em dispor acerca de um novo tipo penal previsto no 

seu artigo 33, §3º, qual seja a figura do consumo compartilhado, prevendo como pena 

detenção de seis meses a um ano e multa. O crime se caracteriza por o agente oferecer 

droga a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, de livre e espontânea 

vontade e sem intenção de lucro, e encontra-se topograficamente situado em um dos 

parágrafos do artigo 33, o que indica que seria uma forma de tráfico privilegiado, mas, 

como se vê, não é o caso. 

O legislador buscou atenuar a punição ao indivíduo que oferece droga ao amigo 

para juntos consumirem, já que em função da pena abstratamente cominada considera-se 

crime de menor potencial ofensivo, em razão de a própria Lei excetuar a aplicação de 

alguns malefícios (artigo 44) e porque não existisse a figura penal em comento ao agente 

seria imputado o crime previsto no artigo 33, caput, com penalidade sobremaneira mais 

rígida. Contudo, é de rara aplicação pois muito restritivo.126 

Ademais não é tecnicamente correto denominar o tipo em comento como forma 

de tráfico privilegiado, de forma que a localização topográfica pode causar dúvidas. Em 

                                                           
126 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2007. P. 329. 
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razão de o especial fim de agir exigido pelo tipo em comento ser o uso da droga, ainda 

que em conjunto com outrem, não há como enquadrá-lo como espécie de tráfico.127 

3.4. DA PLURALIDADE DE CONDUTAS QUE CONSTITUEM O NÚCLEO DO 

TIPO PENAL DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS 

A partir de um olhar rápido da Lei 11.343/2006 de cara se depara com o anômalo 

tipo penal do seu artigo 33, que contém nada menos que dezoito verbos núcleo. É clara a 

intenção legislativa de punir todas as formas possíveis de contato com droga, e nesse 

sentido extrapola em muito a autorização constitucional para fazê-lo. 

Inicialmente se destaca a desconformidade do dispositivo com o princípio da 

individualização da pena128, ao prever abstratamente a mesma pena – 05 a 15 anos – para 

condutas obviamente distintas em gravidade e culpabilidade. Note que a partir da 

aplicação do artigo 33, as condutas de entregar droga gratuitamente a consumo e de 

exportar drogas mediante pagamento teriam a mesma resposta penal, idêntica.  

E nem se diga que a dosimetria da pena, na fase judicial, é exatamente o 

momento da individualização da pena acerca das especificidades subjetivas das 

circunstâncias do crime, uma vez que o artigo 42 da Lei de Drogas expressamente afasta 

aplicação do artigo 59 do Código Penal para determinar que a dosimetria, na primeira 

fase, se dará com base na quantidade e qualidade da droga apreendida e em relação à 

personalidade e conduta do sujeito.  

Dessa forma, se conclui que em vez de buscar punir mais severamente condutas 

mais graves em detrimento de condutas menos graves, a severidade da pena será 

determinada por qual droga foi apreendida e em razão da pessoa que a portava.  

Por outro lado, outra crítica que se faz, embora menos contundente, é que a Lei 

11.343/2006 extrapola o mandamento constitucional de punir mais severamente o tráfico 

ilícito de entorpecentes. Veja que a constituição equipara a crime hediondo, insuscetível 

de graça ou anistia, o tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição 

Federal). Contudo, algumas condutas previstas como crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, elencadas no artigo 33 da Lei de Drogas, que regula o dispositivo 

constitucional, possuem significado antônimo à expressão tráfico. 

                                                           
127 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 6.790. 
128 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I .19 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. P. 

149-154. 
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Vale dizer, de acordo com o dicionário online Aurélio, traficar significa:  

1 - Fazer negócios. 

2 - Fazer negócios fraudulentos.
129

 

Fica muito claro, portanto, a necessária finalidade comercial, negocial, mercante, 

para que determinada conduta se caracterize como tráfico. Isso falta aos verbos núcleo do 

artigo 33: remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, oferecer, depositar, transportar, 

trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar e fornecer. Assim, em razão da 

incompatibilidade semântica entre esses verbos núcleos do artigo 33 da Lei de Drogas e 

a expressão tráfico - utilizada no artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal para 

equiparar o tratamento à inédita figura do crime hediondo, e para vedar a concessão de 

graça e anistia – questiona-se se o legislador infraconstitucional poderia ultrapassar o 

mandamento repressivo constitucional.130 

A resposta clara é que não, já que ao vedar a concessão de benefícios e ao 

equipara o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a crime hediondo, ao mesmo 

tempo em que manda puni-lo mais severamente desautoriza que se puna da mesma forma 

as condutas ali não descritas, ou enquadráveis.  

A despeito disso, o artigo 44, caput e parágrafo único, da Lei de Drogas veda, 

em sua redação original, a concessão de fiança, de sursis, graça, indulto, anistia e 

liberdade provisória, a conversão das penas em restritivas de direitos e dificulta o 

livramento condicional, vedando-o ao reincidente, também aos crimes previstos nos 

artigos 33, §1º, e 34 a 37, não só os do artigo 33, caput, - mais a frente serão tratados cada 

um desses pontos. Em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, o STJ já 

se manifestou pelo não cabimento de sua equiparação à crime hediondo131. 

Dessa forma, em razão da enorme quantidade de condutas criminalizadas nos 

artigos 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, e das severas restrições 

consequentes da equiparação a crime hediondo, é mister se fazer análise minuciosa de 

quais, especificamente, são compatíveis ou não com a ação de traficar, sob pena de 

continuar não se aplicando o princípio da individualização da pena. 

                                                           
129 DICIONÁRIO do Aurélio. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/traficar>. Acesso em: 

21/11/2018. 
130 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 6.917. 
131 STJ, HC-25683-RJ, 6ª Turma, Relator Ministro Paulo Gallotti, RT 827/565. 
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3.5. DA CRIMINALIZAÇÃO DOS ATOS PREPARATÓRIOS – ARTIGO 34 DA LEI 

DE DROGAS 

Outra inovação trazida pela Lei n.º 11.343/2006 foi a criminalização de atos 

preparatórios do crime de tráfico de drogas. Através do artigo 34 da Lei de Drogas, com 

redação igualmente excessiva em relação aos verbos núcleo, pune-se as condutas de 

“fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer 

título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, 

instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou 

transformação de drogas” com pena de três a dez anos de reclusão e multa. 

É nítida a intenção legislativa de proibir tudo quanto possivelmente relacionado 

a drogas, e ao se punir os atos preparatórios de produção, preparação, transformação ou 

fabricação, apesar de aparentar ser mera opção legislativa, revela a faceta do direito penal 

do autor presente na Lei n.º 11.343/2006. 

Vale mencionar que a regra geral vigente no direito brasileiro é a do artigo 14, 

inciso II, do Código Penal, onde se dispõem de forma clara que diz ser crime quando 

iniciada, ao menos, sua execução, ainda que não venha a se consumar. Pela regra geral, 

portanto, não se punem atos preparatórios. Contudo, entende a doutrina 132 que é 

permitido ao legislador, quando assim entender necessário, criminalizar conduta 

preparatória tornando-a crime autônomo, assim como acontece com o crime previsto no 

artigo 288 do Código Penal, qual seja associarem-se três ou mais pessoas para cometer 

crimes – o mero ato de se associarem já constitui crime, ainda que não tenham praticado 

nenhum ato executório desses crimes. 

 Por outro lado, ao se analisar a criminalização de atos preparatórios à luz da 

Constituição Federal, de cara se percebe falta de adequação ao princípio da lesividade. 

133Assim, ao se punir atos sem que o autor tenha, no mínimo, colocado em perigo algum 

bem jurídico, cria-se situação de grande insegurança. Veja que possuir maquinário 

destinado a preparação de droga não indica que o agente pretenda, de fato, utilizá-lo para 

tal fim, e punir essa conduta, por si só, revela intenção de punir justamente um sujeito 

perigoso e não um fato punível – direito penal do autor.  

                                                           
132 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. P. 

388-389. 
133 KARAM, Maria Lucia. A Lei 11.343/06 e os repetidos danos do proibicionismo. In Beatriz Caiuby 

Labate, et al. Drogas e cultura: novas perspectivas. Salvador: EDUFBA, 2008. P. 108-109.  
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É característico de sistemas baseados no direito penal do autor a punição de atos 

preparatórios a outros crimes, fundamentando a proibição exclusivamente no juízo de 

periculosidade do agente e na probabilidade do dano consequente de sua conduta futura. 

De forma diversa, em sistemas baseados no direito penal do fato, parte-se do princípio da 

presunção de inocência e pelo devido processo legal, deixando de punir atos que não 

representam perigo concreto a bem jurídico.134 

Em verdade somente criando uma presunção de culpabilidade é que se pode 

chegar na punição de atos preparatórios. De outra forma, como se poderá provar que 

aqueles atos se destinavam inequivocamente a preparar outros crime? De certo não 

existem maquinas específicas para preparar drogas, então somente a partir das condições 

do sujeito se imputará o tipo do artigo 34 da Lei de Drogas. 

Vale mencionar ainda que o artigo 33 da Lei de Drogas já pune muitos atos 

preparatórios do crime de tráfico, especificamente como tratado no ponto anterior, como, 

por exemplo, transportar droga.  

3.6. DA CRIMINALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS 

Outro dispositivo de exacerbado caráter encarcerador é o tipo penal do artigo 35 

da Lei n.º 11.343/2006, que pune quem se associa para cometer os crimes previstos nos 

artigos 33, caput e §1º, 34 e 36 da mesma Lei, de forma que devem haver dois sujeitos, 

no mínimo, para que se caracterize. 

Nesse sentido entende a doutrina ser necessária comprovação de estabilidade e 

permanência da associação entre os sujeitos do crime para que se caracterize.135 Contudo 

não é o que se observa na prática.  

Muitas vezes são utilizadas presunções não legalmente previstas para imputar 

esse tipo a determinados sujeitos. É bem comum que aconteçam abusos em locais mais 

vulneráveis, como em favelas por exemplo. 

Simplesmente se alega que a favela é comumente conhecida como ponto de 

tráfico de drogas, ao que se soma a alegação de que sendo dominada por alguma facção 

criminosa, para forçosamente concluir que deve ser imputado a qualquer um que porte 

droga ali as condutas de tráfico de drogas somada a de associação para o tráfico. Justifica-

                                                           
134 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 6.787. 
135 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 4. ed. rev., atual. 

e ampl.- Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 768. 
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se falaciosamente afirmando que por ser ponto de venda de drogas o sujeito estaria ali 

traficando, e que por ser o local dominado por facção criminosa seria impossível traficar 

sozinho ali, razão pela qual o sujeito necessariamente será integrante da referida facção e 

portanto, cometendo também o crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. 

Em sendo a prova de que o local não é ponto de venda de drogas, e que não é 

dominado por facção criminosa, muito difícil de se produzir, essas presunções acabam 

incidindo em diversos casos para prejudicar o sujeito detido em local vulnerável. Em 

verdade foi criada presunção de culpa com base em critérios puramente objetivos. 

Vale mencionar que o tipo penal é possui pena totalmente desproporcional. Se o 

crime do artigo 33 possui pena de até quinze anos, não existe necessidade de se criar um 

novo tipo penal para punir conduta de associação para o tráfico de drogas, sendo que a 

maior penalização de quem se associa pode ser feita na justamente na dosimetria desse 

crime. 

O que se verifica na prática é o aumento absurdo das penas totais em razão da 

presunção de culpa criada para prejudicar pessoas pobres que vivem em locais mais 

vuneráveis.    

3.7. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM 

Em dois momentos distintos a Lei de Drogas dá a entender pela sua redação pela 

possibilidade de punição dupla acerca do mesmo fato, o que deve ser visto com atenção 

pelo intérprete da norma para que não incorra no erro. 

São os casos: (a) da aplicação das causas de aumento de pena previstas no artigo 

40, incisos I e V, da Lei n.º 11.343/2006, quais sejam quando as circunstâncias do fato 

evidenciarem a transnacionalidade do delito e quando a conduta caracterizar tráfico entre 

os Estados da Federação; e (b) da imputação pelo crime do artigo 36 com a causa de 

aumento prevista no artigo 40, inciso VII, da Lei de Drogas, quais sejam o crime de 

financiar o tráfico de drogas e a causa de aumento de financiar o tráfico de drogas. 

Em relação ao primeiro caso destacado (a), é importante mencionar que o caput 

do artigo 33 menciona os verbos núcleo importar, exportar, remeter e transportar, os quais 

indicam a necessária movimentação espacial do objeto droga. Assim, sempre que alguém 

fizer droga transpassar fronteira estadual ou nacional comete o crime do artigo 33 da Lei 

de Drogas – em uma das modalidades importar, exportar, remeter ou transportar - e ao 
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mesmo tempo incorre necessariamente em uma das causas de aumento do artigo 40, 

incisos I e V, da mesma Lei.136 

Desta forma, por constituir figura elementar do tipo penal e ao mesmo tempo 

constituir causa de aumento de pena para este delito, viola-se a proibição à dupla 

incriminação.  

O mesmo ocorre no segundo caso (b), em que o artigo 36 da Lei de Drogas pune 

o financiamento ou custeio do crime de tráfico de drogas e o inciso VII do artigo 40 

acresce a pena pela exata mesma conduta. Dessa forma, ainda que não haja expressa 

disposição legal nesse sentido, nunca se poderá aplicar os dois dispositivos 

simultaneamente. Vale dizer, caso o sujeito seja o financiador do crime de tráfico de 

drogas incorrerá nas penas do artigo 33, caput ou §1º, em conjunto com o artigo 40, inciso 

VII, ou somente nas penas do artigo 36.137 Um dos dois dispositivos restará sem utilidade 

nenhuma, e pensamos que deverá ser aplicada a majorante combinada com o crime de 

tráfico em vez do crime autônomo do artigo 36 por ser mais prejudicial ao réu. 

3.8. DAS RESTRIÇÕES DO ARTIGO 44 DA LEI DE DROGAS: PROIBIÇÃO DE 

CONVERSÃO DA PENA, DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE INDULTO 

O artigo 44 da Lei n.º 11.343/2006, seguindo o mesmo caminho de aumentar o 

suplício da pena e do processo penal ao máximo, proíbe aplicação de fiança, a concessão 

de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, e veda a conversão das eventuais 

penas aplicadas em restritivas de direitos. Ainda, no parágrafo único do mesmo artigo se 

proíbe o livramento condicional para reincidentes e o dificulta para os não reincidentes.  

Em relação ao livramento condicional, à vedação da liberdade provisória e à 

proibição de se fixar fiança, remetemos ao item 2.3.1, onde falamos sobre a Lei de Crimes 

Hediondos, que continha os mesmos vícios da Lei de Drogas quanto a isso. Quanto à 

proibição de graça e anistia, por outro lado, trata-se de disposição constitucional (artigo 

5º, inciso XLIII, da Constituição Federal). 

Em relação à vedação ao benefício da suspensão condicional da pena, a crítica 

que se faz é que o dispositivo não encontra reflexo na Lei de Crimes Hediondos, de forma 

que, sendo a Lei n.º 11.343/2006 posterior à Lei n.º 8.072/1990, deveria aquela ter se 

                                                           
136 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. posição 7.025-7.0832. 
137 Ibidem. Posição 7.083-7.103. 
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adequado à esta ou a alterado, uma vez que cria diferenças no tratamento de crimes 

constitucionalmente equiparados.138 

Quanto à proibição de receber indulto, é importante destacar que aparentemente 

avançou o legislador ordinário nas determinações do artigo 5º, inciso XLIII, da 

Constituição Federal, que nada menciona sobre isso. Contudo, alerta a doutrina que não 

é inconstitucional a proibição de indulto porquanto deve-se fazer interpretação extensiva 

da expressão “graça” contida no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, para 

também abranger a vedação ao indulto, uma vez que ambas são espécies de clemência 

soberana.139 

Enquanto a o indulto destina-se a favorecer um número indeterminado de 

apenados, a graça é individual. Contudo, entende-se que graça é uma forma de indulto 

individual. A própria Constituição Federal não os diferencia, como pode ser visto quando 

do seu artigo 84, inciso XII, onde determina as competências do Presidente da República, 

onde há apenas menção a indulto. Assim, a expressão indulto contida no artigo 84, inciso 

XII, da mesma forma, também abrange a graça. 

No que tange à proibição da conversão das eventuais penas privativas de 

liberdade aplicadas em penas restritivas de direitos, embora seja claro o texto legal, é 

importante mencionar a bagunça que os tribunais fizeram ao aplicá-la, com nítida 

intenção punitivista.  

Embora o texto do artigo 44 da Lei de Drogas mencionar expressamente a 

proibição à conversão da pena em restritiva de direitos, os tribunais brasileiros passaram 

amplamente a proibir a substituição da pena privativa de liberdade com base nesse 

dispositivo. Em incorretas decisões confundiram-se os institutos da substituição (artigo 

44, incisos e parágrafos, do Código Penal) e da conversão (artigo 180 e incisos da Lei de 

Execuções Penais). 

Somente em 2010 o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser 

inconstitucional a vedação à conversão das penas privativas de liberdade em restritivas 

de direitos por violar o princípio da individualização da pena, como mandavam os artigo 

33, §4º, e 44, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, no Habeas Corpus 97.256/RS, de 

relatoria do eminente Ministro Ayres Britto. 140 Desta forma, se tem que hoje em dia é 

                                                           
138 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 4. ed. rev. atual. e 

ampl. Salvador: JusPODIVM, 2016. P. 92-93. 
139 Ibidem. p. 62-65. 
140 CARVALHO, Salo de. Op. Cit. Posição 7.318. 
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autorizada tanto a substituição – como sempre foi – quanto a conversão das penas 

privativas de liberdade em restritivas de direitos. Contudo, feito em caráter incidental, 

sendo que ainda consta no texto legal a proibição à conversão da pena. 

3.9. RELATIVIZAÇÃO DA PROVA ILÍCITA E OUTROS ASPECTOS 

PROCESSUAIS 

Outro ponto que merece destaque é em relação a escalada jurisprudencial para 

agravar os nefastos efeitos restritivos e penalizadores da Lei de Drogas, sobretudo aos de 

menor capacidade econômica e em situação social menos prestigiada, de forma que se 

pode identificar claramente um alvo a partir de análise sistemática acerca de todo o 

tratamento conferido pelo poder público à questão das drogas. 

Para além do texto legal a jurisprudência tem relativizado paulatinamente a 

prova ilícita no processo penal, sempre avançando em casos paradigmáticos de tráfico de 

drogas, mas aplicáveis posteriormente a todos os crimes. A partir do crime de tráfico de 

drogas a jurisprudência constrói sistema com caráter fortemente inquisitório, embora com 

roupagem de sistema acusatório por falaciosa retórica 

Assim, a partir do amplíssimo artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 construiu-se 

entendimento de que o crime de tráfico é de caráter permanente 141. Não existe forte crítica 

doutrinária ao caráter permanente dado ao crime de tráfico de drogas, mas entendemos 

que tal só é assim para ampliar o espectro de punitividade autorizado pela Lei, já que um 

crime que pressupõe comércio tende a ser instantâneo. 

A partir desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal construiu 

jurisprudência no sentido da desnecessidade de mandado judicial para entrada policial em 

residência, ainda que no período noturno, apenas porque sendo permanente o crime é 

constante a situação flagrancial que autorizaria a entrada policial (artigo 303, Código de 

Processo Penal), devendo a legalidade do ato ser averiguada posteriormente com o 

resultado positivo ou negativo da diligência invasiva do direito inviolável à intimidade e 

ao domicílio (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Frise-se que no caso concreto 

em que foi assentado esse entendimento a única prova da existência de drogas na casa do 

                                                           
141 STJ. HC 332396/Sp, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Quinta Turma, Julgado Em 23/02/2016, Dje 

15/03/2016. 
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acusado foi a versão apresentada por um caminhoneiro após ser detido transportando 

drogas.142  

Seguindo a escalada punitiva, em fevereiro de 2018 o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento de que é dispensável mandado de busca e apreensão para 

invasão e revista domiciliar após alguém ter sentido cheiro de maconha na residência 

alvo. Fecha-se o cerco até mesmo para o usuário, que mesmo a Lei tendo previsto medidas 

despenalizadoras, submete-se à fria dureza punitiva jurisprudencial.143 

Ressalte-se que extremamente dúbias as medidas asseguradas pela 

jurisprudência para invasão da privacidade e do domicílio particulares. É importante 

lembrar que os casos de abuso dificilmente chegarão aos tribunais superiores, uma vez 

que só vira caso penal quando é encontrada droga na residência invadida, mas nos casos 

em que a devassa policial nada encontra, o caráter vulnerável da população submetida a 

essas medidas ocasiona que dificilmente se de publicidade a tais atos. 

No mesmo ano de 2018 o governo federal, o qual está com o comando da 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro por conta da Intervenção Federal 

decretada em 16 de fevereiro 144, manifestou a intenção de requerer mandado de busca e 

apreensão coletivo para autorizar a incursão policial em favelas garantindo-se de antemão 

a entrada em um sem-número de residências. A medida é totalmente desproporcional, 

violando diversos direitos constitucionais, e é discriminatória ao dar a entender que, pelo 

menos a maioria das casas em favela são usadas para cometer crimes. 

Em parecer, o subprocurador-geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde 

de Carvalho afirmou que o direito à intimidade, sendo individual, deve dar espaço ao 

direito à segurança, por ser coletivo. Nas palavras de Fernando Fernandes, advogado que 

impetrou Habeas Corpus preventivo (HC 154.118) para impedir eventual deferimento da 

absurda medida: “É assustador ver o Ministério Público defender a possibilidade de juízes 

descumprirem a Constituição e deferirem estádios de sítio em regiões da cidade sob o 

                                                           
142 GALLI, Marcelo. Flagrante Delito: Polícia pode apreender drogas dentro de casa sem mandado, decide 

Supremo. Consultor Jurídico. 5 de novembro de 2015. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2015-

nov-05/policia-apreender-drogas-dentro-casa-mandado-fixa-stf>. Acesso em 20/11/2018. 
143 CONSULTOR Jurídico. Delito Permanente: STJ julga válida busca sem mandado após policiais 

sentirem cheiro de maconha. Consultor Jurídico. 26 de fevereiro de 2018. Disponível em: < 

https://www.conjur.com.br/2018-fev-26/valida-busca-mandado-policial-sentir-cheiro-maconha>. Acesso 

em 20/11/2018. 
144 BARBON, Júlia; VETTORAZZO, Lucas. Intervenção federal no RJ faz 6 meses; entenda o que 

aconteceu até agora. Folha de São Paulo. 15 de agosto de 2018. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/intervencao-federal-no-rj-faz-6-meses-entenda-o-que-

aconteceu-ate-agora.shtml>. Acesso em 21/11/2018.  
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entendimento de que as garantias individuais inexistem frente a um ‘direito fundamental 

à segurança pública’”.145 

É verdade que muitos tribunais brasileiros não entendem essa amplíssima 

relativização da prova ilícita como constitucional, mas a tese vem abrindo espaço na 

jurisprudência brasileira e já chegou aos tribunais superiores, como se pôde ver. 

Ademias, a relativização da prova ilícita, somada ao maior tempo que o inquérito 

por crime de drogas por durar (artigo 51, Lei n.º 11.343/2006), bem como à dificuldade 

de se responder solto a instrução criminal, como visto anteriormente, assim como os 

institutos da ação controlada e da infiltração de agentes (artigo 53 e incisos, , Lei n.º 

11.343/2006), de duvidosa constitucionalidade, revela o caráter de exceção conferido à 

Lei de Drogas. 

3.10. SOBRE OS EFEITOS CARCERÁRIOS E NEFASTOS 

Por fim, vale a pena mencionar alguns dados relativos à aplicação da Lei n.º 

11.343/2006 no Brasil. Os dados revelam suficientemente tudo quanto se afirmou durante 

o trabalho, de que a Lei de Drogas possui forte caráter alienígena, encarcerador e 

discriminatório.  

Em 1990, dois anos após a entrada em vigor da nova Constituição Federal e no 

ano em que se promulgou a Lei de Crimes Hediondos, haviam 90 mil pessoas presas no 

Brasil, número que cresceu 707,44% em 2016 para alcançar a marca de 726,7 mil pessoas. 

146 

Cerca de um terço dos homens e dois terços das mulheres presos no Brasil estão 

presos por crimes de tráfico de drogas, sendo a absurda maioria composta por mulas – 

quem é contratado para apenas transportar a droga – e por vapores – os vendedores que 

presos, em poucos minutos são substituídos.147 

                                                           
145 RODAS, Sérgio. Interesse da sociedade: Em nome da segurança, PGR defende mandado coletivo de 

busca e apreensão. 22 de março de 2018. Consultor Jurídico. Disponível em: 
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146 INFOPEN. Departamento Penitenciário Nacional. Apresentação coletiva acerca de dados carcerários no 

Brasil. 08/12/2017. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/apresentacao-

coletiva-08-12-2017.pdf>. Acesso em: 26/11/2018. 
147 MARTINS, Elena. Lei de drogas tem impulsionado encarceramento no Brasil. 24/06/2018. Agência 

Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/lei-de-drogas-tem-

impulsionado-encarceramento-no-brasil>. Acesso em 26/11/2018. 
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Somente no período de vigência da Lei de Drogas (até 2017), e no Estado de São 

Paulo, o número de pessoas presas por tráfico de drogas aumentou 508%, passando de 

13.927 para 84.699 pessoas.148 

O mais grave é que desse total, cerca de 40% é constituído por presos 

provisórios, pessoas presas sem sentença judicial condenatória transitada em julgado, que 

ainda aguardam o julgamento definitivo dos seus casos. As pessoas são jogadas na cadeia 

por presunções e ficções jurídicas, sendo que presos tem seis vezes mais chances de 

morrer do que se estivessem nas ruas. E estima-se que em 2050 o Brasil será o país com 

o maior número de presos no mundo, sendo que nos últimos 15 anos fomos o segundo 

país que a população carcerária mais cresceu no mundo, e sendo que atualmente já 

possuímos média de 304 presos para cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da 

mundial.149 

Após verificar todo o sistema legislativo montado para prender, e perceber que 

a taxa de encarceramento entre brancos é de 191 para cada 100 mil, e a taxa de 

encarceramento entre pretos é de 292 para cada 100 mil, sendo que 63,2% dos presos não 

chegou a completar o ensino fundamental, e que 54,8% da população carcerária é 

composta por jovens de até 24 anos, fica bastante nítida a intenção de se criminalizar a 

pobreza e não atos criminosos, começando pelos mais jovens.150 

A partir da escalada punitiva verificada no direito talvez em alguns anos o 

discurso de criminalizar a pobreza seja defendida abertamente, e não da forma velada 

como vemos hoje.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos um grande potencial carcerário no Brasil a partir do exponencial 

crescimento do número total de presos desde a Constituição Federal de 1988 até hoje, 

sendo o ápice da punitividade alcançado nos nefastos institutos da Lei n.º 11.343/2006. 

Levando-se em conta que um terço dos homens e dois terços das mulheres presos no 

Brasil são acusados de tráfico de drogas, é importante entender as nuances da Lei de 

Drogas, passando antes por outros diplomas legislativos com espírito igualmente 

encarcerador e repressivo. 

Acreditamos ter alcançado o objetivo da pesquisa porquanto ficaram nítidas as 

razões de se proibir o uso e consumo de algumas substâncias, bem como a forma como 

foi construído o sistema repressivo presente na Lei n.º 11.343/2006 a partir de algumas 

leis editadas antes dela. Também foram atingidos objetivos específicos, quais sejam 

conhecer as razões fáticas para que recentemente passasse a se proibir o uso e consumo 

de substâncias que historicamente sempre foram consumidas por populações nativas da 

América do Sul especialmente – como mascar folha de coca -, mas também de diversas 

outras áreas do globo onde atualmente se proíbe consumo de determinadas substâncias 

arbitrariamente determinadas.  

A influência estadunidense para a proibição do comércio de determinadas 

substâncias foi de extrema importância para construir o modelo punitivo concebido. 

Assusta perceber que a real motivação para tanto é econômica, inicialmente perseguida 

para minar as potências europeias que lucravam bastante com o comércio dessas 

substâncias, e depois para a manutenção mesquinha da soberania econômica mundial, 

bem como para legitimar discursos racistas e xenofóbicos. 

Da mesma forma, é triste perceber que a proibição do consumo de determinadas 

substâncias é a nós alienígena porque não foi por nós formulada, e nem mesmo aceita 

racionalmente, mas imposta com o uso da força econômica e por meio de suborno de altas 

autoridades governamentais – não necessariamente dando dinheiro a eles, mas 

comprando-os com graças e mimos.  

Uma política pública que tanto prende, sobretudo em relação às classes menos 

afortunadas, nunca poderia ter sido aplicada da forma que foi, utilizando-se modelo 

imposto por outrem e não pensado para ser aplicado às especificidades das diferentes 

culturas e populações.  
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Ao mesmo passo causa espanto a forma como o discurso barato proibicionista 

caiu na graça de boa parte da população através dos movimentos punitivos e das mídias 

de massa, notadamente a televisão com seus programas sensacionalistas em relação a 

crimes. O mesmo quanto as severas práticas repressivas, que claramente afrontosas à 

Constituição Federal e a diversos tratados internacionais de direitos humanos, são 

apoiadas firmemente pela maioria da doutrina. 

A pesquisa histórica e dogmática acerca da formação, dos institutos repressivos 

e da aplicação da Lei n.º 11.343/06 foi fundamental para compreendermos o tema, sendo 

que a principal dificuldade encontrada em relação a isso foi a escassez de informação 

sobre o assunto. Inclusive, a falta de informações esclarecidas e precisas sobre o tema 

explica porque é tido no senso comum ser positiva a proibição do consumo e do comércio 

de drogas. 
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