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RESUMO 
 

 

O presente estudo reúne questionamentos multifacetados ao paternalismo estatal na Lei federal 

nº 11.343/06. Através da metodologia de revisão bibliográfica, o estudo tem o objetivo de 

analisar o referido dispositivo penal sob a ótica dos princípios constitucionais, penais e 

processuais; bem como o de investigar as justificativas para a existência da lei em tela. Expõe-

se a contraposição dos direitos fundamentais de intimidade e inviolabilidade da vida privada 

aos artigos proibicionistas da lei de drogas e discute-se o paternalismo estatal presente na 

mesma. Dessa forma, perquere-se quais são os resultados do proibicionismo a fim de questionar 

sua eficácia. A hipótese apresentada é a de que a saúde pública não é protegida com o atual 

tratamento legal do uso de drogas e que os direitos constitucionais e penais são vilipendiados. 

Em seu desenvolvomento, o estudo se baseou em obras literárias dedicadas a lei de drogas, 

direitos constitucionais e direito à autonomia; além de trabalhos acadêmicos e diversas 

pesquisas nacionais e internacionais no âmbito do consumo de drogas e do tratamento penal do 

tema em diversos países. Busca-se apresentar alternativas ao proibicionismo e até demonstrar 

leis estrangeiras que, apesar de proibirem o uso de drogas, o fazem de forma objetiva, sem 

causar insegurança jurídica e violar direitos penais. O trabalho também aborda a necessidade 

de implementação da estratégia de redução de danos e a importância da discussão acerca da 

proibição do consumo de algumas drogas no Brasil. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: lei de drogas; Lei federal nº 11.343/06; paternalismo estatal; princípios 

constitucionais; princípios processuais; proibicionismo; princípio da legalidade; 

proporcionalidade; autonomia; intimidade; teoria da diferenciação. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso, por meio de uma metodologia baseada 

em pesquisa teórica, busca questionar os fundamentos que tipificam as condutas da Lei 

federal nº 11.343/06 à luz dos princípios constitucionais da autonomia privada e da 

intimidade; assim como dos princípios penais da legalidade, da proporcionalidade e da 

lesividade.  

O estudo trabalha a hipótese de que a lei federal nº 11.343/06 viola princípios 

constitucionais e penais e, ademais, não concretiza a proteção da saúde pública. Além disso, 

a pesquisa busca evidenciar a violação de direitos fundamentais e questiona o paternalismo 

estatal rígido experienciado na lei de drogas. São analisadas as justificativas para a 

manutenção da postura proibicionista e ressaltadas algumas consequências da guerra às 

drogas.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, seguiu-se teorias baseadas em 

premissas investigativas sobre os efeitos da proibição. Esta exposição é possível através da 

observação de estatísticas sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas, e do 

levantamento de como é o tratamento penal das drogas em diversos países e quais resultados 

são obtidos; além da revisão de obras bibliográficas nacionais e internacionais dedicadas ao 

tema da proibição de drogas e aos direitos fundamentais de autonomia e intimidade.  

Na primeira subseção do presente estudo, traçou-se uma linha do tempo do 

proibicionismo no Brasil, a fim de investigar os motivos fundamentais desta prática em seus 

primórdios. Também nesta subseção, é explanado o panorama atual brasileiro em relação às 

drogas ilícitas, e é apresentado o conceito de teoria da diferenciação. O qual é de suma 

importância para conectar o histórico proibicionista com o presente, e com a tendência do 

tratamento da questão de drogas meio à uma política pautada em inconstitucionalidades. 

Já na seguinte subseção, o trabalho apresenta comentários sobre alguns princípios 

constitucionais violados pelos tipos previstos no artigo 28 da Lei federal nº 11.343/06. 

Também é retomado o debate sobre a atuação do direito penal e sobre qual seria o 

paternalismo adequado para o caso da lei brasileira em que supostamente pretende-se tutelar 

a saúde pública. 

Discute-se o conceito de paternalismo rígido e moderado a fim de identificar qual  

deles se faz presente na lei de drogas, e se o mesmo seria legítimo à luz dos princípios 
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fundamentais. Além disso, a subseção relaciona o tipo penal em tela com a autolesão e 

explica por quê a mesma não poderia ser punida de acordo com o direito penal brasileiro. 

Na terceira subseção, o estudo se dedica a comentar o perfil do uso de drogas da 

população brasileira e ressaltar as consequências decorrentes do uso de drogas lícitas e 

ilícitas. Após comentar o efeito do proibicionismo nos níveis de consumo de drogas, a 

subseção também aborda outras consequências gravosas do uso de substâncias entorpecentes 

(em geral) e propõe diversos benefícios da política de redução de danos que poderiam ser 

observados no Brasil, caso viéssemos a adotar estas medidas na prática. 

O trabalho, através da reunião de informações de diversas fontes com diferentes focos 

de estudo, procura evidenciar que a proibição do consumo de drogas no Brasil apresenta 

desfechos negativos para toda a sociedade, principalmente para os grupos como: pessoas que 

se tratam com medicamentos baseados em drogas, dependentes químicos que não encontram 

apoio para recuperar-se (carecem de políticas de redução de danos) e usuários eventuais. 

Além disso, resta evidente que a proibição gera dificuldades de se realizar pesquisas 

científicas com algumas das substâncias ilícitas, que são essenciais em certos tratamentos de 

saúde.  

Uma das consequências mais gravosas, sem dúvidas, é a guerra gerada pela 

perseguição dos usuários e vendedores. Mas como provar que todos esses efeitos maléficos 

são decorrentes do proibicionismo? Como a sociedade atual desconhece o que seria o 

panorama da legalização, é impossível garantir que todos esses malefícios deixariam de 

existir. 

Porém, faz-se necessário o questionamento da validade desta proibição à luz de todos 

os princípios que devem ser respeitados e a perquirição de justificativas para o 

comportamento paternalista assumido pelo Estado com essa proibição. Esta análise é 

realizada à luz do ordenamento jurídico, das circunstâncias da sociedade brasileira e pautada 

em pesquisas de especialistas, estudo da literatura pertinente e exposição de casos de países 

que legalizaram as drogas. 

 

 

  

 

 

 

   



3 

 

2. DO PROIBICIONISMO NO BRASIL 

 

 

2.1 O BRASIL PROIBICIONISTA: HISTÓRICO E PANORAMA ATUAL  

 

 

O presente trabalho abordará o avanço da legislação proibicionista como forma de 

apresentar os registros históricos e compará-los com a atualidade. É mister ressaltar que o 

objetivo da pesquisa não é investigar profundamente os contextos de cada dispositivo 

jurídico da lei de drogas; mas sim, o de conferir ao leitor um panorama da história brasileira 

na proibição do consumo de drogas, para que seja mais elucidativa a análise de como este 

sistema funciona na atualidade. 

Ainda quando se tratava apenas de um instituto da legislação destinado a reduzir o 

consumo e destruir o tráfico de drogas, a política de drogas no Brasil sempre se pautou no 

sistema internacional de controle de drogas. O modelo norte-americano foi a maior das 

inspirações. O Brasil, portanto, se afastou do controle prevencionista e adotou o modelo 

proibicionista. 

A primeira lei que proibiu o consumo de entorpecentes foi um dispositivo 

“emprestado” de Portugal, aplicado no Brasil colônia. Trata-se das Ordenações Filipinas, 

que, no Título – LXXXIX1, dispunha: “Que ninguém tenha em sua casa rosalgar, não o venda 

nem outro material venenoso”. Apesar disso, o primeiro Código Penal brasileiro, de 1830, 

influenciado pelo modelo contratualista europeu, nada mencionou sobre a proibição.2 

Já o Código Penal Republicano, de 1890, fora editado no contexto imperial de 

dominação das oligarquias e exclusão da população pobre, principalmente dos ex-escravos; 

portanto, em uma realidade de significativa desigualdade social e criminalidade. O 

dispositivo previa, em seu artigo 159, o crime de “expor à venda ou ministrar substâncias 

venenosas sem autorização e sem as formalidades exigidas pela lei”3. Com a Consolidação 

das Leis Penais, o referido artigo foi alterado e sofreu um acréscimo de doze parágrafos, 

                                                
1 PORTUGAL (União Ibérica), Ordenações Filipinas. Madrid, 1603. Disponível em 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733>. Último acesso em: 01 de agosto de 2020. 
2 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. São Paulo, 2006. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o 

impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade. Tese Doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006. p. 136. 
3 BRASIL, Decreto Nº 847 de 11 de outubro de 1890. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, DF. 

11 de Outubro de 1890. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733
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dentre os quais, o que majorou à sanção que anteriormente era de multa, somando-a à prisão 

cautelar.4 

Como efeito das imigrações, as décadas de 1920 e 1930 foram marcadas pelo 

recrudescimento do racismo na história norte-americana. Este contexto afeta o Brasil pois 

foi esse o modelo proibicionista importado. Reproduziu-se no território brasileiro o discurso 

e as medidas proibitivas do uso de cannabis surgidos nos Estados Unidos.  

Nesse período, a cannabis, erva que era consumida por imigrantes africanos e 

mexicanos, começou a ser chamada de marijuana. Dessa forma, o terror imposto nas notícias 

de jornal e as falsas relações veiculadas sobre uso de cannabis e cometimento de crimes, 

eram mais rapidamente associadas com a figura do imigrante.5 

Os novos verbos utilizados para descrever as condutas, a substituição dos termos 

(“substâncias venenosas” por “entorpecentes”), a previsão de penas privativas de liberdade, 

juntamente com os decretos federais Nºs 780/366 e 2.953/387 marcaram a nova roupagem da 

política de drogas no Brasil, a qual Salo de Carvalho chama de “política proibicionista 

sistematizada”, notável a partir da década de 1940.8 

Não se pode olvidar o Decreto-Lei nº 891/389, pelo qual o Brasil alinhou a matéria à 

Convenção de Genebra, regulamentando os temas de produção, tráfico e consumo. Logo 

após, o Decreto-Lei nº 2.848/4010 deu a luz ao Código Penal e tipificou o comércio 

clandestino e a facilitação de uso de entorpecentes em seu artigo 281. Tal dispositivo previa 

exclusivamente a punição do vendedor, e não do consumidor. 

Outras leis também vieram a somar tipos para o instituto penal. O Decreto-Lei nº 

4.720/4211, por exemplo, dispõe sobre o cultivo; e a Lei federal nº 4.451/6412 veio a 

acrescentar a ação de plantar ao artigo 281 do Código Penal. 

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 49. 
5 Ibidem. p. 49. 
6 BRASIL, Decreto nº 780, de 28 de Abril de 1936. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, DF. 6 de 

maio de 1936, Seção 1, p. 9492. 
7 BRASIL, Decreto nº 2.953, de 10 de Agosto de 1938. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, DF. 

11 de agosto de 1938, p. 15977. 
8 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 49. 
9 BRASIL, Decreto-lei Nº 891, de 25 de novembro de 1938. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Rio de 

Janeiro. 28 de novembro de 1938. Seção 1, p. 23843. 
10 BRASIL, Decreto-lei Nº 2.848/40, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União. 
Poder Executivo, Rio de Janeiro. 31 de dezembro de 1940. p. 2391. 
11 BRASIL, Decreto-Lei nª 4.720 de 21 de setembro de 1942. Coleção de Leis do Brasil, Poder Executivo, Rio 

de Janeiro. 31 de dezembro de 1942. Vol. 005, col. 1, p. 288. 
12 BRASIL, Lei federal nº 4.451/64 de 04 de novembro de 1964. Diário Oficial da União. Poder Executivo, 

Rio de Janeiro. 06 de Novembro de 1964. p. 10017. 
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Impossível ignorar o estereótipo do consumidor de drogas que já era formado a esta 

época, visto que as substâncias proibidas eram comumente consumidas por grupos sociais 

cujas condutas não se enquadravam no comportamento moralmente permitido. A 

criminóloga e socióloga Rosa del Olmo caracteriza esse discurso como ético-jurídico e de 

acordo com sua análise, pode ser considerado responsável pelo estereótipo moral do 

consumidor, o qual vige até os dias de hoje.13 

Tal discurso ético-jurídico foi veiculado no âmbito internacional por meio do 

Protocolo para Regulamentar o Cultivo de Papoula e o Comércio de Ópio, promulgado em 

Nova Iorque no ano de 1953 e que visava restringir e regular o cultivo e comércio do ópio. 

Mas o Brasil apenas se inseriu definitivamente no combate internacional às Drogas 

com o Decreto federal nº 54.216/6414 que promulgou a Convenção Única sobre 

Entorpecentes, subscrito por Castello Branco durante a Ditadura Militar. O referido decreto 

dispunha sobre a necessidade de manutenção da saúde física e moral da sociedade e 

considerava a adição por entorpecentes um perigo social e econômico para a humanidade. 

Estes argumentos justificavam o combate às drogas sob uma ação conjunta e universal, 

orientada por princípios e objetivos comuns.  

Apesar de elaborada em 1961, a Convenção ignorava as particularidades culturais e 

o contingente de usuários daquele contexto regional, o que, claramente, a distanciava de uma 

possível eficácia. 

Diante dos objetivos almejados pelos dispositivos proibicionistas, Rosa del Olmo traz 

um conceito chave para compreender a história de legislação de drogas no Brasil: a ideologia 

de diferenciação. A teoria é de que há um “duplo discurso sobre a droga, que pode ser 

chamado de médico-jurídico, por tratar-se de um híbrido dos modelos predominantes (o 

modelo médico-sanitário e o modelo ético-jurídico)”15. Esse foi o pensamento que 

predominou na Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961.  

O objetivo da Convenção foi combater o abuso de drogas por meio de ações 

internacionais coordenadas por duas medidas que atuam conjuntamente: I) a limitação da 

posse, uso, troca, distribuição, importação, exportação, manufatura e da produção da droga 

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 49. 
14 BRASIL, Decreto Nº 54.216, de 27 de agosto de 1964. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Rio de 

Janeiro. 01 de Setembro de 1964. 
15 OLMO, Rosa del. A face oculta das drogas. Tradução: Teresa Otoni. Rio de Janeiro: Revan, 1990. p. 34.  
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exclusiva para uso médico e científico e II) combater o tráfico de drogas através da 

cooperação internacional.16 

Na mesma década, o Decreto-lei nº 159/6717 foi editado com o escopo de adequar as 

normas brasileiras ao compromisso internacional de combater o uso de entorpecentes. Para 

tal fim, seu texto igualava os entorpecentes às substâncias capazes de determinar 

dependência física e psíquica. 

 Para intensificar a repressão, e romper com a diferenciação entre os consumidores e 

comerciantes, editou-se o Decreto-lei nº 385/6818 que modificou o artigo 281 do Código 

Penal vigente, passando a criminalizar também o usuário de drogas com uma pena idêntica 

a do comerciante. 

A primeira lei de drogas apartada do código penal foi a Lei federal nº 5.726/7119, que 

selou a adequação da legislação brasileira antidrogas com a política internacional e marcou 

a descodificação do tema. Nesta lei, o tratamento do usuário e do traficante era idêntico e 

mais grave do que antes: previa-se punição de 1 a 6 anos de reclusão e multa. 

A Lei federal nº 5.726/71 preservou o discurso médico-jurídico da década de 1960 

com a identificação do usuário como dependente e do traficante como delinquente. Segundo 

Salo de Carvalho, se a referida lei pôde ser considerada um reflexo do projeto proibicionista 

norte-americano, a lei posterior, Lei federal nº 6.368/7620, representou a tomada deste projeto 

como modelo oficial de repressão às drogas no Brasil.21 

Em sua adaptação na América Latina, o discurso jurídico-político norte-americano 

produziu resultados desastrosos, porque, segundo Rosa del Olmo, foi importado “do centro 

à periferia” ignorando a historicidade, alteridade, questões sociais, políticas e econômicas, 

bem como a relação cultural entre a droga e os grupos sociais envolvidos.22 Exemplo disso 

são os povos andinos e suas culturas seculares que utilizam a folha de coca em seu dia a dia. 

                                                
16 BRASIL, Decreto Nº 54.216, de 27 de agosto de 1964. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Rio de 

Janeiro. 01 de Setembro de 1964. 
17 BRASIL, Decreto-lei Nº 159, de 10 de fevereiro de 1967. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, 

13 de fevereiro de 1967. Seção 1, p. 1727. 
18 BRASIL, Decreto-lei nº 385, de dezembro de 1968. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, DF. 
26 de dezembro de 1968. 
19 BRASIL, Lei federal nº 5.726, de 29 de outubro de 1971. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 

DF. 29 de outubro de 1971. 
20 BRASIL, Lei federal nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 

DF. 22 de Outubro de 1976, p. 14839. 
21 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 57. 
22 OLMO. Rosa del, América Latina y su Criminología. México: Siglo Veintiuno, 2014. p. 41.  
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Portanto, o enquadramento da folha de coca na listagem de drogas a serem eliminadas nos 

países andinos muito se assemelhou a um etnocídio. 

A Lei federal nº 6.368/7623 instituiu a obrigatoriedade do tratamento de reabilitação 

e até a internação hospitalar compulsória aos dependentes químicos quando "o quadro clínico 

ou a natureza de suas manifestações assim o exigirem”, segundo dispõe o artigo 10 do 

instituto. No seu §1º, o referido artigo excetua os casos de tratamento em regime extra-

hospitalar, realizado com assistência de técnicos de serviço social. 

Na década de 90, surgiram inúmeros projetos com o fim de reformar integralmente a 

referida lei pelo fato da mesma apresentar defasagem conceitual.24 Dentre os projetos, 

destacava-se o Projeto Murad (Projeto de lei nº 1.873/9125), que nasceu da CPI do 

Narcotráfico de 1991, este projeto marcava o recrudescimento da política de controle do 

comércio de drogas, principalmente quanto às condutas relacionadas às organizações 

criminosas. Assim, como fruto da pluralidade de propostas para reformar a lei anterior, 

nasceu o próximo instituto antidrogas a ser comentado: a Lei federal nº 10.409/02.26 

Na Lei federal nº 10.409/02, o porte de substâncias ilícitas para consumo pessoal 

ainda era considerado delito, porém enquadrava-se na aplicação do rito e medidas pré-

processuais estabelecidas pela lei que regula as condutas de menor potencial ofensivo (Lei 

federal nº 9.099/9527). Já quanto a figura do comerciante, a referida lei mantinha a mesma 

quantidade e espécie de pena da lei antecessora: 3 a 15 anos de prisão e multa. Além disso, 

definia novos tipos relacionados ao tráfico.  

Porém, após ser aprovada no âmbito legislativo teve seu capítulo referente aos delitos 

e às penas integralmente vetado pelo Presidente da República, razão pela qual apenas entrou 

em vigor em sua esfera processual. Portanto, a política de drogas para este momento, resultou 

                                                
23 BRASIL, Lei federal nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 

DF. 22 de Outubro de 1976, p. 14839. 
24 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 

federal nº 11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 91. 
25 Atual lei que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 

medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal. 

BRASIL, Lei federal n° 9.294, de 15 de julho de 1996. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, DF. 
16 de julho de 1996, p. 13074, col. 1. 
26 BRASIL, Lei federal nº 10.409, 11 de Janeiro de 2002. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 

DF. 14 de Janeiro de 2002, p. 1. 
27 BRASIL, Lei federal nº 9.099, 26 de Setembro de 1995. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 

DF. 27 de Setembro de 1995, p. 15033. 
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na manutenção dos aspectos materiais da Lei federal nº 6.368/7628, e na instituição de novas 

disposições processuais penais trazidas pela Lei federal nº 10.409/02. 

Faz-se necessário integrar ao panorama histórico do proibicionismo no Brasil o 

estudo de outras espécies normativas relevantes na guerra às drogas, como a lei dos Crimes 

Organizados (Lei federal nº 9.034/0529) e o decreto que regula as práticas de intervenções 

excepcionais (Decreto federal 5.144/0430). Afinal, não raro, estes institutos são referenciados 

junto aos tipos penais relativos ao narcotráfico. 

Finalmente, tem-se a entrada em vigor da última e atual lei de drogas, a Lei federal 

nº 11.343/06, na qual o sistema proibicionista da lei antecessora (Lei federal nº 6.368/7631) 

é mantido e acompanhado à lógica diferenciadora. Sobre a lei, Salo de Carvalho afirma “o 

aumento desproporcional da punibilidade ao tráfico de drogas se encontra aliado, bem como 

potencializa, o projeto moralizador de abstinência imposto ao usuário de drogas”.32 

A lei atual traz punições bastante diferenciadas para o usuário e traficante. Para o 

primeiro, seja dependente ou mero usuário, instituiu-se sua patologização (e consequente 

estigmatização) e a aplicação de penas como advertência, prestação de serviços e medidas 

educativas de comparecimento a programas educativos. Já para o segundo, são destinadas 

punições severas, como penas privativas de liberdade a serem fixadas entre 05 e 15 anos. 

Com a Lei federal nº 11.343/06, nem sequer é possível considerar que ocorreu uma 

descriminalização legislativa. Pois isso significaria a revogação de um dos tipos penais 

incriminadores, e a descriminalização parcial ou substitutiva. Porém, o artigo 28 da lei 

federal não passou por uma descriminalização, e sim uma alteração da sanção prevista; a 

qual, atualmente, impede a pena de prisão33. Portanto, nas palavras de Salo de Carvalho, a 

nova lei trouxe uma “descarcerização” dos delitos relativos ao uso de drogas.34 

                                                
28 BRASIL, Lei federal nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 

DF. 22 de Outubro de 1976, p. 14839. 
29 BRASIL, Lei federal nº 9.034 de 03 de maio de 1995. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, DF. 

04 de Maio de 1995, p. 6241. 
30 Decreto que regulamenta os  §§ 1º, 2º e 3º da lei Nº 7.565 que dispõe sobre o código braisleiro de auronáutica, 

no que concerve às aeronaves hostis ou suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins. 

BRASIL, Decreto federal 5.144 de 16 de julho de 2004. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, DF. 

19 de Julho de 2004, p. 1. 
31 BRASIL, Lei federal nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 
DF. 22 de Outubro de 1976, p. 14839. 
32 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 105. 
33 Ibidem. p. 161. 
34 Ibidem. p. 161. 
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Em sua pesquisa, o doutor em sociologia, Marcelo Silveira Campos denunciou um 

grandioso e lamentável impacto da Lei federal nº 11.343/06: o fato de que a redução do 

encarceramento por consumo de drogas veio acompanhada por um aumento do 

encarceramento de traficantes35. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) do ano de 2013 reunidos pelo autor em sua tese de doutorado, os presos e presas 

por delitos relacionados às drogas expressavam, em 2005, 13% de toda população prisional 

do Brasil, já em 2013, os presos criminalizados por dispositivos da lei de drogas 

correspondiam percentualmente a 27,2% de todos os presos e presas no Brasil.36 

Outro dado importante ressaltado na pesquisa de Marcelo Silveira Campos foi a 

intensificação do número de mulheres presas por tráfico de drogas. Conforme o gráfico 

elaborado pelo autor com dados do DEPEN, em 2005 o número de mulheres encarceradas 

pela lei de drogas era de 36% (4.228 mulheres) e em 2013 o percentual subiu para 50% 

(16.489 mulheres).37 

Segundo importantes estudiosos penalistas como Salo de Carvalho38, a 

descriminalização legislativa é normalmente antecedida pela descriminalização de fato, na 

qual a conduta que antes era considerada danosa a algum bem jurídico passa pelo processo 

de adequação social e é, em parte, aceita socialmente.      

Porém, no caso brasileiro, apesar do tipo penal referente ao consumo pessoal de 

entorpecentes ter sido popularmente considerado “descriminalizado”, todas as condutas que 

um indivíduo precisa praticar para obter a substância são criminalizadas. São as condutas: 

“preparar, produzir, fabricar, adquirir, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar”.39  

Devido à tipificação destes verbos, urge perguntar: Como o indivíduo pode chegar a 

cometer o tipo penal “descriminalizado”, sem antes cometer os tipos penais criminalizados 

                                                
35 CAMPOS, Marcelo da Silveira. São Paulo, 2015. Pela metade: as principais implicações da nova lei de 
drogas no sistema de justiça criminal em São Paulo. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas São Paulo, 2015. p. 111. 
36 Ibidem. p. 107. 
37 Ibidem. p. 111. 
38 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 159. 
39 São as condutas do artigo 33, caput: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar”). BRASIL, Lei federal nº11.343 de 23 de Agosto de 2006. Diário Oficial 

União, Poder Executivo, Brasília, DF. 24 de agosto de 2006, p. 2. 
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e punidos com 05 a 15 anos de prisão? Resta evidente a insegurança jurídica gerada pelo 

dispositivo.  

Por este motivo, o uso de drogas ilícitas encontra uma barreira ao ser 

descriminalizado socialmente. A mesma lei que supostamente “descriminalizou” o porte de 

drogas para consumo próprio, manteve como crime condutas inerentes a realização do 

primeiro tipo, afastando a hipótese de que ele seja descriminalizado socialmente. 

Neste sentido, Salo de Carvalho propõe que: 

“[...] a falsa imagem que o direito penal reproduz com a resposta criminalizante na 
questão das drogas é frequentemente derivada de visão equivocada do fenômeno – 

v.g da existência de vínculo entre consumo e dependência; da irreversibilidade na 

dependência; da necessária formação, pelos usuários, de subculturas criminais 

(carreiras criminais); da convicção de que o comportamento dos usuários leva ao 

isolamento da vida produtiva, entre outras. Outrossim, a reprodução desta imagem 

pelas agências que integram o sistema de punitividade, inclusive as agências de 

informação (mídia), estabelece perigosos consensos do público consumidor do 

direito penal.”40 

 

Dessa forma, a atual lei de tóxicos prevê, dentre várias, as figuras do traficante (artigo 

33), do agente que tem a substância para consumo próprio (artigo 28), do agente que 

compartilha a droga com pessoas de seu relacionamento (artigo 33, § 3º) e da associação 

para o tráfico (artigo 35).41 

Pelo fato dos artigos 28 e 33 da Lei federal nº 11.343/200642 compartilharem alguns 

núcleos verbais em comum, requer-se uma análise da finalidade da conduta a fim de 

classificá-la no tipo adequado; isto é: uma apuração quanto a existência de desígno 

comercial.  

Quanto ao tráfico de drogas a lei não inovou, prevê as mesmas condutas do artigo 12 

da revogada Lei federal nº 6.368/76. Sua novidade aparece nos tipos penais intermediários: 

por exemplo, no artigo 33, § 3º, que trata do sujeito que oferece droga sem finalidade de 

lucro.  

Para Salo de Carvalho, o principal mecanismo corretivo da desproporcionalidade do 

tipo penal previsto no artigo 33 é a especificação da conduta.43 Segundo o professor, do 

ponto de vista dogmático penal, a única maneira de diferenciar a conduta do tráfico para o 

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 185. 
41 Artigos da Lei federal nº 11.343. BRASIL, Lei federal nº11.343 de 23 de Agosto de 2006. Diário Oficial 

União, Poder Executivo, Brasília, DF. 24 de Agosto de 2006, p. 2. 
42 Ibidem. p. 2. 
43

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 269. 
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compartilhamento, seria a comprovação do consumo pessoal como finalidade. Qualquer 

outra intenção que não esta, enquadrar-se-ia no artigo 33.44 Salo de Carvalho denomina esta 

situação jurídica como “zona gris de alto empuxo criminalizador”; pois diversas situações 

plurais são cooptadas pela timidez normativa em especificar o que se objetiva punir com o 

referido dispositivo.  

Sem ânimo de explicar detalhadamente cada um dos principais artigos da lei de 

tóxicos, propõe-se a reflexão sobre as dificuldades de classificação das condutas neles 

descritas. Os desafios ultrapassam o âmbito do direito penal e têm relevantes resultados no 

âmbito processual, antes mesmo da resolução do caso na sentença de mérito.  

Certamente, com a atual legislação, o momento cabal é o de definir se existe situação 

de comércio ou se o contato com substâncias entorpecentes se deu apenas para consumo 

pessoal. Neste momento, a tendência jurisprudencial, segundo analisa Salo de Carvalho45 é 

de obedecer aos princípios in dubio pro societate. Abandona-se, portanto, o princípio basilar 

do direito penal: in dubio pro reo e a presunção de não culpabilidade prevista no artigo 5º, 

LVII, da Constituição Federal que não tolera a mera presunção legal de finalidade diversa 

do consumo pessoal. 

 

 

2.2 A GUERRA ÀS DROGAS E A IDEOLOGIA DA DIFERENCIAÇÃO  

 

 

A proibição do consumo, produção e venda de drogas traz inúmeras consequências 

para o Brasil. Dentre as mais pertinentes a serem ressaltadas neste trabalho, faz-se necessário 

citar a impossibilidade de controlar a qualidade das substâncias que são consumidas. Afinal, 

o consumo problemático de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é uma questão de saúde 

pública. 

Diferentemente das drogas lícitas que obedecem aos padrões de qualidade da Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as drogas ilícitas, ao serem proibidas, não 

sofrem nenhum tipo de controle de qualidade.  

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 269. 
45

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 279. 
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Tal descontrole da produção, torna as drogas altamente acessíveis e indecifráveis, já 

que sua cadeia de produção é criminalizada. A ausência de parâmetros incentiva que o 

mercado ilegal produza drogas com menor custo econômico e maior concentração do 

princípio ativo, como é, por exemplo, o caso de crack em relação à cocaína e do haxixe em 

relação à maconha.46 

Outro fator de muita relevância é o ambiente de consumo da droga. Ao optar pela 

criminalização, o Estado não só deixa de fiscalizar mas também de prover ambientes nos 

quais as drogas poderiam ser consumidas com mais segurança. Dessa forma, cria-se 

ambientes de consumo com péssimas condições sanitárias, favorecendo, portanto, a 

propagação de doenças infectocontagiosas como a hepatite e o HIV. 

Os efeitos na esfera judicial e penal vão muito além dos custos com que o Estado 

necessita arcar para o processo de conhecimento, execução e do financiamento das políticas 

repressivas. Salo de Carvalho explica que o principal problema da ilegalidade é o 

desencadeamento da criminalização secundária.47 Isto é, a maior ocorrência de delitos que 

guardam relação com a proibição da droga, como corrupção e crimes patrimoniais cujo 

objetivo se relaciona com o financiamento do mercado de drogas. No mesmo sentido, afirma 

o autor: 

 “A eleição do uso e do comércio de droga e de seus sujeitos como inimigos da 

sociedade tem reduzido toda a discussão sobre o problema ao âmbito do penal, 

impossibilitando a busca por soluções menos danosas e efetivas alternativas à 

criminalização, em face da demonstração da absoluta incapacidade resolutiva do 

sistema penal. Pelo contrário, o proibicionismo apenas potencializou efeitos 

colaterais à incriminação: a promessa de contramotivação de crime fomentou a 
criminalização secundária; ao reprimir o consumo estigmatizou o usuário; e com 

intuito de eliminar o tráfico ilícito deflagrou a criminalização de setores 

vulneráveis da população”48 

 

De acordo com os dados do INFOPEN de 2019, os crimes relacionados a lei de drogas 

ocupam o segundo lugar no ranking de encarceramento; apenas ficam atrás dos crimes contra 

o patrimônio (que incluem um número muito maior de condutas tipificadas).  

Em dezembro de 2019 eram 183.087 os homens e 17.506 as mulheres encarcerados 

por delitos relacionados com a lei de drogas, sem contar a criminalização secundária. Estes 

números representam mais de 19,17% da população masculina que se encontra privada de 

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 190. 
47

 Ibidem. p. 196. 
48 Ibidem. p. 226. 
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liberdade (tanto os que já foram condenados quanto os que aguardam julgamento), e 

aproximadamente 51% da população feminina.49  

Faz-se necessário comentar o padrão quantitativo de substâncias apreendidas com os 

réus. Para tal análise, pode-se observar o estudo da tese de doutorado de Marcelo Silveira 

Campos, no qual dentre outras constatações, ele aponta a pouco expressiva quantidade de 

droga encontrada na maioria das apreensões.  

De acordo com os resultados de sua pesquisa realizada com dados da Defensoria 

Pública das regiões de Santa Cecília e Itaquera na cidade de São Paulo, 50,7% das 799 

pessoas incriminadas por tráfico e uso de drogas, usava até 7 gramas considerando todos os 

tipos de drogas (crack, cocaína e maconha). O autor afirma, que as diposições da atual Lei 

federal nº 11.343/06 fizeram duplicar número de pessoas incriminadas por tráfico de drogas 

até mesmo na faixa de pequenas quantidades (até 3g).50 

No mesmo sentido, segundo a análise cronológica de Sergio Kalili: 

“com a legislação de 2006, quadruplicou o número de encarcerados por tráfico. Um 

ano antes da lei, havia 32,8 mil condenados pelo crime; cinco anos depois, já eram 

125,7 mil (DEPEN). A porcentagem de detidos por drogas em relação à população 

carcerária total aumentou de 13,4% em 2005 para 24% em 2012. Agora, tráfico e 

roubo qualificado (18%) são as principais causas de prisão.”51 

 

Em 2005, ao investigar as consequências econômicas geradas pela criminalização,  o 

pesquisador Jeffrey A. Miron estudou as implicações orçamentárias da ilegalidade da 

maconha e constatou que com a legalização da droga, o Estados Unidos economizaria cerca 

de US$7,7 bilhões que são gastos anualmente em policiamento e ações militares. Além disso, 

o país poderia aumentar a arrecadação de impostos em até US$6,2 bilhões no mesmo 

período. A pesquisa de Jeffrey foi financiada pela ONG Marijuana Policy Project e contou 

com o apoio de diversos economistas de universidades como Yale, Cornell e Stanford.52  

Reforçando o argumento de Miron, o estado do Colorado, após legalizar a produção, 

venda e aquisição de cannabis em 2012, arrecadou mais de $300 milhões de dólares em 

                                                
49 INFOPEN. Levantamento nacional de informações penitenciárias, atualização dezembro de 2019. Brasília: 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, 2019.  Disponível em 

<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen>. Último acesso em: 05 de agosto de 2020. 
50 CAMPOS, Marcelo da Silveira. São Paulo, 2015. Pela metade: as principais implicações da nova lei de 

drogas no sistema de justiça criminal em São Paulo. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas São Paulo, 2015. p. 159. 
51 KALILI, Sergio. Como a Reforma do Código Penal Pode Afetar o Sistema Carcerário. Folha de S. Paulo, 

São Paulo, 17.08.2014, Caderno Ilustríssima. Disponível em 

<https://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/08/1500988-como-a-reforma-do-codigo-penal-pode-afetar-o-

sistema-carcerario.shtml>. Último acesso em: 01 de agosto de 2020. 
52 MIRON, Jeffrey A. The Budgetary Implications of Marijuana Prohibition, Marijuana Policy Project. 

Cambridge, 2005. p. 2. 

https://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/08/1500988-como-a-reforma-do-codigo-penal-pode-afetar-o-sistema-carcerario.shtml
https://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/08/1500988-como-a-reforma-do-codigo-penal-pode-afetar-o-sistema-carcerario.shtml
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impostos decorrentes do comércio da substância no ano de 2019. No mesmo ano, 

Washington, estado que também legalizou a droga, arrecadou $440 milhões de dólares 

provenientes da taxação de cannabis. As cidades dos estados puderam investir os fundos 

arrecadados em projetos de infraestrutura, programas que fornecem abrigo para moradores 

de rua, e concessão de bolsas escolares.53  

Também preocupado com o impacto orçamentário, Milton Friedman é um dos  

defensores de um amplo processo de descriminalização. Em uma carta-aberta, o economista 

declarou “Nós proibimos o uso das drogas, mas não podemos garantir que elas não sejam de 

fato consumidas. Isso só leva à corrupção, à violação de direitos civis”54. No mesmo sentido, 

Salo de Carvalho afirma que “a variante mercadológica da ilegalidade cria um mercado 

extremamente lucrativo no qual os maiores prejudicados são os consumidores”55. 

Portanto, percebe-se que o bem jurídico tutelado é a saúde publica, porém a saúde 

dos usuários de drogas é concretamente sacrificada com a proibição, que inviabiliza uma 

fiscalização adequada, o controle do descarte das seringas, e adoção de outras medidas 

sanitárias que seriam necessárias para evitar a contaminação de doenças como HIV. 

A partir da estabilização da postura proibicionista, cria-se o modelo médico-

sanitário-jurídico, o qual, segundo Rosa del Olmo, institui uma clara separação entre 

delinquente-traficante e consumidor-doente. Na década de 1960 a referida autora chamou 

essa separação de ideologia da diferenciação, e, dessa forma, criou essa expressão tão 

pertinente para a discussão do tema.56 

A ideologia da diferenciação transforma os traficantes em culpados e inimigos, sobre 

eles recai o discurso jurídico-penal e cria-se o estereótipo de inimigo, corruptor da moral e 

da saúde pública. E sobre o consumidor recai o discurso médico-psiquiátrico estabelecido 

pela perspectiva sanitarista responsável por difundir o estereótipo da dependência. 

O estereótipo do consumidor de drogas como dependente químico é útil ao discurso 

proibicionista porque propõe a falsa ideia de que o consumo necessariamente traz o vício. 

Obviamente o consumo exacerbado trará uma possível adição; porém, de nenhuma forma 

                                                
53 MARIJUANA POLICY PROJECT. Colorado and Washington: Life after Legalization and Regulation. p. 1. 

Disponível em <https://www.mpp.org/assets/pdf/issues/legalization/colorado-and-washington-life-after-

legalization-and-regulation.pdf>. Último acesso: 01 de agosto de 2020. 
54 FRIEDMAN, Milton. "Legalize já (a maconha)", diz Friedman, 92. São Paulo, Folha de São Paulo, 19 de 

maio de 2005. Entrevista, Sérgio Dávila. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1906200517.htm>. Último acesso em 26 de julho de 2020.  
55 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 194. 
56 OLMO, Rosa del. A face oculta das drogas. Tradução: Teresa Otoni Rio de Janeiro: Revan, 1990. p. 34. 

https://www.mpp.org/assets/pdf/issues/legalization/colorado-and-washington-life-after-legalization-and-regulation.pdf
https://www.mpp.org/assets/pdf/issues/legalization/colorado-and-washington-life-after-legalization-and-regulation.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1906200517.htm
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essa ideia pode ser estendida a todas as substâncias entorpecentes proibidas de maneira a 

veicular a falsa ideia de que o uso esporádico causará grande dano a saúde e incapacidade 

de produzir e integrar o sistema.  

A importante distinção entre consumidores e dependentes está na dimensão 

compulsiva da maneira em que eles consomem a droga. Os usuários eventuais se contrapõem 

aos toxicômanos enquanto grupo clínico, pois fazem uso da droga ocasionalmente para obter 

prazer, para deleitar-se ou em momentos de angústia.57  

No mesmo sentido, expõe o sociólogo Alessandro Baratta: 

“[…] a grande maioria dos consumidores de drogas ilícitas não são dependentes. 

Não fazem parte de uma subcultura desvirtuada, não são antissociais ou 

delinquentes, não são enfermos (existem incomparavalmente mais enfermos e 

mortos por drogas permitidas como tabaco e álcool que por drogas proibidas); e, 
finalmente, a drogadição é, desde um ponto de vista clínico e social, curável”58.  

 

É por incongruências como esta, apontada por Baratta, e pelas evidências científicas 

da atualidade, que insurge o questionamento de por quê algumas drogas sofrem a restrição 

da postura paternalista do estado enquanto outras são promovidas pelo mesmo, através da 

indústria e de propagandas, como se fossem apenas mais um item de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 WEIGERT, Mariana de Assis Brasil. Uso de drogas e Sistema Penal: alternativas para a redução de danos 

na Espanha e no Brasil. Porto Alegre, 2008. Dissertação de mestrado em Ciências Criminais na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2018. p. 24. 
58 Redação original: “la gran mayoría de los consumidores de drogas ilícitas no son dependentes, no hacen 

parte de una subcultura desviada, no son asociales o delincuentes, no son enfermos (hay incomparablemente 

más enfermos y muertos por drogas permitidas como tabaco y alcohol, que por drogas prohibidas); y, 

finalmente, la drogodependencia es, desde un punto de vista clínico y social, curable”. In: BARATTA, 

Alessandro. Introducción a la Criminología de la Droga. Nuevo Foro Penal(41). Bogotá: Temis, 1988. p. 74. 
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3. DO PATERNALISMO ESTATAL NA LEI DE DROGAS: UMA ANÁLISE DO 

TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06  

 

 

3.1 O USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COMO UM CONSECTÁRIO DO 

DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE 

 

 

Um dos maiores questionamentos por parte da doutrina à atual Lei federal nº 

11.343/06  e o que as exposições doutrinárias e literárias mais relevantes no assunto (Salo 

de Carvalho59, Maria Lúcia Karam60, Vera Malagutti61, Orlando Zaccone62, Eugenio Raúl 

Zaffaroni63) evidenciam é: a insustentabilidade do argumento de que a Lei federal nº 

11.343/06 tutela a saúde pública.  

A saúde pública não é protegida pela aludida lei, pois os cidadãos usuários de drogas 

não deixam de fazer uso da mesma pelo fato da aquisição ser criminalizada. Isto se comprova 

pelo número (conhecido) de usuários de drogas ilícitas no Brasil: segundo o último inquérito 

da Fiocruz, 4,9 milhões de brasileiros utilizaram drogas ilícitas nos últimos 12 meses 

anteriores à publicação da pesquisa (2017).64 O fato também é evidenciado pelos resultados 

dos estudos comparativos realizados em países que legalizaram a venda, produção e 

consumo de drogas, que foram comentados na quarta subseção deste trabalho.  

Apesar de alguns destes estudos comparativos realizados nos países que legalizaram 

as drogas terem mostrado uma queda no consumo de drogas e outros um aumento, os 

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

11.343/06. 8 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
60 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. 
61 BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil in José Luiz Q. de Magalhães, Maria 

José G. Salum, Rodrigo T. Oliveira (orgs.), Mitos e Verdades sobre a Justiça Infanto-Juvenil Brasileira: Por 

que somos contrários à redução da maioridade?, Brasília: Ed. CFP, 2015. 
62 ZACCONE, Orlando. Indignos da vida: A desconstrução do poder punitivo. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2015. 
63 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Vol. 14. 1ª ed. Rio de Janeiro, Pensamento 

Criminológico, 2007. 
64 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 112. 
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mesmos também registraram um nível mais alto de reabilitação dos usuários adictos depois 

da legalização.65 Este fato incita a reflexão sobre o conceito de saúde pública. 

Proteger a saúde pública, portanto, seria vedar completamente o uso de 

entorpecentes, ignorando os direitos constitucionais de um cidadão a ter autonomia, direito 

à privacidade, e, ainda, fazendo com que o mesmo precise recorrer ao mercado ilícito e 

incorrer em um crime para fazer uso pessoal de uma substância entorpecente? Ou saúde 

pública seria regular a produção, comércio e uso de tais substâncias, podendo controlar a 

qualidade e a quantidade consumidas pelos usuários?   

Grande prova da permanência do mercado de drogas são os altos índices de consumo 

de álcool ao redor de todo o mundo.66 Quando o álcool foi proibido em alguns lugares como 

nos Estados Unidos, houve a insurgência de um mercado ilegal, assim como o que existe 

hoje para as drogas ilícitas. Percebe-se claramente que a droga, assim como algumas 

medicações, combustíveis ou alimentos (considerando o fator cultural) é um produto cuja 

demanda apresenta pouca elasticidade.67 Isto significa que a alteração de preço provoca 

pouca ou nenhuma mudança na quantidade de produto demandada pelos consumidores.  

O modelo proibicionista submete o tratamento da norma penal a uma considerável 

flexibilização em relação aos princípios contitucionais da vida privada e da intimidade, 

previstos no artigo 5º, X, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Esta tese geralmente é refutada com o argumento de que o uso e o porte de drogas 

configuram um delito de perigo abstrato à saúde pública, enquadra-se portanto nos delitos 

considerados por Ferrajoli como “modelos subjetivistas de direito penal autoritário”, porque 

punem o desvalor social ou político da ação, ultrapassando, portanto, a função penal de 

tutela.68  

Para ilustrar o exposto, veja-se a decisão do Habeas Corpus 318.936 – SP do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi relator o Ministro Ribeiro Dantas. No caso 

em tela, a ré foi condenada à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão por ter sido flagrada vendendo 1 (um) grama de maconha: 

                                                
65 ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across 

the globe. Release Drugs: London, 2012. p. 31. 
66 O consumo anual de álcool por pessoa é estimado em 6,4 litros por pessoa (maior de 15 anos de idade). Our 

World Data, Alcohol consumption across the world today, 2016. Disponível em 
<https://ourworldindata.org/alcohol-consumption>. Último acesso em: 07 de Agosto de 2020.  
67 ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across 

the globe. Release Drugs: London, 2012. p. 20. 
68 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo penal. Tradução de: Ana Paula Zomer Sica, 

Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. São Paulo: RT, 2002. p. 80. 

https://ourworldindata.org/alcohol-consumption
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CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE 

DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso 
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 

impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato 

judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. O 

reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com fundamento no princípio 

da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, 

pois trata-se de crime de perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são 

a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga 

apreendida. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.69 

 

O argumento de que a conduta tipificada ofende a saúde pública, também foi 

sustentado pelo Ministério Público no Recurso Extraordinário nº 635-659 oriundo do estado 

de São Paulo, na instância do STF com a defesa de que a ação de portar a droga, ainda que 

seja para consumo próprio, contribui para a propagação do vício no meio social.70 Em 

resposta a esse argumento, o Ministro Gilmar Mendes expôs o seguinte em seu voto para o 

referido recurso: 

“Nesse contexto, a proteção da saúde coletiva dependeria da ausência de mercado 

para a traficância. Em outras palavras, não haveria tráfico se não houvesse 

consumo. Além disso, haveria uma relação necessária entre tráfico, consumo e 

outros delitos, como crimes contra o patrimônio e violência contra a pessoa. [...] 

[...] Nesse contexto, impõe-se que se examine a necessidade da intervenção, o que 

significa indagar se a proteção do bem jurídico coletivo não poderia ser efetivada 

de forma menos gravosa aos precitados direitos de cunho individual.”71 

 

Esta exposição sobre a “probabilidade de propagação do vício no meio social” remete 

diretamente ao abandono estatal diante do usuário em situação de dependência. O Estado 

faz-se presente para punir o mero porte de droga ou o consumo na esfera individual, mas se 

omite quando o consumo ultrapassa o uso social e moderado e se transforma em vício.  

Mesmo em um cenário de proibição, a alta demanda por drogas ilícitas já citada 

anteriormente72 não é sustentada somente pelo uso recreativo, mas sim pelo fato de existirem 

muitas pessoas viciadas nos entorpecentes ilícitos. Dentre outros fatores, a problemática do 

                                                
69 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus Nº 318.936 do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015. Brasília, DF, 9 de novembro 

de 2015. 
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal,  Recurso Extraordinário Nº 653-659/SP. Relator Ministro Gilmar 
Mendes. Brasília, DF, 28 de agosto de 2015. p. 2.  
71 Ibidem. p. 26. 
72 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 120. 
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vício também se relaciona com o fato do consumo de drogas ser proibido e descontrolado, 

porém este tema será abordado na quarta subseção do presente trabalho.  

O tipo penal do artigo 28 da Lei federal nº 11.343/06 vilipendia também o princípio 

da lesividade pois pune uma conduta sem que a mesma cause qualquer lesão ou perigo ao 

bem jurídico protegido. Isto porque o referido princípio pressupõe que a conduta, para ser 

incriminada, deve exceder o âmbito do autor afetando um bem jurídico penal.  

Dentre as problemáticas da Lei federal nº 11.343/06, está a violação de outro dos 

mais clássicos princípios do direito penal: o princípio da legalidade. Segundo Luciana 

Boiteux dois aspectos do modelo proibicionista evidenciam essa violação, são eles: a 

previsão de normas penais em branco e a ausência da descrição da conduta proibida com 

todas as circunstâncias determinadas (conforme requer o princípio da taxatividade).73 

O fato das penas previstas na lei de tóxicos estarem sempre atreladas à portarias, gera 

a dependência de uma norma penal em branco, pois uma portaria não atende às exigências 

do princípio da legalidade.74 Portanto, a eficácia repressora se sobrepõe às garantias do 

cidadão. No mesmo sentido, afirma Luciana Boiteux: 

 “A alegada ‘necessidade de flexibilização da norma proibitiva da lei de tóxicos 
contradita o princípio básico da exigência de lei anterior, certa e taxativa, pois as 

facilidades de alteração de uma portaria colocam em risco o direito penal, pois não 

se garante o necessário conhecimento prévio por parte do cidadão das proibições 

a ele dirigidas.”75 

 

O princípio da proporcionalidade também é violado pela lei, que em sua natureza já 

prevê como tráfico de drogas todas as condutas adstritas ao mero uso, o qual, teoricamente, 

é despenalizado; a saber: 

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à 

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

que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação 

de drogas; 

                                                
73 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. São Paulo, 2006. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o 

impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade. Tese Doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006. p. 222. 
74 Ibidem. p. 21. 
75 Ibidem. p. 222. 
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II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-

prima para a preparação de drogas; [...] 

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:  

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 
(trezentos) dias-multa. 

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de 

seu relacionamento, para juntos a consumirem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas 

previstas no art. 28.”76 

 

Também desconhecendo o sentido da desproporcionalidade na enumeração de 

condutas, dissertou o ministro Gilmar Mendes, em seu voto no Recurso Extraórdinário 653-

659, oriundo do estado de São Paulo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 

“[...] é inevitável a conclusão de que a incongruência entre a criminalização de 
condutas circunscritas ao consumo pessoal de drogas e os objetivos expressamente 

estabelecidos pelo legislador em relação a usuários e dependentes,  potencializada 

pela ausência de critério objetivo de distinção entre usuário e traficante, evidencia 

a clara inadequação da norma impugnada e, portanto, manifesta violação, sob esse 

aspecto, ao princípio da proporcionalidade.”77 

 

Percebe-se, portanto, no caso do artigo 28 da Lei federal nº 11.343/2006 um claro 

conflito, no qual de um lado se encontram a proteção das garantias fundamentais do cidadão 

(princípio da autonomia, intimidade, autodeterminação) e as garantias processuais e penais 

(princípio da lesividade, proporcionalidade, legalidade e da taxatividade) e do outro lado, 

supostamente, se encontra a saúde pública. O Estado justifica a adoção da política de 

proibicionismo com o fundamento de que visa tutelar saúde pública, defende a teórica (e 

pouco observada na prática) tutela da primeira e restringe o âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais.  

A saúde pública, de fato, é um interesse coletivo, mas deve-se exigir um determinado 

grau de lesividade (que exceda a esfera individual), a fim de justificar a intervenção do direito 

penal. Ao expor essa idéia, o ministro Gilmar Mendes faz a comparação com o álcool e o 

tabaco, que até hoje parecem não ter demonstrado suficiente lesividade à saúde pública a 

ponto de provocar a criminalização de sua venda e consumo.78  

Segundo dados coletados pela Fiocruz, foi constatado que 65,9 milhões de brasileiros 

de 12 a 65 anos consumiram álcool nos últimos 12 meses anteriores à publicação da pesquisa 

em 2017. Segundo o estudo, algumas consequências do efeito do álcool são: acidentes de 

                                                
76 BRASIL, Lei Federal Nº 11.343/06. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, 24 de agosto de 

2006. 
77 BRASIL. Supremo Tribunal Federal,  Recurso Extraordinário Nº 653-659/SP. Relator Ministro Gilmar 

Mendes. Brasília, DF, 28 de agosto de 2015, p. 21.  
78 Ibidem. p. 33. 
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trânsito, violência perpetrada compreendendo danos contra o patrimônio, injúrias, ofensas, 

agressões e lesões acidentais ou das quais o acidentado tenha sido vítima. Vale ressaltar que 

a prevalência do consumo excessivo de álcool nos últimos 12 meses foi de 16,5%, o que 

equivale ao número de 25 milhões de brasileiros.79               

Resta o seguinte questionamento: 25 milhões de pessoas consumindo álcool 

excessivamente e, portanto, vulneráveis a incorrer nas ações anteriormente citadas não 

significam um dano e ameaça à saúde pública? Percebe-se, dessa forma, que o critério 

“proteção da saúde pública” é insustentável para justificar o proibicionismo das drogas.  

Em relação ao tabaco, estima-se que 26,4 milhões de brasileiros de 12 a 65 anos 

consumiram algum produto de tabaco nos 12 meses anteriores à pesquisa, o número equivale 

a 17,3% do grupo populacional entrevistado. O cigarro industrializado é o produto de tabaco 

mais consumido, tendo sua prevalência estimada em 15,4%, o que equivale a 23,4 milhões 

de usuários nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa.80  

O questinoamento persiste: mesmo sendo responsável por 200 mil óbitos ao ano e 

considerado fator de risco para cerca de 50 doenças, tais como: câncer, DPOC (doença 

pulmonar obstrutiva crônica), doenças cardiovasculares, tuberculose, infecções respiratórias, 

úlcera gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, 

catarata, entre outras doenças81, o tabaco não seria fator de risco para a saúde pública?  

Do ponto de vista científico, analisando-se a pesquisa da Fiocruz sobre o consumo 

de drogas e seus efeitos, não existem explicações razoáveis para que estas substâncias não 

sejam censuradas pelo Estado, uma vez que causam significativa e danosa dependência e 

ameaçam a saúde individual e coletiva. 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A ATUAÇÃO DO DIREITO PENAL 

 

 

                                                
79 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 79. 
80 A pesquisa incluiu o consumo de produtos como cigarro industrializado, cigarro de cravo ou Bali, de palha 

ou enrolado à mão, charuto, cigarrilha, cachimbo e narguilé, tabaco de mascar, aspirar ou rapé. FIOCRUZ, 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III Levantamento Nacional 

sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 89. 
81 ANVISA. Danos à saúde. Disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/danos-do-tabaco-a-saude>. Último 

acesso em 12 de fevereiro 2020.  

http://portal.anvisa.gov.br/danos-do-tabaco-a-saude
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O pesquisador e psiquiátra Thomas Szasz, em sua obra “Nuestro derecho a las 

drogas” aborda a posse de drogas como a posse de qualquer outra propriedade. Para Szasz, 

o limite legítimo seria o que recai sobre o livre acesso de um produto particular que apresente 

um “claro y actual peligro” para a inocuidade e segurança de outras pessoas .82 

O presente subcapítulo inicia-se com alguns comentários sobre a obra de Szasz 

traduzida por Escohotado, ambos autores foram importantes nomes na pesquisa e na proposta 

da descriminalização. Assim como neste trabalho, na referida obra, Thomas Szasz busca 

contestar alguns “porquês” de as drogas serem proibidas; e para tal fim, explica o princípio 

da liberdade e da autonomia privada.  

Para o autor, a essência da liberdade é a escolha: isso implica a opção para fazer a 

escolha equivocada. A grande pergunta proposta pelo autor a fim de responder 

satisfatóriamente seu leitores é: “como poderíamos reduzir ou eliminar os riscos e as 

consequências indesejáveis da liberdade e ao mesmo tempo reter suas recompensas e 

benefícios?”83. 

O questionamento se volta para o direito de autodeterminação, que dentre muitas 

faces, também consiste no poder de escolher e assentir com os benefícios e malefícios que 

as condutas individuais são capazes de gerar na vida de cada indivíduo. Não cabe ao direito 

penal, auxiliar ou proibir as escolhas individuais de cada cidadão brasileiro uma vez que a 

consequência das mesmas seja também individual.  

O argumento de como as drogas podem “destruir” a vida do usuário quando utilizadas 

de maneira desmedida, poderia aplicar-se também aos produtos que causam obesidade, 

doenças coronarianas, e até mesmo às drogas lícitas como as bebidas alcoólicas e o tabaco. 

Neste sentido, Thomas Szasz afirma: “Não responsabilizamos a obesidade dos obesos a 

quem lhes vende comida, mas atribuimos os hábitos dos viciados a quem lhes vende 

droga”84.  

É necessário traçar um paralelo comparativo entre as desvantagens da legalização e 

as desvantagens do proibicionismo. No último cenário tem-se o Estado tentando evitar que 

os cidadãos usem drogas; enquanto a população usuária (seja eventual ou dependente) nunca 

deixou de usar drogas e, por isso, torna-se consumidora do mercado ilegal.  

                                                
82 SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. Tradução de Antonio Escohotado. Praeger. Nova York, 
1992. p. 40. 
83 Redação original: “¿cómo podríamos reducir o eliminar los riesgos y las consecuencias indeseables de la 

libertad, a la vez que retener sus recompensas y beneficios?”. Ibidem. p. 46. 
84 Redação original: “No responsabilizamos de la obesidad de los gordos a quienes les venden comida, pero 

atribuimos los hábitos de los adictos a quienes les venden drogas”. Ibidem. p. 47. 
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Nestas circunstâncias, o consumo, tem consequências ainda piores para a saúde do 

usuário (por consumir substâncias adulteradas, de origem desconhecida; e compartilhar 

seringas e agulhas contamidas) e para a sua segurança (porque começa a frequentar o 

ambiente do tráfico de drogas que são, sabidamente, zonas que comportam criminalidades 

secundárias). 

 No mesmo sentido, escreveu Szasz: 

“O abuso das drogas, como o abuso de alimentos ou de sexo, só pode ferir ou matar 

a pessoa que abusa; e, claro, raramento o faz. Apesar disso, o abuso de leis contra 

as drogas — a criminalização do livre mercado de drogas— fere e mata a usuários 

tanto como as referidas pessoas que abusam”85. 

 

O objetivo de abordar o princípio da autonomia privada dentro da atuação do direito 

penal é buscar observar os limites de atuação do último. São conhecidas e irrefutáveis as 

consequências do uso abusivo de drogas ilícitas, assim como de drogas lícitas como o tabaco 

e o álcool. Porém, o cenário proibicionista não evita tais consequências, e sim faz-se 

responsável por diversas outras, dentre elas, ressalta Szasz: 

“Muitos já morreram por usar drogas impuras, adulteração de um produto 

criminalizado; por balas disparadas no curso de guerras entre facções; por pessoas 

comprometidas com o comércio ilegal de drogas (“camellos”, “traficantes”); e por 

AIDS, devido a ausência de um livre mercado de seringas e agulhas isentas de 

germes (acessórios para drogas). Muitos ainda morrerão, certamente, em nome 

desta guerra santa que promete purificar o mundo e convertê-lo em um território 

livre de drogas”86. 
 

Em sua obra “Nuestro derechos a las drogas”, Szasz dedica um subcapítulo à 

chamada lei Harrison. Trata-se do Harrison Narcotic Act, o dispositivo legal que 

transformou o mercado das drogas, até então livre nos Estados Unidos, em objeto de 

proibição federal. Dentro deste tópico, o psiquiatra tece o seguinte comentário:  

“Uma vez aceso, o fogo do protecionismo (progressista) antidroga se estendeu e 

abarcou logo o país inteiro, transformando a lei Harrison em personificação 

legislativa do “princípio moral de que tomar narcóticos por motivos não médicos 

é prejudicial e se deveria evitar”87. 

                                                
85 Redação original: “El abuso de drogas, como el abuso de alimentos o de sexo, sólo puede herir o matar a la 

persona que abusa; y, por supuesto, raramente lo hace. Sin embargo, el abuso de leyes contra drogas —la 

criminalización del libre mercado de drogas— hiere y mata a usuarios tanto como a las llamadas personas 

que abusan” SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. Tradução de Antonio Escohotado. Praeger. Nova 

York, 1992. p. 67. 
86 Redação original: “Muchos han muerto ya por usar drogas impuras, adulteración de un producto 

criminalizado; por balas disparadas en el curso de guerras entre bandas; por personas comprometidas en el 

comercio ilegal de drogas («camellos», «traficantes»); y por el sida, debido a la ausencia de un libre mercado 

de jeringas y agujas exentas de gérmenes («accesorios para drogas»). Muchos más morirán, seguro, en 
nombre de esta guerra santa que promete purificar el mundo y convertirlo en un territorio libre de drogas”. 

Ibidem. p. 67. 
87 “Una vez encendido, el fuego del proteccionismo «progresista» antidroga se extendió y abarcó pronto al 

país entero, transformando a la ley Harrison en personificación legislativa del «principio moral de que tomar 

narcóticos por motivos no médicos es dañino y debiera evitarse”. Ibidem. p. 85. 
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A importância de dissertar sobre o direito às drogas relaciona-se com o objetivo de 

dar visibilidade aos consumidores de entorpecentes que não são enfermos e viciados. O uso 

de drogas ilícitas, assim como o de drogas lícitas, não é de todo problemático a ponto de ser 

completamente censurado pelo governo.  

Dois levantamentos valem ser ressaltados do texto de Szasz. O primeiro é uma 

história hipotética proposta pelo autor: Imaginemos que em 1907 o proprietário de uma 

fazenda leiteira descobre que uma de suas vacas têm tuberculose. Certamente, as portarias 

de saúde vigentes neste momento nos Estados Unidos (assim como as vigentes no Brasil 

hoje, juntamente com outros dispositivos) exigiriam a proibição da venda dos produtos 

provenientes das referidas vacas contaminadas, mas nenhum dispositivo legal poderia 

impedir que o fazendeiro consumisse tais produtos, se o mesmo assim o quisesse. Se história 

ocorresse em 1987 (ou hoje em dia) em vez de em 1907, e se o leite contaminado fosse 

substituido pela cannabis o fazendeiro, consequentemente, se converteria em criminoso pela 

mera posse da substância objeto da lei.88 

Outra analogia a dispositivos legais de proibição apontada pelo autor é a de que no 

passado norte americano, ter uma loteria era uma atividade ilegal, enquanto comprar e vender 

heroína não era proibido89. No passado, o jogo era considerado um vício e um crime; assim 

como as drogas hoje não podem ser vistas de maneira apartada ao vício ou criminalidade. Já 

nos anos 90 as loterias eram, não só um serviço público, como também monopolizado pelo 

estado, e jogar na loteira não era considerado nem vício, nem crime. Considerava-se 

enfermidade somente quando o jogador perdesse muito dinheiro (ludopatia).90 

Uma das ideias propostas por Szasz e que encontra um claro fundamento na 

realidade, se considerarmos os índices de drogadição levantados pela Fiocruz, por exemplo, 

é que os valores convencionais exercem muita influência sobre a percepção dos riscos, e 

consequentemente, na definição do que é uma droga perigosa.91 

Dessa forma, ao criminalizar e alimentar o estigma sobre as drogas ilícitas por crer, 

erroneamente, que as mesmas são mais perigosas, cria-se uma lacuna de conhecimento 

altamente favorável à crítica. O risco gerado pelas drogas ilícitas, torna-se, no imaginário 

coletivo, algo icomensurável e ciclicamente carente de segurança.  

                                                
88 SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. Tradução de Antonio Escohotado. Praeger. Nova York, 

1992. p. 86. 
89 Ibidem. p. 88. 
90 Ibidem. p. 88. 
91 Ibidem. p. 105. 
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Tal ciclo é alimentado pela falta de informação e medo, os quais, por sua vez, criam 

o tabu que leva a sociedade a crer na abolição das drogas. Neste infeliz ciclo são 

desconsiderados os adictos e usuários eventuais, que sofrem com a falta de regularização dos 

entorpecentes, por serem levados a consumir subtâncias altamente prejudiciais, as quais não 

sofrem qualquer controle sanitário pelo fato de serem ilícitas.  

O perigo inerente ao consumo de drogas provêm da impossibilidade de controle da 

produção das mesmas, da falta de informação, da ilegalidade do comércio e do fato de que 

este último está sempre atrelado à criminalidade. Talvez, em um cenário alternativo ao 

proibicionismo, existiriam outros perigos, mas não os que enfrentamos agora. Essa hipótese 

pode ser elucidada na subseção 4.2, na qual se analisa casos de países que legalizaram o 

consumo, venda e produção das drogas antes consideradas ilícitas. 

No princípio deste trabalho, falou-se da grande influência do proibicionismo norte-

americano na guerra às drogas que hoje se enfrenta na America Latina. Por isso, faz-se 

pertinente uma mirada para a década de 80 nos Estados Unidos, na qual Ronald Regan foi 

eleito e apresentava uma radical política antidrogas, cujo o slogan era “Simplesmente diga 

não às drogas”92. 

Neste contexto, segundo o teórico Szasz, o governo norte americano logrou colocar 

os filhos contra os pais (em alguns casos, vice versa) em uma guerra contra os inimigos do 

Estado. No mesmo sentido, afirma Szasz:  

“O relevante é que o estado possa persuadir os cidadãos de que a ameaça é tão séria 

que justiifica todos os meios de autodefesa; em nosso caso, isto se traduz em que 

o perigo das drogas justifica a destruição da autoridade paterna e a substituição do 

pai pelo estado”.93 

 

Dentre os diversos casos de jovens submetidos a essa doutrinação trazidos pelo 

psicanalista Szasz em sua obra “Nuestro derecho a las drogas”, cabe citar o de Deanna 

Young. Deanna era uma estudante do ensino médio que, depois de ter escutado um 

pronunciamento contra às drogas, compareceu à delegacia com a lata de lixo de sua casa na 

qual havia: uma “onça” de cocaína (aproximadamente 28,3g), um pouco de maconha e 

pílulas anticoncepcionais. No mesmo dia, seus pais foram presos.94 

                                                
92 SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. Tradução 

de Antonio Escohotado. Praeger. Nova York, 1992. p. 128. 
93 Redação original: “Lo relevante es que el estado pueda persuadir a los ciudadanos de que la amenaza es tan 
seria que justifica todos los medios de autodefensa; en nuestro caso, esto se traduce en que el peligro de las 

drogas justifica la destrucción de la autoridad paterna y la sustitución del padre por el estado.”. Ibidem. p. 

129. 
94 SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. Tradução 

de Antonio Escohotado. Praeger. Nova York, 1992. p. 130. 
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 A jovem foi elogiada pela então primeira-dama Nancy Reagan e também, como 

tradicionalmente costuma ocorrer com os discursos que o governo norte-americano pretende 

inculcar na sociedade, foi alabada por Holywood e diversas grandes produtoras de cinema 

da época disputaram para adquirir os direitos do caso em tela.95 

Com a presidência de George Bush a postura paternalista se manteve nos Estados 

Unidos. Em 1989, William Bennett, Diretor do Escritório de Política Nacional do Controle 

de Drogas da Administração, discursou em prol de doutrinar os alunos a delatarem seus 

próprios amigos, como um sinal de “verdadeira amizade”. Tudo isso para evitar o uso de 

drogas ou o possível abuso. Quanto ao termo “possível”, justifica-se pela declaração feita ao 

jornal New York Times, dizendo que “não o inquietava que os estudantes fizessem falsas 

alegações sobre o consumo de drogas de seus companheiros”96.  

Sobre exemplos como estes, Thomas Szasz afirmou que “a educação contra às drogas 

é uma campanha de desinformação farmacológica para justificar a Guerra contra às 

Drogas”97.  

Maria Lúcia Karam propõe uma comparação entre esta atuação paternalista do Estado 

e a democracia ao afirmar que o Estado democrático não está autorizado a interferir em 

decisões individuais dos cidadãos. Em uma democracia, o Estado não poderia tolher a 

liberdade dos indivíduos com o escopo de protegê-los pois ninguém pode ser protegido 

contra sua própria vontade.98 

A autora afirma que as intervenções do Estado supostamente dirigidas à proteção de 

um direito contra a vontade do indivíduo que é seu titular contrariam a ideia de democracia, 

pois excluem a capacidade de escolha na qual esta ideia se baseia.99 

 

 

3.3 A INEXISTÊNCIA DE PUNIÇÃO PARA A AUTOLESÃO E A 

INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA  

 

 

                                                
95 SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. SZASZ, Thomas. Nuestro derecho a las drogas. Tradução 

de Antonio Escohotado. Praeger. Nova York, 1992. p. 130. 
96 Ibidem. p. 130. 
97 Redação original: “La educación contra las drogas es una campaña de desinformación farmacológica para 

justificar la Guerra contra las Drogas.”. Ibidem. p. 135. 
98 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 176. 
99 Ibidem. p. 176. 
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Maria Lúcia Karam propõe que as leis proibicionistas impedem que o titular do bem 

jurídico (saúde) exerça o direito de dispor do mesmo. A proibição de uma conduta individual 

teoricamente lesiva, não pode servir para tolher a liberdade do próprio indivíduo.100  

A autora ainda afirma que em uma democracia, o Estado não está autorizado a intervir 

em condutas que não envolvam um risco concreto, direto e imediato para terceiros. Dessa 

forma, tampouco estaria autorizado a criminalizar a posse de drogas ilícitas para o uso 

pessoal; já que a mesma equivale ao mero perigo de autolesão.101  

Além disso, segundo Karam, o Estado não estaria autorizado a intervir quando o 

responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico. Portanto, 

não se poderia criminalizar a venda ou qualquer outra forma de fornecimento de drogas 

ilícitas para um adulto que deseja adquiri-las, uma vez que a conduta conta com o 

consentimento do suposto ofendido e não tem potencial para afetar concretamente qualquer 

outro bem jurídico individualizável.102   

A postura paternalista estatal questionada neste trabalho se torna mais clara no artigo 

28 da Lei federal nº 11.343/2006, aonde está disposto que é crime “adquirir, guardar, ter em 

depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar”103. 

Segundo o professor João Paulo Martinelli, o fato típico de apenas possuir drogas 

para o consumo pessoal não pode ser objeto de sanção penal. O dispositivo não reprime a 

lesão, ou perigo de lesão a alguém, mas sim proíbe e intenta impedir a autolesão através da 

penalização.104 

Em seu artigo “O paternalismo na Lei de Drogas” o professor menciona a 

possibilidade de aplicação da teoria do jurista alemão Lothar Kuhlen, autor da teoria dos 

delitos de acumulação, na qual a lei estaria legitimada a proibir comportamentos individuais 

que isoladamente não signifiquem um dano relevante mas que se ocorridas cumulativamente, 

poderiam ser prejudiciais à sociedade como um todo.  

                                                
100 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 176. 
101 Ibidem. p. 176. 
102 Ibidem. p. 176. 
103 “Art. 28: Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

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

penas [...]”. BRASIL, Lei federal nº11.343 de 23 de Agosto de 2006. Diário Oficial União, Poder Executivo, 

Brasília, DF. 24 de Agosto de 2006, p. 2. 
104 MARTINELLI, J. P. O. Paternalismo na Lei de Drogas. Revista Liberdades. IBCCRIM, 2009. 
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Todavia, é interessante ressaltar que a teoria de Kuhlen105 se originou com a 

problemática do despejo de esgotos domésticos no Rio Main, prática vedada pelo pelo artigo 

324 do StGB (Código Penal alemão) que dispõe penas privativas de liberdade para o agente 

que poluir as águas sem autorização.106 Dessa forma, é mais que plausível a teoria de que as 

condutas individuais de baixa lesividade possam resultar em graves danos a saúde pública, 

principalmente no que tange ao meio ambiente.  

Porém, se utilizássemos o mesmo argumento para sustentar a lesividade do porte e 

consumo individual de drogas, veríamos que não há nenhum dano direto ao bem difuso, 

apenas à saúde individual do usuário. Assim como a mesma é afetada com o consumo de 

tabaco, ingestão de bebidas de alto teor alcoólico, refrigerantes ou alimentos com alto teor 

de gorduras saturadas.  

No mesmo sentido, é a opinião do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do 

Recurso Extraordinário Nº 653-659, oriundo do Estado de São Paulo, no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal: 

“É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. 

Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de 

forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação.  

O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do 

usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, 

não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita. 

 [...] 

Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação 

é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado 
está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para 

consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. E 

a autolesão é criminalmente irrelevante.” 107 

 

Portanto, percebe-se que relevantes nomes da jurisprudência atual concordam que o 

dano gerado pela conduta de consumir drogas é diretamente individual. Segundo o professor 

João Paulo Martinelli a norma em tela é considerada ilegítima pois não cabe ao direito penal 

intervir no comportamento de um sujeito para evitar autolesões, uma vez que este sujeito é 

capaz e, portanto, tem perfeito discernimento.108 O direito penal não tem como objetivo 

                                                
105 NONINO, Mariana E. Delitos de acumulação e a tutela penal do meio ambiente. Curitiba, 2017. Dissertação 

(Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Direito, Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania. Centro 

Universitário Curitiba, 2017. Disponível em 

<https://www.unicuritiba.edu.br/images/mestrado/dissertacoes/2017/Marina_Esteves_Nonino.pdf>. Último 

acesso em 09 de agosto de 2020. p. 58. 
106 Seção 324. BOHLANDER, Michael. Translation of the German Criminal Code. juris GmbH. Sarbruque, 

2010. 
107 BRASIL. Supremo Tribunal Federal,  Recurso Extraordinário Nº 653-659/SP. Relator Ministro Gilmar 

Mendes. Brasília, DF, 28 de agosto de 2015. p. 36. 
108 MARTINELLI, J. P. O. Paternalismo na Lei de Drogas. Revista Liberdades. IBCCRIM, 2009. 
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coagir o adulto capaz a um comportamento que entenda ser mais adequado. Se o tivesse, o 

questionamento seria o de por quê, também, não censurar as demais drogas. 

Como bem elencou o professor Martinelli, trata-se de um comportamento partenalista 

do Estado pelas seguintes razões: I) há uma influência do Estado na vontade de alguém; II) 

pretende-se evitar uma autolesão; III) pretende-se buscar o bem da pessoa contra sua própria 

vontade.109  

É oportuno citar a diferença entre o paternalismo moderado, que consiste na atuação 

do Estado sobre alguém que não tem autonomia para livrar-se do vício e deixar de depender 

do mesmo (isto é: enfermar-se cada vez mais); e o paternalismo rígido, no qual se legitima a 

interferência do Estado na vida privada dos cidadãos (e de todos os tipos de usuários: 

dependentes ou usuários eventuais) ainda que os mesmos possuam pleno discernimento e 

devam gozar de suas garantias constitucionais de autonomia em suas vidas privadas.110 

“O paternalismo que se faz legítimo no caso do dependente de drogas é o 

moderado, pois a ação paternalista do Estado recai sobre alguém que não tem 

autonomia para livrar-se do vício e atingir algo que é bom para si mesmo. Aceitar 

um paternalismo rígido seria reconhecer legitimidade à interferência na vida 
privada de um usuário eventual com plena autonomia sobre seu comportamento, 

posição que não defendemos.”111 

 

Compreender as diferentes modalidades de paternalismo se faz essencial para 

enxergar a relevância da distinção entre usuário eventual e dependente. O que dinstingue  os 

últimos de maneira tão clara é a autonomia em relação à escolha de usar droga.  

Autonomia, segundo Gerald Dworkin, é a soma da autenticidade com a 

independência da pessoa. Nesta definição, a autenticidade é a habilidade de considerar as 

motivações, hábitos, desejos e ter consciência sobre os sentimentos e ações individuais; e 

independência é a capacidade de agir sem sofrer influências externas.112  

Portanto, percebe-se que a incriminação do consumo de drogas além de violar 

diversos princípios constitucionais, também se mostra incompatível com o ordenamento 

penal brasileiro. Já que o poder punitivo encontra limites e vedações, sendo uma delas a de 

punir a autolesão. 

Como já suscitado anteriormente, um dos maiores motivos para que se considere 

inconstitucional a proibição do uso de drogas é a ofensibilidade aos princípios basilares do 

direito penal brasileiro. Como exemplo, pode-se citar a violação do princípio da reserva 

                                                
109 MARTINELLI, J. P. O. Paternalismo na Lei de Drogas. Revista Liberdades. IBCCRIM, 2009. 
110 FEINBERG, Joel. Harm to self. Nova Iorque /Cambridge. Cambridge University Press. 1986. p. 12. 
111 MARTINELLI, J. P. O. Paternalismo na Lei de Drogas. Revista Liberdades. IBCCRIM, 2009. 
112 DWORKIN, Gerald. Autonomy and Behavior Control, Hastings Center Report, Vol. 6, Nº.1, p. 23. 
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legal. Afinal, o referido princípio resguarda a segurança do cidadão diante de alguma 

tentativa de minorar sua liberdade individual. 

Segundo Nilo Batista, o princípio da reserva legal é a pedra angular de todo direito 

penal que aspire a segurança jurídica, além de ser a base estrutural do próprio estado de 

direito.113 Com a atual lei de drogas, não resta assegurado o prévio conhecimento dos crimes 

e das penas e, consequentemente, tampouco se assegura que o cidadão não seja submetido a 

coerção penal distinta daquela disposta na lei.  

 Conforme já apontado anteriormente, o proibicionismo brasileiro carece de critérios 

objetivos para diferenciar a posse para uso recreativo da posse para o tráfico. Por este e 

outros motivos, autores como Salo de Carvalho, Maria Lucia Karam e Vera Malaguti 

consideram a política inconstitucional.  

Sobre a falta de objetividade da norma, também questiona o ministro Gilmar Mendes 

em seu voto no Recurso Extraordinário nº 653-659114 originário do Estado de São Paulo, no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, no qual foi relator: 

“Não se está aqui a afirmar que a palavra de policiais não mereça crédito. O que 

se critica é deixar exclusivamente com a autoridade policial, diante da ausência de 

critérios objetivos de distinção entre usuário e traficante, a definição de quem será 

levado ao sistema de Justiça como traficante, dependendo dos elementos que o 

policial levar em consideração na abordagem de cada suspeito.”115  

 

Ao não apresentar nenhuma definição para o termo “droga”, a Lei federal nº 

11.343/06  terceiriza esse conceito essencial ao cumprimento do princípio da legalidade, à 

Portaria nº 344/98116, da ANVISA e ao Decreto nº 5.912/06117 que institui o SISNAD 

(Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas). Além disso, não existe qualquer texto 

legislativo com a delimitação do conceito droga nem com a justificativa de porquê algumas 

foram selecionadas para serem ilícitas e outras não.  

Como, também ja exposto neste trabalho, os tipos penais descritos na referida lei são 

incompletos, ambíguos e de fácil confusão; e por ainda não existir um critério objetivo para 

                                                
113 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revan Ltda, 

2007. p. 67. 
114 BRASIL. Supremo Tribunal Federal,  Recurso Extraordinário Nº 653-659/SP. Relator Ministro Gilmar 

Mendes. Brasília, DF, 28 de agosto de 2015. p. 19. 
115 Ibidem. p. 19 
116 MINISTÉRIO DE SAÚDE. Portaria Nº 344 de 12 de maio de 1998. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Poder Executivo, Brasília, DF Diário Oficial da União. 1º de fevereiro de 1999.  
117 BRASIL, Decreto Nº 5.912 de 27 de setembro de 2006. Poder Executivo, Brasília, DF Diário Oficial da 

União. 28 de setembro de 2006. p. 8. 
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a diferenciação, poderia-se dizer que alguns artigos da Lei federal nº 11.343/06 caracterizam-

se como normas penais em branco.118 

Para Cezar Roberto Bitencourt, as normas penais em branco são as normas 

incompletas, com preceitos genéricos ou indeterminados, de conteúdo vago e impreciso, 

também denominadas de normas imperfeitas por dependerem de complementação por outra 

norma jurídica (lei, decreto, regulação, portaria, resolução, etc.) para concluírem a descrição 

do tipo vedado119. Nas palavras do referido autor: 

 “A norma complementar de uma lei penal em branco integra o próprio tipo penal, 
uma vez que esta é imperfeita, e, por conseguinte incompreensível por não se 

referir a uma conduta juridicamente determinada e, faticamente, identificável”.120 

 

Ao conferir, por natureza, complementariedade a uma norma, e sabendo que neste 

caso o complemento é fator primordial para a criminalização ou não de uma conduta, o 

dispositivo viola o artigo 22, I, e o artigo 48 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 que concede competência exclusiva ao Congresso Nacional para legislar 

sobre matéria penal. 

Outro princípio mitigado pela lei em tela, como consequência da norma penal em 

branco é o princípio da isonomia, pois a indefinição legal das drogas a serem combatidas e 

a terceirização dessa tarefa ao Executivo federal permite que alguns produtores de drogas 

exerçam legalmente sua atividade de empresa enquanto outros são enquadrados em um dos 

crimes de maior pena em abstrato do código penal.  

Segundo Alexandre de Moraes, tal princípio tem uma tríplice finalidade limitadora: 

a limitação ao legislador, ao intérprete e ao agente particular.121 Dessa forma, as normas que 

criam diferenças abusivas e arbitrárias seriam inconstitucionais. Nas palavras do 

doutrinador: 

“Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não 

discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva 
razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja 

exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, 

devendo estar presente por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre 

os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os 

direitos e garantias constitucionalmente protegidos.”122 

                                                
118 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo (coord.). Tráfico e Constituição: um estudo sobre a atuação 

da justiça criminal do Rio de Janeiro e de Brasília no crime de tráfico de drogas. Rev. Jur., Brasília, v. 11, n. 
94, p-p.1-29, jun./set. 2009. p. 151. 
119 BITENCOURT, Cezar R. Tratado de Direito Penal. Parte geral 1. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 192. 
120 Ibidem. p. 193. 
121 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2001. p-p. 62-63. 
122 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2001. p-p. 62-63. 
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O princípio da lesividade também se vê vilipendiado pela Lei federal nº 11.343/06. 

Este princípio tem o escopo de reservar o tratamento penal somente às condutas que 

concretamente afetem ou coloquem em risco os bens jurídicos tutelados, evitando que 

condutas de significado muito reduzido, ou que não ultrapassem a esfera individual do autor, 

sejam objeto de tratamento do direito penal. 

 Segundo Maria Lúcia Karam: 

“A desvinculação de regras criminalizadoras da afetação de direitos individuais 

concretos dilui o indivíduo em uma abstrata coletividade, despersonalizando-o e 

conduzindo-o ao anônimo papel de instrumento a serviço de fins que, divorciados 

da referência individualizada, sacrificam a liberdade e alimentam totalitarismos de 

todos os matizes.”123 

 

Ocorre que alguns artigos da Lei federal nº 11.343/06, como o artigo 28, por exemplo, 

presumem uma lesividade incongruente com a resultada da conduta prevista. Além disso, a 

lei reúne em um mesmo artigo condutas de naturezas bastante distintas e previstas em artigos 

destinados a crimes mais gravosos, e consequentemente, com penas mais gravosas.  

Em suma, a ambiguidade dos tipos da Lei federal nº 11.343/06 aumenta a insegurança 

jurídica pois prevê as mesmas penas para uma conduta de autolesão e para condutas que se 

confundem com a traficância.124  

Por isto, sem esgotar as contradições entre a lei de drogas e a constituição, ressalta-

se a inobservância do princípio da proporcionalidade. Trata-se de um princípio geral que 

visa evitar um ônus exacerbado a um indivíduo que teve uma conduta inadequada em face 

da norma jurídica. Conforme expõe Luciana Boiteux: 

“É um princípio que se destaca por “proibir o excesso” da intervenção do Estado 

sobre o cidadão sendo, portanto, guardião da liberdade. Sua fundamentação está 

relacionada com sua natureza vinculante.” 

[...] 

“Tal princípio, no entanto, deve ser utilizado de forma moderada, com vistas a 

atender aos objetivos do Estado Democrático de Direito, respeitados os limites 

entre as competências legislativas e a discricionariedade judicial, sob pena de não 

se assegurar verdadeiramente uma ordem jurídica democrática.”125 

 

O princípio da proporcionalidade, portanto, resulta ser o que menos requer 

explicações para evidenciar seu vilipêndio. Afinal, uma breve leitura do título IV da lei de 

drogas (Da repressão à Produção não Autorizada e ao Tráfico Ilícito de Drogas) é suficiente 

                                                
123 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 176. 
124 Art. 33. BRASIL, Lei federal nº11.343 de 23 de Agosto de 2006. Diário Oficial União, Poder Executivo, 

Brasília, DF. 24 de Agosto de 2006, p. 2. 
125 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo (coord.). Tráfico e Constituição: um estudo sobre a atuação 

da justiça criminal do Rio de Janeiro e de Brasília no crime de tráfico de drogas. Rev. Jur., Brasília, v. 11, n. 

94, p-p.1-29, jun./set. 2009. p. 5. 
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para observar que a mera conduta de “guardar, gratuitamente, aparelho destinado à 

preparação de drogas” (artigo 34, Lei federal nº 11.343/06)126, mesmo que seja para consumo 

próprio, tem pena mínima em abstrato de três a dez anos de reclusão; maior do que a prevista 

para a conduta de corrupção passiva (artigo 317, Código Penal)127 que é de 2 a 12 anos de 

reclusão e multa.128 Nota-se portanto que tão só a iminência da autolesão no caso da primeira 

conduta, tem uma pena maior em abstrato que a corrupção passiva, que afeta diretamente o 

erário público. 

 No mesmo sentido e ainda na lei de drogas, encontra-se um exemplo todavia mais 

esdrúxulo: é o fato do artigo 36129, que tipifica a conduta de financiar ou custear a prática de 

qualquer dos crimes previstos nos artigo 33 da mesma lei, cominar pena mínima em abstrato 

maior que a pena de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal.130 

A guiar-se pelo bem jurídico tutelado, parece que o ato de vender drogas ou 

simplesmente financiar alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei federal nº 

11.343/06 seria mais gravoso como dano abstrato à saude pública que o ato de liquidar a 

vida de uma pessoa, no caso em que este último seja cometido em uma das hipóteses de 

diminuição de pena.131 

Atente-se para a característica abstrata da redação da lei. Pois ainda que se diga 

“descriminalizado” o mero consumo de drogas ilícitas, quando o artigo faz referência a uma 

variedade tão grande de atos, o tipo descrito se torna vago. Afinal, qualquer usuário que 

quisesse adquirir alguma droga ilícita poderia ter sua conduta enquadrada no conceito legal 

e abstrato de “financiar”. 

                                                
126 BRASIL, Lei federal Nº 11.343 de 23 de Agosto de 2006. Diário Oficial União, Poder Executivo, Brasília, 

DF. 24 de Agosto de 2006. p. 2. 
127 “Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. BRASIL, 

DECRETO-LEI Nº 2.848/40, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União. Poder 

Executivo, Rio de Janeiro. 31 de dezembro de 1940. p. 2391. 
128 ABRAHAM, Ricardo Ávila. “Bota na conta do papa: o saldo da guerra contra as drogas”. Florianópolis, 

2014. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de Santa Catarina como requisito 

para a obtenção do título de bacharel em Direito, 2014. p. 37. 
129 “Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 

desta Lei: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro 

mil) dias-multa.” BRASIL, Lei federal Nº 11.343 de 23 de Agosto de 2006. Diário Oficial União, Poder 

Executivo, Brasília, DF. 24 de Agosto de 2006. p. 2. 
130 “Art. 121. Matar alguém”. BRASIL, DECRETO-LEI Nº 2.848/40, de 07 de dezembro de 1940. Código 
Penal. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Rio de Janeiro. 31 de dezembro de 1940. p. 2391. 
131 Art. 121, § 1º, CP: “se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou 

sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena 

de um sexto a um terço”. BRASIL, Lei federal Nº 11.343 de 23 de Agosto de 2006. Diário Oficial União, Poder 

Executivo, Brasília, DF. 24 de Agosto de 2006. p. 2. 
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4. INVESTIGAÇÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PROIBIÇÃO  

 

 

4.1 CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS VERSUS DROGAS ILÍCITAS E SEUS EFEITOS 

NA SOCIEDADE  

 

 

Visto que não existe uma razão objetiva para que certas drogas sejam criminalizadas 

e outras comercializadas livremente, a presente subseção contempla as consequências do 

consumo das drogas lícitas e ilícitas de maior demanda no Brasil. A pesquisa sobre as 

consequências do uso de drogas teve como base o III Levantamento Nacional sobre o Uso 

de Drogas pela População Brasileira realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 

ano de 2017. 

Para iniciar a presente parte do estudo, é necessário ressaltar que, ao contrário dos 

objetivos estabelecidos na nova política de drogas132, no cenário atual se enfrenta grande 

dificuldade de elaborar certas conclusões referentes às consequências do consumo de drogas, 

especialmente de drogas ilícitas. 

Isto ocorre porque a pesquisa não diferenciou as drogas ilícitas em diversos tipos 

dentro da mesmo categoria. O que resultou na averiguação de resultados para o alcóol, tabaco 

e “substâncias ilícitas”, sendo a última uma reunião de estatísticas sobre o consumo de 

cannabis, cocaína, heroína, crack, e outras substâncias que integram a lista de principais 

drogas ilícitas consumidas no país.  

Dessa forma, em termos de comparações com drogas lícitas, torna-se praticamente 

impossível delinear um impacto preciso do uso das subtâncias ilícitas na sociedade brasileira. 

Portanto, o trabalho reúne a informação relevante sobre o tema para que possa ser 

visualizada, ainda que com pouca definição, uma comparação do impacto do consumo de 

drogas lícitas e ilícitas.  

                                                
132 “Garantir eficiência, eficácia, cientificidade e rigor metodológico às atividades de redução de demanda e de 

oferta, por meio da promoção, de forma sistemática, de levantamentos, pesquisas e avaliações a serem 

realizados preferencialmente por órgãos de referência na comunidade científica e de órgãos que sejam 
formalmente reconhecidos como centros de excelência ou de referência nas áreas de tratamento, acolhimento, 

recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social, prevenção, capacitação e formação, público ou de 

organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.”. In: BRASIL. Decreto Nº 9.761, de 11 de abril de 2019. 

Política de Drogas, item 3.23. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, DF, 11 de abril de 2019. 

Edição extra. p. 7.  



35 

 

Inicialmente, é necessário afirmar que o número aproximado de consumidores de 

álcool no Brasil nos últimos 12 meses anteriores à publicação da pesquisa, considerando 

brasileiros de 12 a 65 anos, foi de 65.9 milhões de pessoas e, considerando os últimos 30 

dias prévios à publicação da pesquisa, 46 milhões de pessoas.133 Estima-se que 26,4 milhões 

de brasileiros tenham consumido algum produto de tabaco nos mesmos 12 meses.134 E o 

número de consumidores de maconha (droga ilícita mais utilizada) é de 3,8 milhões nos 

últimos 12 meses anteriores à publicação da pesquisa, e 2,2 milhões nos últimos 30 dias de 

medição.135 

Segundo o III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População 

Brasileira realizado pela fundação Fiocruz, a consequência mais frequentemente associada 

com o consumo de álcool foi o ato de dirigir embriagado e, consequentemente, observa-se o 

grande número de acidentes de trânsito decorrentes desta imprudência exposto a seguir.  

De acordo com a pesquisa, aproximadamente 11,5 milhões de indivíduos dirigiram 

sob o efeito de álcool no ano de 2016-2017 (considerando 12 meses anteriores à publicação 

da pesquisa) e 1,6 milhões de pessoas dirigiram sob o efeito de substâncias ilícitas. 604 mil 

indívíduos que dirigiram sob o efeito de álcool se envolveram em algum tipo de acidente de 

trânsito; assim como 47 mil que dirigiram sob o efeito de drogas ilícitas.136 Observa-se, 

portanto que 7,5% da população dirigiu sob os efeitos de álcool e 0,4% sob efeito de 

substâncias ilícitas.  

Por envolvimento em acidentes de trânsito, considera-se: pessoas que dirigiram e que 

não dirigiram, mas se envolveram de qualquer modo em acidentes de trânsito, seja enquanto 

motoristas, passageiros ou transeuntes vítimas de acidente com veículo automotor. Segundo 

a própia pesquisa, como a porcentagem de envolvimento em acidentes foi substancialmente 

menor, as estimativas apresentam baixa precisão.137  

Outra comum consequência do uso de álcool é a violência perpetrada. A mesma 

também é identificada como consequências de uso de drogas ilícitas, porém, em escala muito 

menor. Como forma de contextualizar essa enorme disparidade, o relatório dispôs a seguinte 

observação:  

                                                
133 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 
<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 80. 
134 Ibidem. p. 89. 
135 Ibidem. p. 111. 
136 Ibidem. p. 150 e 151. 
137 Ibidem. p. 151 
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“[...] o álcool é, de longe, a substância mais disponível e de maior aceitabilidade 

social, devido ao seu caráter lícito, portanto, sua presença bastante mais frequente 

em situações variadas de conflito, de gravidade crescente (discussão, destruição de 

patrimônio e agressão contra a pessoa) é inteiramente plausível.”138 

 

A pesquisa constatou que 4,4 milhões de pessoas perpetraram violência sob efeito de 

álcool nos últimos 12 meses anteriores a pesquisa, o número diminui para 565 mil pessoas 

quando se trata de substâncias ilícitas. Por perpetrar violência, entende-se: discutir com 

alguém, destruir ou quebrar algo que não era seu, agredir ou ferir alguém. Em relação à 

violência física, o número de indivíduos que agrediram ou feriram alguém sob o efeito de 

álcool foi de 854 mil, e sob o efeito de substâncias ilícitas foi de 257 mil.139 

A pesquisa também mostrou que aproximadamente 2 milhões de brasileiros se 

machucaram sob o efeito de álcool e 230 mil sob o efeito de drogas; 937 mil foram agredidos 

sob o efeito do álcool, 186 mil o foram enquanto estavam sob o efeito de drogas ilícitas.140  

O levantamento realizado pela fundação Fiocruz, dedica um capítulo à percepção da 

população sobre a disponibilidade das substâncias ilícitas no mercado, e a conclusão foi a de 

que 29,4% da população percebe ser “muito fácil” encontrar cocaína; 30%  pensa o mesmo 

sobre o crack; 14% em relação aos esteróides anabolizantes, 12,6% sobre os estimulantes 

anfetamínicos; 12,5% sobre  heroína; 37.4%  sobre maconha, haxixe ou skank; 15,5%  sobre 

ecstasy e 10% sobre o LSD. Faz-se necessário esclarecer que a pesquisa optou por divulgar 

apenas os dados de opiniões nos dois extremos: “muito fácil” e “muito difícil”.141 

A pesquisa estudada repetiu a averiguação de prevalência de consumo, mostrada no 

início de trabalho, porém com um método alternativo indireto chamado Network Scale Up. 

Neste método não se pergunta diretamente ao entrevistado sobre seus próprios 

comportamentos, hábitos e atitudes, mas sim sobre o comportamento das pessoas que 

pertencem à sua rede de contatos. O método foi aplicado em algumas capitais do país e 

mostrou que a prevalência do uso de maconha é estimada em 3,1%; o consumo de crack ou 

similares estimado em 1,1% e o consumo das demais drogas ilícitas estimado em 1,9%.142  

                                                
138 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 156. 
139 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 
Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 161 e 162. 
140 Ibidem. p. 161 e 162. 
141 Ibidem. p. 188. 
142 Ibidem. p. 206. 
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Apesar de ressaltar que a precisão de estimativas de eventos esparsos ou 

estratificados por critérios diversos é um desafio permanente143, a pesquisa aponta que o 

método indireto é útil para estimar eventos raros e comportamentos de populações não 

domiciliadas. Portanto, é uma modalidade de avaliação mais viável que o método direto.144  

Faz-se necessária a reflexão sobre o contexto de proibição, descontrole da produção, 

da venda e do consumo das drogas eleitas ilícitas, nos quais as mesmas se fazem responsáveis 

pelo impacto demonstrado. A legalização, vista como uma alternativa ao atual sistema, não 

significa a liberação da venda indiscriminada de drogas; mas sim o controle de sua produção, 

a regulamentação de sua venda e a possibilidade de se realizar estudos com as substâncias 

liberadas e de empreender pesquisas mais fiéis no que tange ao consumo de drogas.  

A liberação da venda de drogas ilícitas seria apenas mais uma das consequências de 

um longo caminho de redução de danos. Aos usuários dependentes lhes seria prestado 

tratamento adequado; e aos usuários eventuais, enquadramento sancionatório objetivo e 

obediente aos princípios constitucionais, ainda que isso implicasse na retirada de algumas 

condutas (relativas à autolesão) do Código Penal. 

À luz dos resultados sobre as consequências dos usos de drogas lícitas e ilícitas em 

nosso país, não só perdura como se intensifica o questionamento de por quê apenas algumas 

substâncias são consideradas perigosas para a saúde pública. Acerca de tal questão, Vera 

Malaguti opina que:  

“A visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a diferenciação 

no tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos, ao lado da aceitação 

social velada que existe quanto ao consumo de drogas, permite-nos afirmar que o 

problema do sistema não é a droga em si, mas o controle específico daquela parcela 

da juventude considerada perigosa.”145 

 

À complementação, a autora expõe que os relatórios de agentes do sistema 

evidenciam que são escassos os casos de análise de problema da droga em si. Em geral os 

processos se relacionam a: “famílias desestruturadas”, “atitudes suspeitas”, “meio ambiente 

pernicioso à sua formação moral”, “ociosidade” e ao “desejo de status que não se coaduna 

com a vida de salário mínimo”.146 

                                                
143 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 210. 
144 Ibidem. p. 210. 
145  BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil in José Luiz Q. de Magalhães, Maria 

José G. Salum, Rodrigo T. Oliveira (orgs.), Mitos e Verdades sobre a Justiça Infanto-Juvenil Brasileira: Por 

que somos contrários à redução da maioridade?, Brasília: Ed. CFP, 2015. p. 4 
146 Ibidem. p. 4. 
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Compartilha do mesmo questionamento a autora Maria Lúcia Karam quando afirma 

que a condição para se admitir um tratamento diferenciado é uma correlação lógica entre a 

peculiaridade diferencial acolhida e a desigualdade no tratamento conferida em função desta 

diferença. Uma vez que ambas as categorias (lícitas e ilícitas) provocam alterações no 

psiquismo, podem gerar dependência e causar doenças físicas e mentais, e são 

potencialmente perigosas e viciantes, seus efeitos mais ou menos danosos dependem da 

forma como o usuário se relaciona com a substância.147  

 

 

4.2 O RESULTADO DA LEI DE DROGAS COMO PROIBIÇÃO DE CONSUMO 

 

 

Após apresentar o panorama da subseção 4.1 deste trabalho, juntamente com alguns 

relatórios relevantes, dá-se início à análise de alguns desdobramentos da política do 

proibicionismo.  

Segundo o relatório do escritório para Drogas e Crimes da ONU (UNODC) realizado 

em 2018, estima-se que 269 milhões de pessoas ao redor do mundo usaram drogas ao menos 

uma vez nos 12 meses anteriores, o que corresponde a 5,4% da população mundial de 15 a 

64 anos. Dentre estas pessoas, aproximadamente 35,6 milhões de pessoas sofrem algum tipo 

de problema com o mal uso da droga, seja com desordens decorrentes do uso ou 

dependência.148 

Apesar do presente trabalho não ter como escopo apresentar o panorama de cada país 

no avanço da adoção de estratégias na políticas de drogas, é oportuno observar os casos de 

alguns países, ainda que para o fim de expô-los e tomá-los como exemplo para o 

questionamento sobre o atual panorama brasileiro.  

O European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), uma das 

fontes mais utilizadas nessa subseção, em sua nota metodológica deixa a ressalva de que o 

leitor dos índices concernentes ao tema tratado deve considerar o caráter desafiador de uma 

pesquisa que envolve um comportamento “escondido” e estigmatizado como o consumo de 

                                                
147 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 175. 
148 UNODC, World Drug Report. 2: Drug Use and Health Consequences. UNODC Research, United Nations 

publication, 2020. p-p. 10 a 11. 
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drogas.149 A partir da análise da pesquisa, podemos observar as diversas políticas públicas 

adotadas por diferentes países europeus e quais foram os resultados. 

Os modelos de descriminalização na Austrália variaram conforme as regiões do país. 

Por esta razão, ainda são necessárias pesquisas mais aprofundadas para a exposição de 

resultados de cada modelo; porém, de forma geral, estudos comprovam que as políticas de 

descriminalização tiveram pouco ou nenhum impacto no consumo de drogas do país.150 

Um estudo australiano realizado pelo National Drug and Alcohol Research Centre 

mostrou que os indivíduos que receberam sentenças criminais apresentavam maior 

probabilidade de sofrer com desemprego, relacionamentos e para conseguir moradia em 

consequência da incriminação por porte de cannabis.151 

Por sua vez, desde 2003 a Bélgica possui uma distinção legal entre a conduta de posse 

de cannabis para uso pessoal e os outros tipos de condutas relacionadas à posse ou transporte 

da droga.152 A lei foi emendada e complementada em 2005, quando foi estabelecido que, aos 

adultos encontrados com menos de três gramas de cannabis para uso pessoal, seria requerido 

um “Process-Verbal Simplifé” (PVS) que poderia ser traduzido em “simples advertência”, 

cuja qual não há penas associadas e a droga nem sequer é confiscada do usuário.  

Os dados do indivíduo que for pego com a quantidade permitida de cannabis são 

coletados e enviados para o banco de dados da polícia local e depois para o órgão equivalente 

ao Ministério Público como forma de elaborar estatísticas mensais. Após esse procedimento 

os dados individuais não permanecem em nenhum banco de dados e não há qualquer 

punição. Podem ser aplicadas penalidades mais gravosas caso esteja presente algum dos 

fatores agravantes (por exemplo: posse dentro da prisão, posse com menores de idade, etc) 

ou se forem encontradas drogas diferentes da cannabis.153 

                                                
149 EMCDDA. Belgium country profile. Lisbon: EMCDDA, 2011 Disponível em 

<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/belgium/drug-laws-and-drug-law-offences_pl>. 
150 ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across 

the globe. Release Drugs: London, 2012, p. 20. 
151 MCLAREN J, MATTICK Rp. Cannabis in Australia: use, supply, harms and responses. Sydney: National 

Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales, 2007. p. 560 Apud ROSMARIN, A. & 

EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across the globe. Release 

Drugs: London, 2012. p. 20. 
152 EMCDDA. Belgium country profile. Lisbon: EMCDDA, 2019. Disponível em  
<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/belgium/drug-laws-and-drug-law-offences_pl>. 

Último acesso: 19 de junho de 2020.  
153 SLEIMAN, Ed., Belgian National Report on Drugs 2005. Reports nº 2005-012. Brussels: Scientific Institute 

of public Health Unit of Epidemiology, 2005: pp.14–15 Apud ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet 

revolution: drug decriminalization polices in practice across the globe. Release Drugs: London, 2012, p. 21. 

http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/belgium/drug-laws-and-drug-law-offences_pl
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Já na República Checa, o consumo, cultivo e a posse de pequenas quantidades não 

são consideradas condutas criminosas, entretanto são punidas com uma multa de $555 euros. 

A política adotada no país se difere da brasileira porque há uma distinção entre a pena do 

usuário que foi encontrado com cannabis e do que foi encontrado com outras drogas; 

podendo a pena de posse ilegal de cannabis ser de até um ano de prisão e, no caso de posse 

de outras drogas, até dois anos. Além disso, são consideradas legais as posses de até 15 

gramas de cannabis, 1 grama de cocaína, 1,5 grama de heroína, 4 pílulas de estasy, entre 

outras regulamentações.154  

Depois de realizar um estudo analisando o custo benefício das leis criminalizadoras 

adotadas nos anos 2000, a comissão nacional de drogas constatou que: I) a pena por uso de 

drogas não afetou a disponibilidade de drogas ilícitas; II) houve um aumento dos níveis de 

uso de droga dentro do país e III) o custo social do uso de drogas aumentou de maneira 

significativa.155 

A política de drogas da Itália não difere grandemente da brasileira. Porém, as leis 

italianas sobre drogas prevêem um critério objetivo quantitativo para verificar se trata-se de 

uma posse para uso pessoal ou tráfico. Os limites para configuração da posse para uso 

pessoal são: 500 miligramas de cannabis, 250 miligramas de heroína, 750 miligramas de 

êxtase e 750 miligramas de cocaína. Além disso, a atual lei de drogas inovou trazendo 

sanções administrativas para o uso pessoal mais severas do que previa a lei anterior, e 

eliminou a pena alternativa de terapia dentro da gama de sanções administrativas para uso 

pessoal.156 

Na Holanda o uso de drogas não é considerado crime, apesar de ser proibido em 

alguns lugares como em escolas ou em transportes públicos. Tratando-se de cannabis, por 

exemplo, a quantidade de droga aceita para uso pessoal é de 5 gramas. Em 2012, a lei de 

                                                
154 EMCDDA. Czechia Country Drug Report 2019. Lisbon: EMCDDA, 2019. Disponível em 

<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/czechia/drug-laws-and-drug-law-offences_pl>. 

Último acesso: 01 de agosto de 2020. 
155 Zabransky T., Mravcik V., Gajdosikova H., Miovskù M. Impact Analysis Project of new Drugs legislation 

summary final Report. Prague: Secretariat of the National Drug Commission Office of the Czech Government, 

2001. Disponível em 

<https://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Czech_evaluation_2001_PAD_en.pdf>. Último 

acesso em: 24 de julho de 2020. Apud ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug 

decriminalization polices in practice across the globe. Release Drugs: London, 2012, p. 23. 
156 Antigone, CNCA, Forum Droghe, Societá della Ragione, The Effects of The 2006 Italian Daug Legislation 

(‘fini-giovanardi law’) on the penal and prisons system (2006–2010) executive summary, p.1. Disponível em 

<http://www.idpc.net/sites/default/files/library/white-book_executive-summary.pdf> Apud ROSMARIN, A. 

& EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across the globe. Release 

Drugs: London, 2012, p. 25. 

http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/czechia/drug-laws-and-drug-law-offences_pl
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drogas holandesa instituiu a possibilidade de que um indivíduo seja preso mesmo que porte 

menos de 5 gramas de cannabis em certas circunstâncias. A lei de drogas (Opium Act) é 

periodicamente revisada, e as novas substâncias psicoativas são reguladas através de novas 

determinações que emendam a lei. Na revisão de 2018, estabeleceu-se que os operadores da 

lei, tais como juízes e procuradores, devem considerar a substituição das sanções de serviço 

comunitário e detenção por uma pena de multa.157 

A manufatura e venda indiscriminada de drogas é criminalizada na Holanda; porém, 

o Opium Act também prevê estritas condições sob a quais a droga pode ser comercializada e 

utilizada. É o caso dos famosos “coffee shops”.158  

Estudos internacionais especializados sobre a cannabis revelaram que a supressão de 

proibições não levaram a uma explosão no uso de entorpecentes e que políticas 

especializadas para o uso de drogas tampouco abalaram as taxas de uso da droga.159 

O Paraguai descriminalizou formalmente a posse de drogas ilícitas em 1988. A posse 

de até 10 gramas de cannabis e 2 gramas de cocaína ou heroína, em rega, não é punida nem 

na esfera penal, nem administrativa.160 Porém, se um indivíduo for considerado dependente 

de drogas, o juiz pode, sendo assessorado por uma autoridade médica, determinar um 

tratamento custodial por um determinado período.161  

De acordo com a pesquisa do Escritório das Nações Unidas, World Drug Report 

2011, após décadas de descriminalização, o Paraguai é o país com a menor taxa de uso de 

opioides como heroína e cocaína (juntamente com o Equador e Suriname), e está entre os 

países com menores taxas de consumo de cannabis na América Latina.162 

Em Portugal, a posse, consumo e aquisição de drogas para consumo pessoal foi 

descriminalizada no ano de 2001. A quantidade máxima de droga permitida é a quantidade 

                                                
157 EMCDDA. Netherlands Country Drug Report 2019. Lisbon: EMCDDA, 2019. Disponível em 

<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/netherlands/drug-laws-and-drug-law-

offences_pl>. Último acesso: 07 de agosto de 2020. 
158 Ibidem. 
159 KLIMER B. Do Cannabis possession Laws Influence cannabis use?. Cannabis 2002 Report: A Joint 

International Effort at the Initiative of the Ministers of Public Health of Belgium, France, Germany, The 

Netherlands, Switzerland: Technical Report of The Scientific Conference Brussels: Belgian Ministry of Public 

Health, 2002. p. 105. 
160 ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across 

the globe. Release Drugs: London, 2012, p. 28. 
161 JELSMA M. Drug Law Reform Trend in Latin America. Amsterdam: transnational institute, 2009. p.2. 
Disponível em <https://www.tni.org/files/article-downloads/country_overview_drug_laws_final.pdf>. Último 

acesso: 20 de maio de 2020. 
162 UNODC, World Drug Report 2011. Vienna: UNODC, 2011. p. 210. Disponível em 

<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf>. 

Último acesso: 30 de abril de 2020. 
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média estimada para 10 dias de consumo pessoal. Na política de drogas portuguesa, se um 

indivíduo é encontrado com a quantidade permitida de droga, ele deve ser avaliado por uma 

comissão formada por 3 membros, sendo 2 deles: médicos, psicológos, ou assistentes sociais, 

e, o terceiro, um especialista legal. 

Algumas sanções podem ser aplicadas, mas o objetivo principal é averiguar se há 

necessidade de um tratamento de reabilitação. As penas de tráfico podem variar entre 1 a 5 

e 4 a 12 anos de prisão, um dos critérios para determinar a quantidade da pena será a natureza 

da substância encontrada.163  

Segundo a pesquisa de Rosmarin e Eastwood, em relação ao aumento ou redução do 

consumo de drogas em Portugal, os resultados das pesquisas variam demasiadamente. Em 

termos de saúde pública, o que ficou comprovado sem divergências foi o aumento do número 

de dependentes de drogas em reabilitação164 e a significativa queda na transmissão de HIV 

e tuberculose165.  

O número de usuários de drogas diagnosticados com HIV no país caiu de 907 nos 

anos 2000 para 267 em 2008, e o número de novos casos de HIV caiu de 506 para 108 no 

mesmo período166. Os especialistas atribuem essa queda à significativa expansão da redução 

de danos em conjunto com a política de descriminalização.167  

O mesmo estudo, citado por Rosmarin e Eastwood em seu relatório, constatou que 

Portugal reduziu o número de delitos relacionados à droga de 14.000 por ano para 5.000 a 

5.500 por ano após a descriminalização.168 Isto levou a uma significativa redução de presos 

em decorrência de delitos relacionados às drogas, levando a porcentagem de 48% em 1999 

a 21% em 2008, o que resultou em uma grande redução da superpopulação nas prisões 

portuguesas.169 

Outro exemplo imprescindível de ser comentado no presente estudo é o Canadá. O 

uso medicinal da cannabis já era permitido no país desde 1999, mas foi em 2018 que o país 

deu início à legalização da produção e venda de produtos canábicos para uso não 

                                                
163 EMCDDA. Portugal Country Drug Report 2019. Lisbon: EMCDDA, 2019. Disponível em 

<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/netherlands/drug-laws-and-drug-law-

offences_pl>. Último acesso: 20 de maio de 2020. 
164 ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across 

the globe. Release Drugs: London, 2012, p. 31. 
165 HUGHES CE, Stevens A. What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? British 
journal of criminology, 2010. p. 1014. 
166 Ibidem. p. 1015.  
167 Ibidem. p. 1016. 
168 Ibidem. p. 1008. 
169 Ibidem. p. 1010. 
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medicinal.170 O consumo só é permitido para maiores de 18 anos, com o limite de até 30 

gramas de cannabis seca (ou a quantidade equivalente em outro estado da matéria). Além 

disso, a produção é controlada por estritos regulamentos de segurança estabelecidos pelo 

governo canadense, dos quais a violação pode acarretar multa de até $5 milhões de dólares 

canadenses ou 3 anos de prisão.171  

Segundo o Ministério de Justiça canadense, o objetivo da política é afastar a 

população jovem do uso de drogas; evitar o narcotráfico e resguardar a saúde e segurança 

pública permitindo que os adultos possam consumir cannabis legalmente.172 

Assim como os países detalhados acima, muitos outros também adotam um critério 

objetivo quantitativo para definir se a conduta foi de uso ou tráfico, por exemplo a Estônia173, 

Alemanha174, Espanha175 e Peru176.  

Muito se fala sobre o aumento do consumo de drogas e do uso indiscriminado em um 

possível cenário de legalização. Porém, o que vem sendo comprovado com o proibicionismo 

está muito longe e, pode-se dizer, contrário ao cenário hipotético alegado pelos defensores 

da guerra às drogas.  

É essa constatação que motiva o trabalho da LEAP (Law Enforcment Against 

Prohibition). Trata-se de uma organização internacional criada em 2002 por quatro policiais 

norte-americanos e um canadensee que hoje conta com milhares de membros e apoiadores 

ao redor do mundo. O objetivo da LEAP é informar sobre os danos e prejuízos decorrentes 

da guerra às drogas, com o apoio e participação ativa de policiais, juízes, promotores e 

demais integrantes do sistema penal que compreendem a falência do proibicionismo e 

trabalham por uma mudança. Assim afirma Maria Lúcia Karam, diretora da LEAP no Brasil:  

                                                
170 UNODC, World Drug Report. 4. Cross-cutting issues: Evolving trends and new challenges. UNODC 

Research, United Nations publication, 2020. p. 81. 
171 CANADA, Ministry of Justice. “Cannabis legalization and regulation”. Disponível em 

<www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis>. Último acesso: 02 de agosto de 2020. 
172 Ibidem. 
173 EMCDDA. Estonia Country Drug Report 2019. Lisbon: EMCDDA, 2019. Disponível em 

<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/estonia/drug-laws-and-drug-law-offences_pl>. 

Último acesso em: 01 de agosto de 2020. 
174 EMCDDA. Germany Country Drug Report 2019. Lisbon: EMCDDA, 2019. Disponível em 

<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/germany/drug-laws-and-drug-law-offences_en>. 

Último acesso em: 01 de agosto de 2020. 
175 EMCDDA. Spain Country Drug Report 2019. Lisbon: EMCDDA, 2019. Disponível em 

<http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/spain/drug-laws-and-drug-law-offences_en>. 
Último acesso em: 01 de agosto de 2020. 
176 Decreto Legislativo nº 635. Código Penal de Peru, art. 299. Décimo Segunda Edición Oficial: Mayo 2016. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Disponível em  

<http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf>. Último acesso em: 01 

de agosto de 2020. 

http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/estonia/drug-laws-and-drug-law-offences_pl
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/germany/drug-laws-and-drug-law-offences_en
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/spain/drug-laws-and-drug-law-offences_en
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf


44 

 

“Passados 100 anos de proibição, com seus mais de 40 anos de guerra, os 

resultados são mortes, prisões superlotadas, doenças contagiosas se espalhando, 

milhares de vidas destruídas e nenhuma redução na circulação das substâncias 

proibidas. Ao contrário, nesses anos todos, as drogas foram se tornando mais 

baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram 
antes de serem proibidas e de seus produtores, comerciante e consumidores serem 

combatidos como ‘inimigos’ nessa nociva e sanguinária guerra.”177 

 

Torna-se evidente, portanto, que para avaliar a eficácia de uma política pública em 

face do fim pretendido, não basta analisar o texto da lei e suas diretrizes, é fundamental 

considerar a realidade da sociedade em que a lei está inserida e quais são os efeitos práticos 

da referida política. 

Vera Magaluti, ao expressar sua opinião sobre o tema em seu artigo “A juventude e 

a questão criminal no Brasil”, disserta: 

“Em mais de quarenta anos de guerra contra as drogas percebemos o colossal 

fracasso de seus objetivos: aumentou a produção, a comercialização e o consumo 
de forma constante, cresceu a corrupção entre as forças de combate e observamos 

dados impressionantes de mortos e feridos pela guerra em si.”178 

 

Ainda segundo a autora, a cega adesão à fracassada política do proibicionismo pode 

ser explicada pelas mesmas razões que se discute a redução da maioridade penal: deve-se à 

falta de informação, consequência da falta de circulação de argumentos capazes de conduzir 

a uma política de drogas adequada à realidade brasileira.179 

Para finalizar a breve análise sobre o fracasso da lei de drogas como proibição de 

consumo, é indispensável ressaltar os levantamentos do estudo realizado por Becker, 

Murphy e Grossman sobre o mercado de bens ilegais. Referindo-se a qualidade inelástica da 

demanda de drogas, os economistas chegaram à conclusão de que a repressão “ótima” do 

mercado de drogas seria “zero”, e o consumo do livre mercado representaria o equilíbrio 

social.180 Ainda segundo os autores:  

“[...] Nossa análise mostra, contudo, que um imposto monetário para desestimular 

a produção legal de droga poderia reduzir mais o consumo de droga que uma 
guerra eficiente contra as drogas. O preço de mercado das drogas legais com 

imposto monetário poderia ser maior que o preço induzido por uma guerra ótima 

                                                
177 KARAM, Maria Lúcia. Drogas: Dos Perigos da Proibição à Necessidade da Legalização. R. EMERJ, Rio 

de Janeiro, v. 16, n. 63 (Edição Especial), p. 9 - 23, out. - dez. 2013. Transcrição de evento realizado em 

04/04/2013 na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 
178 BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil in José Luiz Q. de Magalhães, Maria 

José G. Salum, Rodrigo T. Oliveira (orgs.), Mitos e Verdades sobre a Justiça Infanto-Juvenil Brasileira: Por 
que somos contrários à redução da maioridade?, Brasília: ed. CFP, 2015. p. 3. 
179 Ibidem. p. 3. 
180 BECKER, GARY S.; MURPHY, KEVIN M.; GROSSMAN, Michael. El mercado de bienes ilegales: el 

caso de la droga Revista de Economía Institucional, vol. 8, núm. 15, 2006, p-p.17-42 Universidad Externado 
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contra as drogas, ainda que os produtores ignorassem o imposto monetário e 

produzissem na economia clandestina.”181   

 

A constatação do estudo se soma ao fator, também ressaltado pelos autores, de que 

quando a demanda é inelástica, a busca pela redução das quantidades de droga através da 

perseguição dos produtores ilegais é muito custosa e pode ser desastrosa.182 Soma-se 

também, aos resultados supracitados sobre os estados norte-americanos (Colorado e 

Washington) que arrecadaram uma considerável quantidade de impostos após terem 

legalizado a cannabis. 

 

 

4.3 AS CONSEQUÊNCIAS DO PROIBICIONISMO E A URGÊNCIA DE UMA 

POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS  

 

 

Após expor as consequências do uso de drogas, passa-se às consequências das 

medidas adotadas pelo Estado para combater o primeiro. Isto é: as consequências do 

proibicionismo; as experiências observadas na sociedade brasileira a partir da 

implementação e intensificação contínua da guerra às drogas.  

Sobre o tema, afirma Vera Malaguti: 

“O processo de demonização do tráfico de drogas fortaleceu os sistemas de 

controle social aprofundando seu caráter violador de direitos.  O número de mortos 

na "guerra do tráfico" é cada dia maior. A violência policial é imediatamente 

legitimada se a vítima é convertida em suposto traficante.”183 

 

Na referida obra, a autora também expõe a ideia de que o mercado ilegal deu lugar à 

concentração de investimentos no aparato punitivo e propiciou argumentos para uma, nas 

palavras da autora, “política permanente de genocício e violação dos direitos humanos”.184  

                                                
181 Redação original: “[...]Nuestro análisis muestra, empero, que un impuesto monetario para desalentar la 

producción de droga podría reducir más el consumo de droga que una guerra eficiente contra las drogas. El 

precio de mercado de las drogas legales con un impuesto monetario al consumo podría ser mayor que el precio 

inducido por una guerra óptima contra las drogas, aunque los productores ignoraran el impuesto monetario 

y produjeran en la economía clandestina”. BECKER, GARY S.; MURPHY, KEVIN M.; GROSSMAN, 

Michael. El mercado de bienes ilegales: el caso de la droga Revista de Economía Institucional, vol. 8, núm. 

15, 2006, p-p.17-42 Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia. p. 37. 
182 Ibidem. p. 19. 
183 BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil in José Luiz Q. de Magalhães, Maria 

José G. Salum, Rodrigo T. Oliveira (orgs.), Mitos e Verdades sobre a Justiça Infanto-Juvenil Brasileira: Por 

que somos contrários à redução da maioridade?, Brasília: ed. CFP, 2015. p. 4. 
184 Ibidem. p. 4. 
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Vera Malaguti considera a atual política criminal brasileira um “tigre de papel”, pois 

“Sua fraqueza provém de sua força. Sua forma e seu discurso de cruzada, moral e bélico, 

tem realizado muitas baixas, mas nada tem feito contra o demônio que finge combater: a 

dependência química”.185  

A criminóloga aponta a falha da estratégia criminal brasileira de fortalecer o poder 

punitivo como forma de combater a criminalidade; afirma que os grandes meios de 

comunicação fornecem uma cobertura desleal porque enaltecem o fortalecimento do poder 

punitivo como solução, ocultando as evidências empíricas da falha da prisão como solução 

para a criminalidade.186 Segundo a autora: 

 “A resolução da conflitividade pela pena passa a assumir contornos dogmáticos. 

A história da criminologia apresenta inúmeras evidências de que a pena não 

‘diminui a criminalidade’. O caso brasileiro é uma prova contundente disso: nos 

últimos 20 anos multiplicamos nossa população carcerária e somos os macabros 

campeões de letalidade policial. No entanto aprofundamos cada dia mais nossos 

problemas criminais demonstrando que nossa fé obtusa no poder punitivo não 

provém da realidade dos fatos, mas daquilo que denominei de adesão subjetiva à 
bárbarie: os grandes meios de comunicação vêm inculcando a nossa fé na 

truculência através de uma cobertura desleal dos fatos criminais.”187 

 

Em consonância, a guerra às drogas, enfatizada no século XX e declarada 

literalmente com este sugestivo nome na década de 1970, se descreve da seguinte forma para 

Maria Lúcia Karam: 

“Principal instrumento propiciador dessa contemporânea expansão do poder 

punitivo é a proibição às drogas tornadas ilícitas, materializada na criminalização 

das condutas de seus produtores, comerciantes e consumidores.”188 

 

A última autora chama atenção para uma grande mazela que se mostra consequência 

do proibicionismo: a busca por substâncias mais baratas ou cuja obtenção oferecerá menor 

risco ao usuário ou traficante.189 Esse fato foi exibido pelo diretor-geral da polícia Federal 

brasileira, quando o mesmo, em uma conferência internacional (27ª International Drug 

Enforcement Conference realizada no Rio de Janeiro em abril de 2010), afirmou que as 

                                                
185 BATISTA, Vera Malaguti. O Tribunal de Drogas e o Tigre  de Papel. Revista de Estudos Criminais. Porto 

Alegre, v. 4, p. 108-113, 2001 In BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil. p. 5. 
186 BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil in José Luiz Q. de Magalhães, Maria 

José G. Salum, Rodrigo T. Oliveira (orgs.), Mitos e Verdades sobre a Justiça Infanto-Juvenil Brasileira: Por 
que somos contrários à redução da maioridade?, Brasília: ed. CFP, 2015. p. 11. 
187 Ibidem. p. 11. 
188 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 171. 
189 Ibidem. p. 178.  
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dificuldades impostas pela repressão à produção de cocaína fizeram com que as “quadrilhas 

traficantes” buscassem uma subtância alternativa, que se revelou ser o crack.190 

Esse fato não só evidencia o uso de drogas como um fato social e uma demanda, em 

certa medida, inalterável, como revela a necessidade de uma intervenção no mercado e na 

disposição de drogas, assim como ocorrem com as drogas determinadas lícitas.  

Além disso, faz-se necessário ressaltar que a busca por substâncias alternativas não é 

um fenômeno inédito, mas sim algo que já foi observado historicamente nos cenários de 

outras proibições. Por exemplo, nos anos de 1920 a 1933, quando o álcool foi proibido nos 

Estado Unidos, houve um aumento na venda de bebidas alcoólicas mais concentradas e 

perigosas como uísque e gin.191 

“Quanto mais perigosa uma droga, maiores razões para que seja legalizada, pois 

não se pode controlar ou regular algo que é ilegal. É preciso que a produção, o 

comércio e o consumo de todas as drogas venham à luz do dia, para assim se 

submeterem a controle e regulação.”192 

 

É perceptível, portanto, que o fracasso da proibição não é o único malefício desta 

política. Maria Lúcia Karam afirma que além da ineficiência na tarefa de reduzir a circulação 

das drogas determinadas ilícitas, a proibição também é responsável por um cenário de 

violência. Para elucidar tal afirmação a autora compara diferentes contextos com políticas 

muito similares: 

“Não há pessoas fortemente armadas, trocando tiros nas ruas, junto às fábricas de 

cerveja, ou junto aos postos de venda dessa e outras bebidas. Mas, isso já 

aconteceu. Foi nos Estados Unidos da América, entre 1920 e 1933, quando lá 

existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone e outros gangsters 

trocavam tiros nas ruas, enfrentando a polícia, se matando na disputa do controle 

sobre o lucrativo mercado do álcool tornado ilícito, cobrando dívidas dos que não 

lhes pagavam; atingindo inocentes pegos no fogo cruzado.”193 
 

Uma vez analisados os resultados das pesquisas referentes a consequências do uso de 

drogas ilícitas e refletindo sobre o contexto de proibição do álcool nos anos 1920 e 1930, 

faz-se plausível e necessária a conclusão de que a produção de droga não é a responsável 

pela violência, mas a proibição sim. Afinal, sabe-se que não há qualquer conflito na produção 

e no comércio de álcool e tabaco. 

                                                
190 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 179. 
191 Ibidem. p. 179. 
192 KARAM, Maria Lúcia. Drogas: Dos Perigos da Proibição à Necessidade da Legalização. R. EMERJ, Rio 

de Janeiro, v. 16, n. 63 (Edição Especial), p. 9 - 23, out. - dez. 2013. Transcrição de evento realizado em 

04/04/2013 na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 
193 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 179. 
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As armas e a violência no processo de produção e comércio das drogas ilícitas são o 

meio de resolução de conflitos encontrado na ilegalidade, seja como forma de enfrentar a 

repressão, seja como um substituto aos meios legais de solução de litígios. 

Além disso, a tendência à corrupção também é um resultado do proibicionismo. 

Afinal, a intervenção de agentes penais ocorre em um mercado que sustenta uma demanda 

muito grande e que, por isso, fez-se tão amplo e tão lucrativo. A corrupção de agentes é a 

forma que um negócio tão lucrativo encontra para se manter inabalável ainda mesmo na 

ilegalidade.  

Para elucidar uma das formas em que o Estado poderia se fazer presente de forma 

saudável e benéfica, é preciso entender o conceito de “redução de danos”. Luciana Boiteux 

explica a redução de danos como a etapa secundária na prevenção ao mal uso de drogas.194 

A primeira intervenção deveria anteceder a experiência com uso de drogas, pois busca evitar 

problemas decorrentes do primeiro contato com a droga e se dá por meio de conscientização, 

informação, esclarescimentos e campanhas.  

Como prevenção secundária, a redução de danos atua impedindo a progressão do uso 

e no combate ao mal uso de drogas. O referido “mal uso” se deve, em grande parte, ao 

descontrole da qualidade dos produtos ilícitos, que são massivamente produzidos pese a todo 

aparato estatal caro e ofensivo. São altas as possibilidades de alteração das drogas, da 

presença de impurezas e do desconhecimento do potencial tóxico das substâncias no 

mercado ilegal. 

Semelhante é a opinião do pesquisador Francisco Netto (Coordenador executivo do 

Programa Institucional de Álcool, Crack e Outras Drogas (PACD/Fiocruz): 

“Francisco Netto destaca que a política de redução de danos tem efeitos positivos 

reconhecidos em todo o mundo e que alcançam toda a sociedade ao atuar na 

prevenção da transmissão de doenças, como hepatite e Aids, entre usuários e para 

os que não usam drogas. Ele explica, ainda, que a política tem aspecto não só 

técnico, como ético, possibilitando a formação de vínculo com os que fazem 

problemático dessas substâncias [sic]. ‘A redução de danos parte do pressuposto 

de que é necessário garantir o direito de todos à saúde’.”195 

 

Para que se tenha uma idéia de quão necessárias são as práticas de redução de danos, 

de acordo com a pesquisa realizada pelo World Drug Report 2020, depois de analisados 121 

                                                
194 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. São Paulo, 2006. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o 
impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade. Tese Doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006. p. 69. 
195 FIOCRUZ. Política de redução de danos, 30 anos: garantia de direitos ao usuário de drogas. Vídeo publicado 

em: 28/06/2019 - 11:47. Disponível em <https://portal.fiocruz.br/en/node/58607>. Último acesso: 08 de agosto 

de 2020. 

https://portal.fiocruz.br/en/node/58607
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países, a prevalência de AIDS entre os usuários de drogas injetáveis ao redor do mundo é 

estimada em 12,6%. Na região do leste europeu, constatou-se que mais de 80% da 

contaminação de AIDS ocorre entre usuários de drogas injetáveis.196 Além disso, 8,3% do 

grupo de usuários de drogas injetáveis ao redor do mundo é portador de Hepatite B.197    

Apenas nos anos 90, começaram a surgir os primeiros movimentos de redução de 

danos no país, fruto de iniciativas de organizações não-governamentais. Como exemplo, 

podemos citar o “Programa Troca de Seringas” (PTS) que surgiu na cidade de Santos em 

São Paulo. A tentativa de implementar, mesmo que de forma muito incipiente, a redução de 

danos foi criticada pela polícia e pelo Ministério Público; foi objeto de investigação e 

posteriormente foi desarticulada devido a problemas jurídicos.198 

O principal argumento dos agentes que pretenderam desarticular as ações foi a 

equiparação da distribuição de seringas novas (à usuários de drogas injetáveis) ao delito de 

induzir, instigar ou contribuir para incentivar o uso de entorpecentes previsto no artigo 12,  

§ 2º, I e III da lei de tóxicos (atualmente vetado).199 

Segundo Luciana Boiteux, este foi um exemplo concreto de como uma ação em prol 

de reduzir o risco de contaminação  pode ser obstaculizada por uma lei penal aberta. Segundo 

a autora, também serviu para exemplificar a “irracionalidade da repressão a uma estratégia 

de prevenção com base em uma norma que em tese deveria justamente proteger o bem 

jurídico saúde pública”.200 

A estigmatização dos usuários de drogas ilícitas também dificulta o próprio 

tratamento de saúde eventualmente necessário, pois o usuário claramente se sente inibido ao 

buscar ajuda tendo cometido uma conduta tão reprovada socialmente por ser ilícita.  

A pesquisadora Maria Lúcia Karam também expõe o trágico cenário em que o medo 

da revelação do uso de drogas leva o usuário adicto a não procurar ajuda diante de seu vício 

                                                
196 UNODC, World Drug Report. 2: Drug Use and Health Consequences. UNODC Research, United Nations 

publication, 2020. p. 39. 
197 Ibidem. p. 42. 
198 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. São Paulo, 2006. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o 

impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade. Tese Doutorado – Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006. p. 165. 
199 RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. São Paulo, 2006. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o 

impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade. Tese Doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006. p. 165 
200 Ibidem. p. 165. 
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e tampouco buscar socorro imediato caso tenha uma overdose201, resultando em 

consequências muito graves, quando não letais. 

 Além disso, há que se falar na cultura do consumo de drogas que é consolidada com 

o proibicionismo: um consumo de substância cuja origem é desconhecida e seu uso é 

realizado em uma circunstância de ilegalidade e insegurança. O que, na análise de Maria 

Lúcia Karam: 

“[...] cria a necessidade de aproveitamento imediato de circunstâncias que 

permitam um consumo que não seja descoberto, o que acaba por se tornar um caldo 

de cultura para o consumo descuidado e não higiênico, cujas consequências 

aparecem de forma dramática na difusão de doenças transmissíveis como a Aids e 

a hepatite.”202 

 

O meio ambiente também se vê afetado com a falta de controle das drogas ilícitas, 

pois sabe-se que tal como a produção não observa regras, assim ocorre com o descarte dos 

resíduos: o destino é desconhecido. Karam ainda faz menção às fumigações de herbicidas 

sobre áreas cultivadas, como ocorreu na região andina, no Plano Colômbia, por exemplo. A 

autora afirma que os danos ambientais decorrentes da proibição podem revelar-se 

indiretamente. Afinal, a erradicação manual ou química provoca, não só o desflorestamento 

de áreas atingidas, mas tembém leva os produtores a desflorestarem novas áreas para o 

cultivo, geralmente em ecossistemas ainda mais frágeis.203  

Como já apontado anteriormente, é notável que com a proibição surgem diversas 

alternativas às drogas ilícitas. Segundo o relatório do escritório de Drogas e Crimes da ONU 

(UNODC) de 2020, desde 2005 foram identificadas, em nível global, 950 novas substâncias 

psicoativas. Partindo da análise do surgimento de novas subtâncias psicoativas sintéticas 

entre 2008- 2018, o país a apresentar maior quantidade de novas subtâncias foram os Estados 

Unidos no período de 2014 a 2018, com um número de novos psicoativos que expressa 46% 

do total mundial.204  

Do ponto de vista de Maria Lúcia Karam, o proibicionismo está fadado ao fracasso 

pois: 

“A realidade tem mostrado que, por maior que seja a repressão, esse quadro não 

muda: sempre há e haverá quem queira usar essas substâncias. E havendo quem 

queira comprar, sempre haverá pessoas querendo correr o risco de produzir e 

vender. Os empresários e empregados das empresas produtoras e distribuidoras 

das substâncias proibidas, quando são mortos ou presos, logo são substituídos por 

                                                
201 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 
Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 184. 
202 Ibidem. p. 183. 
203 Ibidem. p. 184.  
204 UNODC, World Drug Report. 4. Cross-cutting issues: Evolving trends and new challenges. UNODC 

Research, United Nations publication, 2020. p. 65. 
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outros igualmente desejosos de acumular capital ou necessitados de trabalho. Essa 

é uma lei da economia: onde houver demanda, sempre haverá oferta. As artificiais 

leis penais não conseguem revogar as naturais leis da economia.”205 

 

Percebe-se, portanto, que o proibicionismo se afasta da saúde pública, pois 

transforma os produtores e fornecedores de drogas em “inimigos”; e dá aos mesmos, 

contraditoriamente, o poder de decidir quais drogas serão fornecidas, seu potencial tóxico, 

com quais outras substâncias serão misturadas, seu preço, disponibilidade, local de venda e 

a quem serão vendidas.  

A pesquisadora também acredita que: 

“Com a proibição, o Estado acaba por entregar o próspero mercado das drogas 

tornadas ilícitas a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão 

sujeitos a qualquer limitação reguladora de suas atividades. A ilegalidade significa 

exatamente a falta de qualquer controle sobre o supostamente indesejado 

mercado.”206 

 

Em relação a redução do consumo de drogas, a pesquisadora supracitada chama 

atenção para o fato de que a única diminuição de drogas significativa nos últimos anos no 

Brasil foi em relação ao consumo de tabaco, que se reduziu à metade.207 Facilmente pode-se 

relacionar este resultado a programas educativos e políticas regulatórias mais eficientes, 

como vedação da publicidade, restrição ao consumo em alguns lugares públicos e ampla 

divulgação dos danos causados pelo tabaco.208 

Como forma de sintetizar os maiores benefícios que o Brasil poderia experimentar 

com a legalização do consumo e regulação da produção e distribuição de drogas, Maria Lúcia 

Karam afirma: 

“Preocupações verdadeiras com a segurança pública também exigem o fim da 

proibição. Eliminando a violência provocada pela “guerra às drogas”, a 
legalização também eliminará a maior fonte de renda advinda de atividades 

ilícitas. Os rendimentos gerados nas atividades de produção e comércio das drogas 

legalizadas se integrarão às finanças legais, como são integrados os rendimentos 

obtidos com a produção e o comércio das drogas já lícitas. Impostos serão pagos 

e recebidos pelos Estados, da mesma forma que são pagos e recebidos os impostos 

devidos pelos produtores e comerciantes das drogas já lícitas. E os Estados ainda 

economizarão o dinheiro gasto com a repressão e com suas consequências. Os 

recursos econômico-financeiros assim redirecionados poderão ser investidos em 

programas e ações voltados para a promoção da saúde e da educação, para a 

construção de moradias decentes, para a criação de postos de trabalho, para a 

preparação profissional, enfim, programas e ações efetivamente úteis 

socialmente.”209   
 

                                                
205 KARAM, Maria Lucia. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos 
Constitucionais (RBEC), Belo Horizonte, v. 7, n. 25, p-p. 169-189. jan./abr, 2013. p. 180. 
206 Ibidem. p. 183. 
207 Ibidem. p. 185. 
208 Ibidem. p. 180. 
209 Ibidem. p. 185.  
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Apesar de recente no Brasil (regulamentada pelo Governo Federal a partir do ano de 

2005 com a Portaria nº 1.028/95210), a estratégia de redução de danos já é observada em 

outros países há décadas e sabida como bastante efetiva ao impedir que os danos decorrentes 

do uso de drogas se multipliquem. A referida portaria, ainda que de forma genérica, prevê a 

necessidade de implementação das seguintes medidas: i) informação, educação e 

aconselhamento; ii) assistência social e à saúde; e iii) disponibilização de insumos de 

proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatite.211 

Não obstante, a atual e recentemente editada Política de Drogas212 do Brasil não prevê 

a disponibilização de diversas outras práticas de redução de danos que foram explicitadas na 

referida portaria, tais como: previsão legal da implementação da redução de danos no sistema 

prisional; estabelecimentos de internação de menores e hospitais psiquiátricos como meta a 

ser alcançada, e a preservação da liberdade de decisão do usuário como preponderante sobre 

qualquer procedimento de prevenção.213 Ao utilizar o buscador de palavras do navegador de 

internet na leitura da atual Política de drogas, a expressão “redução de danos” não aparece 

nenhuma vez. 

Por isso, o Brasil atravessa um momento de grave negligência em relação aos 

usuários de drogas em situação de vulnerabilidade decorrente do vício. O suposto bem 

jurídico tutelado na lei de drogas e supostamente perseguido na guerra às drogas é 

vilipendiado quando se trata da população usuária, pois decidiu-se não aplicar e retirar as 

menções à redução de danos do documento diretor da política de drogas. 

Devido ao paternalismo estatal invertido e ao desprezo às estratégias de redução de 

danos, o cenário atual brasileiro é bastante preocupante em vista dos históricos dos países 

que obtiveram êxito na redução da drogadição.  

Porém, cada cidadão todos os dias tem a oportunidade de exercer a empatia com uma 

pessoa em situação vulnerável e, ao menos, refletir sobre qual seria a saída para essa 

realidade tão problemática. Certo é que a intensificação do tabu que ronda as drogas 

                                                
210 Ministério de Sáude, Portaria Nº 1.028, de 1º de julho de 2005, Art. 3º. Disponível em 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1028_01_07_2005.html>. Último acesso em: 26 de 

julho de 2020. 
211 Ministério de Sáude, Portaria Nº 1.028, de 1º de julho de 2005, Art. 3º. Disponível em 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1028_01_07_2005.html>. Último acesso em: 26 de 

julho de 2020. 
212 BRASIL. Decreto Nº 9.761, de 11 de abril de 2019. Política de Drogas, item 3.23. Diário Oficial da União. 

Poder Executivo, Brasília, DF, 11 de abril de 2019. Edição extra. p. 7. 
213 Ministério de Saúde, Portaria Nº 1.028, de 1º de julho de 2005, Art. 8 e 9, § 1º, respectivamente. Disponível 

em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1028_01_07_2005.html>. Último acesso em: 01 de 

agosto de 2020. 
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(injustificadamente consideradas) ilícitas não nos ajuda a erradicar o problema, e sim, nos 

afasta da informação.  
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5. CONCLUSÃO 

 
 

O presente trabalho se dedicou a analisar as justificativas da postura paternalista do 

Estado em penalizar o uso, a produção e a comercialização de certas drogas. Através da 

discussão acerca do paternalismo estatal na escolha do indivíduo; da necessidade de 

observância dos princípios constitucionais, processuais e penais, e da urgência da 

implantação da estratégia de redução de danos, o trabalho buscou evidenciar o descabimento 

da Lei federal nº 11.343/06 e de sua redação em desacordo com os princípios basilares do 

direito penal.  

Uma das conclusões obtidas após a análise de diversas investigações e estudos, tais 

como o III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira da 

Fiocruz, é a de que a população brasileira não deixa de consumir certas substâncias por serem 

ilícitas, e considera “fácil” a aquisição das mesmas. Apesar disso, o consumo destas é bem 

menor do que o de drogas lícitas.214  

É fato que drogas como tabaco e álcool são parte da cultura brasileira. Ainda que 

sejam conhecidos todos os malefícios provocados pelas mesmas, o governo permite este 

mercado, e reconhece o lugar destas substâncias na vida social. O que também restou 

comprovado é que tais drogas lícitas trazem consequências muito maléficas para a 

população. Sendo assim, a julgar pelos estudos científicos, não existe justificativa de por quê 

as drogas listadas na Portaria nº 344/98215, da ANVISA devem ser proibidas.  

Foram reunidos dados de países que despenalizaram o uso de drogas, assim como 

pesquisas sociológicas e econômicas que apontam a inalterabilidade da demanda de drogas 

diante da proibição do uso das mesmas. Além disso, através do acesso a dados internacionais 

coletados do European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, United Nations 

Office on Drugs and Crime e de pesquisas especializadas em análise de descriminalização, 

consumo e consequências do uso de drogas, pôde-se concluir que: I) as drogas proibidas não 

necessáriamente são as mais perigosas216; II) a proibição não reduz significativamente o 

                                                
214 FIOCRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. 
215 MINISTÉRIO DE SAÚDE. Portaria Nº 344 de 12 de maio de 1998. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Poder Executivo, Brasília, DF Diário Oficial da União. 1º de fevereiro de 1999. 
216 Análise do capítulo 8 (“Consequências do uso de álcool e subtâncias ilícitas”).  FIOCRUZ, Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT). III Levantamento Nacional sobre o 

Uso de Drogas pela População Brasileira. 2017. Disponível em 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614>. Último acesso em: 26 de julho de 2020. p. 153. 
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consumo217 e III) a ausência da política de redução de danos dificulta e, por vezes, inviabiliza 

a recuperação do usuário dependente.218 

Dessa forma, observa-se o mercado ilegal ganhando vigor, por ser o único meio pelo 

qual é possível adquirir as substâncias ilícitas. Isso se reflete não só na qualidade das drogas 

consumidas, mas também na saúde dos consumidores.  

A intervenção do Estado faz-se essencial para proteger a saúde pública. Porém, o 

caráter paternalista deveria ser observado nas políticas de redução de danos; nas regulações 

da produção e consumo de drogas e no combate à estigmatização do usuário de substâncias 

ilícitas. Dessa forma, a saúde pública seria verdadeiramente protegida. Não em troca de 

direitos violados, mas sim respeitando os princípios constitucionais e considerando todos os 

cidadãos como detentores da saúde pública, sem exclusão de usuários ou vítimas da 

drogadição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
217 ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across 

the globe. Release Drugs: London, 2012. p. 20. 
218 HUGHES CE, Stevens A. What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? British 

Journal of Criminology. 2010. p. 1016. 
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