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RESUMO 

 

No presente projeto buscar-se-á analisar criticamente o proibicionismo penal, por meio do 

qual a lei disciplina o uso de drogas qualificadas como proibidas nos espaços sociais, regendo 

a questão apenas sob o viés da criminalização. Longe de atingir o objetivo precípuo de inibir o 

consumo, a tutela penal do usuário pelo porte de drogas para consumo pessoal, ainda que não 

mais por meio do aprisionamento, só gera estigmatização e aprofundamento de desigualdades. 

Será objeto de estudo a lei e a jurisprudência sobre o tema, além de ser abordado em capítulo 

próprio o Recurso Extraordinário 635.659, que tramita no Supremo Tribunal Federal, no qual 

se discute a descriminalização resultante da declaração de inconstitucionalidade do art. 28, da 

lei nº 11.343/2006. 

 

Palavras-chave: Drogas, consumo pessoal, descriminalização, inconstitucionalidade, saúde 

pública. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present project aims to critically analyze criminal prohibitionism, through which the law 

disciplines the use of illegal drugs through criminalization only.  Instead of curbing illegal 

drug consumption, criminalization of the drug users for the possession of drugs solely for its 

own consumption, only reinforces stigmatization of this social group and deepen inequalities. 

The object of this study is the legal framework on illegal drugs in Brazil and also the 

Extraordinary Appeal 635.659 currently being appreciated by the Supreme Court. It discusses 

the decriminalization of drug possession for personal use considering the unconstitutionality 

of article 28 of Law 11.343/2006.  

 

Key-words: Drugs, personal use, decriminalization, unconstitutionality, public health. 
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INTRODUÇÃO 

 

  As drogas permeiam a vida em sociedade das mais diversas formas. Lícitas ou ilícitas, 

elas fazem parte do cotidiano de todas as pessoas. Parece necessário iniciar o presente 

trabalho com dada afirmação já que existe uma noção estigmatizada frente ao tema. 

 Construiu-se verdadeiro tabu, historicamente reforçado pela lei, em âmbito nacional e 

internacional, que ensejou na blindagem da discussão sobre propostas que avancem em uma 

mudança de pensamento social e caminhem no sentido de políticas públicas alternativas sobre 

drogas. 

 O objetivo da presente monografia é analisar a temática de violação de direitos dos 

usuários de drogas tidas como proibidas, observando como a engrenagem normativa aparelha 

a lógica criminalizadora hoje vigente.  

 Em primeiro lugar, analisar-se-á o aporte legal que disciplina as drogas lícitas e ilícitas 

e, posteriormente, discutir-se-á nesse bojo a inconstitucionalidade do art. 28 da lei 

11.343/2006, dispositivo voltado para a tipificação do crime de porte de drogas para consumo 

pessoal. 

 A priori, faz-se necessário o estudo acerca dos standards internacionais sobre o tema, 

mais especificamente aqueles emanados pela Organização das Nações Unidas (ONU) aos 

Estados-membro. Vale ressaltar a relevância da ONU para o avanço proibicionista e para a 

valorização da cultura da criminalização e do cárcere dentro da temática de drogas, já que 

dado organismo internacional adotou, por meio de suas Convenções, um posicionamento 

assaz punitivista. 

 Nesse sentido, foram elaboradas, no âmbito das Nações Unidas, a Convenção Única 

sobre Entorpecentes, de 1961; da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971; e da 

Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988. 

Todas já foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro e serve de arcabouço 

normativo para a legislação voltada à temática de drogas no país. 

 A ONU, como se verá adiante, também foi responsável por impor ao Estados-membro, 

em uma das sessões especiais de sua Assembleia Geral (UNGASS, na sigla em inglês), a meta 

de alcançarem, de forma cooperativa, um “mundo sem drogas” dentro de um lapso temporal 

de 10 anos, tendo como termo final o ano de 2008. Em 2016, vale dizer, ocorrerá uma nova 

UNGASS, na qual será discutida a questão das drogas no mundo, e sobre ela tem-se nutrido 

uma grande expectativa de mudança de paradigmas. 
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 Ademais, é relevante a análise da portaria nº 344, editada em 1998, que aprovou o 

regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável por estabelecer essa classificação, o 

fez sem se apoiar em uma fundamentação clara, já que não tornou público os critérios 

adotados para discriminar as substâncias. Em face dessa omissão, antecipo um 

questionamento: a escolha foi técnica ou orientada por motivações de ordem político-

econômica? 

 Far-se-á, logo após, observância à Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 1988, que disciplina os direitos e garantias fundamentais. Dentre os princípios 

fundamentais da Carta Magna brasileira há especial relevância no art. 1º, III, referente à 

dignidade da pessoa humana. Já entre os direitos e garantias fundamentais, é importante 

ressaltar no art. 5º, caput e X, respectivamente, a liberdade e a igualdade, e a inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada. Referidos dispositivos permitem assegurar que lógica 

punitiva criminalizadora, instituída no art. 28 da lei nº 11.343/2006, não deveria ser aplicada 

ao usuário de substâncias entorpecentes por ser inconstitucional. Passar-se-á adiante a um 

aprofundamento analítico de cada um deles. 

 Ultrapassada a análise da estrutura normativa da Carta Magna, passar-se-á ao estudo 

dos princípios no Direito Penal, alicerçados direta ou indiretamente nas premissas 

constitucionais, que são largamente violados pela criminalização do usuário de drogas. Dentre 

os princípios jurídico-penais existentes, aqueles que se destacam na temática em apreço são os 

da intervenção mínima, da lesividade (ou ofensividade) e da insignificância. 

 Encerrando o estudo acerca do aporte legal, faz-se mister o estudo sobre a antiga e a 

atual lei de drogas, observando a criminalização do uso, bem como quais são os critérios de 

distinção entre usuário e traficante. Mesmo depois do processo de despenalização do usuário 

de drogas, claramente ainda se busca a manutenção do Estado penal.   

 A lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, é a atual responsável por disciplinar 

criminalmente a relação entres as pessoas e as drogas tidas como ilícitas. Quando 

implementada no ordenamento jurídico brasileiro, veio a revogar as leis 6.368/76 e 10.409/02. 

 Com a vigência desta nova lei de drogas houve certo avanço para o usuário, que não 

mais pode ser encarcerado por porte para consumo, como previsto antigamente na lei nº 

6.3.68/1976. Contudo, representou também um retrocesso, visto que manteve referida conduta 

como crime.   

  Superada a análise legal, dando seguimento a este trabalho, será feito um estudo de 
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caso, fundado na análise dos votos até o momento proferidos no âmbito do Recurso 

Extraordinário 635659, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que discute, em linhas 

gerais, a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal e a inconstitucionalidade 

do art. 28 da Lei de Drogas. 

 Os ministros Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, até então, 

foram os únicos a proferir seus votos, tendo o processo sido sobrestado com o pedido de vista 

do ministro Teori Zavascki.  

 Todos decidiram favoravelmente à descriminalização, mas com alcances distintos. 

Gilmar Mendes trouxe à tona a possibilidade descriminalização de todas drogas, enquanto 

Fachin e Barroso limitaram-se à maconha (droga envolvida no caso concreto que originou o 

processo). 

 Dado recurso tem gerado debates importantes para a temática, reavivando a 

importância de reavaliar-se a atual lei de drogas e seus parâmetros.    

 Estes são os pontos nevrálgicos a serem tocados no presente estudo, no qual se 

pretende compreender a sistemática de punitivismo e da criminalização. O usuário eventual e 

o dependente, lidos como infratores sob a égide da lei de drogas, tem seus direitos 

fundamentais sucessivamente vilipendiados de forma arbitrária e discriminatória.  
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1. ONU, DROGAS ILÍCITAS E A ANVISA 

 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 Historicamente, o caráter proibicionista hoje adotado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) remonta ao início do século XX. Segundo o Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês), no referido período o consumo de ópio 

se alastrava de forma "epidêmica" entre a população chinesa1. 

 Em função disso, um sem número de países se reuniu pela primeira vez em 1909 para 

debater o imbróglio envolvendo a temática de drogas na Comissão do Ópio de Xangai. Dada 

Comissão foi o primeiro grande passo político de caráter internacional no sentido de refrear 

por meio da proibição a produção, o comércio e o consumo de entorpecentes. 

 Posteriormente, em Haia, foi assinada a primeira Convenção Internacional sobre o 

Ópio, datada de 23 de janeiro de 1912, que veio a ser adotada pela Liga das Nações. Trata-se 

do primeiro grande tratado internacional que versa sobre a proibição de drogas no mundo. 

 A lógica internacional de controle estrito e de valorização da cultura do proibicionismo 

teve, então, seu pontapé inicial. 

 Sobre a ideia de proibicionismo, elucida Maria Lúcia Karam (2007, p. 181)2: 

 
O proibicionismo pode ser entendido, em uma primeira aproximação, como um 

posicionamento ideológico, de fundo moral, que se traduz em ações políticas 

voltadas para a regulação de fenômenos, comportamentos ou produtos vistos como 

negativos, através de proibições estabelecidas notadamente com a intervenção do 

sistema penal – e, assim, com a criminalização de condutas através da edição de leis 

penais –, sem deixar espaço para as escolhas individuais, para o âmbito de liberdade 

de cada um, ainda quando os comportamentos regulados não impliquem em um 

dano ou em um perigo concreto de dano para terceiros. 

 

 Vale dizer que ideia da droga aliada à imoralidade teve muita força nesse debate, 

                                                 
1 United Nations Office on Drugs and Crime. Drogas: marco legal. Disponível em: <http://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/drogas/marco-legal.html>. Último acesso em: 21/10/2015. 
2 KARAM, Maria Lúcia. Legislações proibicionistas em matéria de drogas e danos aos direitos fundamentais. 

Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/5456/3903>. Último acesso em 

28/12/2015. 

http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html
http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html
http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/5456/3903
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especialmente influenciado, a princípio, por movimentos religiosos. Segundo Fernanda Mena 

e Dick Hobbs: 

 

O papel dos movimentos religiosos na cruzada antidrogas foi crucial. Taylor 

descreve a campanha internacional pela proibição às drogas como "diplomacia 

missionária" (1969: 29), e no Reino Unido diversas organizações religiosas, 

especialmente os Quakers, fundaram sociedades de combate ao ópio e obtiveram o 

apoio de parlamentares à sua causa (Nadelmann 1990: 503). Nos Estados Unidos, o 

bispo Charles Henry Brent, da Igreja Episcopal, se tornou líder internacional do 

movimento de combate às drogas. Antigo missionário no Extremo Oriente, Brent 

publicou em 1904 um relatório no qual argumentava pela proibição total do ópio, 

com base em suas observações quanto à degeneração moral dos nativos (Musto 

1987: 28)3. 

 

 Além do discurso moral imposto pelas igrejas, outros fatores favoreceram a então 

nova tendência proibicionista de controle de drogas: a política assaz nacionalista da China e o 

interesse dos Estados Unidos sobre o mercado chinês. Mena e Hobbs asseveram que a China 

via na repressão ao ópio uma oportunidade de "reforçar o nacionalismo e a soberania 

(Dikotter 2003: 2)4" e os Estados Unidos se utilizavam de um apoio político à proibição do 

ópio na busca de estreitar laços com a China, já que este possuía um mercado que os 

interessava. 

 A busca de proteção à saúde pública, como se pode ver, não era propriamente tida 

como objetivo precípuo da política de repressão a ser implementada.  Curiosamente o 

mercado de drogas era visto comercialmente com bons olhos entre os séculos 17 e 18 por 

países como Inglaterra e Portugal. A mudança de concepção sobre entorpecentes se deu 

depois que o uso passou a ser visto como forma de “degeneração e desvio moral”5. 

 Importante dizer que, logo, a repressão que antes se voltava especificamente para o 

ópio acabou se alastrando para outras substâncias, a pedido de alguns países que integraram a 

Comissão de Xangai e visavam construir standards de ordem internacional. 

 Superada a Primeira Grande Guerra, foi criada em 1919 6  a Liga das Nações, 

organismo internacional destinado a garantir a preservação da paz entre os Estados e a 

resolução de conflitos de caráter transnacional. A carta política que instituía os alicerces 

                                                 
3

MENA, Fernanda Mello; HOBBS, Dick. Tradução do artigo "Narcophobia: drugs prohibition and the 

generation of human rights abuses. Trends in Organized Crime , v. 13, p. 60-74, 2010.", publicado no site do 

jornal Folha de S. Paulo. Tradução de Paulo Migliacci. Disponível em: 

<http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2010/10/812233-narcofobia---proibicao-as-drogas-e-geracao-de-abusos-

contra-os-direitos-humanos.shtml>. Último acesso em: 21/02/2016. 
4 MENA, Fernanda Mello; HOBBS, Dick. Op. Cit.   
5 MENA, Fernanda Mello; HOBBS, Dick. Op. Cit.  
6 VIANNA, Regina Cecere. A Liga das Nações e a ONU - Na busca da paz, do Direito, da Justiça e da vida. In: 

Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 83, dez 2010. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8686>. Último acesso em: 10/03/ 2016. 

http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2010/10/812233-narcofobia---proibicao-as-drogas-e-geracao-de-abusos-contra-os-direitos-humanos.shtml
http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2010/10/812233-narcofobia---proibicao-as-drogas-e-geracao-de-abusos-contra-os-direitos-humanos.shtml
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8686
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8686
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básicos da Liga, segundo Mena e Hobbs, trazia como um de seus objetivos o controle de 

drogas consideradas perigosas7. 

 Enfraquecido pela falta de apoio dos Estados Unidos, que não integrava a Liga, o 

organismo foi dissolvido, dando origem à Organização das Nações Unidas, em 1945, que 

assumiu suas responsabilidades8. 

 

1.1.1. CONVENÇÕES DA ONU 

 

   Anos depois, alicerçadas sobre toda essa conjuntura (envolvendo disputas políticas, de 

mercado, de influência em âmbito internacional, moralidade e demonização, etc) três 

Convenções sobre o controle de drogas, um dos objetivos prioritários da ONU, foram 

elaboradas: a Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961 (e emendada em 1972); a 

Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971; e a Convenção Contra o Tráfico Ilícito 

de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988. 

 Todas as Convenções citadas foram rapidamente internalizadas ao ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 Na Convenção Única sobre Entorpecentes, promulgada no Brasil em agosto de 1964, 

tem-se logo em seu preâmbulo indicativos claros sobre o tom que a ONU entendia ser o ideal 

para as políticas nacionais de combate às drogas dos Estados-Partes. Vejamos: 

 

As Partes, 

Preocupadas com a saúde física e moral da humanidade, 

Reconhecendo que o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para o 

alívio da dor e do sofrimento e que medidas adequadas devem ser tomadas para 

garantir a disponibilidade de entorpecentes para tais fins, 

Reconhecendo que a toxicomania é um grave mal para o indivíduo e constitui um 

perigo social e econômico para a humanidade, 

Conscientes de seu dever de prevenir e combater êsse mal. 

Considerando que as medias (sic) contra o uso indébito de entorpecentes, para serem 

eficazes, exigem uma ação conjunta e universal. 

Julgando que essa atuação universal exige uma cooperação internacional, orientada 

por princípios idênticos e objetivos comuns, 

Reconhecendo a competência da (sic) Nações Unidas em matéria de contrôle de 

entorpecente e desejosas de que os órgãos internacionais a êle afetos estejam 

enquadrados nessa Organização. 

Desejando concluir uma convenção internacional que tenha aceitação geral e venha 

substituir os trabalhos existentes sôbre entorpecentes, limitando-se nela o uso dessas 

substâncias afins médicos e científicos estabelecendo uma cooperação a uma 

fiscalização internacionais permanentes para a consecução de tais finalidades e 

objetivos (...) (grifo nosso). 

 

                                                 
7 MENA, Fernanda Mello; HOBBS, Dick. Op. Cit. 
8 MENA, Fernanda Mello; HOBBS, Dick. Op. Cit. 
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 É importante observar como o uso da palavra, explicitamente indo no sentido de 

demonização, fortalece a ideia de desvalor moral e social associado ao consumo de 

substâncias psicoativas e matérias-primas qualificadas como proibidas. A conceituação 

abstrata de "perigo (...) à humanidade" e também mácula à "saúde (...) moral da humanidade" 

é perigosa e tenta embasar um discurso político-ideológico que acaba por aprofundar 

preconceitos. 

           Sobredito tratado é equipado por quatro listas anexas compostas pelas substâncias 

psicoativas e matérias-primas classificadas como proibidas. 

 A Convenção de 1961 carrega o discurso moralista e sanitarista que, como sobredito, 

até então norteava naquele período a retórica internacional de ordem proibicionista. A 

demonização das drogas classificadas como ilícitas é algo muito próprio da lógica de 

expansão do poder punitivo estatal. 

 O documento permite uma abertura apenas para a exploração de entorpecentes quando 

voltados para tratamentos médicos ou análise científica, lógica ainda não muito bem 

recepcionada pelo Brasil, que até hoje resiste que permitir que pacientes se utilizem de 

substâncias entorpecentes para alívio ou até mesmo cura (muitas das vezes sendo preciso que 

o Poder Judiciário intervenha conferindo autorização para tal). 

 Referida Convenção faz um recorte específico, tendo como objeto precípuo a 

repressão frente às drogas derivadas de plantas, a exemplo da coca, da cannabis e do ópio. 

 A Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, promulgada no Brasil em 1972, de 

preâmbulo semelhante ao da Convenção anterior, nasceu de uma preocupação que se 

aprofundou na década de 70 com as drogas não mais derivadas de plantas, mas sim as 

sintéticas, como anfetaminas e o LSD. 

 Por fim, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas (ou Convenção de Viena 9 ), promulgada no Brasil em 1991, dentre outras 

disposições, era voltada para a repressão ao varejo ilegal e consumo de entorpecentes. 

 Referida Convenção é uma das mais significativas para a situação do usuário em 

termos penais, já que impôs que os Estados-parte criminalizassem o porte de drogas para 

consumo próprio, entendendo como criminosa a aquisição, detenção ou uso de bens 

provenientes do tráfico ilícito. 

 Por meio da Convenção de 1988, instaurou-se politicamente a guerra às drogas, que se 

traduz na repressão a todos os pilares fundantes da sistemática de circulação das drogas, isto 

                                                 
9KARAM, Maria Lúcia. Op. Cit, p. 182. 
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é, contra produtores, comerciantes e consumidores.  

 O consumo de substâncias qualificadas como ilícitas restringiu sua exploração a fins 

médicos e científicos, o que consequentemente fomentou a incidência do Estado penal em 

quaisquer outras condutas que fugissem desse escopo.   

 Claramente contrária à ideia de um mundo no qual pessoas se utilizem das drogas sob 

o manto de políticas públicas voltadas à redução de danos ou à legalização e regulamentação 

da produção, do comércio e do consumo, a ONU introjetou em cada Estado-parte signatário 

de sobreditas Convenções que o objetivo precípuo era a repressão. 

 Além disso, vale dizer que em 1998, durante a 20ª sessão especial da Assembleia 

Geral da ONU (UNGASS, na sigla em inglês), foi elaborada uma declaração política10 que 

vinculava, dentre outras questões, os Estados-membro a se comprometem a eliminar ou 

reduzir significativamente a produção e o tráfico tendo como parâmetro temporal o ano de 

2008, ou seja, 10 anos depois. 

 Contudo, vale dizer que a lógica desenfreada de repressão não extirpou ou sequer 

reduziu a produção e comércio varejista ilegal de entorpecentes. No Brasil, um dos Estados-

parte sujeito a essa "estratégia" de combate, a guerra às drogas vem se agravando e tem sido 

utilizada como ferramenta para perpetuação e aprofundamento das desigualdades aqui 

vividas, sejam elas sociais, econômicas e/ou raciais. 

 Faz-se mister salientar, inclusive, que a falsa ideia de proteção da saúde pública 

vendida para legitimar a guerra contra as drogas tidas como ilícitas mascara os males da 

criminalização. Primeiro porque quando a exploração de substâncias psicoativas e matérias-

primas se funda na ilegalidade não há como impor-se um controle de qualidade sobre aquilo 

que é consumido pelo usuário. Isso potencializa o uso de produtos do narcotráfico 

adulterados, impuros e/ou com capacidade lesiva desconhecida. Além disso, ao se manter o 

consumo na clandestinidade, a informação e a assistência médica são deixadas à margem, o 

que só torna ainda mais vulnerável aquele que se vale e uma substância entorpecente. 

 Em 2008, não se viu qualquer mudança positiva no sentido de fazer-se refrear a 

circulação ilegal e o consumo de substâncias psicoativas no mundo. A guerra declarada contra 

as drogas vem falhando dia após dia e não tem feito mais do que vítimas, em sua maioria 

fatais. 

 Observado o fracasso da meta de erradicação do consumo de drogas no mundo, em 

                                                 
10

A/RES/S-20/2, "Declaração Política", 20ª sessão especial da Assembleia Geral, 9ª Reunião Plenária, 10 de 

junho de 1998. 
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2009 a ONU, no âmbito da Comissão de Narcóticos, estabelecida pelo Conselho Econômico e 

Social (ECOSOC, na sigla em inglês), criou o Plano de Ação das Nações Unidas sobre drogas 

até 2019, o qual prevê mais dez anos de estratégias, só que agora voltadas para a 

descriminalização do uso.  

Isso mostra que pouco a pouco se tem construído uma conjuntura favorável a 

mudanças de perspectiva frente ao uso inapropriado do direito penal nessa seara. No referido 

Plano de Ação11, foi proposta a realização de mais uma Sessão Especial da Assembleia Geral 

da ONU em 2016, que terá por objetivo discutir novamente a problemática de drogas no 

mundo.  

É uma grande oportunidade para que os Estados-membro rompam com a política 

internacional vigente e fomentem a continuidade dessa nova narrativa frente à ineficácia, 

prezando pela adoção de políticas alternativas e pela defesa dos direitos humanos. 

 Há uma expectativa para que sejam estabelecidas metas mais realistas do que as 

adotadas em 1998 na já referida última UNGASS, isto é, eliminar ou diminuir sensivelmente 

a oferta e a demanda de drogas dentro do prazo de dez anos. 

  Segundo Anand Grover (2015), membro da Comissão Global Sobre Política de 

Drogas: 

 

Os números falam por si só. Nos últimos quarenta anos, estima-se que 1,5 trilhão de 

dólares americanos foram gastos ao redor do mundo em políticas repressivas contra 

as drogas. No entanto, entre 2003 e 2012, as autoridades de aplicação da lei ao redor 

do mundo relataram um aumento no consumo pessoal e no tráfico de drogas. Entre 

1994 e 2014, a rede de cultivo de produção de papoula do ópio no Afeganistão mais 

do que triplicou. Somente no México, estima-se que, desde 2006, 100 mil pessoas 

tenham sido mortas em casos relacionados com a "guerra às drogas"
12

. 

 

 Nesse mesmo sentido, reforça Maria Lúcia Karam (2007, p. 190)13 que o fracasso da 

política de drogas da ONU chegou a ser atestado pelo próprio organismo internacional: 

 

No campo das drogas qualificadas de ilícitas, é a própria ONU que aponta para o 

inegável fracasso na obtenção do inviável — e, na realidade, indesejável — objetivo 

explícito de construir “um mundo sem drogas”. Em seu relatório de 2005, divulgado 

em Viena em 29 de junho daquele ano, o Escritório das Nações Unidas para as 

Drogas e Crimes (UNODC) afirmava que o uso de drogas em todo o mundo crescera 

cerca de 8% em relação ao ano anterior, crescimento este liderado pela cannabis. 

Segundo o relatório, cerca de 200 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos — 5% da 

                                                 
11 UNODC. Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and 

Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem. 2009. Disponível em: < 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_52/Political-

Declaration2009_V0984963_E.pdf>. Último acesso em: 10/03/2016. 
12 GROVER, Anand. ONU em 2016: um divisor de águas. Revista Sur, v.12, N. 21, Ago. 2015. Disponível em: 

<http://sur.conectas.org/edicao-21/onu-em-2016-um-divisor-de-aguas/>. Último acesso em: 10/03/2016. 
13 KARAM, Maria Lúcia. Op. Cit, p. 190. 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_52/Political-Declaration2009_V0984963_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_52/Political-Declaration2009_V0984963_E.pdf
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população mundial nessa faixa etária — teriam usado drogas ilícitas nos últimos 

doze meses e seu mercado, movimentando em torno de 320 bilhões de dólares, 

superaria os produtos internos brutos de 90% dos países. Atestava, assim, a ONU 

que, depois de quase meio século de aplicação de suas convenções, a circulação 

mundial das proibidas substâncias psicoativas e matérias-primas para sua produção, 

não só não teria se reduzido, como, ao contrário, teria aumentado. 

 

 Diante dos números, Estados-membros viram sua confiança na atual política 

internacional de drogas se abalar e, não à toa, alguns deles solicitaram formalmente a 

antecipação da UNGASS, que havia sido pensada para 2019. 

 Dentre as recomendações feitas pela Comissão Global Sobre Políticas de Drogas14 aos 

Estados-membro que estarão na próxima UNGASS, tem-se a importância de dar um fim à 

criminalização e prisão de pessoas que usam drogas. 

 Para Anand Grover (2015) 15 , referida criminalização estigmatiza o usuário e o 

marginaliza sobremaneira, assim como fomenta o sentimento de medo por parte do mesmo a 

buscar ajuda. Há, como consequência, vilipêndio do direito à "saúde, emprego e vida 

familiar" (GROVER, 2015)16, o que resulta numa lógica contraprodutiva à proposta proteção 

da saúde e bem-estar da humanidade. 

  Vale ressaltar, por fim, a não menção aos direitos humanos nas Convenções aqui 

brevemente analisadas, o que resultou em sucessivas violações dos mesmos e no fracasso por 

parte dos órgãos de implementação dessas Convenções em privilegiar os direitos humanos. 

 É necessário que em 2016 a ONU possa dar mais um passo à frente e verdadeiramente 

priorizar a saúde e o bem-estar com a superação da política internacional de drogas hoje 

adotada, a qual não só viola direitos das pessoas que se utilizam das drogas, mas é também 

ineficaz para o que se propõe. 

  

1.1.2. DISPOSIÇÕES DA ANVISA 

 

 Antes de adentrar nos estudos acerca da abordagem legal dos direitos e princípios 

materialmente fundamentais e da legislação descodificada que disciplina a conduta do usuário 

de drogas qualificadas como ilícitas, faz-se mister dar a devida atenção ao que se entende por 

droga ilícita no Brasil e de que maneira é feita a discriminação das substâncias. 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), “autarquia sob regime especial” 

                                                 
14 A Comissão Global tem o propósito de trazer a nível internacional uma discussão informada, com base 

científica, sobre maneiras efetivas de reduzir os danos causados pelas drogas às pessoas e sociedades. Disponível 

em: <http://www.globalcommissionondrugs.org/what-we-do/>. Último acesso em 25/12/2015. 
15 GROVER, Anand. Op. Cit. 
16 GROVER, Anand. Op. Cit. 

http://www.globalcommissionondrugs.org/what-we-do/
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(vide art. 3º, Lei 9782/99) vinculada ao Ministério da Saúde, é a responsável por classificar 

substâncias como lícitas, e determinar sua produção e circulação em diversos níveis, ou 

ilícitas, tornando seu uso, produção e venda  absolutamente proscritos em todo o país. 

 Essa classificação se dá por meio da Portaria nº 344, de maio de 1998, a qual aprovou o 

Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

Atualmente, existem 47 substâncias incluídas na Lista F, referente às “substâncias de uso 

proscrito no Brasil”.  

 Separam-se as substâncias proscritas em entorpecentes ou psicotrópicas. As substâncias 

entorpecentes são aquelas que, de acordo com a lei, podem “determinar dependência física ou 

psíquica relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela Convenção Única sobre 

Entorpecentes”. Já as psicotrópicas são aquelas que podem “determinar dependência física ou 

psíquica e relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas”. A correspondência é determinada, portanto, pela origem da proibição, qual 

seja, as Convenções respectivas da ONU (que já foram aqui trabalhadas).  

  Vale dizer que a Lei 11.343/2006 (a ser analisada mais adiante) é uma norma penal em 

branco heterogênea, que tem a ilicitude das substâncias por ela regulamentadas definida por 

uma fonte externa à própria lei, qual seja, sobredita portaria da ANVISA. 

 Entendendo-se supracitada Agência Reguladora como provida de saber técnico-

científico específico para estabelecer a licitude/ilicitude de substâncias psicoativas e matérias-

primas, de certa forma parece admissível que esta fosse capaz de impor a classificação listada 

na portaria nº 344/98. Contudo, a superestima conferida a sua tecnicidade, somada à 

autonomia regulamentar a ela conferida, acaba por empoderá-la sobremaneira, ensejando, 

inclusive, numa certa imunidade frente a controle jurisdicional. 

 Já que o Poder Judiciário não possui embasamento técnico acerca da natureza das 

substâncias listadas, nem de seus efeitos sobre o corpo humano, fica sujeito à orientação 

proveniente de especialistas para nortear sua decisão de incriminar ou não. 

 Entrementes, a questão que emerge é que a tecnicidade, tão aclamada e entendida como 

imparcial, não necessariamente está livre de critérios axiológicos e políticos, os quais 

potencialmente excedem a especificidade técnico-científica. É possível afirmar, com precisão, 

que as substâncias dispostas na portaria nº 344/98 tem como fundamento meramente a maior 

ou menor lesividade para a saúde pública? Compreendo que não e tratarei dos motivos a 

seguir. 
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1.1.3. AGÊNCIAS REGULADORAS E PODER NORMATIVO 

 

 A portaria nº 344/98, ato administrativo de caráter normativo, basicamente só institui 

regras de produção, circulação e consumo das drogas categorizadas, sem que esclareça o 

porquê das listas, o porquê da proibição ou autorização. E, mesmo sem expor sua motivação 

(já que dotada de autonomia técnica para tal), boa parte do Judiciário parece admitir 

plenamente suas determinações. 

 Ainda que a tripartição de poderes exista e seja essencial respeitá-la, cabe ressaltar que 

o pleno funcionamento do Estado não deve olvidar do sistema de freios e contrapesos, como 

forma de impedir arbitrariedades. No caso em apreço, há um superestima da técnica 

conservadora adotada pela Agência, aparentemente sem que se imponha o devido controle ao 

sobredito ato regulamentar. 

 Nessa problemática, a título de ilustração, faz-se mister apontar um grande exemplo de 

como a discriminação feita pela Avisa parece ficar muito aquém da tecnicidade e da proteção 

à saúde: a legalidade acerca do consumo de álcool. 

 Dada substância, que por muitos é sequer considerada como droga, é potencial 

causadora de graves problemas à saúde humana e ainda sim é vendida e consumida em larga 

escala pela sociedade em geral, inclusive a brasileira. Cerveja, vodca, vinho, uísque. Bebemos 

socialmente entre amigos ou até sozinhos, em casa, na rua, na saída do trabalho. Comerciais 

televisivos são amplamente divulgados e vendem a ideia de que o consumo de álcool equivale 

à felicidade e ao bem-estar. 

 Contudo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual divulgou em 

2014 seu Relatório Global sobre Álcool e Saúde (Global status report on alcohol and health 

2014) 17, os males provenientes do consumo deliberado de álcool são muitos, dentre os quais 

doenças gastrointestinais (como cirrose e pancreatite), favorecimento à epilepsia, má 

formação fetal em mulheres grávidas, câncer (de boca, laringe, esôfago, colorretal) doenças 

cardiovasculares, favorecimento à diabetes etc. 

 O álcool já chegou, inclusive, a ser proibido nos Estado Unidos, por volta dos anos 

1920, durante a vigência da chamada “Lei Seca” norte-americana. A partir de um dado 

momento, contudo, o país passou a disciplinar o consumo de álcool de outra forma, não mais 

prezando pelo proibicionismo penal. 

                                                 
17 Informações extraídas do Relatório Global sobre Álcool e Saúde produzido pela Organização Mundial da 

Saúde (ver Box 3 - Major disease and injury categories causally impacted by alcohol consumption, página 12).    
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 Esse é apenas um dentre vários exemplos que permite questionar-se a incoerência da 

ANVISA acerca de seus critérios (se é que existem) de classificação. Se não o critério da 

lesividade maior ou menor à saúde humana, qual terá sido o adotado?   

 O perigo em permitir a liberdade regulamentar nas mãos da Agência, nesse caso, é que o 

Estado acaba não por primar pela garantia de proteção à saúde pública, mas, muitas vezes, 

pelo favorecimento de interesses escusos, de ordem principalmente política e econômica, 

alheios às problemáticas médicas e sociais, além de violarem preceitos de ordem 

constitucional. 

 Ainda dentro do exemplo utilizado acima, vale dizer que a comercialização de bebidas 

alcoólicas se consolidou como mercado de grande rentabilidade, resultando em lucros 

vultosos ano após ano. A força do mercado é indubitável, como novos produtos atendendo 

demandas consumeristas diversas e a cada dia conquistando novos usuários. E quanto maior o 

consumo, maiores os riscos à saúde, como sobredito. Entretanto, não se proíbe o seu uso no 

Brasil, pouquíssimo se restringe. 

 Diante disso, não há como se compreender o estabelecimento das listas de substâncias 

psicoativas e matérias-primas qualificadas como ilícitas, já que, ao que parece, entorpecentes 

potencialmente lesivos são liberados para consumo sem grandes embaraços. 

 Sem que a ANVISA publicize suas motivações para tal, jamais será possível saber se de 

fato se trata de uma escolha proibitiva fundada em justificativas fáticas ou se, no caso, tem-se 

uma lógica política-econômica – e porque não moralizante – que orienta essa determinação. 

Além disso, sem que sejam exponham referidas motivações, torna-se mais difícil que o 

operador do direito, em especial aqueles que integram o poder judiciário, de contestar 

possíveis vícios de legalidade.   

 Nessa seara, muito se discute entre os doutrinadores de Direito Administrativo acerca da 

obrigatoriedade da motivação para garantir a validade de atos administrativos, mas antes é 

preciso distinguir os conceitos de ‘motivo’ e ‘motivação’. 

  Motivo, em linhas gerais, seria:  
 

(...) o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato 

administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. 

Pressuposto de fato, corno o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de 

circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a 

praticar o ato (DI PIETRO, 2014, 219)18.  

 

Em contrapartida, a motivação é: 

 

                                                 
18 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Ed. Atlas, 27ª edição, 2014. p. 219. 
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 (...) a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os 

pressupostos de fato realmente existiram. Para punir, a Administração deve 

demonstrar a prática da infração. A motivação diz respeito às formalidades do ato, 

que integram o próprio ato, vindo sob a forma de "consideranda"; outras vezes, está 

contida em parecer, laudo, relatório, emitido pelo próprio órgão expedidor do ato ou 

por outro órgão, técnico ou jurídico, hipótese em que o ato faz remissão a esses atos 

precedentes. O importante é que o ato possa ter a sua legalidade comprovada (DI 

PIETRO, 2014, 219)19. 

  

 Além dessa importante diferenciação, há também aquela referente aos tipos de atos 

administrativos, classificados como discricionários ou vinculados.  

O ato administrativo é vinculado quando a lei define exatamente como esse ato deverá 

ser, no que se refere à sua forma e conteúdo, os quais devem cumprir determinados requisitos. 

Por sua vez, a ato será discricionário quando houver uma abertura para autonomia decisória 

da Administração, que poderá se orientar de acordo com um das diversas soluções possíveis 

diante do caso concreto. A escolha dessa solução é baseada em "critérios de oportunidade, 

conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador" 

(DI PIETRO, 2014, 221)20. 

É importante frisar que, seja discricionário ou vinculado, o ato que se traduz na edição 

da Portaria 344/98 não está livre de questionamentos acerca do seu papel prático e da forma 

como ele incide na vida em sociedade sem se mostrar justificável, fazendo-se necessário a 

exposição da motivação que levou a Administração a discriminar as drogas da forma como o 

fez. 

 Há aqueles que rechacem completamente essa ideia, entendendo que a motivação, 

diferente do motivo do ato administrativo, não se faz imprescindível. Já outros adotam uma 

postura mais branda, defendendo que os atos discricionários, fundados em subjetividade, 

devem se submeter à obrigatoriedade da exposição da motivação, diferentemente dos atos 

vinculados, já que fundados estritamente na lei.  Contudo, me filio àquela corrente que 

preserva a obrigatoriedade geral da motivação: 

 

Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, 

seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz 

respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que 

permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos 

demais Poderes do Estado (DI PIETRO, 2014, 220)21. 

 

 Nesse sentido, parece necessária, em todo caso, que se torne pública a motivação, 

visto que se configuraria em mais uma ferramenta de controle de legalidade e combate a 

                                                 
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit, p. 219. 
20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit, p. 221. 
21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit, p. 220. 
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possíveis arbitrariedades por parte da autarquia.   

 Há, inclusive, julgado da 4º Vara de Entorpecentes do Distrito Federal22, que suscita 

sobredita questão da falta de motivação e questiona o porquê de o THC (tetrahidrocanabinol), 

um dos princípios ativos da maconha, constar na lista de drogas proibidas, enquanto álcool e 

tabaco seguem permitidos, de forma relativamente controlada (ainda que altamente lesivos 

para a saúde): 

 

(...) o Ministério da Saúde, por meio da portaria 344/1998, com o objetivo de 

complementar a norma do art. 33, caput, da lei 11343/06, estabeleceu um vastíssimo 

rol de substâncias sujeitas a controle e, sem qualquer justificativa constante na 

referida portaria, na lista F, proibiu, entre outras, o THC. (...) A portaria 344/98, 

indubitavelmente um ato administrativo que restringe direitos, carece de qualquer 

motivação por parte do Estado (...). Sem motivação, tal norma fica incapaz de poder 

complementar a norma penal do art. 33, caput, da lei 11343/06. Ademais, ainda que 

houvesse qualquer justificativa ou motivação expressa do órgão do qual emanou o 

ato administrativo restritivo de direitos, a proibição do consumo de substâncias 

químicas deve sempre atender aos direitos fundamentais da igualdade, da liberdade e 

da dignidade humana. Soa incoerente o fato de outras substâncias entorpecentes, 

como o álcool e o tabaco, serem não só permitidas e vendidas (...), o que demonstra 

também que a proibição de outras substâncias entorpecentes recreativas, como o 

THC, são fruto de uma cultura atrasada e de política equivocada e violam o 

princípio da igualdade (...). 

 

 Sem que a ANVISA traga a público o porquê da determinação de suas listas de 

substâncias autorizadas e proscritas, torna-se mais difícil assegurar que o ato condiz com o 

ordenamento jurídico e, mais ainda, com a Constituição Federal. Dar tanto poder à Agência 

pode se traduzir em significativo abalo ao sistema de freios e contrapesos, bem como à 

própria estrutura democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 4ª VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Ação 

Penal - Procedimento Ordinário. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Sentença proferida em10/03/2013. 
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2. CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E DIREITOS DO USUÁRIO 

 

2.1.DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

 

 O art. 28 da lei nº 11.343/2006 prevê a criminalização do porte de drogas para 

consumo pessoal. Muito tem se discutido sobre o descompasso de referida norma com a 

Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, o primeiro aspecto a ser aqui analisado é o da 

relevância das normas de caráter constitucional para a proteção dos direitos de usuários e 

dependentes de substâncias qualificadas como ilícitas. 

 A Carta Magna abarca a estrutura normativa norteadora de todo o ordenamento 

jurídico brasileiro. O Estado Democrático de Direito nacional está alicerçado na Constituição 

Federal e dela emanam direitos inerentes a todo cidadão nessa lógica democrática. 

 Dentre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil aquele que se 

mais se destaca para os fins deste trabalho é o art. 1º, inciso III, que incorpora a dignidade da 

pessoa humana. Já entre os direitos e garantias fundamentais, é importante ressaltar no art. 5º, 

caput e inciso X, respectivamente, a liberdade e a igualdade, e a inviolabilidade da intimidade 

e da vida privada. 

 Sobreditos dispositivos permitem assegurar que lógica punitiva criminalizadora, 

instituída no art. 28 da lei nº 11.343/2006, não deveria ser aplicada ao usuário de substâncias 

entorpecentes por violar alguns de seus direitos fundamentais.  

Quaisquer deles poderiam servir de base para questionar a constitucionalidade do 

comando normativo do art. 28, contudo, como se verá no estudo de caso, apenas o art. 5º, 

inciso X, foi utilizado como base argumentativa no Recurso Extraordinário 635.659, em 

apreciação pelo STF. De toda forma, as demais normas são frequentemente utilizadas pela 

jurisprudência de primeiro grau e, assim, é de grande importância passar-se a um 

aprofundamento analítico de cada um deles.  

  

2.1.1. A dignidade da pessoa humana 
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 Em primeiro lugar, faz-se mister atentar para a dignidade da pessoa humana, um dos 

princípios mais importantes da Constituição Federal. Sobre elas estruturam-se diversas 

normas constitucionais e infraconstitucionais. Ocorre que a dignidade humana está, em 

verdade, no cerne todos os direitos materialmente fundamentais 23: 

 

A dignidade da pessoa humana é a ideia que informa, na filosofia, o imperativo 

categórico kantiano, dando origem a proposições éticas superadoras do utilitarismo: 

a) uma pessoa deve agir como se a máxima da sua conduta pudesse transformar-se 

em uma lei universal; b) cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo, 

e não como um meio para a realização de metas coletivas ou de outras metas 

individuais (BARROSO, 2009, p. 250)24.   

 

O enunciado dignidade humana é “vago, impreciso, indeterminado, de natureza 

polissêmica” (NICOLITT, 2015, p. 33) 25, e por isso é passível de diversas interpretações. 

Ainda sim, não se permite olvidar de sua relevância para o contexto social.  

Mesmo que seja possível vasta gama de leituras, em face de casos concretos, faz-se 

necessário que o juiz exerça o papel de intérprete, a fim de “densificar, concretizar, dar 

concordância pragmática” (NICOLITT, 2015, p. 34)26 ao referido preceito constitucional. 

A gênese do princípio da dignidade da pessoa humana se dá no pós-Segunda Guerra, 

no contexto das terríveis práticas do nazismo e do fascismo ao redor do mundo, somadas à 

emergência de ditaduras em diversos países. 

 As experiências inumanas que traduzem esse período marcam a justificativa para o 

surgimento de uma concepção político-jurídica, que se orienta no sentido de introjetar 

normativamente a dignidade.      

 Nesse contexto, foi elaborada, dentre outros tratados internacionais e Cartas políticas, 

em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos. Em seu Artigo 1º, assevera que todo ser 

humano deve ser livre e igualmente tratado com dignidade, devendo viver sempre orientado 

por um espírito de fraternidade. 

 A dignidade da pessoa humana não se trata de um direito, mas sim de um "valor 

constitucional supremo” (NOVELINO, 2012, p. 379)27 e, com o passar do tempo, deixou de 

ter uma atribuição meramente ético-filosófica para assumir, também, um caráter jurídico. 

                                                 
23BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009.   
24BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit, p. 250. 
25 NICOLITT, André Luiz. Processo penal cautelar: Prisão e demais medidas cautelares. 2. Ed. Rio de Janeiro: 

Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 33.  
26 Idem, p. 34. 
27NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Método, 2012. p. 379. 
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 Não é, vale dizer, papel do ordenamento jurídico conferir a ninguém dignidade (já que 

trata-se de uma "qualidade intrínseca" do indivíduo), mas apenas o de garantir a sua proteção 

e efetivação. 

 Segundo preleciona Marcelo Novelino (2012), a dignidade inerente a toda pessoa 

humana deve ser considerada de forma preponderante na interação homem-Estado. Para 

referido autor: 

 

(...) na relação entre o indivíduo e o Estado deve haver sempre uma 

presunção a favor do ser humano e de sua personalidade. O indivíduo deve 

servir de "limite e fundamento do domínio político da República", pois o 

Estado existe para o homem e não o homem para o Estado (NOVELINO, 

2012, p. 380)28. 

 

 Nesse sentido, entendendo-se que a dignidade humana é qualidade de todo individuo e 

que o Estado deve servir ao homem, já que é um meio (e não fim) de possibilitar a vida em 

sociedade, a criminalização do usuário de drogas se mostrar ilegítima. 

 Sobredito favorecimento do ser humano e de sua personalidade é abalado pela 

manifestação intrusiva do Estado, que passa do limite e tenta regular por meio do direito penal 

a intimidade e a liberdade, corolários da dignidade, daqueles indivíduos que escolhem 

consumir substâncias entorpecentes. 

   A lógica punitivista criminalizadora, nesse sentido, afronta diretamente o princípio da 

dignidade da pessoa humana e o que dele se deriva. O Estado, ao entender que o consumo de 

drogas fere a dignidade, tem o dever de promover a implementação de meios capazes de 

garantir uma vida digna, os quais não dialogam de forma alguma com a sistemática atual de 

criminalização e Estado penal impostos ao usuário. 

 

2.1.2. A liberdade e a igualdade 

 

 O Artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, já referida regra de soft law, 

abrange o que Paulo Bonavides denominou de "direitos fundamentais de primeira geração" 

(2004, p. 562)29. Tratam-se dos primeiros direitos (a serem entendidos como os direitos civis e 

políticos) a serem incorporados ao instrumento normativo constitucional. 

 Dentre eles, tem-se a ideia de liberdade e igualdade. Corolários do princípio da 

dignidade da pessoa humana, ambos são abordados na Constituição Federal tanto no que se 

                                                 
28CANOTILHO, José Joaquim Gomes Apud NOVELINO, Marcelo Op. Cit, p. 380.  
29BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 562.  
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refere ao gênero quanto às suas diversas espécies. 

 Insere-se no gênero 'liberdade', a chamada autodeterminação, que se funda na 

autonomia de vontade. Trata-se, segundo José Afonso da Silva, de uma liberdade positiva, a 

"liberdade de querer" (liberdade interna) aliada a "liberdade de fazer" (liberdade externa) 

(SILVA, 2012, p.230-231)30. A liberdade de querer se configura pela "situação na qual um 

sujeito tem a possibilidade de orientar seu próprio querer no sentido de uma finalidade sem 

ser determinado pelo querer dos outros" (BOBBIO Apud NOVELINO, 2012, p. 513)31. Já a 

liberdade de fazer diz respeito à possibilidade de o indivíduo agir conforme o seu querer, 

externalizando sua liberdade interna sem cerceamentos. 

 Já o gênero 'igualdade' entendido como "signo fundamental da democracia" (SILVA, 

2005, p. 211) 32, é tratado pela Constituição de 1988 em sua face formal, qual seja, a de 

igualdade perante a lei. Vale dizer que o texto constitucional abarca, dentre suas normas 

programáticas, a ideia de rechaço a toda forma de discriminação, reforçando o art. 5º que 

incorpora a isonomia formal. A igualdade no sentido aqui trabalhado é relevante em seu 

aspecto formal, dado que a lei não deve jamais ser composta por dispositivo que importe em 

discriminação. 

 Nesse sentido, a ideia de criminalizar o porte de drogas para consumo pessoal não se 

admite. Pelo viés da liberdade, todo individuo tem o direito de exercê-la, de se autodeterminar 

e de exercer domínio sobre seu próprio corpo. Somando-se a tanto, do viés da igualdade 

depreende-se que nenhuma norma deve tratar pessoas de forma penalmente diferenciada pelo 

exercício legítimo de uma liberdade, leia-se, a efetivação da autodeterminação do indivíduo 

no sentido de ser livre para usar drogas. 

 

2.1.3. A inviolabilidade da intimidade e da vida privada 

 

 Encerrando a análise dos dispositivos da Carta Magna potencialmente violados pela 

criminalização do porte de entorpecentes para consumo, tem-se aqueles referentes ao direito à 

privacidade. 

 A proteção da privacidade, abrangidas a inviolabilidade da intimidade e da vida 

privada, é assegurada no texto constitucional, em seu art. 5º, X. Também corolário da 

dignidade da pessoa humana, a privacidade se funda nas ideias de autonomia da vontade e de 

                                                 
30 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 230-231. 
31 NOVELINO, Marcelo. Op. Cit, p. 513. 
32SILVA, José Afonso da. Op. Cit, p. 211. 
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livre arbítrio, conferindo ao indivíduo "a possiblidade de conduzir sua própria vida da maneira 

que julgar mais conveniente" (NOVELINO, 2012, p. 504-505)33 sem embaraços. 

 No que tange a questão do porte de drogas, a violação do direito à privacidade se dá a 

partir do momento em que a lei de drogas interfere, em termos penais, na vida pessoal do 

usuário, sem que ele esteja interferindo na subjetividade de qualquer outro a não ser dele 

mesmo.  Reforça-se, aqui, a ideia de autodeterminação já trabalhada anteriormente, a qual, em 

verdade, não se dissocia do direito à privacidade. 

 

2.2.PRINCÍPIOS JURÍDICO-PENAIS 

 

Ultrapassada a análise da estrutura normativa garantista da Carta Política brasileira, 

passar-se-á ao estudo dos princípios no Direito Penal, alicerçados nas premissas 

constitucionais, que são largamente violados pela criminalização do usuário de drogas. 

Classificadas pela doutrina, os princípios que, a priori, eram considerados mera fonte 

subsidiária do Direito Penal, diante de sua ascensão axiológica, hoje são entendidos como 

uma das vertentes centrais do sistema jurídico (BARROSO, 2009, p. 317)34. 

Para Luiz Regis Prado: 

 

Tais princípios são considerados como diretivas básicas ou cardeais que 

regulam a matéria penal, sendo verdadeiros “pressupostos técnico-jurídicos 

que configuram a natureza, as características, os fundamentos, a aplicação e a 

execução do Direito Penal. Constituem, portanto, os pilares sobre os quais 

assentam as instituições jurídico-penais: os delitos, as contravenções, as 

penas e as medidas de segurança, assim como os critérios que inspiram as 

exigências político-criminais (PRADO, 2011, p. 156-157)35. 

 

 

 Dentro da teoria dos direitos fundamentais, existe a categoria geral de "norma jurídica" 

(ALEXY Apud SANTOS, 2008, p. 19)36. Nela, elencam-se como espécies as regras e os 

princípios. As regras jurídicas dizem respeito a "normas de conduta realizadas ou não 

realizadas pelos seres humanos" (ALEXY Apud SANTOS, 2008, p. 19)37 e os princípios, 

espécie a ser aqui trabalhada, "normas jurídicas de otimização (optimierungsgebote) das 

possibilidades de realização jurídica dos mandados, das proibições e das permissões na vida 

                                                 
33 NOVELINO, Marcelo. Op. Cit. p. 504-505. 
34 BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit. p. 317.  
35 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Volume 1 – Parte Geral – Arts. 1º a 120. 11. Ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 156-157. 
36 ALEXY Apud SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal: Parte Geral. 3. ed. Curitiba: Lumen Iuris, 2008.  p. 19. 
37 ALEXY Apud SANTOS, Juarez Cirino. Op. Cit. p. 19. 
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real" (ALEXY Apud SANTOS, 2008, p. 19)38. 

 Para Luís Roberto Barroso, as regras teriam a alçada de garantir segurança jurídica 

enquanto os princípios, já que mais flexíveis na seara interpretativa, seriam voltados "à 

realização da justiça do caso concreto" (2009, p. 316)39. Nos dias de hoje, é assente que não 

só as regras, mas também os princípios são detentores de eficácia jurídica (BARROSO, 

2009)40. 

 Assim, é preciso que as normas estejam em consonância ao que se tem estabelecido 

como premissa principiológica, já que dotada dessa eficácia jurídica. Caso contrário, poderá 

vir a ser questionada em juízo, como é o caso do art. 28 da lei 11.343/2006. 

 Dentre a gama de princípios jurídico-penais existentes, aqueles que se destacam na 

temática em apreço são os da intervenção mínima, da lesividade (ou ofensividade) e da 

insignificância. 

  

2.2.1. Intervenção mínima 

 

 O princípio da intervenção mínima diz respeito ao caráter limitado de poder que o 

Estado pode lançar mão para regular condutas através do Direito Penal. Tendo sempre em 

vista que esse ramo do Direito é a "intervenção mais radical na liberdade do indivíduo que o 

ordenamento jurídico permite ao estado" (ROXIN Apud BATISTA, 2007, p. 84)41, é preciso a 

ele serem impostos limites de incidência. 

 Por meio desse princípio, impõe-se que outros ramos do direito sejam explorados a 

fim de se possa atestar se são ou não efetivos, por si só, para sanar a questão. Aí sim, caso não 

se façam suficientes para tal, resta ao Estado disciplinar certa situação da vida por meio do 

Direito Penal. 

  Há grande importância em garantir que a pena seja, de forma impreterível, imposta ao 

indivíduo social apenas em ultima ratio. Segundo Muñoz Conde, tem-se que o "direito penal 

só deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes, e as 

perturbações mais leves da ordem jurídica são objeto de outros ramos do direito" (CONDE 

Apud BATISTA, 2007, p. 85)42. 

                                                 
38 ALEXY Apud SANTOS, Juarez Cirino. Op. Cit. p. 19. 
39 BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit, p. 316.  
40 BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit. 
41 ROXIN Apud BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 11ª 

edição, março de 2007, p. 84 e 91. 
42 CONDE Apud BATISTA, Nilo. Op. Cit, p. 85. 
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 Apesar de o referido princípio não estar expresso em nenhum dispositivo específico da 

Constituição ou do Código Penal, ele vincula o legislador e o intérprete da norma já que, para 

a doutrina, emana das premissas políticas do Estado Democrático de Direito (CONDE Apud 

BATISTA, 2007, p. 85)43 e dialoga diretamente com os demais princípios jurídico-penais. 

 No que tange a relação entre o princípio da intervenção mínima e o consumo de 

drogas, tem-se que, em se tratando de uma conduta que não lesiona, na prática, bem jurídico 

alheio (com fundamento no princípio da lesividade, a ser estudado logo adiante) e que não se 

traduz em ação assaz gravosa para terceiro ou para a coletividade, mostra-se possível que 

sejam utilizados outros ramos do direito para reger a questão. Já é assim, por exemplo, com o 

tabaco e o álcool. Não há impedimentos fáticos e concretos para se deixar de aplicar a mesma 

lógica às demais drogas hoje qualificadas como ilícitas.      

 

2.2.2. Lesividade 

 

 O princípio da lesividade (ou da ofensividade) assegura, segundo a doutrina, que nem 

todas as condutas da vida serão regidas pelo Direito Penal, mas tão somente aquelas que 

causem lesão a bem jurídico de terceiro. A lógica da alteridade (ou bilateralidade) no Direito 

Penal diz respeito exatamente ao fato de que, para que uma conduta seja considerada 

criminosa, deve haver um sujeito ativo e um sujeito passivo que tenha sido prejudicado. 

 Trata-se, segundo Rogério Greco, junto ao princípio da intervenção mínima, de "duas 

faces de uma mesma moeda". Esta, como já visto, se volta para a limitação do poder de punir 

do Estado, entendendo-se que outros ramos do Direito devem ser tocados até que, restando 

ineficazes, a situação seja atacada pelo Direito Penal. 

 Na leitura de Roxin (ROXIN Apud BATISTA, 2007, p. 91)44, o autor preleciona que: 

 

(...) só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de 

outras pessoas e que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou 

imoral; (...) O direito penal só pode assegurar a ordem pacifica externa da 

sociedade, e além desse limite nem está legitimado nem é adequado para a 

educação moral dos cidadãos. 

 

 

 Em se tratando de condutas que afetam a esfera individual do sujeito, não causando 

lesão a terceiro não há de se falar é crime, mas apenas, quando muito, em ofensa moral, a qual 

não possui legitimidade para autorizar o Direito Penal a ser implementado. 

                                                 
43 CONDE Apud BATISTA, Nilo. Op. Cit, p. 85. 

 
44 ROXIN Apud BATISTA, Nilo. Op. Cit. p. 91. 
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 Nilo Batista (2007) defende haver quatro diferentes funções para o princípio da 

lesividade45. Contudo, para a análise aqui suscitada, cabe ressaltar apenas duas delas, quais 

sejam: (1) "proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor" 

(BATISTA, 2007, 92) 46 e (2) "proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem 

qualquer bem jurídico" (BATISTA, 2007, 94) 47. 

  A primeira função tem como corolário a ideia de que não é punível a autolesão, a qual 

se configura como uma exteriorização de conduta que não vulnerabiliza formalmente um bem 

jurídico, não ultrapassando a esfera do próprio autor. É o que com o suicídio tentado, a 

automutilação e o próprio consumo de entorpecentes. 

 Para Nilo Batista (2007, p. 92-93)48 , "o artigo 16 da lei nº 6.368, de 21.out.76, 

incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais 

recomendações politico-criminais'. 

 A segunda função relaciona-se com a ideia de uma prática mal vista socialmente - ou 

desviada, na acepção de Clinard apropriada por Nilo Batista (2007, p. 94)49 - não pode ser 

criminalizada. O hábito de usar drogas (seja por lazer, dependência, religião ou terapia), além 

de não atingir o âmbito de terceiros, deve ser entendida como prática social legítima, ainda 

que vista como reprovável moralmente por parte da sociedade. 

 O que muitas vezes é absorvido indevidamente pelo Direito Penal, como no causa da 

criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, é a moralidade, mesmo depois do 

processo de secularização do Estado. Direito e moral são duas frentes que, com significativa 

frequência, se confundem no discurso político e na opinião pública. 

 Diante disso, o consumo de substâncias qualificadas como ilícitas, em verdade, não se 

traduz em mais do que uma prática potencial de autolesão, que não fere de forma alguma a 

esfera individual de terceiro (de forma penalmente relevante) e, por isso, não deveria ser 

perseguido pelo Direito Penal. 

 

2.2.3. Insignificância 

 

 Passar-se-á agora à análise do princípio da insignificância e a sua relação com a 

atipicidade, que é causa de exclusão de crime. 

                                                 
45 BATISTA, Nilo. Op. Cit, 2007, p. 92 a 94.   
46 BATISTA, Nilo. Op. Cit, 2007, p. 92.   
47 BATISTA, Nilo. Op. Cit, p. 94.   
48 BATISTA, Nilo. Op. Cit, p. 92-93. 
49 BATISTA, Nilo. Op. Cit, p. 94. 
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 Com base no que a doutrina convencionou chamar de "Teoria do Crime", depreende-se 

que o conceito de crime atualmente adotado no Brasil é o analítico. Este corresponde ao fato 

típico, antijurídico e culpável. 

 No que concerne à análise de fato típico, tem-se que a configuração do princípio da 

insignificância acarreta na exclusão de tipicidade material, ou seja, incidindo sobre um dos 

elementos estruturantes do crime. Isto significa que, por meio da insignificância, considera-se 

o fato atípico e, assim, não há crime. 

 A insignificância se traduz na incapacidade de uma conduta, ainda que formalmente 

típica, de lesionar gravemente um dado bem jurídico. Vale frisar que o presente princípio pode 

ser aplicado "a qualquer espécie de delito que com ele seja compatível" (MASSON, 2008, p. 

26)50, não se resumindo unicamente aos crimes praticados contra o patrimônio. 

 Para o Supremo Tribunal Federal51, para que uma conduta seja enquadrada no espectro 

do referido princípio é necessário que: (1) seja mínima a lesividade da conduta, (2) não haja 

periculosidade social inerente à ação, (3) seja reduzido o grau de reprovabilidade do 

comportamento e (4) seja inexpressiva a lesão jurídica.   

 Contudo, ainda não é totalmente cediço na jurisprudência a aplicação desse princípio 

para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, mesmo que em pequenas quantidades.   

 É o que diz, verbi gratia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT), o qual possui diversos precedentes nesse sentido. Segundo o entendimento do 

TJDFT: 

 

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao delito de 

porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de 

perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. 

Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de 

entorpecente apreendido em poder do agente. O simples ato de portar 

substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a 

reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 

28 da Lei 11.343/0652. 

 

 Entrementes, há julgados, inclusive do próprio STF, entendendo que a insignificância 

poderia sim ser aplicada ao porte de drogas para consumo pessoal, fundamentando a decisão  

exatamente na "quantidade ínfima", resultando em atipicidade material. 

                                                 
50 MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado: Parte Geral. São Paulo: Ed. Método, 2008. p. 26. 
51 STF. HC 92.961/SP. Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, j. 11.12.2007. 
52

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Princípio da insignificância – porte de drogas para 

consumo próprio. Disponível em: <http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-

foco/jurisprudencia-reiterada-1/direito-penal-e-processual-penal/principio-da-insignificancia-crime-de-porte-de-

drogas-para-consumo-proprio>. Último acesso em: 30/12/2015. 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/jurisprudencia-reiterada-1/direito-penal-e-processual-penal/principio-da-insignificancia-crime-de-porte-de-drogas-para-consumo-proprio
http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/jurisprudencia-reiterada-1/direito-penal-e-processual-penal/principio-da-insignificancia-crime-de-porte-de-drogas-para-consumo-proprio
http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/jurisprudencia-reiterada-1/direito-penal-e-processual-penal/principio-da-insignificancia-crime-de-porte-de-drogas-para-consumo-proprio
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 Segue ementa da decisão unânime da 1º Turma da Suprema Corte, em sede de Habeas 

Corpus impetrado em favor do réu que estava em posse de 0,6g de maconha53: 

 

EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. 

PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÍNFIMA 

QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 

(...) 

2. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a 

privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se 

justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da 

sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente 

naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, 

efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal 

não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por 

não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não 

represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem 

jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 

3. Ordem concedida. 

 

 Ainda que seja recebida com resistência por alguns julgadores, a aplicação do 

princípio da insignificância na hipótese de porte de drogas para consumo próprio, em 

reduzidas quantidades, marca a importância de entender que o Direito Penal não deve se 

ocupar se ocupar de lesões inexpressivas ou até inexistentes ao bem jurídico tutelado nesse 

caso, qual seja, a saúde/incolumidade pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53STF. HC 110.475/SC. Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma. j. 14.02.2012. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06
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3. DA PRISÃO À DESPENALIZAÇÃO 

 

 Prestes a completar sua primeira década em 2016, a Lei de Drogas (Lei 11.343, de 23 

de agosto de 2006) atualmente é a responsável por disciplinar criminalmente a relação entres 

as pessoas e as drogas tidas como ilícitas. Quando implementada no ordenamento jurídico 

brasileiro, veio a revogar as leis 6.368/76 e 10.409/02, concernentes à repressão e à prevenção 

do uso, da produção e do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 

 Com a vigência desta “nova” lei de drogas houve um avanço no que tange ao usuário, 

que não mais pode ser encarcerado por consumir substâncias psicoativas. Contudo, essa lei 

representou, também, como as agências de punitividade não foram ainda capazes de desfazer 

as amarras fortemente atadas ao conservadorismo, tendo em vista ter sido feito uma escolha 

no sentido do porte de drogas para consumo pessoal ser mantido como crime.   

 Houve uma separação clara entre quem seria tratado como usuário e como traficante. 

Não há mais de se falar em prisões, mas essa despenalização não deixou de fazer com que o 

porte de drogas para consumo pessoal continue sendo estigmatizado e sujeito à repressão do 

Estado. 

 De acordo com Salo de Carvalho (2014, p. 148)54, o direito penal acabou assumindo 

equivocadamente, em face do usuário, a missão de definir padrões comportamentais fundados 

em pautas morais, incidindo sobre uma conduta de reduzido potencial ofensivo. Portanto, essa 

norma penal foi implementada como mecanismo moralizador, indo de encontro ao movimento 

de secularização. 

 Por meio da Lei 11.343/06 renovou-se o preconceito ao usuário por meio da 

criminalização primária (pela criação de uma norma proibitiva dessa natureza) e da 

criminalização secundária (através das agências de persecução criminal) (CARVALHO, 

2014, p. 148)55. Por traz do novo, veio mais do mesmo. A velha política de Estado Penal se 

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

11.343/06. p. 148 
55CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 148. 
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reformulou em novas roupagens, ainda que com a presença de um sensível progresso. 

 

3.1. O USUÁRIO DE DROGAS E AS LEIS 6.368/1976 E 10.409/2002 

 

  A lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, 30 anos antes da promulgação da lei nº 

11.343, era a que disciplinava, dentre outras questões, a criminalização de indivíduos que se 

utilizassem de entorpecentes. 

 O Capítulo I era voltado inteiramente para medidas de prevenção. Nele, dispunham-se 

sobre a proibição da produção e exploração de drogas qualificadas como ilícitas, além de 

serem instituídos o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão e o Sistema 

Nacional Antidrogas. 

 Ademais, previa medidas voltadas para a capacitação de instituições em geral, em 

especial as de ensino, para que apoiassem na disseminação de informações sobre os males 

inerentes ao varejo ilegal e ao consumo de entorpecentes. 

 Já no Capítulo II, foram estabelecidas medidas voltadas ao tratamento e à recuperação 

de pessoas dependentes de substâncias psicoativas. Foi proposta a criação uma rede de 

atendimento hospitalar voltada especificamente para este tipo de paciente e que, enquanto esta 

não estivesse disponível, a rede pública de saúde deveria se adaptar para, de forma 

subsidiária, recebê-los. 

 Contudo, nada se dispôs acerca da capacitação de profissionais para atuação nessas 

unidades de atendimento, dado que a situação pede um olhar diferenciado e que, vale dizer, 

não se supera apenas pelo acompanhamento médico. A implementação recente dos Centros de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, questão a ser tratada mais adiante, traduziu-se num 

passo importante por parte do poder público, visto que não resume a situação do indivíduo 

que sofre de transtornos pelo consumo deliberado de substâncias entorpecentes à lógica 

médica. 

 A narrativa era bastante hospitalocêntrica, dispondo-se, inclusive, sobre autorização 

para internações obrigatórias, dependendo do “quadro clínico”. Apesar da resistência, a lógica 

de tratamento humanizado vem pouco a pouco sendo incorporada pelo Ministério da Saúde, 

com a Reforma Psiquiátrica, passando a ser paulatinamente rechaçada a sistemática exclusão 

social e estigmatização que a internação proporcionava (e ainda pode proporcionar). 

 Com relação aos que estivessem sob custódia, cumprindo pena de detenção ou medida 

de segurança por porte de drogas para uso próprio, restaria a eles tratamento em ambulatório 
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interno ao estabelecimento penitenciário. 

 Acredito que a existência de um capítulo voltado ao tratamento e outro voltado à 

penalização configuravam uma das maiores contradições dessa lei. Partindo do pressuposto 

que havia uma suposta vontade política no sentido de prestar auxílio médico ao usuário, qual 

o sentido de criminalizá-lo, impondo pena de prisão? Parece claro que aquele que é 

criminalizado pelo Estado por sua conduta não irá procurar ajuda, na figura das ditas redes 

públicas de atendimento, obviamente temendo ser punido e não auxiliado.   

 Em seu Capítulo III, o qual elencava os crimes relacionados à exploração de drogas 

ilícitas (seja para varejo ilegal ou para uso próprio) e suas respectivas penas, dispunha-se no 

art. 16: 

 

Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para o uso próprio, substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

 Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de (vinte) a 

50 (cinqüenta) dias-multa (grifo nosso). 

 

 Aqui eram apenas três as condutas previstas em observância aos verbos nucleares do 

tipo penal: adquirir, guardar e trazer consigo. Portanto o crime não dizia respeito 

propriamente ao consumo em si, mas, em verdade, ao mero porte de drogas, seja com a 

aquisição, guarda ou transporte. 

 Não era admitida a prática de referido crime em modalidade culposa, existente apenas 

com previsão legal expressa (art. 18, parágrafo único, do Código Penal). 

 O bem jurídico tutelado, de acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritária, por 

meio da criminalização era a saúde pública. Essa ideia, que se mantém com a vigência da lei 

nº 11.343/06, é problemática, posto que, como já visto, o uso de drogas deve ser 

compreendido como, no máximo, agressão à saúde individual, em nada sendo lesada a saúde 

da coletividade.    

 O sujeito ativo podia ser qualquer pessoa maior de 18 anos e imputável. Os 

adolescentes (pela lei aqueles entre doze e dezoito anos completos56) estariam sujeitos, de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), à possível internação 

(medida equiparada à pena de prisão) ou medida socioeducativa menos gravosa, quando 

cabível. Já no caso de inimputáveis e semi-imputáveis, estariam estes sujeitos, 

respectivamente, à medida de segurança57 e à pena diminuída58 (que podia ser substituída59 

                                                 
56Art. 2º, in fine, lei 8069/1990. 
57Art. 26, caput, Código Penal. 
58Art. 26, parágrafo único, Código Penal. 
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por medida de segurança). 

 O sujeito passivo, segundo boa parte da doutrina e jurisprudência, seria a coletividade, 

tratando-se de crime de perigo abstrato. Contudo, dizer que o consumo de drogas afeta a 

coletividade é uma afirmação frágil e temerária, pelo mesmo motivo de se entender que o bem 

jurídico tutelado é a saúde pública. Trata-se, aqui, de hipótese clara de violação do princípio 

da lesividade (já tratado anteriormente). Nesse sentido, é importante rememorar que a 

autolesão não é considerada crime pela doutrina e legislação criminal brasileira. 

 Além disso, tratava-se de crime de mera conduta. Isso significava que o tipo penal 

descrevia tão somente uma conduta, sem que estivesse disposto um resultado específico a ser 

atingido para a configuração da prática delituosa. Assim, ainda que a saúde pública não 

tivesse sido lesionada na prática, o puro e simples porte de drogas, tendo por objetivo o uso 

próprio, já caracterizava a prática do crime, prescindindo-se de resultado.   

 Também é elemento do tipo a especificação relativa ao porte de droga “sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Conclui-se que as 

demais drogas, qualificadas como lícitas ou não consideradas nas listas de substâncias 

proibidas pela ANVISA, não autorizavam o enquadramento do sujeito ativo no referido tipo, 

configurando fato atípico. Seria o caso, por exemplo, de um indivíduo que possui autorização 

judicial para consumo de maconha ou de medicação à base de opióides com fins médicos, 

como forma de alívio de dores decorrentes de uma quimioterapia. 

 Quanto às penas previstas, tem-se detenção de 6 meses até 2 anos e pagamento de 50 

dias-multa. A detenção60, vale dizer, não admite que o regime inicial de cumprimento de pena 

seja o fechado. Portanto, aquele que fosse condenado à prisão, já iniciaria o cumprimento de 

referida pena em regime semi-aberto61  (sendo a execução da pena “em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar”) ou aberto62 (sendo a execução da pena “em casa de 

albergado ou estabelecimento adequado”). 

 As disposições relativas ao procedimento criminal, previstas no Capítulo IV, para 

processamento de tráfico de substâncias psicoativas e porte de drogas para uso próprio eram 

indistintas. 

 Em 2002, sobreveio uma tentativa de renovar a legislação criminal relativa às drogas, 

dado que a lei nº 6.368/76 já não era mais tida como disciplina penal adequada à temática. 

                                                                                                                                                         
59Art. 98, Código Penal. 
60Art. 33, caput, Código Penal. 
61Art. 33, parágrafo 1º, alínea b, Código Penal. 
62Art. 33, parágrafo 1º, alínea c, Código Penal. 
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 A lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, nasceu com o objetivo de suprir a 

defasagem, mas, logo durante o processo legislativo, mostrou suas falhas e, já na etapa de 

sanção e veto do presidente, foi minada, passando a demonstrar profunda instabilidade. Foram 

25 vetos feitos pelo chefe do Poder Executivo. 

 Depois de promulgada, a lei parecia nada mais uma grande colcha de retalhos 

disforme e incoerente. Os dispositivos não dialogavam bem entre si, trazendo à tona muitas 

contradições. Além disso, foram feitas duras críticas por parte dos juristas, que apontavam um 

sem número de inconstitucionalidades, somadas a falhas de caráter técnico e artigos mal 

escritos que davam espaço para interpretações díspares.   

 No trecho relativo ao direito material, os crimes previstos tiveram seu capítulo 

revogado, o que fez com que houvesse um problema de hermenêutica sobre o procedimento 

criminal previsto. Era frequente a confusão para assegurar se o referido procedimento se 

aplicaria só aos crimes revogados (o que ensejaria em sua inaplicabilidade) ou se estenderia 

aos crimes previstos pela lei nº 6.368/76. 

 Diante de tantos problemas, vigeu durante poucos anos até ser revogada por inteiro 

pela lei nº 11.343/2006. 

 

3.2. O USUÁRIO DE DROGAS E LEI 11.343/2006 

 

 Segundo o art. 28, caput, da lei nº 11.343/2006, é considerado usuário aquele que 

“adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal 

(grifo nosso), drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar”. 

 De forma equiparada, dispõe-se no §1º que será também tratado como usuário quem 

“semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de 

substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica”. 

 O bem jurídico tutelado e os sujeitos ativo e passivo são os mesmos da lei nº 

6.368/1976. Admite-se, igualmente, a classificação de crime como de mera conduta. 

 A quantidade de verbos-núcleos do tipo são maiores do que nas hipóteses trazidas pela 

lei anterior. Ainda sim, nas novas hipóteses incluídas pela lei nº 11.343/2006 o consumo 

pessoal não é, per se, tratado como crime, mas sim as condutas que permitam ou facilitem 

esse consumo. 

 Aqui também não está admitida a prática de referido crime em modalidade culposa, 
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existente apenas com previsão legal expressa (art. 18, parágrafo único, Código Penal). 

 Importante salientar que, no que concerne às disposições processuais penais, de acordo 

com o art. 48, parágrafo 1º, as condutas praticadas de acordo com o art. 28 (referente a porte 

de drogas para consumo pessoal) serão submetidas à jurisdição dos Juizados Especiais 

Criminais (JECRIMs). Ao JECRIM, segundo estabelece a lei nº 9.099/95, compete processar 

e julgar infrações de menor potencial ofensivo63. 

 Segundo o art. 48, parágrafo 2º, está prevista explicitamente a proibição de prisão em 

flagrante, devendo o autor do fato (como é denominado pela lei todo o indivíduo sujeito ao 

JECRIM) ser encaminhado ao juízo competente ou, na sua ausência, assumir o compromisso 

de comparecer perante a autoridade judiciária designada. 

 Se, por um lado, o poder legiferante finalmente foi capaz de editar uma lei que 

avançou um pouco na temática de drogas no Brasil e deixou de prever a prisão do usuário 

como resposta, por outro manteve sua criminalização, ainda que simbolicamente. A pena de 

prisão foi meramente substituída por uma incidência menos gravosa, mas ainda sim 

criminalizadora, por parte do Estado. 

 A maior prova de que o uso não deixou de ser crime é o espaço “geográfico” que ele 

ocupa na lei. Dentro do Título III, referente às atividades de prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas, tem-se o Capítulo III, 

intitulado “Dos Crimes e Das Penas”, no qual o usuário se insere. 

 Essa criminalização é entendida por muitos juristas como inconstitucional, o que, 

inclusive, ensejou no surgimento de diversos precedentes jurisprudenciais. Essa 

inconstitucionalidade até hoje só foi declarada a título de controle difuso e concreto, sem que 

se permita aplicação erga omnes, mas apenas inter partes. 

 Nesse sentido, verbi gratia, tem-se um julgado do Juizado Especial Criminal 

(JECRIM) da Comarca de Campinas (Processo nº 2.564/2013), o qual assevera64: 

 

RESUMO: O porte de drogas para consumo pessoal não é crime. Trata-se de 

conduta atípica. É que o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A 

criminalização primária do porte de entorpecentes para uso pessoal é 

inconstitucional, porque (1) não descreve conduta hábil para produzir lesão que 

invada os limites da alteridade, o que implica afronta ao princípio constitucional da 

lesividade, (2) viola os princípios constitucionais da igualdade, inviolabilidade da 

intimidade e vida privada, pro homine e respeito à diferença, corolários do princípio 

da dignidade humana, albergados pela Constituição Federal e por tratados e 

convenções internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, e (3) 

contraria os princípios constitucionais da subsidiariedade, idoneidade e 

                                                 
63Art. 60, lei 9.099/95. 
64 Juizado Especial Criminal da Comarca de Campinas. Processo nº 2564/2013. Sentença proferida em 15 de 

abril de 2014. 
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racionalidade, que, no âmbito da criminalização primária das condutas, devem ser 

observados em um Estado de Direito Democrático. 

 

 Outro julgado, proferido por Juiz de Direito da 37º Vara Criminal da Comarca da 

Capital do Rio de Janeiro (Processo nº 0021875-62.2012.8.19.0208), suscitou acertadamente, 

dentre outros fortes argumentos, a questão de que autolesão não é considerada crime pelo 

Direito Penal65: 

 

(...) Se determinadas substâncias de fato causam profundo prejuízo à saúde (sendo 

novamente aqui estranho que algumas drogas mais nocivas não sejam tornadas 

ilícitas, enquanto outras menos nocivas o são), ainda que opte o Estado por 

criminalizar o tráfico (alternativa também discutível, porém estranha aos limites 

desta causa), não pode punir a autolesão, ou seja, o uso das drogas, porque tal vai de 

encontro com toda a sistemática que aponta no sentido da ausência de tipicidade 

conglobante (ou tipicidade material) na conduta dos que praticam lesões contra si 

mesmos, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana acionar o Direito Penal 

em detrimento de cidadãos que necessitam, na pior das hipóteses (porque inclusive 

contra isto possuem, a princípio, plena liberdade para se opor) de auxílio e 

tratamento, nunca de punição – mesmo que aquelas mal disfarçadas, contidas nos 

incisos do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (...). 

 

 Portanto, cumpre observar que além da manutenção de uma escolha política de 

criminalização, a Lei de Drogas é potencialmente inconstitucional em diversos de seus 

dispositivos, dentre eles o art. 28 que se refere ao usuário. Por meio dele, restam violados 

princípios constitucionais importantes, bases de um Estado Democrático de Direito. 

 Quanto às penas, tem-se três espécies, que, segundo o art. 27, podem ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, ou até mesmo serem substituídas, depois de ouvidas a 

promotoria e a defesa. São elas (1) a advertência sobre os efeitos das drogas, (2), a prestação 

de serviços à comunidade e (3) a medida educativa e comparecimento a programa ou curso 

educativo. 

 Caso não sejam cumpridas de forma injustificada as penas determinadas, o juiz, 

segundo dispõe o §6º do art. 28, poderá se fazer valer de uma admoestação verbal (uma 

“bronca” judicial, em outras palavras) e, caso essa também não se mostre efetiva, da 

imposição de multa. Se, mesmo depois que as medidas coercitivas terem sido aplicadas ao 

apenado, não forem cumpridas as penas impostas, não há mais o que fazer.    

 Diante das penas, é possível perceber, como sobredito, que os usuários hoje vivem 

uma situação menos gravosa em termos de punição, mas é lamentável que ainda se tenha 

preferido manter a cultura punitiva. Ainda adotamos uma mentalidade extremamente atrasada. 

Qual é o sentido de utilizar desde logo o Direito Penal no combate ao consumo de drogas, 

                                                 
65 Juízo da 37ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Processo nº 0021875-

62.2012.8.19.0208. Decisão proferida em 20 de março de 2014. 
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dada a gravosidade desse ramo do direito sobre os indivíduos sociais por ele atingidos? 

 Segundo preleciona a doutrina penalista, pelo princípio da intervenção mínima, ele 

deveria ser utilizado como último recurso (ultima ratio), depois que todos os demais ramos do 

Direito tiverem sido tocados e terem se mostrado incapazes de gerir a problemática. 

 Sobre isso, assevera Rogério Greco (2006, p. 49)66: 

 

O Direito Penal deve (...) interferir o menos possível na vida em sociedade, devendo 

ser solicitado somente quando os demais ramos do Direito, comprovadamente, não 

forem capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância. 

 

 

 Ultrapassada a discussão acerca de quem é o usuário e o tratamento legal dispensado a 

ele, passo à análise sobre o que se deve considerar como “consumo pessoal”, sendo este o 

elemento fulcral para a diferenciação entre o usuário e o traficante. 

 No §2º do art. 28 tem-se que, para determinar se, em um caso concreto, a droga se 

destinava para consumo pessoal, o juiz deverá atender “à natureza e à quantidade da 

substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 

circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 

  A análise quanto à natureza e quantidade da droga, bem como acerca do local e das 

condições nas quais se deu o flagrante policial já seria o suficiente (ainda que de forma 

problemática) para que o juízo pudesse decidir sobre o caso em apreço, definindo se se tratava 

de hipótese de consumo pessoal ou tráfico. Entrementes, adotar também circunstâncias sociais 

e pessoais, além de antecedentes criminais, como parâmetro para tal significa claramente ir de 

encontro à própria Constituição, que apregoa os princípios da presunção de inocência (art 5º, 

inc. LVII, CRFB/88) e da isonomia (art 5º, caput, CRFB/88), bem como o rechaço à 

discriminação entre os indivíduos sociais, sendo este último um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil (art. 3º, inc. IV, CRFB/88). Contudo, ainda que represente 

clara inconstitucionalidade por parte desta norma, nunca houve questionamentos quanto esse 

dispositivo especificamente. 

 Levar esses requisitos em consideração significa, na prática, verdadeiramente atestar 

que o Direto Penal brasileiro é seletivo, sendo criminalizados de forma mais severa aqueles 

mais vulneráveis (política, social e economicamente falando).   

 Nessa seara, Orlando Zaccone (2014, pgs. 19-20)67 relata como, na práxis policial, a 

                                                 
66 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Vol. I. 7. ed. Niterói: Ed. Impetus, 2006.   
67 FILHO, Orlando Zaccone D'Elia. Acionistas do nada: quem são os traficantes de drogas. 3. Ed. Rio de Janeiro: 

Revan, 2014. 
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utilização desses elementos controversos é comum. Narrou que, certa vez, um colega 

delegado lotado na 14ª DP (Leblon), autuou dois jovens moradores da zona sul em flagrante, 

os quais portavam cerca de 280 gramas de maconha, a qual vinha sendo transportada em um 

veículo importado conduzido por um deles. “Para se ter uma ideia do que isso representa em 

termos quantitativos, um bom cigarro de maconha tem um grama, segundo Bob Marley, o que 

equivaleria a 280 ‘baseados’ do estilo jamaicano”, brincou. 

 Conclusão: o delegado, diante das características sociais e pessoais dos rapazes, 

entendeu que não se trataria de tráfico, mas sim de uso. Mesmo depois de a promotoria dar 

capitulação jurídica diversa ao caso quando da elaboração da exordial acusatória, o juiz que 

apreciou a denúncia condenou os jovens por uso, e não por tráfico, coadunando-se à postura 

adotada pelo delegado que lavrou o flagrante. Zaccone (2014) suscita a questão: se se tratasse 

de dois rapazes negros abordados dentro de um ônibus na periferia, a postura desse delegado 

seria a mesma? 

 É evidente que o status social, o local de moradia, a renda fixa (outro ponto muito 

frisado pelo referido autor), dentre outros elementos implícitos como raça e escolaridade, são 

fatores que figuram como diferencial para determinar se a resposta seria encarcerar ou apenas 

advertir. 

 Isso reflete como as figuras do traficante e do usuário são predeterminadas 

socialmente. A construção desses perfis “ideais” justifica aquilo que vem sendo chamado de 

“criminalização da pobreza”, já que o sistema é regido por uma forte seletividade penal. O 

ator social transformado em alvo precípuo dessa repressão é em regra pobre, negro, de baixa 

escolaridade e morador de favela. Demonizou-se esse estereótipo de forma tal que, 

justamente, é esse o perfil de boa parte daqueles que são encarcerados (ou mortos como 

suspeitos em incursões policiais), sob a fundamentação do combate às drogas. 

 Encerrando a análise normativa acerca do usuário, vale dizer que, em conformidade 

com a ideia de discurso médico anteriormente assinalada, a lei prevê, no §7º do art. 28, que o 

juiz deverá determinar que o poder público disponibilize ao dito “infrator” estabelecimentos 

de saúde no qual possa, de forma gratuita, receber um tratamento especializado. 

 O referido dispositivo não recebeu a atenção devida por parte do Estado, realidade que 

não surpreende já que a Política de Drogas atual é cunho fundamentalmente penal e não de 

saúde pública.  

 Contudo, há uma iniciativa em especial que merece ser exaltada: os Centros de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-ad).  
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 Nas unidades de CAPS-ad são prestados serviços de cuidado em saúde mental 

gratuitamente, já que integradas ao Sistema Único de Saúde, as quais tem por objetivo 

precípuo a substituição à internação em clínicas psiquiátricas. 

 Apesar de atenderem, via de regra, a adultos que estejam vivenciando transtornos 

decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, o atendimento também abarca a crianças 

e adolescentes, respeitadas as previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Há unidades que fazem atendimento 24 horas e estão espalhadas não só no Rio de 

Janeiro como em outros estados da federação, recebendo pessoas com problemas de 

dependência a entorpecentes sem a necessidade de encaminhamento prévio. O serviço conta 

com o apoio de equipes multidisciplinares, compostas por psicólogos, assistentes sociais, 

médicos, terapeutas ocupacionais, professores de educação física e de artes, etc. 

 De acordo com o Ministério da Saúde68: 

 

Os CAPS devem ser substitutivos, e não complementares ao hospital 

psiquiátrico. Cabe aos CAPS o acolhimento e a atenção às pessoas com 

transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os 

laços sociais do usuário em seu território. De fato, o CAPS é o núcleo de uma 

nova clínica, produtora de autonomia, que convida o usuário à 

responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento.   

 

 Com o apoio do movimento antimanicomial, a atual política de saúde mental adotada 

pelo Ministério da Saúde, no âmbito da Reforma Psiquiátrica, implementou a rede CAPS-ad 

favorecendo a autonomia do indivíduo que busca apoio, assim como a manutenção das redes 

de relação estruturadas pelo mesmo, não havendo seu afastamento do seio social durante o 

tratamento. 

 A lógica hospitalocêntrica, muitas vezes, não condiz com um tratamento humanizado, 

em especial no que se refere à problemática de dependência química. Nesse sentido a rede 

CAPS-ad é uma iniciativa muito favorável a uma nova forma de atender àquele indivíduo 

vulnerabilizado pelo consumo deliberado de drogas. 

 Entretanto, infelizmente não há ainda um engajamento maciço69 , em especial dos 

profissionais da área de saúde. Além disso, muitos sequer sabem da existência dessa rede e 

                                                 
68 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental. 

Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional de 

Reforma dos Serviços de Saúde Mental : 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, novembro de 2005. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf>. Último acesso em 

28/12/2015. 
69

SOUZA, Jacqueline de; KANTORSKI, Luciane Prado; GONÇALVES, Sérgio Eduardo; MIELKE, Fernanda 

Barreto; e GUADALUPE, Danieli Bispo. Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e Redução de Danos: 

Novas Propostas, Novos Desafios. R. Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, 2007 abr/jun; 15(2):210-7.  Disponível 

em: <http://www.facenf.uerj.br/v15n2/v15n2a09.pdf>. Último acesso em 28/12/2015. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v15n2/v15n2a09.pdf
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acabam por recorrer, quando possível fazê-lo, às clínicas particulares.  

 Portanto, é preciso tornar as redes públicas de tratamento humanizado e 

individualizado ainda mais capilarizadas nos territórios, primando pelas especificidades 

inerentes a cada caso, e fomentar a absorção de profissionais qualificados para esse trabalho, 

o qual difere sobremaneira da atuação hospitalocentrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDO DE CASO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659 

 

O Recurso Extraordinário (RE) 635.659 70  foi interposto em 2010 pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de buscar a absolvição por atipicidade da 

conduta do recorrente, que foi condenado a prestar dois meses de serviços à comunidade por 

portar três gramas de maconha para consumo pessoal. 

A atipicidade da conduta alegada pela Defensoria se funda na inconstitucionalidade do 

art. 28, da lei nº 11.343/06, já que este violaria o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

referente ao direito fundamental de inviolabilidade da intimidade e da vida privada, já 

estudado no presente trabalho.  

A escolha do referido dispositivo constitucional por parte da Defensoria Pública tem 

por base a não irradiação dos efeitos da conduta para terceiros, não indo além da vida privada, 

e por isso não havendo lesividade tal para autorizar a edição da norma impugnada no recurso. 

O Ministério Público, em contrapartida, apontou que o bem jurídico tutelado pela 

norma é a saúde pública e, como resultado do porte de drogas para consumo pessoal, haveria 

uma ‘‘propagação do vício para o meio social‘‘. 

Foi reconhecida repercussão geral71 e, assim, admitido o referido RE para apreciação 

do Supremo Tribunal Federal (STF).  

Como resultado, a declaração de inconstitucionalidade ensejará na descriminalização 

da conduta tipificada pelo art. 28, afastando a incidência do direito penal sobre a vida dos 

usuários (fato esse que não impede a imposição de sanções de outra natureza, a exemplo das 

administrativas, como propôs o ministro relator em seu voto). 

Cumpre ressaltar que há uma diferenciação importante que auxilia na compreensão 

dos efeitos da decisão sobre a situação jurídica do usuário de drogas qualificadas como 

                                                 
70 As informações sobre o conteúdo do recurso interposto pela Defensoria Pública de São Paulo estão disponíveis 

integralmente em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4931396#10%20-

%20VOLUME%20-%2001. Último acesso em: 23/02/2016.   
71 Vide publicação no Diário de Justiça, Nr. 50 do dia 09/03/2012. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4931396#10%20-%20VOLUME%20-%2001
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4931396#10%20-%20VOLUME%20-%2001
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proibidas. A decisão acerca do aqui referido recurso extraordinário é caso de potencial 

descriminalização, o que é completamente diferente de despenalização ou de legalização. A 

diferença será tratada, inclusive, em alguns dos votos.  

 No caso do RE 635.659, que abarca um debate sobre descriminalização, tem-se 

hipótese de controle difuso de constitucionalidade, visto que a questão da inconstucionalidade 

suscitada chegou à Suprema Corte não por sua competência originária, mas sim recursal. 

 Mesmo que se trate de controle de constitucionalidade por via incidental, ainda sim a 

decisão será dotada de eficácia erga omnes (contra todos) e efeito vinculante, dado que houve 

o reconhecimento de repercussão geral da matéria. É o que se pode depreender da leitura do 

art. 543-A, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil (CPC), a contrario sensu. O referido 

dispositivo do CPC diz que caso a repercussão geral no recurso extraordinário não seja 

reconhecida em um dado caso, todos os demais recursos de matéria idêntica deverão ser 

indeferidos liminarmente. 

Isso significa que, caso haja declaração de inconstitucionalidade do art. 28, não será 

necessária a sua suspensão de executoridade pelo Senado Federal, prevista no art. 52, inciso 

X, da Constituição Federal. A dependência de um posicionamento favorável da referida Casa 

Legislativa caso sobrevenha decisão no sentido da descriminalização se mostraria como mais 

um obstáculo, visto que sua atual composição parlamentar se apoia em sensível 

conservadorismo. 

 

4.1. O DEBATE SOBRE DESCRIMINALIZAÇÃO 

 

 Depois de atestar-se a profunda ineficácia da imposição do direito penal em face de 

determinadas condutas, a lógica de um Estado penal mínimo, no qual cada vez menos a pena 

é utilizada como forma de controle social, vem se fortificando. Frente à criminalização da 

conduta de porte de drogas ilícitas para consumo pessoal não se entende de forma diferente. 

Tendo em vista a total ineficácia dessa tipificação, por diversas razões, há uma tendência de 

admitir-se alternativas não-penais a fim de lidar com a  questão. 

 Para Hulsman, a descriminalização se conceitua como: 

 

(...) o ato e a atividade pelos quais um comportamento em relação ao qual o sistema 

punitivo tem competência para aplicar sanções é colocado fora da competência desse 

sistema. Assim, a descriminalização pode ser realizada através de um ato legislativo 

ou de um ato interpretativo (do juiz) (HULSMAN Apud CARVALHO, 2014, p. 
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17172). 

 

 Entendida a descriminalização como um processo, no qual paulatinamente há uma 

mudança na lógica sistemática de repressão, tem-se distintas formas de efetivação. Para Salo 

de Carvalho (2014), seriam elas a descriminalização de fato e cifras ocultas da criminalidade; 

a descriminalização legislativa e a descriminalização judicial73 (exempli gratia, a discutida 

no RE 635659). 

 Para Nilo Batista, a descriminalização de fato e as cifras ocultas da criminalidade se 

configuram em procedimentos impróprios que ensejam na descriminalização. Ao citar o 

referido autor, Salo de Carvalho assevera (2014, p. 191-192)74 que: 

 

O primeiro seria o exercido pelo cidadão que, conhecendo o fato delituoso ou dele 

sendo vítima, voluntariamente deixa de comunicar à autoridade policial, processo 

denominado descriminalização de fato. O segundo seria o exercício pelas agências 

policiais, cuja (in)ação condiciona a incidência do direito penal e o princípio da 

obrigatoriedade, vinculativo do impulso processual a ser realizado pelo titular da 

ação penal (Ministério Público). 
   

 A descriminalização legislativa que, segundo o autor seria a mais adequada para o fim 

que se pretende, por sua vez, abarca algumas subdivisões: a descriminalização legislativa em 

sentido estrito (relativa à hipótese de abolitio criminis); e a descriminalização parcial, 

substitutiva ou setorial. 

 A descriminalização legislativa em sentido estrito, via de regra, sucede a 

descriminalização de fato. Trata-se de hipótese na qual a sociedade não entende mais que 

aquele comportamento social deva ser qualificado como crime, já que não mais considerado 

danoso (ideia relacionada com o princípio da adequação social). Com isso, "o legislador, ao 

perceber a inadequação da permanência do tipo penal no cenário jurídico em decorrência da 

mudança dos comportamentos e dos signos da cultura, retira sua previsão como delito" 

(CAVALHO, 2014, p. 173)75. Essa abrogação (ou revogação parcial) de uma lei ou de um tipo 

penal específico configura a chamada abolitio criminis, mas ela, segundo Salo de Carvalho, 

não ocorre com muita frequência. Ainda que se trate da "forma mais eficaz de minimização do 

sistema punitivo", há uma tendência no sentido de manter os tipos penais incriminadores 

mesmo que eles estejam defasados frente à realidade social. 

 Salo de Carvalho afirma também que vivemos uma fase de "inflação penal" 

exatamente porque nem o Legislativo (por meio da abolitio criminis com a edição de nova lei) 

                                                 
72 HULSMAN Apud CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 171. 
73CARVALHO, Salo de. Op. Cit. 
74 CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 191-192. 
75CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 173. 
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nem o Judiciário (por meio do controle concentrado/abstrato de constitucionalidade), dentro 

de suas atribuições, tem favorecido a apuração do ordenamento jurídico criminal. 

 No que se refere especificamente ao art. 28 da lei 11.343/06, a revogação da pena de 

prisão para o usuário por meio da edição da nova lei de drogas não importou em 

descriminalização. O que ocorreu foi mera despenalização ou, como entitula Salo de Carvalho 

(2014), "descarcerização". 

 Há quem defenda que houve, de toda forma, descriminalização do porte para consumo 

pessoal em face do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal (LICP), já que este considera 

como crime a "(...) infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer 

isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa (...)".  

Contudo, alerta o autor que a LICP foi editada sob a vigência da Constituição de 1937, 

mas, com a promulgação da Carta Magna de 1988, redefiniu-se o conceito de crime. Hoje o 

crime pode ser disciplinado não só por meio da pena de prisão, mas também por outras 

sanções, quais sejam, o perdimento de bens, a multa, a prestação social alternativa e a 

suspensão ou interdição de direitos (vide art 5º, XLVI, CRFB/88). 

 A descriminalização parcial, substitutiva ou setorial, por sua vez, diz respeito ao 

seguinte processo:  

 
transferência da infração penal para outro ramo do direito (...), mantendo-se sua 

ilicitude jurídica , porém não penal" e/ou de (2) "(...) alteração dos critérios 

sancionatórios, como a modificação nos critérios da tipicidade, flexibilização das 

penas ou de sua execução, criação de regras diferenciadas de extinção de 

punibilidade entre outros (reformatio in mellius)" (CARVALHO, 2014, p. 173)76. 

 

 Ultrapassada a análise acerca dos processos de descriminalização de fato e legislativa, 

passemos à descriminalização judicial, a qual tem maior relevância neste estudo. 

 A descriminalização judicial, de acordo com Salo de Carvalho, é resultado de uma 

postura não contemplativa, mas atuante do operador do direito frente às incongruências do 

sistema. Por meio dessa compreensão crítica, e não resignada, "cria-se espaço para construção 

de práticas judiciais de redução dos danos causados pelos processos de criminalização" 

(CARVALHO, 2014, p. 180)77.   

 Para Ferrajoli, é necessário que o operador crítico do direito (penal) reconheça as 

falhas do sistema jurídico, traduzido em suas normas incompatíveis não só com o que é 

positivado na Constituição, mas também frente a valores e princípios constitucionais. 

Segundo ele, o papel do "operador crítico": 

                                                 
76 CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 173 
77 CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 180. 
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(...) não é de sistematizar e reelaborar as normas do ordenamento dando-lhes 

coerência e plenitude que efetivamente não possuem, mas, ao contrário, explicitar a 

incoerência e a falta de plenitude mediante juízos de invalidade às inferiores e 

correlativamente de inefetividade em relação às superiores (FERRAJOLI Apud 

CARVALHO, 2014, p. 179)78. 

 

 Nesse sentido, aquele que criticamente integra o sistema de administração de leis 

penais tem a responsabilidade, sob a ótica do garantismo jurídico-penal, de refrear o pleno 

avanço do punitivismo criminalizador por meio de sua ingerência consciente 

(constitucionalmente engajada) na aplicação das normas. 

 Além disso, há outro aspecto importante a ser salientado: da leitura do texto 

constitucional, é possível perceber que a Carta Magna não estabeleceu qualquer justificação 

para as penas previstas, mas faz somente o controle acerca de suas estruturas formais e 

limitações. 

 Salo de Carvalho, ao afirmar a "ausência de discurso legitimador" (2014, p.180)79, 

atesta que a Constituição de 1988 é focada no garantismo regido pela imposição de limitações 

às formas de punir, sem que se tenha feito a pergunta "por que punir?" (2014, p. 180)80. 

 Tendo em vista seu cunho obstaculizante ao avanço do excesso punitivo, por haver 

ciência acerca dos danos causados pelas "agências de punitividade", o autor defende que a 

Carta Magna se apoia na ideia de uma "política criminal de redução de danos". 

 Dentro dessa lógica, vale dizer, o operador crítico do direito tem como ferramenta para 

mitigação do impacto do punitivismo exacerbado o "(...) controle de constitucionalidade 

difuso através da filtragem das leis penais e processuais penais ordinárias, operando, no caso 

concreto, descriminalização judicial (CARVALHO, 2014, p. 191-192)"81. 

 No caso concreto do RE 635659, o Supremo Tribunal Federal, Corte máxima do Poder 

Judiciário e guardião da Constituição, pelo que se poderá observar adiante acerca dos votos 

proferidos até então, já admite que a descriminalização (ainda que em amplitudes diferentes) 

se mostra como importante passo no sentido de impedir a manutenção de uma norma no 

ordenamento jurídico disconforme com a Constituição e condizente com o descontrole na 

implementação de normas penais criminalizadoras. 

  

  

                                                 
78 FERRAJOLI Apud CARVALHO, Op. Cit,  p. 179. 
79 CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 180. 
80 CARVALHO, Salo de. Op. Cit, p. 180. 
81 CARVALHO, Salo de.  Op. Cit, p. 181-182. 



48 

 

 

 

4.2.VOTOS PROFERIDOS 

 

4.2.1. O relator Gilmar Mendes 

 

 O ministro Gilmar Mendes é relator do Recurso Extraordinário 635659, tendo sido ele 

o primeiro a proferir seu voto82 em face do caso concreto em apreciação. 

 Iniciou sua explanação, logo após breve relatório do processo, rememorando que a 

Suprema Corte, em 2007, já debatera acerca da norma impugnada no RE 65659, quando foi 

levantada Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 430.105, que à época tinha como 

relator o ministro Sepúlveda Pertence. 

 Naquele recurso discutia-se a possibilidade de extinção da punibilidade do fato já que 

a pena privativa de liberdade já não constava mais como sanção do art. 28. Contudo, o 

plenário do STF entendeu que a mera supressão da pena de cárcere (despenalização) não 

ensejava em desfiguração da “natureza penal” do porte de drogas para consumo pessoal 

(descriminalização). 

 Diferentemente do que se discutiu em 2007, no RE 635.659 a causa da discussão é o 

questionamento sobre a conformidade do art. 28 com a Constituição Federal, não tendo por 

objetivo o debate acerca da natureza das medidas sancionatórias previstas na lei de drogas, 

mas a impossibilidade – porque inconstitucional – da criminalização da conduta prevista na 

norma impugnada. 

Ultrapassadas as colocações introdutórias, Gilmar Mendes passou propriamente ao 

exame do recurso. 

Primeiramente, tratou da análise de controle de constitucionalidade da norma, 

sopesando os bens jurídicos em questão, quais sejam, saúde e a segurança públicas versus 

intimidade e vida privada. Frisou que uma das dimensões dos direitos fundamentais é a 

garantia de proteção do direito contra a agressão de terceiros e, nesse sentido, o direito penal 

viria como forma de impingir a assecuração protetiva desses direitos. 

Diversos mandados criminalizadores previstos no texto constitucional seguem essa 

                                                 
82 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário nº 635.659. Rel. Gilmar Mendes. Voto de 

Gilmar Mendes, proferido em 20/08/2015. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659.pdf>. Último acesso em: 21/02/2016. 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659.pdf
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ideia, verbi gratia, aqueles dispostos no art. 5º, senão vejamos: 

 

(...) XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII - a lei considerará 

crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 

hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 

evitá-los, se omitirem; XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático (...)83. 

 

 Assim, para o ministro relator, ‘‘as normas constitucionais acima transcritas explicitam 

o dever de proteção identificado pelo constituinte, traduzido em mandados de criminalização 

expressos, dirigidos ao legislador“. 

 Contudo, há também hipóteses de criminalização que resultam da discricionariedade 

do legislador, dado que este possui uma ‘‘margem de ação“ para introduzir no ordenamento 

comandos de natureza penal que visem a proteção a bens jurídicos fundamentais. Contudo, 

disse Gilmar Mendes, essa discricionariedade deve ser sempre fundada no princípio da 

proporcionalidade,  sob pena de configurar ‘‘excesso de poder legislativo“. 

 Nesse sentido, o ministro aponta que a doutrina entende como típico excesso o de ina-

dequação entre os meios e os fins, no qual os meios utilizados são incapa-

zes/indevidos/ineficazes para permitir a consecução de um objetivo: ‘‘Em outros termos, o 

meio não será necessário se o objetivo pretendido puder ser alcançado com a adoção de medi-

da que se revele, a um só tempo, adequada e menos onerosa”. 

 Assim, abre-se a possiblidade de exercício do controle de constitucionalidade sobre as 

normas de natureza penal. Para isso, com base na jurisprudência da Suprema Corte Alemã, 

Gilmar Mendes utilizou três níveis de “controle de intervenção ou restrição a direitos funda-

mentais dos quais também podem extrair importantes balizas no controle da constitucionali-

dade de leis penais”. 

 Trata-se do controle de evidência, do controle de justificabilidade e do controle mate-

rial de intensidade. 

 O controle de evidência diz respeito à análise do julgador quanto à idoneidade do meio 

utilizado pelo legislador para proteger um direito fundamental, entendendo ser ou não apto 

para fazê-lo – e, caso não seja, a norma impugnada poderá ter sua inconstitucionalidade decla-

rada. 

                                                 
83 Art. 5º da Constituição Federal de 1988. Incisos XLI, XLII, XLIII e XLIV.  
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 O controle de justificabilidade refere-se à existência de uma fundamentação, embasada 

em “nas fontes de conhecimento então disponíveis”, para a escolha do legislador em adotar a 

medida. Vale dizer que este nível de controle reside no esforço do legislador em atestar que a 

medida normativa a ser adotada era de fato a única capaz de solucionar a questão. Em linhas 

gerais, o controle de justificabilidade se relaciona com o que é base de sustentação para a ado-

ção daquela medida legislativa específica – de natureza penal, nesse caso. 

 Por fim, o controle material de intensidade se refere a casos nos quais o controle de 

parametricidade, dada a gravosidade da medida legislativa (em especial aquelas de caráter 

penal), deve se dar se forma mais rígida por parte do órgão julgador competente. 

 Dada a explanação, de forma mais aprofundada acerca destes níveis de controle de 

constitucionalidade, passou-se às considerações voltadas para a ideia de crime de perigo abs-

trato, na qual o porte de drogas para consumo pessoal se insere hoje. 

 Afirmou o ministro que, apesar da controvérsia doutrinária, os crimes de perigo 

abstrato seriam ‘‘aqueles em que não se exige nem a efetiva lesão ao bem jurídico protegido 

pela norma, nem a configuração do perigo em concreto a esse bem jurídico“. 

 Essa escolha criminalizadora do legislador não se funda em uma análise empírica, de 

dados relativos à concretude da vida, optando ele por presumir a periculosidade de fato 

daquela conduta em face do bem jurídico tutelado. 

 Sobre isso, Gilmar Mendes (2015) aponta que não há qualquer inconstitucionalidade. 

Vejamos: 

 

A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato acaba se mostrando, muitas 

vezes, como alternativa mais eficaz para a proteção de bens de caráter difuso ou co-

letivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde pública, entre outros, o que 

permite ao legislador optar por um direito penal nitidamente preventivo. Portanto, 

pode o legislador, dentro de suas margens de avaliação e de decisão, definir as me-

didas mais adequadas e necessárias à efetiva proteção de bens jurídicos dessa natu-

reza84. 
 

Em contrapartida, afirmou o relator que é preciso atentar para a relação entre a ideia de 

crime de crime de perigo abstrato e o princípio da lesividade, e a relação destes com o princí-

pio da proporcionalidade. Nesse ínterim, abordou dois casos (RE 583.523 e ADI 3112/DF) 

nos quais se declarou a inconstitucionalidade das normas de perigo abstrato, sob o espectro do 

binômio necessidade-adequação, dado que desproporcional a incidência penal enquanto me-

dida de proteção aos bens jurídicos tutelados em cada um deles. 
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 Adiante, o relator passou à análise das políticas regulatórias sobre a posse de drogas 

para consumo pessoal. De início, tratou de diferenciar despenalização e descriminalização, 

sendo a primeira – em sua leitura – referente a mera exclusão da pena privativa de liberdade 

(o que não exclui a natureza penal da conduta, que permanece criminalizada) e a segunda a 

retirada da conduta do campo de incidência penal (não havendo legalização, mas a manuten-

ção de sanções apenas em esfera administrativa). 

No que tange aos debates sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo 

pessoal, o relator ressaltou que há diversos países que hoje adotam medidas de mitigação dos 

resultados negativos da criminalização do usuário, conhecidas como‘‘políticas de redução de 

danos e prevenção de riscos“. Entendeu que o processo de descriminalização em questão não 

deveria vir dissociado de políticas dessa natureza, dado que o campo de incidência passa do 

direito penal ao da saúde pública. Além disso, afirmou que a implementação de uma política 

de redução de danos difere-se da mera legalização. 

Superada a apertada síntese acerca das políticas regulatórias, Gilmar Mendes passou à 

ánalise da norma impugnada sob o espectro do binômio necessidade-adequação. 

No que se refere à adequação da referida norma, primou pela análise de parametrici-

dade via controle de evidência e de justificabilidade, já analisados no início do voto. 

No controle de evidência (no qual tem-se por objetivo examinar a idoneidade da nor-

ma como forma efetiva de proteção ao bem jurídico), observou que o legislador fez uma dife-

renciação legal entre o traficante e o usuário de drogas, conferindo tratamento penal diferen-

ciado a cada um fundada na finalidade da conduta (consumo pessoal ou varejo ilegal). 

Contudo, essa diferenciação não foi eficaz para os fins que se propunha, quais sejam, 

‘‘prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de dro-

gas‘‘, de acordo com o Título III da lei 11.343/06, no qual a criminalização do usuário se en-

quadra. Disse que a ausência real de atenção frente a medidas voltadas para saúde e reinserção 

social refletem o quão incongruente é a política de drogas atual. 

 Asseverou, também, que as disposições protetivas trazidas na lei de drogas atual no 

âmbito do Sistema Nacional de Política de Drogas (Sisnad) são compatíveis com a criminali-

zação, ainda que as penas previstas para o usuário sejam consideravelmente mais brandas que 

àquelas voltadas para o traficante. Disse o relator que a conduta continuar sendo prevista co-

mo crime serve apenas para manter uma lógica estigmatizadora, ‘‘neutralizando“ tudo aquilo 

que no âmbito do Sisnad era previsto para usuários e dependentes e que está ‘‘em sintonia 
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com políticas de redução de danos e de prevenção de riscos já bastante difundidas no plano 

internacional“. 

 Outra observação feita pelo ministro foi a falta de objetividade da lei sobre a diferen-

ciação entre usuário e traficante, dado que, segundo pesquisas, aquele que porta para consumo 

pessoal muitas vezes tem sido enquadrado como varejista ilegal. 

 Um dos estudos mais relevantes para essa avaliação (Tráfico e Constituição: um estu-

do sobre a atuação da justiça criminal do Rio de Janeiro e de Brasília no crime de tráfico de 

drogas), elaborada no âmbito do Ministério da Justiça, foi citado pelo relator. 

 Na referida pesquisa, foram analisados dados referentes à abordagem policial e à 

quantidade de substância proibida que o preso carregava. Em linhas gerais, o ministro frisou 

os seguintes aspectos: 

 

Segundo a pesquisa, na qual foram examinadas 730 sentenças condenatórias pelo 

crime de tráfico de entorpecentes no período de outubro de 2006 a maio de 2008, 

por volta de 80% das condenações decorreram de prisões em flagrante, na maioria 

das vezes realizadas pela polícia em abordagem de suspeitos na rua (82% dos casos), 

geralmente sozinhos (cerca de 60%) e com pequena quantidade de droga (inferiores 

a 100g). Outro dado interessante é que, em apenas 1,8% dos casos da amostra, hou-

ve menção ao envolvimento do acusado com organizações criminosas. A pesquisa 

constatou, também, uma considerável presença de jovens e adolescentes nas ocor-

rências. A maioria dos apreendidos (75,6%) é composta por jovens na faixa etária 

entre 18 e 29 anos. Verificou-se, ainda, que 62,1% das pessoas presas responderam 

que exerciam alguma atividade remunerada – formal ou informal. Revela a pesquisa, 

também, que 57% das pessoas não tinham nenhum registro em sua folha de antece-

dentes. O padrão de abordagem é quase sempre o mesmo: atitude suspeita, busca 

pessoal, pequena quantidade de droga e alguma quantia em dinheiro. Daí pra frente, 

o sistema repressivo passa a funcionar de acordo com o que o policial relatar no auto 

de flagrante, já que a sua palavra será, na maioria das vezes, a única prova contra o 

acusado (grifo nosso)85. 
 

 Gilmar Mendes disse que, de acordo com essa e outras pesquisas avaliadas, há um 

padrão na abordagem policial, na qual a pessoa é, em regra, jovem, está na maioria das vezes 

sozinha, não tem antecendentes, não possui envolvimento com organizações criminosas, car-

rega pouca quantidade de drogas e é negra ou parda, com baixa escolaridade. 

 Diante de tudo isso, entendeu que a norma impugnada é, de fato, inadequada para os 

fins esperados e não é capaz de proteger o bem jurídico fundamental que se propõe. 

 Já no âmbito do controle de justificabilidade (existência de uma fundamentação para a 

escolha do legislador em adotar a medida), o ministro pontuou que não há estudos suficientes 
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que atestem a eficiência da criminalização do uso de drogas como forma de enfraquecer o 

mercado ilegal do tráfico de drogas, que, ao contrário, só cresce ano após ano. 

 Ainda sim, segundo ele, de acordo com uma pesquisa feita em 2012 em 20 países que 

adotaram medidas mais brandas de ingerência sobre o consumo de drogas (seja pela despena-

lização ou pela descriminalização), não teria havido mudança significativa nos índices de con-

sumo. Isso significa dizer que as pessoas não orientam suas condutas pelo imposição de um 

tipo penal criminalizador. 

 Superado exame sobre a adequação, seguiu-se à análise referente à necessidade da 

norma penal impugnada, mediante controle material de intensidade (casos de controle de 

constitucionalidade que exigem maior rigidez por parte do órgão julgador). 

 O ministro tratou de levantar o conflito que se coloca ao tentar-se definir qual é o bem 

jurídico tutelado pela criminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Há corrente 

que defenda a ausência de um bem jurídico a ser protegido, dado que, quando muito, os danos 

decorrentes do uso de entorpecentes afetam apenas o usuário e não a terceiros, não sendo ca-

bível a tipificação da autolesão. Outra corrente defende que o consumo de drogas, entendido 

como crime de perigo abstrato, seria responsável pela manutenção do tráfico de drogas e de 

crimes patrimoniais conexos. Portanto, criminalizar o porte seria uma forma de proteger a 

saúde e segurança públicas. 

 Entendendo que por vezes é possível que o exercício de certos direitos fundamentais 

possa violar outros direitos de mesma natureza, Gilmar Mendes buscou compreender quais 

dos direitos em confronto (direito à saúde e segurança públicas versus direito à autodetermi-

nação) teriam um âmbito de proteção especial, mais amplo. 

 Depois de discorrer acerca de teorias que estudam a relação entre direito e restrição, o 

relator chegou à avaliação da ordem constitucional, na qual, segundo ele, não há disciplina 

normativa que expressamente tenha por função proteger diretamente o núcleo essencial dos 

direitos fundamentais.  

 Contudo, há normas, como a que impede que direitos e garantias individuais sejam 

abolidos por meio de emendas constitucionais, que funcionam como “limite do limite”, isto é, 

restringindo a discricionariedade do legislador acerca da edição de normas específicas.  

 Na sequência, propôs como solução à questão da intervenção em um direito individual 

em prol de “direitos de feição coletiva” uma ponderação entre os princípios conflitantes, 

“atribuindo precedência ao de maior hierarquia ou significado”. Para tal, faz-se necessário, 
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segundo ele, observar cada caso concreto para que, individualmente, se possa valorar o que 

teria mais peso, em observância a toda a engrenagem constitucional. 

 Ao se aprofundar nesse conflito, a fim de exercer um juízo de ponderação, Gilmar 

Mendes analisou estudo de Santiago Mir Puig, chamado Concepto de Bien Jurídico-Penal 

como Limite de Ius Puniedi. Nele, o autor diz que o Estado Social, ao limitar condutas, deve 

ter plena noção do significado que essa conduta tem no meio social e deve haver repercussão 

ao menos mínima da coletividade sobre essa restrição. Essa seria a principal ferramenta para 

barrar a dita “hipertrofia” do direito penal.  

 Segundo Gilmar Mendes, Puig utiliza como exemplo o direito à saúde pública (ideia 

que envolve a criminalização do porte para uso pessoal aqui no Brasil). Disse o ministro, refe-

rindo-se a Puig: 

 

Não cabe negar, afirma o autor, que a saúde pública é um interesse coletivo que afe-

ta cada indivíduo, mas há que se exigir um determinado grau de lesividade individu-

al para que se possa justificar a intervenção do direito penal. Até agora não se tem 

afirmado, por exemplo, que o álcool e o tabaco afetam suficientemente a saúde pú-

blica a ponto de legitimar a criminalização de sua venda e consumo86. 

 

 Rememora ainda, com relação ao comércio do tabaco, a relação entre a busca de pro-

teção da saúde pública por meio de medidas administrativas.  

 Nesse sentido, Puig sustenta a importância de analisarem-se as drogas diante dos efei-

tos que cada uma delas é capaz de causar a cada indivíduo. Essa diferenciação entre as subs-

tâncias psicoativas não deve ser dissociada do fato de que, mesmo lesivas, o seu consumo se 

deu de forma consentida pelo usuário.  

 Além disso, para Puig, é preciso mais do que a mera importância social da saúde pú-

blica, devendo ser concreta a afetação do bem jurídico para que este possa ser sujeito à prote-

ção penal. Por fim, de acordo com Gilmar Mendes, Puig critica a abstração de certo bens jurí-

dicos que recebem a tutela penal. No caso da proteção penal dada à saúde pública, todas as 

condutas, desde as mais brandas até as mais significativas, são abrangidas por conta dessa 

generalidade. Para Puig, a existência desses gêneros amplos, por si só, não autoriza a implica-

ção de medidas de cerne penal, sendo imprescindível a delimitação do que pode ou não ser 

tutelado por esse ramo do direito.  

 Diante dessas e de outras reflexões, com a citação de diversos autores, Gilmar Mendes 

afirmou que os conceitos de saúde e segurança públicas “apresentam-se despidos de suficiente 
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valoração dos riscos a que sujeitos em decorrência de condutas circunscritas a posse de drogas 

para uso exclusivamente pessoal”.  

 Já no que se refere ao que o relator chamou de “livre desenvolvimento da personalida-

de e autodeterminação”, foi dado corpo à ideia de que a criminalização do porte de drogas 

para uso pessoal fere o direito de construção da personalidade do usuário de diversas formas. 

 Afirmou que a Constituição brasileira consagra o princípio da dignidade da pessoa 

humana, além dos direitos à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem, devendo se enten-

der como corolário destes o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e a autodeter-

minação.  

  Invocou também o principio da liberdade geral, por meio do qual não há de se falar 

em cerceamento de direitos que não tenha sua finalidade trazida no cerne do texto constituci-

onal. Assumindo que é possível que algumas drogas causam danos à saúde individual, o mi-

nistro admitiu que não há sentido na manutenção de sanções penais aos usuários, dado que 

isso ofende o direito à vida privada e à autodeterminação, ferindo a decisão do indivíduo de 

provocar riscos a própria saúde. Sobre esse último aspecto, o relator não defende haver um 

direito ao consumo irrestrito de drogas, entendendo serem válidas condições restritivas para 

seu consumo. 

 Ademais, Gilmar Mendes afirmou que seria mais eficaz para a prevenção ao uso inde-

vido de substâncias tidas como proibidas a adoção de medidas administrativas.  

 Criticou também que a criminalização afasta dependentes ou mesmo usuários eventu-

ais em situação de vulnerabilidade de políticas de proteção à saúde e reinserção social. Vale 

dizer que ele frisou a situação sensível que se traduz no consumo de drogas por pessoas de 

“fragilidade econômica”, dado que é mais difícil para elas “superar as consequências de um 

processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas 

que não vão além da mera lesão pessoal”.  

 Fechando a análise de ponderação de princípios, o relator afirmou que a criminaliza-

ção da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional “por atingir, em grau máximo e 

desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias ma-

nifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional”. 

  Outro ponto interessante, o qual foi amplamente trabalhado no enriquecedor voto de 

Gilmar Mendes, são as possíveis alternativas à criminalização.  

 Apontou que mundialmente se tem pensado sobre qual seria a melhor política de dro-

gas a ser adotada e que hoje muitos países tem seguido o caminho da não criminalização do 
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porte e do uso de quantidades reduzidas de drogas, adotando apenas sanções meramente ad-

ministrativas. 

 Sobre as experiências de outros países que adotaram a descriminalização, Gilmar 

Mendes expôs uma lista (elaborada com fundamento nos dados coletados pelo Transnacionti-

onal Institute e Colectivo Estudios Drogas y Derecho (CEDD) e pelo European Legal Data-

base on Drugs/European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction).  

Há países que, mesmo não tendo descriminalizado a posse drogas para uso pessoal, 

utilizam critérios objetivos de qualificação do sujeito como usuário ou traficante, pautando-se 

no tipo e na quantidade de droga, definindo, inclusive, peso máximo para se considerar que a 

droga que se portava seria destinada a uso pessoal.  

Segue abaixo quadro esquematizado trazendo o país, as alternativas à criminalização e 

os critérios de distinção entre usuários e traficantes: 

 

Quadro 1 - Diferentes tratamentos legais ao usuário de drogas pelo mundo  

País Alternativas à criminalização Critérios de distinção 

Argentina Sem medidas administrativas Interpretação do juiz 

Bolívia  Tratamento compulsório Uso equivalente a 48 de consumo 

Chile Medidas administrativas Interpretação do juiz 

Colômbia Sem medidas administrativas  20g de maconha, 5g de haxixe, 1g de cocaína 

Equador Sem medidas administrativas 10g de cannabis, 2g de pasta base de cocaína 

Paraguai Sem medidas administrativas 10g de cannabis, 2g de cocaína, heroína e derivados 

de opiáceos 

Peru Tratamento compulsório 8g de maconha, 5g de pasta de cocaína, 250g de 

ecstasy 

Uruguai Sem medidas administrativas 40g de maconha por mês 

Costa Rica Sem medidas administrativas Interpretação do juiz 

Honduras Internação compulsória Interpretação do juiz 

Jamaica Somente cannabis. Sem medidas 

administrativas 

2 onças (cerca de 57 gramas) de maconha, 2.8g de 

cocaína, heroína e morfina 

México Sem medidas administrativas 5g de cannabis, 2g de Ópio, 0.5g de cocaína 

Alemanha A lei não permite a não instauração 

de processo criminal 

Entre 6 e 15g de maconha (14 Estados fixaram em 

6g). Cocaína e heroína 1 a 2g (prática judicial) 

Bélgica Apenas cannabis. Sem medidas 3g de resina ou da erva. 
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administrativas. 

Espanha Medidas administrativas 25g de haixe, 100g de cannabis, 3g de heroína, 7.5g 

de cocaína. 

Holanda Sem medidas administrativas 5g de maconha, 0.5g de cocaína 

Itália Medidas administrativas 1g de THC, 0.25g de heroína e 0.75g de cocaína 

Lituânia Medidas administrativas 5g de maconha, 0.2g de heroína e 0.2g de cocaína 

Luxemburgo Apenas cannabis. Medidas admi-

nistrativas. 

Interpretação do juiz 

Portugal Medidas administrativas 25g de maconha (equivalente a 10 dose diárias), 1g 

de ecstasy e 2g de cocaína 

Países Baixos Sem medidas administrativas 5g de maconha e 0.5g de heroína ou cocaína 

República Che-

ca 

Medidas administrativas 15g de maconha, dependendo da pureza, 1g de coca-

ína, 4 tabletes de ecstasy 

Fontes: Voto do ministro relator Gilmar Mendes no âmbito do Recurso Extaordinário 635.659 baseado nos 

estudos do Transnational Institute e Colectivo Estudios Drogas y Derecho (CEDD) e do European Legal 

Database on Drugs/European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction87. 
 

   

 Diante desse registro, Gilmar Mendes defendeu que o Brasil deve não só 

descriminalizar, como também estudar a implementação de critérios objetivos de 

diferenciação entre usuário e traficante, os quais respeitem as peculiaridades da população 

brasileira. 

 Apontou que a própria lei 11.343/2006 tem algumas diretivas que antagonizam a 

lógica criminalizadora também trazida pela mesma lei. Essas diretivas seriam mais eficazes 

como medida de refreio ao consumo, mas acabam por sucumbir à tutela penal que recai mais 

fortemente sobre o usuário.  

 Após analisar um estudo acerca dos desafios para a implementação do art. 28 da Lei 

de Drogas, atestou que há não só um afastamento daquele, especialmente o jovem, que passa 

pelo sistema penal por conta do uso de drogas, mas também a estigmatização e falta de 

informação causada pela conjuntura de amendrontamento resultante das medidas 

sancionatórias previstas.  

 Por isso, mais uma vez afirmou ser inconstitucional a norma impugnada, 

especialmente frente ao princípio da proporcionalidade.  
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 Superada a análise do ministro sobre a inconstitucionalidade do art. 28, passou-se ao 

discurso sobre a manutenção das medidas disciplinadas pela referida norma.  

 Entendendo que a declaração de inconstitucionalidade poderia ser compreendida 

equivocadamente como decisão com o condão de legalizar a conduta de porte de drogas para 

consumo pessoal, Gilmar Mendes asseverou que, até que não seja editada lei em sentido 

diverso, entende ser necessária a manutenção das medidas do art. 28, passando a ser 

entendidas como de natureza não mais penal e sim administrativa.  

 O ministro justificou a decisão argumentando que “as políticas de redução de danos e 

de prevenção de riscos positivadas na legislação em vigor conferem ponderável grau de 

legitimidade a medidas restritivas de natureza não penal“. 

  O último ponto tratado por Gilmar Mendes foi o da apresentação do preso por tráfico 

ao juiz competente. Considerando a inconstitucionalidade do art. 28, não caberia nem a prisão 

em flagrante do usuário (já proibida desde a edição da nova lei de drogas) nem a sua 

condução coercitiva à presença de um juiz (vide art. 48, parágrafo 2º). 

 O que ainda permanece é a possibilidade de prisão em flagrante daquele que porte 

drogas para fins de varejo ilegal. O relator propõe, nesse sentido, a apresentação imediata ao 

juízo daquele que for entendido pela autoridade policial como traficante, a fim de que se 

confira maior segurança ao indivíduo, dado o caráter subjetivo dessa classificação.  

 Enquanto não forem implementados critérios objetivos de distinção, entendeu o 

ministro que é necessária a apresentação do dito traficante ao juiz para que ele possa, desde 

logo, fazer análise da situação fática e definir se se tratava de tráfico ou consumo pessoal, por 

meio dos critérios trazidos na lei para fazer essa diferenciação.   

 Ao final do voto, Gilmar Mendes chegou a exposição da parte dispositiva da decisão, 

dando provimento ao recurso interposto.  

 Com isso, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 (entenda-

se a inconstitucionalidade de seu inteiro teor, não só o caput) da lei 11.343/06, afastando sua 

natureza penal, mas mantendo, no que couber, as medidas previstas com natureza 

administrativa.  

Além disso, acresceu em sessão posterior em plenário, durante o a manifestação oral 

do ministro Barroso, no sentido de que se declarasse a inconstitucionalidade com redução de 

texto do art. 28, parágrafo 3º, que prevê, inclusive, pena restritiva de liberdade para quem faz 

uso compartilhado da droga.  

Somando-se a tanto, impôs interpretação conforme à Constituição dos arts. 48, 
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parágrafos 1º e 2º (o autor do fato deverá ser apenas notificado a comparecer em juízo) e do 

art. 50, caput (em caso de prisão em flagrante por tráfico de drogas, o preso deve ser 

imediatamente apresentado ao juiz para que o ato de conversão da prisão em flagrante para 

preventiva seja válido).  

Ademais, dispôs que o réu seja absolvido por atipicidade da conduta.  

Outros pedidos, voltados em especial ao Conselho Nacional de Justiça, foram feitos no 

sentido de cobrar providências acerca das mudanças na política de drogas propostas no voto, a 

fim de que sejam incorporadas à realidade do sistema.  

 

4.2.2. O ministro Luiz Edson Fachin  

 

 O ministro Edson Fachin fez pedido de vista dos autos88, a fim de, segundo ele, 

aprofundar sua reflexão acerca da temática e das implicações de sua decisão. 

 A primeira grande diferenciação entre o voto de Edson Fachin e o do relator Gilmar 

Mendes é a definição do alcance da decisão jurisdicional. Enquanto o voto do relator foi no 

sentido da inconstitucionalidade da criminalização do porte de qualquer droga para uso 

pessoal, o de Edson Fachin se deu estritamente voltado à maconha.  

  Segundo ele, a escolha deste parâmetro se fundou na demanda que se apoiava, tendo 

em vista o caso concreto, envolvendo a maconha em si e não a problematização abstrata da 

criminalização em geral. Nesse diapasão, o ministro definiu que as intervenções judiciais 

devem ser adstritas ao que se depreende do caso concreto em apreciação.  

 Portanto, concentrou na maconha, excluindo (equivocadamente) a análise da 

descriminalização em geral.  

Afirmou reiteradamente que ‘‘a dependência é o calabouço da liberdade mantida em 

cárcere privado pelo traficante“, reforçando a ideia de que mesmo que mude o tratamento 

conferido ao usuário de drogas, há também a dificuldade em desintregá-lo da rede de varejo 

ilegal de drogas.  

 Defendeu que a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, ao mesmo 

tempo que se mantém a repressão ao tráfico, só reforçaria a traficância‘‘ (...) seja pela 

lucratividade, seja por uma possível ampliação do mercado de consumo‘‘.  

 O ministro argumentou também que além de potencialmente lesivo para a saúde do 

indivíduo, o consumo de drogas pode ensejar no cometimento de outros delitos, a fim de 

                                                 
88 Vide Diário de Justiça Nr. 188 publicado no dia 22/09/2015. 
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alimentar vício eventual. 

 Contudo, Edson Fachin apontou que, por outro lado, a criminalização esbarra em 

questões como a liberdade, a autonomia privada e os limites de interferência do Estado sobre 

o indivíduo. Citando Carlos Santiago Nino (1989), incorporou ao voto três argumentos, 

trabalhados criticamente pelo autor, que comumente são utilizados para justificar a punição 

daquele que consume drogas: o‘‘perfeccionista‘‘, o ‘‘paternalista‘‘ e o de ‘‘defesa da 

sociedade‘‘89. 

 O argumento perfeccionista se funda na ideia de que o consumo de drogas merece a 

tutela penal dado que moralmente reprovável pela sociedade em geral, de forma a moldar 

condutas individuais, padronizando-as ao que se entende como mais digno. Contudo, o 

ministro criticou essa ideia dizendo que essa moralidade não pode ser imposta pelo Estado, 

mas sim resultar de uma escolha pessoal feita por cada indivíduo.  

O argumento paternalista tem fulcro na ideia de prevenção geral inerente ao 

tratamento penal dado a condutas criminosas, no sentido de incentivar as pessoas a não fazê-

lo e supostamente protegê-las dos efeitos potencialmente lesivos resultantes do consumo de 

drogas. Entretanto, a crítica do ministro vem no sentido de que a proteção do usuário não 

deveria vir por meio da tutela penal, mas sim por políticas públicas de saúde, além de ações 

educativas que informem a população sobre os males inerentes ao consumo de drogas.  

Já o argumento de defesa da sociedade se pauta na ideia de que a criminalização vem 

não só para proteger o usuário de drogas, mas também para proteger a população em geral, 

dado que, em teoria, sofrem dos ‘‘efeitos ou consequências dos atos de quem usa drogas‘‘. 

Entrementes, defendeu o ministro que os atos criminosos resultantes do vício em drogas não 

justificam a criminalização do consumo de drogas por si só. As práticas delituosas derivadas, 

segundo ele, devem ser punidas nos termos da lei penal, que já disciplina essas condutas 

(verbi gratia, roubos e furtos praticados como forma de sustentar o vício).  

Disse o ministro que:  

 

Diante disso, emerge a crítica de Carlos Santiago Nino, pois, para o autor, 

criminalizar o porte de droga para consumo próprio representa a imposição de um 

padrão moral individual que significa uma proteção excessiva que, ao fim e ao cabo, 

não protege e nem previne que o sujeito se drogue (correspondendo a um 

paternalismo indevido e ineficaz) e, por fim, significa uma falsa proteção da 

sociedade, dado que já há respostas penais previstas para as eventuais condutas 

ofensivas que o consumidor de drogas possa realizar (FACHIN, 2015, p. 5)90. 

                                                 
89 NINO, Carlos Santiago. Ética y Derechos Humanos: um ensayo de fundamentación. Buenos Aires: Ariel, 

1989. p. 423.  
90 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário nº 635.659. Rel. Gilmar Mendes. Voto do Min. 

Edson Fachin. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659EF.pdf>. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659EF.pdf
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 Sobre tudo isso, Fachin afirmou que a opção do legislador foi dar primazia ao Estado 

em detrimento da escolha do indivíduo, escolha essa que foi até então avalizada pelos demais 

Poderes (Executivo e Judiciário) e hoje ensejou, depois de muito debate sobre o tema, no 

questionamento acerca da constitucionalidade da norma impugnada.  

 Fachin disse também que o paulatino processo de constitucionalização do direito penal 

brasileiro perpassa a problemática do controle de constitucionalidade da criminalização 

primária (que é aquela fundada na criação de tipos penais pelo poder legislativo). Tendo como 

premissa-mor a dignidade da pessoa humana, resta impedida a tutela penal sobre condutas que 

simplesmente fujam a um senso de moralidade ou que busque a padronização desarrazoada de 

comportamentos.   

 O ministro asseverou que a incriminação do porte de drogas para uso pessoal não 

passa de ‘‘opção político-criminal‘‘, assim como o elenco de drogas qualificadas como 

proibidas pelo Poder Executivo, por meio da Portaria nº 344/98. Da mesma forma, indicou 

que o tratamento diferenciado dispensado ao álcool e ao tabaco são opção político-criminal. 

 Dentro dos parâmetros de controle de constitucionalidade estabelecidos no voto de 

Gilmar Mendes, aquele que Fachin entendeu ser o mais adequado seria o de exame de 

‘‘legalidade proporcional com base no controle material de intensidade‘‘, trabalhada em dois 

níveis: um de proporcionalidade e o outro de ofensividade.  

 Sobre a questão da proporcionalidade, não entendeu como critério único hábil para 

examinar a compatibilidade constitucional de dispositivos que definam crimes de perigo 

abstrato, sendo necessário analisar previamente a ofensividade da conduta frente ao bem 

jurídico tutelado.  

 Entendendo que o princípio da ofensividade tem fulcro no texto constitucional e 

avaliando que a ofensa resultante do consumo de drogas é a um bem individual, defendeu que 

não há espaço para autorizar-se a criminalização.  

 Diferenciou os crimes de resultado e os de mera conduta (classificação na qual os 

crimes de perigo abstrato se inserem), a qual é baseada na análise dos próprios tipos penais. 

Os crimes de mera conduta envolvem uma lógica de probabilidade de afetação de um bem 

jurídico e, para que a criminalização se faça legitima, a potencial produção do resultado lesão 

deve ser maior do que a de não produção.  

Adiante, ao fazer o juízo de adequação, o ministro atestou que a criminalização do 

                                                                                                                                                         
Último acesso em: 21/02/2016. 
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usuário de drogas não se mostra como estratégia de proteção nem reflete uma “dúvida 

razoável“ do legislador, depois de ser fazer uma análise de justificabilidade com fins de 

controle d constitucionalidade. 

            Importante afirmação foi feita no voto: “o dependente é vítima e não criminoso 

germinal“. Disse que para pensar no debate sobre constitucionalidade, é preciso separar 

mercados e dividir todas as espécies de drogas.  

 Citando dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 

apurou o número de presos por tráfico de drogas e quão significativo esses números são para 

o total de pessoas encarceradas no país. Somando-se a isso, citou estudo paranaense que 

apontou o índice de 30% de presos por tráfico específico de maconha.  

 Disse que o usuário, hoje criminoso, deve ser tratado como “doente“ que precisa de 

tratamento e apoio não só do Estado, mas também sociedade em geral, com base no artigo 

196 da Constituição (que trata do direito à saúde para todos). 

 Sobre o acesso a saúde pública, asseverou Fachin que:  

 

[...] deve abarcar todos os indivíduos que necessitarem dos seus serviços para 

preservação da própria integridade física e mental. Ao referir-se a “todos”, em tal 

significante se inclui a integralidade dos cidadãos, sem qualquer pecha 

discriminatória sobre a patologia acometida ou sua origem, sua raça ou sua cor que 

os prive de tratamento ou cuidado. Ter acesso legal à saúde é direito fundamental. 

Repita-se: toda droga, lícita ou ilícita, traz sequelas, e pode fazer mal, seja afetando 

o sistema de recompensa, seja gerando dependência física ou psíquica (FACHIN 

2015, p. 14)91. 

   

 Nesse diapasão, tratou da importância de formulação e implementação de políticas 

públicas voltadas à garantia do direito ao acesso pleno à saúde. Citou estudos do Ministério da 

saúde sobre isso, além de iniciativas normativas do Legislativo. 

 Disse também que há uma lacuna legal, que não entende deva ser preenchida pelo 

STF, no que se refere a regulação do circuito que vai da produção ao consumo de drogas. Isso 

figuraria como forma de enfrentamento ao tráfico, mas, na leitura de Fachin, não é de alçada 

do Judiciário assumir essa responsabilidade, devendo o Legislativo fazê-lo por ato próprio.  

 Além da regulação, apontou também a responsabilidade do Legislativo de definir 

parâmetros legais de distinção entre usuário e traficante.  

 Propôs, enquanto inexistir essa regulação, que o detido seja sempre apresentado ao 

                                                 
91 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário nº 635.659. Rel. Gilmar Mendes. Voto do Min. 

Edson Fachin. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659EF.pdf>. 

Último acesso em: 21/02/2016. 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659EF.pdf
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juízo competente dentro de no máximo 24 horas para que se determine caso a caso essa 

distinção, diante das circunstâncias fáticas.  

 Finalmente, na parte do dispositivo, deu provimento parcial ao recurso e absolveu o 

recorrente.  

 Fachin declarou a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, sem redução de 

texto, mas somente para casos que envolvam a droga do caso concreto (maconha). Firmou a 

manutenção da proibição do porte e do uso de todas as demais drogas hoje qualificadas como 

ilícitas. Além disso, manteve a criminalização voltada à produção e comércio da maconha e a 

inconstitucionalidade progressiva dessa tipificação até que sobrevenha regulação legislativa 

sobre o caso específico da maconha. Ademais, impôs ao Legislativo que edite norma que 

traga critérios de distinção entre usuário e traficante fundada em quantidades mínimas da 

droga.  Por fim, propôs a criação de um “Observatório Judicial sobre Drogas“, de caráter 

temporário, que teria a finalidade de acompanhar os efeitos da deliberação do STF neste caso 

  

4.2.3. O ministro Luís Roberto Barroso  

 

 Barroso foi o último ministro, até a finalização desse trabalho, a proferir seu voto no 

âmbito do RE 635.659. No momento, o processo foi sobrestado com um novo pedido de vista, 

só que agora do ministro Teori Zavascki92.  

Da mesma forma que Fachin, Luís Roberto Barroso optou, em seu voto-vista, por 

focar apenas na maconha, e não abrir a discussão para as demais drogas. Como não foi 

possível obter o texto do voto no Diário de Justiça, utilizei como fonte não só as anotações 

para seu voto oral93 e o registro em vídeo de sua manifestação oral94 em plenário. 

Destarte, diferenciou descriminalização, despenalização e legalização. Afirmou que 

descriminalizar é deixar de tornar crime, despenalizar é fazer cair a pena de prisão (não 

obstante a manutenção da possibilidade de sanções de outra natureza, o que se dá no sistema 

atual) e legalizar é admitir que aquela conduta não sofrerá qualquer tipo de sanção, mesmo 

que administrativa.  

Por isso, frisou que o debate em apreço no processo é a descriminalização da 

maconha, o que faz com que a conduta não se torne lícita. O que estaria em jogo, segundo 

                                                 
92 Vide Diário de Justiça Nr. 188 publicado no dia 22/09/2015. 
93 LUIS ROBERTO BARROSO. Anotações para o voto oral do ministro Luis Roberto Barroso. Disponível em: 

<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2015/09/Anota%C3%A7%C3%B5es-para-o-

voto.pdf>. Último acesso em: 28/12/2016.  
94  GROWROOM. Voto do ministro Luis Roberto Barroso – STF - Descriminalização. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=z8LhuORvmko>. Último acesso em: 28/02/2016.  
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Barroso, seria discutir se a intervenção penal é cabível ou não.  

Iniciando sua interpretação constitucional, o ministo apontou que há dois caminhos 

para construção de uma análise decisória que prime pela defesa da Carta Magna.  

A primeira seria levar em consideração os direitos fundamentais envolvidos e o seu 

poder de limitar o legislador e o poder constituinte reformador.  

A segunda seria a análise pragmático-jurídica, que possui dois traços importantes a se 

considerar: o “contextualismo“ e o “consequencialismo“. O contextualismo seria, para 

Barroso, a influência da realidade enquanto norteadora para a solução mais adequada para o 

caso. O consequencialismo seria a importância dos resultados da decisão do juiz sobre a vida 

social, legando ao magistrado a responsabilidade analisar como a sentença prolatada irá 

incidir sobre essa realidade.  

Barroso entendeu que tanto por meio da “primazia dos direitos fundamentais“ ou do 

pragmatismo jurídico, de qualquer forma seria ele capaz de chegar a uma mesma solução 

nesse caso. 

Depois de analisar os possíveis caminhos os quais pemitiriam uma interpretação 

consitucional legítima, Barroso passou a tratar do que chamou de “premissas fáticas e 

filosóficas“. 

A primeira premissa tratada foi a de que o consumo de drogas ílicitas, em especial 

aqueles entendidas como “drogas pesadas“, é ruim para o indivíduo. Portanto, 

compreendendo-se como uma conduta reprovável, disse o ministro que é papel do Judicário e 

da própria sociedade o desincentivo ao consumo, a promoção de tratamento àqueles que se 

encontrem em situação de dependência e a repressão ao traficante e à manutenção de um 

mercado varejista ilegal de drogas.  

Afirmou ainda que estes deveriam ser os três principais objetivos dequalquer política 

pública voltada ao gerenciamento do consumo e circulação de drogas no país.  

A segunda premissa tratada foi a de que é preciso reconhecer o total fracasso da 

chamada “guerra às drogas“. Trouxe o recorte norte-americano da década de 70 e lembrou das 

três Convenções da ONU sobre drogas, dizendo que foi adotada uma postura política e legal 

bastante dura. Contudo, afirmou que passados 40 anos, o consumo só aumentou, os 

dependentes não recebem tratamento adequado e o tráfico está cada dias mais fortalecido.  

Defendeu que insistir nesta guerra é insistir no erro, a custa de um alto preço (dada as 

questões de ordem política, econômica e social envolvidas). 

A terceira premissa tratada era a da importância de se compreender a questão da droga 
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sob uma perspectiva nacional, levando em consideração a realidade brasileira. Para Barroso, a 

questão do consumo de drogas, em si, não é o maior dos problemas da sociedade brasileira, 

mas sim o poder que os assim chamados “barões do tráfico“ possuem. Disse que o tráfico 

oprime as populações de favelas e periferias, impondo suas próprias leis com violência, e 

também cooptando a juventude para fortalecê-lo. Além disso, afirmou haver uma 

concorrência desleal entre o tráfico e qualquer outra atividade lícita.  

Disse ser “tragédia moral brasileira“ o fato das famílias pobres morados das região 

tomadas pelo tráfico não poderem criam seus filhos “num ambiente de honestidade“.  

Nesse sentido, estabeleceu que a primeira prioridade do nosso país deva ser neutralizar 

o poder que o mercado varejista ilegal de drogas possui. E apontou que, para que isso 

aconteça, seja necessária a derrubada da ilegalidade de todas as drogas (apesar de esse não ter 

sido o objeto da discussão). A segunda prioridade deve ser resolver o problema da 

superlotação das cadeias, que servem de verdadeira “escola do crime“ para jovens primários e 

que não apresentam perigo algum, tornando-os potenciais criminosos de maior 

periculosidade. A terceira prioridade, por fim, deve ser o usuário, que para Barroso não deve 

ser tratado como criminoso, dado que de forma deliberada decidiu por se entorpecer e expor-

se a risco. Esse risco, segundo ele, não tem o condão de legitimar a criminalização.   

Superados estes pontos, passou a enunciar as razões de ordem pragmática que o 

levaram a entender favoravelmente pela descriminalização da maconha. Absteve-se de 

manifestações sobre os as demais drogas, seja favorável ou não, por compreender que isto 

fugiria ao objeto do processo.  

A primeira razão trazida foi a de que a política atual fracassou. A criminalização não 

serviu como ferramenta para reduzir produção, comércio e consumo de drogas, mas apenas 

fortaleceu um mercado paralelo. Além disso, crimes associados ao tráfico de drogas, como o 

tráfico de armas, também se fortaleceram.  

Outro argumento é que a enquanto o consumo de drogas como a maconha só 

aumentou, o consumo de tabaco diminui sobremaneira, caindo de 35% (em 1984) para 15% 

(em 2013). Portanto, a propagação de informação e de advertências foram mais eficazes que a 

criminalização.  

A segunda razão pragmática trazida pelo ministro foi a do alto custo que a 

criminalização traz para a sociedade em geral. Segundo ele, houve um aumento desde 2006, 

de 9% para 27% no número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Muitas deles 

pequenos traficantes e mulheres (cerca de 60% da massa carcerária feminina) que muitas 
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vezes eram pegas servindo de “mulas“ em prol de seus companheiros presos (isto é, pessoas 

responsáveis por fazer o mero transporte da droga). 

A situação, para o ministro, traduz-se em verdadeiro “círculo vicioso“. 

Além do custo humano, Barroso expos também os altos custos financeiros de se 

manter uma pessoa presa, dizendo que, de acordo com o Departamento Penitenciário (Depen), 

o valor de uma vaga é de cerca de 44 mil reais. O custo mensal de cada preso chega a 2 mil 

reais.  

 Somando-se a isso, muitos dos presos por crimes relacionados a drogas são primário, 

mas, ao conviverem com criminosos de maior periculosidade, acabam por ser cooptados por 

facções e saem dos presídios já tendentes a praticar novos crimes (questão que se observa pelo 

alto índice de reincidência).  

 Barroso tocou em outro problema, que é a falta de um critério claro para definir quem 

é consumidor e quem é traficante. Isso faz com que, na prática, pessoas de melhor condição 

financeira sejam tratadas como usuárias e as mais pobres como traficantes em situações e 

quantidades semelhantes. 

 A terceira e última razão pragmática trazida por Barroso foi a afetação da saúde 

pública causada pela criminalização. O ministro apontou que apesar de muitos defenderem 

que o bem jurídico tutelado pela criminalização é a saúde pública, em verdade esta tem ficado 

em segundo plano na atual política. 

 O usuário, que é discriminado em sua condição, teme a busca por tratamento dado que 

terá de assumir que é um criminoso diante da lei. A política de repressão tem cada vez mais 

exigido um largo volume de recursos enquanto é relegada uma política de investimentos em 

“prevenção, educação e tratamento“.  

 Além disso, Barroso defendeu que além de marginaliza e excluir o usuário, a 

criminalização só aproxima o jovem do crime.  

 Enunciadas suas razões pragmáticas, o ministro concluiu sobre este tópico que a 

melhor escolha é, de fato, a descriminalização, dado que a criminalização é ineficaz e tem alto 

custo, trazendo efeitos negativos para a sociedade e favorecendo a discriminação. 

      Superada a análise pragmático-jurídica, Barroso abriu um parêntese para tratar das 

experiências de outros lugares do mundo depois de optar pela descriminalização.  

 Estados Unidos, Portugal, Espanha, Uruguai, Colômbia e Argentina foram citados, 

cada um com resultados bastante positivos.  

  Passando aos fundamentos jurídicos da decisão do ministro, Barroso elucidou três 
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deles, afirmando que a criminalização viola os direitos do usuário sob a égide da Constituição.  

 O primeiro deles é a violação do direito de privacidade. Com fulcro no art. 5, X, o 

direito à intimidade e à vida privada, que compõe o direito à privacidade, devem ter a garantia 

de que não sofrerão interferência de terceiros e, em especial, do Estado. A decisão do 

indivíduo que não transcende essa esfera individual não merece ser frustrada pela lei.  

 Frisou a impossibilidade de confundir-se moral com direito. Algo que é considerado 

ruim não necessariamente será ilícito. Nesse diapasão, deu exemplos como o consumo 

excessivo de cigarros e bebidas alcoólicas. Para ele, não há dúvidas de que são hábitos ruins, 

mas não por isso serão ilícitos. E, nesse sentido, concluiu: “o mesmo vale se, em lugar de 

beber ou consumir cigarros, ele fumar um baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se 

imiscuir nessa área“.  

 Ademais, outro fundamento para a descriminalização é, para Barroso, a atual violação 

da autonomia individual. Defendeu que a liberdade, enquanto valor, pode ser suscetível de 

restrições pelo legislador. Contudo, seu núcleo, que é “essencial e intangível“ se afigura como 

autonomia individual (ou autodeterminação), conferindo ao indivíduo o direito de fazer 

escolhas sobre sua própria vida. 

 Sobre isso, é direito do indivíduo “escolher seus prazeres legítimos“. O ministro frisou 

que não ilicitude no consumo de um cigarro de maconha em ambiente privado, não havendo 

violação a terceiros.  

 Barroso disse também que o Estado adotar medidas que desempenhem um papel de 

refreio ao consumo de cunho informativo, como campanhas educativas e de advertência à 

população em geral. Contudo, disse que utilizar o direito penal para punir o usuário representa 

não só “autoritarismo“ como também “paternalismo“ que cria obstáculos à escolhas 

existenciais do indivíduo.  

 Fechando a análise dos fundamentos jurídicos, o ministro defendeu que a 

criminalização viola o princípio da proporcionalidade (ou da razoabilidade).  

  Afirmou que a legitimidade da restrição de direitos fundamentais só existirá quando 

esta for proporcional, sem excesso. 

 Nesta seara, Barroso trouxe a tona análise sobre o princípio da lesividade. Por meio 

deste, não caberia criminalização de condutas que não afetem a esfera jurídica de terceiro. O 

Estado não pune, como regra, condutas autolesivas (a exemplo do suicídio). 

 No que se fere à proporcionalidade, Barroso afirmou que a criminalização não é 

autorizável dado que não respeita o binômio adequação-necessidade nem a proporcionalidade 
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em sentido estrito.  

O ministro disse não haver adequação da norma para com a conduta porque a saúde 

pública (bem jurídico supostamente tutelado) não tem sido protegida de fato, já que a referida 

norma é ineficaz.  

Quanto à necessidade, Barroso afirmou que, em havendo alternativas à criminalização 

(como as sanções administrativas, contrapropagandas e advertências), não se faz necessária a 

decisão de criminalizar.    

Por fim, quanto à proporcionalidade em sentido estrito, Barroso atestou que a 

criminalização teve um custo imenso para Estado e para a sociedade, no que se refere aos 

investimentos nos aparatos de repressão, aos gastos com o sistema penitenciário e ao aumento 

considerável do poder do tráfico exercidos sobre as favelas. Diante de tudo isso, o consumo só 

fez aumentar, sem a criminalização se mostrasse relevante ou trouxesse algum benefício 

prático.  

Reconheceu, em suma, ausência de lesividade, inadequação e alto custo (em troca de 

praticamente nenhum benefício) da norma impugnada, entendendo não haver razoabilidade ou 

proporcionalidade na escolha desta forma de tentar resolver o problema das drogas.  

Nesse diapasão, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 28, 

parágrafo 1º, da lei 11.343/2006. Vale dizer que, dado que o dispositivo em questão não 

definir o que seria “pequena quantidade“, o ministro propõe a utilização dos mesmos 

parâmetros uruguaios, quais sejam, até 6 plantas-fêmeas. 

Superada a enunciação dos fundamentos jurídicos que embasam a decisão, Barroso 

entrou na questão do critério para distinção entre traficante e usuário. Disse ter um 

posicionamento que divergia tanto de Gilmar Mendes quanto de Luis Edson Fachin.  

 O ministro afirmou que, independente do que se decidisse sobre a criminalização, de 

qualquer modo se fazia necessária a discussão sobre a imposição de critério mínimo que seja 

capaz de distinguir usuário e traficante.  

 Seu objetivo, segundo ele, era o de impedir a discricionariedade da autoridade policial 

e do juiz sobre a situação. Além disso, disse que o STF deveria determinar esse parâmetro 

objetivo tendo em vista que o critério atual não é implementado de forma neutra, já que recai 

de forma diferente sobre pessoas de classes sociais diferentes.  

 Apesar de inclinar-se a adotar a quantidade mínima que vige no Uruguai (de 40 

gramas), o ministro, buscando apoio dos demais ministros, decidiu por fixar 25 gramas, 

reproduzindo a experiência portuguesa.  
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 Barroso disse que o legislativo teve cerca de dez anos para fixar um critério e até hoje 

não o fez, a custa da clara criminalização da pobreza que o critério atual autoriza. Nesse 

sentido, afirmou que, enquanto o legislativo nada fizer, faz-se necessário que o STF possa 

uniformizar o direito, a fim de evitar decisões arbitrárias.  

 Por fim, fechando seu voto-vista, Barroso se propôs ao enfrentamento de argumentos 

contrários a descriminalização. Não pretendo abordá-los aqui pois muitas das questões 

colocadas já foram enfrentadas pelo ministros anteriormente em seu voto.  

 Para fechar, segue abaixo a ementa e a tese do Luis Roberto Barroso: 

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 28 DA LEI 

Nº 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO 

PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS DIREI-

TOS À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA E À AUTONOMIA, E AO PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE.  

1. A descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal é medida constitu-

cionalmente legítima, devido a razões jurídicas e pragmáticas.  

2. Entre as razões pragmáticas, incluem-se (i) o fracasso da atual política de drogas, 

(ii) o alto custo do encarceramento em massa para a sociedade, e (iii) os prejuízos à 

saúde pública.  

3. As razões jurídicas que justificam e legitimam a descriminalização são (i) o direi-

to à privacidade, (ii) a autonomia individual, e (iii) a desproporcionalidade da puni-

ção de conduta que não afeta a esfera jurídica de terceiros, nem é meio idôneo para 

promover a saúde pública.  

4. Independentemente de qualquer juízo que se faça acerca da constitucionalidade da 

criminalização, impõe-se a determinação de um parâmetro objetivo capaz de distin-

guir consumo pessoal e tráfico de drogas. A ausência de critério dessa natureza pro-

duz um efeito discriminatório, na medida em que, na prática, ricos são tratados como 

usuários e pobres como traficantes.  

5. À luz dos estudos e critérios existentes e praticados no mundo, recomenda-se a 

adoção do critério seguido por Portugal, que, como regra geral, não considera tráfico 

a posse de até 25 gramas de Cannabis. No tocante ao cultivo de pequenas quantida-

des para consumo próprio, o limite proposto é de 6 plantas fêmeas.  

6. Os critérios indicados acima são meramente referenciais, de modo que o juiz não 

está impedido de considerar, no caso concreto, que quantidades superiores de droga 

sejam destinadas para uso próprio, nem que quantidades inferiores sejam valoradas 

como tráfico, estabelecendo-se nesta última hipótese um ônus argumentativo mais 

pesado para a acusação e órgãos julgadores. Em qualquer caso, tais referenciais de-

verão prevalecer até que o Congresso Nacional venha a prover a respeito.  

7. Provimento do recurso extraordinário e absolvição do recorrente, nos termos do 

art. 386, III, do Código de Processo Penal. Afirmação, em repercussão geral, da 

seguinte tese: “É inconstitucional a tipificação das condutas previstas no artigo 28 

da Lei no 11.343/2006, que criminalizam o porte de drogas para consumo pessoal. 

Para os fins da Lei nº 11.343/2006, será presumido usuário o indivíduo que estiver 

em posse de até 25 gramas de maconha ou de seis plantas fêmeas. O juiz poderá 

considerar, à luz do caso concreto, (i) a atipicidade de condutas que envolvam 

quantidades mais elevadas, pela destinação a uso próprio, e (ii) a caracterização 

das condutas previstas no art. 33 (tráfico) da mesma Lei mesmo na posse de 

quantidades menores de 25 gramas, estabelecendo-se nesta hipótese um ônus 

argumentativo mais pesado para a acusação e órgãos julgadores.”95 

                                                 
95 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário nº 635.659. Rel. Gilmar Mendes. Anotações 

para o voto oral do Min. Luis Roberto Barroso. Disponível em: < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/uploads/2015/09/Anota%C3%A7%C3%B5es-para-o-voto.pdf >. Último acesso em: 21/02/2016. 
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CONCLUSÃO 

 

 Afinal onde estaria localizado, dentro da estrutura social, o “mundo das drogas”?96 

Para Gerivaldo Neiva (2015), a resposta é que ele não existe. Não há de se falar nessa 

dicotomia que muitas vezes se coloca, na qual haveria um “mundo sem drogas” e um “mundo 

com drogas”. Isso é fantasioso. Acreditar nesta fantasia é ignorar que sempre fomos, 

historicamente, consumidores de drogas. 

 Droga não é apenas cocaína, maconha ou ecstasy, mas também rivotril, lexotan, o 

remedinho pra dor de cabeça que vive na bolsa ou até a cerveja com os amigos no fim de 

semana. 

 Nas palavras de Gerivaldo Neiva (2015): 
 

Não existem dois mundos, não existe um mundo sem drogas e outro mundo com 

drogas. Na verdade, existe um mundo, uma realidade social repleta de tudo: tédio, 

estresse, depressão, dor, desespero, desigualdade, preconceito, miséria, pobreza, 

desemprego, desperdício, hipocrisia, virtudes, defeitos, vícios, pecados e, 

principalmente, drogas de vários tipos, muitas drogas. Sempre foi assim e assim 

sempre será. Em nenhum momento da história, a humanidade experimentou um 

mundo perfeito, de completa harmonia social, com pessoas absolutamente 

equilibradas, ou seja, o tal mundo sem drogas. Destilados, fermentados, tabaco, 

coca, ópio, cannabis, plantas as mais diversas, depois compostos químicos, no curso 

da história da humanidade, sempre tiveram um papel social, religioso, místico, 

cultural ou recreativo na vida das pessoas. 

 

 Por um lado, é inegável que o consumo deliberado de algumas substâncias psicoativas 

tem resultado em graves danos à saúde individual, em especial dentre as camadas 

socioeconômicas mais pobres e marginalizadas de nossa sociedade. Exemplo disso são as 

chamadas “crackolândias”, zonas de exclusão dentro das cidades, que seguem cada vez mais 

cheias. Internações compulsórias e cenas de violência entre agentes do Estado e dependentes 

são frequentes, o que mostra que o problema vai muito além da mera dependência e, para ser 

solucionado, deve ser pensado de forma multidisciplinar. 

                                                 
96 NEIVA, Gerivaldo. Onde se localiza o tal mundo das drogas?. Disponível em: < 

http://www.gerivaldoneiva.com/2015/06/onde-se-localiza-o-tal-mundo-das-drogas.html>. Último acesso em: 

15/07/2015. Gerivaldo Neiva é Juiz de Direito na Bahia, membro da Associação Juízes para a Democracia (AJD) 

e Porta-voz no Brasil do movimento Law Enforcement Against Prohibition - Leap Brasil (Agentes da Lei contra 

a Proibição). 

http://www.gerivaldoneiva.com/2015/06/onde-se-localiza-o-tal-mundo-das-drogas.html
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 Da leitura do trecho supracitado de Gerivaldo Neiva (2015), é possível depreender que 

a vida não é só feita de prosperidade, bem-estar e harmonia. Pelo contrário, estamos sujeitos a 

um sistema de manutenção de desigualdades, especialmente fomentado pela lógica capitalista, 

que dia após dia apresenta obstáculos à plena efetivação de direitos. Nesse contexto, para 

muitos o consumo de drogas qualificadas como proibidas é um abrasivo, um ferramenta 

utilizada na tentativa de lidar com a batalha que se trava no cotidiano, repleto de problemas. A 

crise vivida por muitos dependentes (em especial de crack) tem destruido vidas e o discurso 

punitivista pouco tem feito para reverter esse quadro, já que centrado muito mais fortemente 

na proibição e num dicurso moralizador do que em formas de tratamento.  

 Muitas “vidas nuas”97, aflitas, violentadas e oprimidas, que só estampam capa de 

jornal ou ilustram nossos noticiários quando já se perdeu completamente o controle. 

 Por outro lado, há aquele indivíduo que é usuário eventual e possui pleno controle 

sobre o que, quanto e quando consumir. Voltado para o lazer e para a busca do bem-estar, as 

substâncias que o entorpecem não necessariamente colocam em risco a sua saúde e não geram 

efeitos sobre a vida de terceiros. Essas pessoas que incorporam o consumo de substâncias 

psicoativas como forma de divertimento encontram diversos obstáculos para tal, visto que o 

Estado proíbe e, como resultado, faz com que aquilo que se consuma tenha qualidade baixa o 

suficiente para causar possível lesão de maior gravidade à saúde. 

   Em ambos os casos, seja em decorrência de uma relação de dependência ou de busca 

do bem-estar e do lazer individual, não é cabível a criminalização por ser violadora de 

dispositivos da Constituição (dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade, e a 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada) e de princípios jurídico-penais (os da 

lesividade, da intervenção e da insignificância). 

 Ainda assim, hoje o Estado continua a entender que tornar o porte de drogas para 

consumo pessoal um crime gera resultados positivos, com um idealizado distanciamento entre 

o consumidor e o produto 'droga' e o consequente enfraquecimento do varejo ilegal. Ocorre 

que a realidade é outra e é preciso que seja enfrentada de uma forma bem diferente, já que o 

que está posto hoje mostrou-se ineficaz. 

 Sobre o papel da ONU nesse debate, a lógica desenfreada de repressão fomentada 

(especialmente por meio de suas Convenções sobre drogas e da UNGASS 1998) não extirpou 

ou sequer reduziu a produção e comércio varejista ilegal de entorpecentes. No Brasil, um dos 

Estados-parte sujeito a essa "estratégia" de combate, a guerra às drogas vem se agravando e 

                                                 
97AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I, trd. Henrique Burigo, 2 ed., Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2002 (Homo Sacer – Il Potere Sovrano e la nuda vita). 
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tem sido utilizada como ferramenta para perpetuação e aprofundamento das desigualdades 

aqui vividas, sejam elas sociais, econômicas e/ou raciais. 

 Faz-se mister salientar, inclusive, que a falsa ideia de proteção da saúde pública 

vendida para legitimar a guerra contra as drogas, tidas como ilícitas, mascara os males da 

criminalização. Primeiro porque quando a exploração de substâncias psicoativas e matérias-

primas se funda na ilegalidade não há como impor-se um controle de qualidade sobre aquilo 

que é consumido pelo usuário. Isso potencializa o uso de produtos do narcotráfico 

adulterados, impuros e/ou com capacidade lesiva desconhecida. Além disso, ao se manter o 

consumo na clandestinidade, a informação e a assistência médica são deixadas à margem, o 

que só torna ainda mais vulnerável aquele que se vale de uma substância entorpecente. 

 Em 2008, não se viu qualquer mudança positiva no sentido de fazer-se refrear a 

circulação ilegal e o consumo de substâncias psicoativas no mundo. A guerra declarada contra 

as drogas vem falhando dia após dia e não tem feito mais do que vítimas, em sua maioria 

fatais. Sobre isso, vale dizer que o número de mortos por essa guerra é resultado do 

impulsionamento da atuação territorial violenta do braço armado do Estado. No fogo cruzado, 

ceifam-se vidas de pequenos varejistas ilegais, de agentes do Estado e de pessoas que sequer 

estavam inseridas nessa lógica de circulação de drogas. Mas, afinal, o objetivo desse Estado 

não era a preservação da vida e da saúde? 

 A elaboração, em 2009, do Plano de Ação das Nações Unidas, com extensão até 2019, 

visa uma nova postura da ONU sobre o tratamento dado ao consumo de drogas. A 

descriminalização passou a ser considerada de forma positiva e tornou-se aconselhada ao 

Estados-membro, mudança que favorece a elaboração de políticas locais alternativas, que 

busquem a solução para o problema em outros ramos do Direito que sejam menos gravosos e 

estigmatizantes para o usuário. 

  Vale dizer que a influência da moralidade é, em boa parte, uma das causas para a 

manutenção da resposta penal conservadora e do rechaço à ideia de descriminalização (ou 

mesmo de legalização). A convicção moral de boa parte da sociedade não deveria se refletir 

tão fortemente nas decisões do Estado quanto à sua ingerência sobre as drogas, já que moral e 

norma jurídica não devem se confundir. 

 A liberdade de consumo é direito de todos, moralmente aceito ou não, ainda que enseje 

em riscos para a saúde do indivíduo. Desde que tais riscos não excedam a esfera individual, 

não há de se falar em crime ou em punibilidade, sendo sabido que jamais o Direito Penal terá 

alçada para penalizar a auto-lesão ou a disposição do indivíduo sobre o próprio corpo nesse 
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caso. 

 A autodeterminação de cada cidadão sobre sua saúde não deve ser cerceada pelo 

Estado, ainda mais tendo em vista se tratar de um direito penal que se pressupõe mínimo e 

deve apenas interferir em situações específicas da vida social. 

 Sobre a portaria nº 344/98, editada pela ANVISA, entendo que há um perigo em 

permitir a liberdade regulamentar nas mãos da Agência já que, nesse caso, o Estado acaba não 

por primar pela garantia de proteção à saúde pública, mas, muitas vezes, pelo favorecimento 

de interesses escusos, de ordem principalmente política e econômica, alheios às problemáticas 

médicas e sociais, além de violarem preceitos de ordem constitucional. 

 No que se refere à Constituição, foi possível concluir que diversos dispositivos e 

princípios são violados com a criminalização do usuário. 

 O princípio da dignidade humana é qualidade de todo individuo e que o Estado deve 

servir ao homem, já que é um meio (e não fim) de possibilitar a vida em sociedade, a 

criminalização do usuário de drogas se mostra ilegítima. 

 O favorecimento do ser humano e de sua personalidade é abalado pela manifestação 

intrusiva do Estado, que passa do limite e tenta regular por meio do direito penal a intimidade 

e a liberdade, corolários da dignidade, daqueles indivíduos que escolhem consumir 

substâncias entorpecentes. 

   A lógica punitivista criminalizadora, nesse sentido, afronta diretamente o princípio da 

dignidade da pessoa humana e o que dele se deriva. O Estado, ao entender que o consumo de 

drogas fere a dignidade, tem o dever de promover a implementação de meios capazes de 

garantir uma vida digna, os quais não dialogam de forma alguma com a sistemática atual de 

criminalização e Estado penal impostos ao usuário. 

 Pelo viés do direito à liberdade, todo individuo tem o direito de exercê-la, de se 

autodeterminar e de exercer domínio sobre seu próprio corpo. Somando-se a tanto, do viés do 

direito à igualdade depreende-se que nenhuma norma deve tratar pessoas de forma 

penalmente diferenciada pelo exercício legítimo de uma liberdade, leia-se, a efetivação da 

autodeterminação do indivíduo no sentido de ser livre para usar drogas. 

 Há, também, violação do direito à intimidade e à vida privada, que se dá a partir do 

momento em que a lei de drogas interfere, em termos penais, na vida pessoal do usuário, sem 

que ele esteja interferindo na subjetividade de qualquer outro a não ser dele mesmo.  Reforça-

se, aqui, a ideia de autodeterminação já trabalhada anteriormente, a qual, em verdade, não se 

dissocia do direito à privacidade.   
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 Depois de atestar-se a profunda ineficácia da imposição do direito penal em face de 

determinadas condutas, a lógica de um Estado penal mínimo, no qual cada vez menos a pena 

é utilizada como forma de controle social, vem se fortificando. Frente à criminalização da 

conduta de porte de drogas ilícitas para consumo pessoal não se entende de forma diferente. 

Tendo em vista a total ineficácia dessa tipificação, por diversas razões, há uma tendência de 

admitir-se alternativas não-penais a fim de lidar com a  questão. 

 Sobre isso, note-se, como já dito neste trabalho, que o Estado não adota um viés 

punitivo em face do álcool, por exemplo, amplamente comercializado hoje, adotando medidas 

não-penais para controlar os níveis de consumo. 

 Por meio da legalização e regulação da venda, tornou-se possível o controle acerca dos 

impostos que irão incidir sobre o produto, a possibilidade de aumento do preço como forma 

de pressionar a diminuição do consumo e o investimento em formas de educação informativa 

sobre seus males (a exemplo de campanhas publicitárias sobre índices de acidentes resultantes 

da combinação do álcool e o volante). Em nenhum momento dentro do ciclo de comércio e 

consumo foi preciso que o direito penal fosse utilizado. 

 Sobre isso, preleciona Maria Lúcia Karam (2007, p. 186)98: 

 

O proibicionismo criminalizador leva à criação de leis penais que definem como 

crimes condutas relacionadas à produção, à distribuição e ao consumo de algumas 

dentre as inúmeras substâncias psicoativas e matérias primas para sua produção. As 

substâncias psicoativas e matérias primas, que, assim selecionadas, recebem a 

qualificação de drogas ilícitas (como a maconha, a cocaína, a heroína, a folha de 

coca, etc.), não têm natureza essencialmente diferente de outras substâncias 

igualmente psicoativas (como a cafeína, o álcool, o tabaco, etc.), destas só se 

diferenciando em virtude da artificial definição como criminosas de condutas 

realizadas por seus produtores, distribuidores e consumidores (...). 
 

 Portanto, a ficção jurídica de crime imposta ao porte de drogas para consumo pessoal 

não passa de uma escolha de política criminal, orientada por diversos valores e interesses. 

 Para além da esfera do usuário, há também a do traficante e do mercado paralelo de 

entorpecentes. Por meio da adoção de uma política de exacerbo punitivo, a lógica de guerra 

em face do mercado varejista ilegal de drogas se fortalece, a guisa de, supostamente, impedir 

o consumo. Contudo, essa opção política também tem sido ineficaz para os fins pretendidos. 

 A violência acaba nascendo da proibição e não propriamente do comércio ou do 

consumo de drogas. Nessa seara, é importante salientar que os índices de mortes decorrentes 

                                                 
98 KARAM, Maria Lúcia. Legislações proibicionistas em matéria de drogas e danos aos direitos fundamentais. 

Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/5456/3903>. Último acesso em 

28/12/2015. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/5456/3903
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de intervenção policial no combate ao tráfico são muito mais altos do que mortes decorrentes 

do consumo de drogas em si. Afinal, o que mata mais? A realidade mostra que a proibição é 

muito mais letal do que o uso. Policiais, transeuntes, traficantes, todos são vítimas em 

potencial da violência que se impõe pela repressão estatal. 

 Parece ser mais simples tornar crime, penalizar. A reposta sempre mais barata, 

simplista e rápida: a punição pela punição. Nessa lógica, a sanção (ainda que não a de 

aprisionamento) é a saída vista como eficaz. 

 Contudo, a penalização do usuário e do dependente de dogas não é a solução hábil 

para combater o consumo e o comércio de drogas. A adoção da postura política mais 

progressiva e flexível com relação às drogas, em verdade, é que cumpriria um papel essencial 

para a diminuição da violência, dos índices de mortes decorrentes da guerra às drogas e, ouso 

dizer, até mesmo dos índices de criminalidade. 

 Urge a necessidade de superação desse Estado penal exacerbado no qual hoje vivemos 

e que a tudo, muitas vezes injustificadamente, insiste em punir. 

   Jamais seremos capazes de extirpar por completo o consumo de drogas, visto que além 

de estarem constantemente presentes em nosso dia-a-dia, fazem parte da história da 

humanidade. Desde os primórdios, os entorpecentes se fizeram presentes: drogas terapêuticas, 

estimulantes, relaxantes, naturais, sintéticas, híbridas. Formas e tamanhos variados, feitas com 

insumos químicos ou herbáceos dos mais diversos. Não há como (e em alguns casos 

específicos não há por quê) privarmos completamente as pessoas de consumi-las. 

 O processo judicial de descriminalização que hoje está em disputa no contexto do RE 

635659 é um potencial avanço, ainda que não tão expressivo e de largo alcance frente à vasta 

gama de drogas existentes, e já tem favorecido o aprofundamento do debate sobre o que fazer 

caso finalmente possamos assumir novas formas de gerenciamento do consumo de drogas no 

país. 

 O Estado, ao invés de simplesmente “enxugar gelo” de forma assumida, com uma 

política repressiva ineficaz, deve encarar o desafio e tomar para si a responsabilidade de 

regular o consumo, prover tratamentos adequados (indo mais no sentido de uma política de 

redução de danos), além de por um fim à violência brutal que resulta da criminalização, que é 

comumente utilizada como ferramenta para a manutenção de desigualdades. 
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