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“Três são as fontes das quais derivam os princípios morais e políticos 

reguladores dos homens: a Revelação, a Lei Natural e as Convenções 

artificiais da sociedade. Não há comparação entre a primeira e as 

outras duas, quanto à finalidade principal, mas nisto as três se 

assemelham por conduzirem à felicidade, nesta vida mortal. 

Considerar as relações da última não é excluir as relações entre as 

duas primeiras. Na verdade, assim como aquelas, embora divinas e 

imutáveis, foram, por culpa dos homens, alteradas de mil modos, em 

suas mentes, distorcidas pelas falsas religiões e pelas arbitrárias 

noções de vício e de virtude, assim também me parece necessário 

examinar, independente de qualquer outra consideração, aquilo que 

nasce das puras e expressas convenções humanas, ou supostas para a 

necessidade e utilidade comum, ideia essa a que toda seita e todo 

sistema de moral deve necessariamente reportar-se. E será sempre 

louvável a iniciativa que obrigue mesmo os mais distantes e incrédulos 

em conformar-se com os princípios que levam os homens a viver em 

sociedade. 

Há, pois, três classes diversas de virtude e vício: religiosa, natural e 

política. Estas três classes nunca devem estar em contradição, entre si, 

mas nem todas as consequências e os deveres, resultantes de uma, 

resultam das outras. (…). Quem, repito, desejar honrar-me com 

críticas, não comece, portanto, supondo em mim a existência de 

princípios destruidores da virtude ou da religião, pois tenho 

demonstrado não serem esses os meus princípios; e, ao invés de achar- 

me incrédulo ou sedicioso, procure ver, em mim, um mau lógico ou um 

político despreparado; não trema a cada proposta que apoie os 

interesses da humanidade; convença-me da inutilidade ou do dano 

político que poderia resultar dos meus princípios; mostre-me a 

vantagem das práticas recebidas.” 
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RESUMO 

 

A presente dissertação visa estudar a política criminal de drogas, especialmente marcada pelo 

proibicionismo e, para tanto, realiza-se uma análise histórica desde seu nascimento até os dias 

atuais, com destaque ao momento alto do proibicionismo ocorrido na década de 1970, quando 

então recebeu o tratamento de “guerra às drogas” até a efetiva proteção do usuário de drogas, 

especialmente considerando os direitos da personalidade. Com a exposição do contexto 

histórico é possível entender melhor o dispositivo legal brasileiro atual que dispensa tratamento 

de repressão ao uso, produção e tráfico de determinadas substâncias psicoativa tidas como 

ilícitas. Diante da criminalização da conduta individual do uso de drogas, indaga-se, através 

dos direitos da personalidade notadamente imortalizados pela Constituição Federal de 1988, se 

é possível subsistir a constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Ainda, 

fundamentando os respectivos direitos da personalidade, como o direito à vida privada, 

intimidade, autonomia, integridade psíquica e intelectual, também é questionada a possibilidade 

de se exigir do Estado uma abstenção da invasão na esfera individual da pessoa que opta por 

fazer uso de determinada substância psicoativa. Analisando as peculiaridades do dispositivo 

legal de repressão às drogas no Brasil, tanto na subjetividade da distinção entre os tipos penais 

de uso e tráfico, quanto na essência inquisitiva constante no processo penal brasileiro, analisou- 

se a ineficiência do combate às drogas, uma vez que nem mesmo dentro dos presídios, onde a 

segurança armada se faz presente todo o tempo, o ambiente está livre de entorpecentes. Aliás, 

a genealogia das drogas buscou demonstrar que os entorpecentes sempre estiveram presentes 

na sociedade, recebendo a cada momento histórico, sua respectiva significação. Por sua vez, 

trabalhou-se com o fundamento teórico do garantismo e do abolicionismo como medidas de 

políticas criminais alternativas visando a proteção integral do usuário. No Direito Penal 

mínimo, denotou-se especialmente a inconstitucionalidade do crime de uso de drogas, tratando 

das questões de quando e como proibir, punir e julgar. No que condiz ao abolicionismo, 

almejou-se denunciar uma legislação frágil que resulta em instrumento de preconceito racial e 

de classe social, isto ao encarcerar em sua maioria negros e pobres ao deferir prisões, como a 

preventiva, com base na criminologia midiática e em nome de uma suposta ordem pública. Por 

fim, tratou-se das políticas públicas voltadas as drogas, mormente as de redução de danos com 

especial enfoque na proteção integral do usuário. 
 

Palavras-Chave: abolicionismo; direitos da personalidade; garantismo; política criminal de 

entorpecentes; políticas públicas. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Grande instabilidade e controvérsias se instalam no meio jurídico quando o assunto é 

drogadição, complexidade que, em sua essência, trata-se de séria problemática social de modo 

a atingir não somente os operadores do Direito, mas praticamente a todos na sociedade1. 

Alguns defendem que se deve adotar postura punitivista tanto para traficantes como para 

usuários. Outros indivíduos, por sua vez, almejam a regulamentação do uso das drogas e, para 

tanto, defendem que os adictos devem ser tratados e não criminalizados. Entretanto, há aqueles 

que acreditam que são justamente os usuários que, por sua demanda pelo uso, faz nascer o 

tráfico ilícito de entorpecente e, neste ponto, há de se ressaltar o posicionamento contrário a 

este, que sustenta que é a própria proibição que fornece ao crime organizado o monopólio de 

um mercado que jamais foi extinto da sociedade, por mais que este seja o grande objetivo da 

política criminal há anos proclamada2. 

Não obstante os posicionamentos e seus respectivos fundamentos, em verdade, o uso de 

drogas está presente na sociedade há tempos, desde o mundo antigo3. Atualmente, nos termos 

do Artigo 28 da Lei no 11.383/2006, aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 

ou trouxer consigo, com a finalidade específica para consumo pessoal, isto sem autorização ou 

em desacordo com a regulamentação, cometerá crime e, para tanto, sofrerá medidas que lhe 

 
1 “Estamos diante de um grande mal que assola toda humanidade; ultrapassa fronteiras nacionais, atinge todas as 

classes sociais, alcança pessoas dos mais diferentes graus de escolaridade, das mais diversas faixas etárias, resiste 

a barreiras culturais e políticas, quebra relações de confiança, desafia instituições como o Estado, a Família, a 

moral e a religião.” GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A descriminalização do tráfico 

de drogas no Brasil: por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 28. 
2 “A grande questão concernente às drogas (e particularmente em relação ao usuário) é a seguinte: devemos adotar 

uma política puramente repressiva, só preventiva ou repressivo-preventiva? Os Estados Unidos da América 

constituem, como vimos, exemplo da linha repressiva (apesar disso, praticamente não tem conseguido diminuir 

nem o tráfico nem o número de consumidores). A Europa continental, opostamente, adota outra política: prioridade 

para a prevenção e redução de danos (que se coaduna com o modelo de Justiça restaurativa).” GOMES, Luiz 

Flávio. Lei de Drogas Comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006: Artigo por Artigo. 4. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 128. 
3 “No que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, ao contrário do que se pensa, esse não é um evento novo 

no repertório humano, e sim uma prática milenar e universal, não sendo, portanto, um fenômeno exclusivo da 

época em que vivemos. Pode-se dizer, então, que a história da dependência de drogas se confunde com a própria 

história da humanidade, ou seja, o consumo de drogas sempre existiu ao longo dos tempos, desde as épocas mais 

antigas e em todas as culturas e religiões, com finalidades específicas. Isso porque, o homem sempre buscou, 

através dos tempos, maneiras de aumentar o seu prazer e diminuir o seu sofrimento." PRATTA, Elisângela Maria 

Machado; SANTOS, Manoel Antônio dos. O Processo Saúde-Doença e a Dependência Química: interfaces e 

evolução. Brasília-DF: Revista: Teoria e Pesquisa, vol. 25, 2009, p. 203. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ptp/v25n2/a08v25n2.pdf. Acesso: 11 maio 2019. 

http://www.scielo.br/pdf/ptp/v25n2/a08v25n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v25n2/a08v25n2.pdf
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restringem direitos, tais como as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de 

serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo. 

A grande problemática é a definição de quem é usuário ou traficante, uma vez que este 

estaria inserido na disposição do Artigo 33 da mesma Lei de Drogas, tipificação mais gravosa, 

com pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamentos de 500 (quinhentos) a 1500 

(mil e quinhentos) dias-multa. E, almejando facilitar a forma de distinção entre usuário e 

traficante, o legislador positivou no Artigo 28, § 2o desta lei que, para determinar se a droga se 

destina para o consumo pessoal, o juiz atentará 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. 

Sendo assim, a forma desejada pelo legislador para distinguir o usuário do traficante é 

evidentemente de ordem subjetiva, o que acarreta confusões e interpretações distintas acerca de 

cada caso em concreto4. É grande a dúvida existente nesta definição, sendo árdua, portanto, a 

tarefa do operador do Direito neste ponto, já que o usuário “depositado” em um presídio como 

traficante, é medida absolutamente desproporcional e, em vista de seu convívio com os mais 

variados criminosos, envolve-se muito mais com o submundo do crime. Da mesma forma, 

quando ocorre a interpretação equivocada de quem é realmente traficante e se entende por 

usuário, este se beneficia às custas de uma legislação insegura e incerta. 

Por sua vez, ainda há que se pautar acerca do uso recreativo, religioso ou medicinal de 

alguns entorpecentes ilícitos, uma vez que diante da individualidade da conduta, sendo então o 

usuário autor e a própria vítima do crime que comete, a constitucionalidade desta proibição é 

“posta em cheque”. Os direitos da pessoa, assegurados pela Constituição Federal, tais como o 

direito à vida, o direito à integridade física e psíquica, o direito à integridade intelectual, o 

direito ao próprio corpo, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à liberdade, o 

direito à honra, o direito à imagem, o direito ao nome e outros, se revelam como tutela do ser 

humano e impõe ao estado a obrigação de se abster em regular a escolha da pessoa em formar 

sua personalidade como bem entender. Estes bens jurídicos, reguardam a pessoa escolher o que 

 
4 “No caso brasileiro, por haver norma penal em branco no que diz respeito às drogas consideradas ilícitas, cabe à 

Anvisa definir o grau de maldade do lobo, a partir de critérios nada medicinais ou técnicos, porém, muitas vezes, 

atendendo à questões industriais e econômicas.” GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A 

descriminalização do tráfico de drogas no Brasil: por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2013, pp. 22-3. 
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é necessário para ser feliz, se realizar e se formar quanto ser humano. Se a conduta não 

ultrapassa a esfera íntima da pessoa, não há que se falar em criminalização, afinal, a liberdade 

consiste em estar permitido fazer tudo aquilo não venha a prejudicar o próximo, uma vez que 

os direitos naturais inerentes de cada homem é tão somente limitado pelo direito do próximo, 

portanto, quando a conduta daquele atingir este, o que não é o caso da conduta específica do 

uso de entorpecentes. 

Nessas circunstâncias, é objetivo deste trabalho permear esta questão, que se encontra 

em plena discussão no Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário no 

6356595, e possui por objeto a compatibilidade ou não da tipificação do porte de drogas para 

consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, com os princípios constitucionais 

da intimidade e da vida privada, corolários dos direitos da personalidade. Esta decisão a ser 

tomada pela máxima Corte já se mostra como aquelas tidas como escolhas trágicas a serem 

dirimidas. 

Diante das peculiaridades dessa questão, almeja-se relacionar o tema com o direito penal 

mínimo proposto por Luigi Ferrajoli, especialmente em vista que o uso é, em sua essência, uma 

escolha individual e não coletiva e, embora haja argumentação no sentido de que existiriam 

problemas à coletividade pelo uso de entorpecente, mormente pelo suposto dano a saúde 

pública, em suma, a esfera individual do cidadão é efetivamente protegida pelo Estado 

Democrático de Direito. Isto, em vista dos direitos e garantias fundamentais, tais como a 

liberdade, a intimidade do homem e sua privacidade, o que vem a corroborar com a proposta 

de ultima ratio do Direito Penal no estado garantista e que faz cair a política criminal do 

proibicionismo voltada ao uso de drogas, atualmente disciplinada pela Lei 11.343/2006. Sendo, 

portanto, analisar a partir dos axiomas garantistas o grau de garantismo do dispositivo legal de 

repressão às drogas no Estado brasileiro. 

Analisa-se assim, a política criminal do proibicionismo e sua eficácia, contrapondo-a, 

no que condiz a tipificação do uso em vista dos direitos da personalidade, cujos quais estão 

 
 

5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 635659. Tema 506 – Tipicidade do porte de droga 

para consumo pessoal. Recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a 

compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com 

os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numero 

Processo=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506# Acesso: 04 maio 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&amp;numero
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&amp;numero
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imortalizados em nossa Carta Política. Por oportuno, especialmente considerando a ineficácia 

do dispositivo legal das drogas e, principalmente, em vista do resultado obtido por ocasião de 

sua aplicação, tal como o encarceramento em massa da classe mais pobre, negra e de pessoas 

ainda primárias que, uma vez encarcerada, recebem do sistema prisional a oportunidade de se 

qualificar ainda mais nas práticas criminosas, pelo que se denominou-se como “escola do 

crime”. Com fundamentos do abolicionismo penal, visa denunciar este resultado ineficiente do 

dispositivo legal de repressão às drogas atualmente vigente e, com isso, caminhar para obtenção 

de uma legislação que não só regulamente a questão, mas que corresponda a uma norma que 

encontre suas raízes na Constituição da Cidadã. Ademais, o abolicionismo se mostra como 

fundamento teórico para alcançar uma política criminal alternativa, já que a racionalidade do 

discurso jurídico-penal tem sido arduamente criticada, pois na criminologia atual se tornou 

comum a aceitação de que há dissonância entre o que está positivado como regras do discurso 

jurídico-penal, em seus respectivos diplomas legais, com a operacionalidade real desses 

sistemas penais6, o que realça a situação de ilegitimidade da política proibicionista. 

Por ocasião de se discutir a ineficiência da legislação de ordem processual voltada às 

drogas, mormente a subjetividade existente na identificação de quem é usuário ou traficante, 

relacionou-se a política criminal de drogas com o sistema inquisitório, já que o processo penal 

que visa apurar os casos envolvendo entorpecentes, possui suas bases em evidente sistema 

inquisitório mesmo em um ambiente constitucional calcado pelo Estado Democrático de 

Direito. Iniciando pelo inquérito policial, almejou-se demonstrar como o processo penal 

brasileiro tem se portado como veículo de violação de direitos da pessoa e, para tanto, estuda- 

se o sistema inquisitório e o sistema processual acusatório que, inevitavelmente, culminou-se 

no reconhecimento da existência do sistema processual penal misto, mormente o brasileiro, 

 
6 "A crítica social contemporânea, a criminalogia da "reação social" – inclusive sua vertente mais prudente, ou 

seja, a chamada “liberal” -, a experiência do capitalismo periférico dos últimos cinco lustros, que acabou com a 

teoria do desenvolvimento progressivo e centrífugo, aniquilaram a ilusão de transitoriedade do fenômeno. Hoje, 

temos consciência de que a realidade operacional de nossos sistemas penais jamais poderá adequar-se à 

planificação do discurso jurídico-penal, e de que todos os sistemas penais apresentam características estruturais 

próprias de seu exercício de poder que cancelam o discurso jurídico-penal e que, por constituírem marcas de sua 

essência, não podem ser eliminadas, sem a supressão dos próprios sistemas penais. A seletividade, a reprodução 

da violência, a criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração 

do poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias não são características 

conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos os sistemas penais.” ZAFFARONI, Eugenio Raul. 

Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed, Rio de Janeiro: Editora Revan, 

2001, p. 15. 
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qualificado como sistema (neo) inquisitivo. Esta característica inquisitiva no sistema processual 

penal brasileiro, resulta como meio para se concretizar atos atentatórios aos direitos da pessoa 

e, mesmo assim não é só isso, é também ineficiente para cumprir com o propósito do dispositivo 

de repressão às drogas, pois basta a simples constatação que as drogas não são por isso 

erradicada, antes, é facilmente contatado que nem mesmo o sistema prisional, cercado pelos 

muros da suposta segurança armada do Estado, estão livres da presença de psicoativos, 

proibidos ou não. 

Aborda-se, pois, a partir da iniciação do estudo de políticas públicas, medidas estatais 

contrárias às drogas não de ordem penal com a finalidade de penalização, e sim com o objetivo 

de reduzir e minimizar os danos ocasionados pelo mau uso de entorpecentes. As políticas de 

redução de danos têm se mostrado como meio adequado para tratar o uso de drogas, 

especialmente considerando que os mais variados entorpecentes sempre estiveram presentes no 

meio social, desde o mundo antigo ao contemporâneo. Ademais, é incontroverso que o homem 

sempre desejou alterar a percepção de sua realidade, em buscas pessoais, em ambientes festivos 

e religiosos, como quem busca fugir da percepção real das circunstâncias que experimenta. 

Através da possibilidade de exercer o direito comparado, isto ao passo que emergem a adoção 

destas medidas de redução de danos e a descriminalização do uso das drogas por outros países, 

revela-se que medidas como as demonstradas através das Diretrizes de Redução de Riscos no 

Uso da Cannabis constituem ações que podem ser mais eficazes na proteção do usuário, ou 

seja, àqueles que não querem ou não conseguem extirpar de sua vida o uso desta substância 

psicoativa, o estudo revela medidas que são capazes de resultar na diminuição de danos à saúde 

e social que esta prática resulta. A genealogia das drogas revela que aquilo que hoje entende-se 

por droga teve, em outro contexto social, outra significação, vale dizer, a definição do que é 

droga é construída a partir de determinado contexto social, político e econômico e, da mesma 

forma, é a definição do significado de adicção, vício, dependência, doença, tratando-se em sua 

essência de definições políticas construídas através das relações de poder e saber destas 

significações. 

Por fim, deixa-se registrado que o assunto tratado é permeado através de constante 

dinâmica social e até mesmo jurídica, o que nos impõe o dever de estar atento à postura do 

Estado diante das próximas decisões jurídicas e alterações legislativas, isto tanto de eventual 

confirmação da política do proibicionismo, caso seja reconhecida a constitucionalidade do 
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referido artigo 28 da Lei 11.343/2006, como também quais ações deverão ser tomadas pelo 

Estado caso ocorra a regulamentação do uso, posse e produção de determinadas substâncias 

psicoativas, isto, tanto no que diz respeito ao Estado ser o agente regulador deste mercado, 

regulamentando então não somente o uso, mas também a posse e a produção de determinada 

substância psicoativa e, no mesmo sentido, fazer referência a recente alteração legislativa que 

reconheceu o internamento involuntário do usuário de drogas, bem como à consolidação do uso 

medicinal de determinados entorpecentes. 

 

 
 

1 A GUERRA ÀS DROGAS À POLÍTICA CRIMINAL ATUAL DE DROGAS NO 

BRASIL 

 
Quando se voltam os olhos às drogas, surgem caminhos que poderão libertar ou deturpar 

a vida do ser humano. Buscando entender as razões e resultados da política criminal dispensada 

aos entorpecentes, seguimos os rastros deixados pela guerra gerada através do proibicionismo, 

que já persiste por mais de um século. Para tanto, é preciso fazer um resgate histórico e entender 

em que contexto estas leis foram promulgadas e colocadas em prática. É importante 

compreender quais fatores geopolítico, social, racial e econômico, motivaram líderes mundiais 

a dar o start de uma vez por todas na guerra às drogas, instrumentalizando com isso o 

encarceramento em massa, que trabalha em prol da degradação do homem e da morte7. 

É certo que o momento de maior consolidação do proibicionismo ao tráfico e o uso de 

vários entorpecentes foram nos anos de 1970, tempo em que foi dispensado pela primeira vez 

na história do proibicionismo o termo “guerra contra as drogas” para então descrevê-la. O 

presidente dos Estados Unidos, na época, Richard Nixon8, utilizou o termo em um discurso 

proferido em 17 de junho de 1971, expressando o intuito de organizar a comunidade mundial 

em um grande exército de guerra às drogas, escopo que foi em boa parte alcançado. 

Contudo, a ocorrência das conferências de Xangai, em 1909 na China, e de Haia, em 
 
 

7 FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. 42. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2014, p. 180. 
8 “Em 17 de junho de 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, usou pela primeira vez o termo 

guerra contra as drogas. 'O abuso das drogas é o inimigo número um dos Estados Unidos', discursou”. MALGOR. 

Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: Summus Editorial, 

2019, p. 28. 
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1912 na Holanda, indica que as bandeiras do proibicionismo já haviam sido cravadas há mais 

de um século atrás9. No início do século XX, instituída a Comissão Internacional do Ópio por 

ocasião da reunião dos 13 países presentes na Conferência de Xangai, especialmente 

convocadas pelos Estados Unidos, que sustentou a ocorrência de uma epidemia pelo uso desta 

droga10, adotou-se a política do proibicionismo como combate ao uso e ao tráfico de 

entorpecentes. 

Com a elaboração da Convenção de Xangai, após a primeira Conferência Internacional 

do Ópio em 23 de janeiro de 1912 em Haia, que foi incorporado ao Tratado de Versalhes e 

registrado pela Liga das Nações, adotou-se, em nível mundial, a política criminal do 

proibicionismo às drogas. Neste momento da história, almejou-se a proibição do Ópio e seus 

derivados, entretanto, houve também recomendação para se proibir o Haxixe, droga obtida 

através da planta Cannabis sativa. 

Como já mencionado, esta guerra teve seu ponto alto a partir da década de 1970, 

especialmente considerando a conclusão, em 1961, da Convenção Única sobre Entorpecentes, 

que fora concluída na Cidade de Nova Iorque e já aconselhada pela Organização das Nações 

Unidas11. Neste momento, o proibicionismo fez com que se despontasse a adesão, em termos 

mundial, de que as drogas em pleno sentido pejorativo, era um dos piores inimigos do ser 

humano e considerado um vírus notadamente perverso. Este cenário internacional de combate 

às drogas foi elevado a uma posição de prioridade no interesse mundial, superando até mesmo 

as desavenças de inimigos políticos que historicamente entabulavam seus conflitos12. 

Para legitimar o proibicionismo elevou-se a droga como maior ameaça mundial, “que 

tenta perverter e destruir nossos filhos”. Nesta guerra “se investem milhares de dólares, se 

espiona e se intervém em países 'suspeitos'. Outros são diretamente invadidos em prol da busca 

 
9 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 1, setembro, 2017, p. 31. 
10 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Escritório de ligação e parceria no Brasil. Disponível 

em: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html. Acesso: 03 jul. 2019. 
11 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Polítcas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 1, setembro, 2017, p. 31. 
12 “Um ponto alto da gestação do novo inimigo havia sido a elaboração do texto da Convenção de 1961 sobre o 

tráfico de drogas, internalizada por diversos Estados nacionais através de suas legislações penais – muitas delas 

sendo a reprodução fiel das políticas propostas pela Convenção. E, assim, a força do movimento internacional de 

combate às drogas chamadas ilícitas foi ganhando cada vez mais espaço, unindo, inclusive, os historicamente 

inimigos políticos.” GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A descriminalização do tráfico 

de drogas no Brasil: por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 44. 

http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html
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do inimigo. Caem governos e se 'libertam' países do 'temível flagelo'. O enfoque militar e 

libertador que se refletiu na angariação de fundos e recursos militares foi mantido por uma 

campanha de propaganda e de pretensa ação social com o lema 'just say no' - 'Apenas diga não'. 

Nancy Reagan, esposa do então presidente dos Estados Unidos, foi a imagem da campanha em 

nível global, elegendo como 'inimigos' as drogas e o narcotráfico. Em várias peças publicitárias, 

a primeira-dama assim se expressou: “Os narcotraficantes são engenhosos; trabalham todos os 

dias para traçar uma maneira nova e melhor de roubar a vida de nossos filhos'”. Clamando, 

sustentava e postulava, que “pelo bem de nossos filhos, imploro que sejam severos e inflexíveis 

na oposição às drogas”13. 

É certo que os motivos expostos para a sustentação desta política de tratamento às drogas 

ao longo da história não é capaz de trazer consenso à aprovação da política proibicionista, longe 

disso, após um século de sua origem, a justificativa de que as drogas são como “um vírus 

especialmente perverso da delinquência”14 e que causaria gravosos danos à saúde das pessoas, 

foi ao longo do tempo relativizada15. Não obstante o cenário atual da política criminal de drogas 

esteja seguindo a lógica abolicionista no que condiz ao uso de determinados entorpecentes, 

buscando as origens dos reais motivos que excitou os Estados Unidos a deflagrar a política 

proibicionista, encontra-se outros fatores que não correspondem necessariamente com os 

interesses da saúde pública e a guarda da integridade familiar como base da sociedade, mas sim, 

de cunho geopolítico, racial, social, econômico e cultural. 

Como exemplo destes interesses diversos de saúde pública e proteção familiar, foram as 

recentes revelações realizadas através da obra de cunho de investigação jornalística denominada 

Na Fissura, do autor Johann Hari, sustentando a premissa desafiadora de que tudo o que se 

 

 
13 MALGOR. Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: 

Summus Editorial, 2019, pp. 30-1. 
14 “Em 1982, durante um discurso radiofônico dirigido à nação sobre a política nacional antidrogas, Ronald Reagan 

reafirmou a gravidade da "epidemia das drogas” e a descreveu como um “vírus especialmente perverso da 

deliquência”. Essa frase sem dúvida imprimiu uma imagem e um entendimento sobre as drogas que ainda 

permanece na mente de muitas pessoas." MALGOR. Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente 

sobre as drogas e a adição. São Paulo: Summus Editorial, 2019, p. 30. 
15 “A política de descriminalização do uso de drogas cada vez mais granjeia adeptos, tendo sido adotada pela 

maioria dos países da Europa Ocidental. A descriminalização de todos os tipos de drogas é uma realidade de hoje 

em Portugal, Itália e Espanha; enquanto que a Bélgica, Irlanda, Luxemburgo descriminalizaram somente a 

maconha, e o Reino Unido recentemente desclassificou a Cannabis, cujo usuário passou a ser controlado apenas 

pela polícia, sem possibilidade de prisão.” GOMES, Luiz Flávio. Lei de Drogas Comentada: Lei 11.343, de 

23.08.2006: Artigo por Artigo. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 37. 
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ensinou sobre adicção estava equivocado e que o combate às drogas é um fracasso. Para tanto, 

a obra expõe através de registros históricos, como o diretor da Agência Nacional Antidrogas, 

Harry Jacob Anslinger (1982-1975)16 perseguia os dependentes químicos, afro-americanos, 

asiáticos e médicos contrários à criminalização da drogadição. Harry Anslinger dirigiu o 

Ministério da Fazenda americano e criou a Agência Nacional Antidrogas, desenvolvendo um 

importante papel na consolidação da proibição e criminalização das drogas, sendo um dos 

primeiros a postular pela criminalização da maconha17. 

Por este viés, houve interesses diversos na proibição das drogas àquela apresentada para 

justificar sua legitimidade, a saúde pública e a proteção da família do “vírus mortal” do uso das 

substâncias, uma vez que os registros mostraram como a proibição das drogas serviu de 

instrumento de controle social e opressão. Em um primeiro momento, em nome da proibição 

ao uso e mercado do Ópio, se combateu a imigração dos povos da Ásia, em especial os da China 

e da Índia. Já no comando do então diretor da Agência Nacional Antidrogas, Harry Anslinger, 

o proibicionismo às drogas também serviu de estratégia geopolítica para os Estados Unidos 

combater uma de suas grandes ameaças ao longo de sua história, os imigrantes mexicanos, bem 

como foi utilizado para oprimir os afro-americanos, uma vez que a segregação racial chegou a 

ser institucionalizada por este país. 

 
Desde o momento em que assumiu o cargo, Harry estava ciente da fragilidade de sua 

posição. Uma guerra apenas contra os narcóticos – a cocaína e a heroína, que haviam 

sido proibidas em 1914 – não seria suficiente. Elas eram usadas somente por uma 

pequena minoria, o que não justificava a existência de um órgão inteiro para controlar 

um grupo tão inexpressivo. Ele precisava de mais. Com isso em mente, começou a 

ver nos jornais reportagens que o intrigaram. As manchetes eram como a de 6 de julho 

de 1927, no New York Times: FAMÍLIA MEXICANA ENLOUQUECE. A explicação: 

"Uma viúva e seus quatro filhos enlouqueceram depois de comer uma planta de 

maconha, segundo os médicos, que dizem não ser possível salvar a vida das crianças 

e que a mãe ficará louca pelo resto da vida". A mulher não tinha dinheiro para comprar 

comida, então decidiu comer as plantas de maconha que cresciam no jardim. Logo em 

seguida, "os vizinhos, ouvindo os acessos de risadas malucas, invadiram a casa e 

encontraram a família inteira em surto". Havia muito tempo Harry considerava a 

maconha um estorvo que apenas o distrairia de combater as drogas que importavam 
 

16 MALGOR. Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: 

Summus Editorial, 2019, p. 27. 
17 “Desde seu primeiro dia no gabinete, Harry Anslinger tinha um problema, e todo mundo sabia. Ele havia acabado 

de ser designado diretor do Departamento Federal de Narcóticos – uma pequena seção enterrada nas entranhas do 

Departamento do Tesouro em Wanshington -, que parecia prestes a ser extinto. Era antigo o Departamento de 

Proibição, mas o álcool fora novamente legalizado (...).” HARI, Johann. Na Fissura: uma história do fracasso no 

combate às drogas. Tradução de Hermano Brandes de Freitas. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 

20. 
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de verdade. Achava que a planta não viciava e declarou que "não havia falácia mais 
absurda" que considerá-la a causa de crimes violentos. Mas, de uma hora para outra, 

começou a defender o contrário. Por quê? Ele acreditava que os dois grupos mais 
temidos dos Estados Unidos – os imigrantes mexicanos e os afro-americanos – 

estavam usando esta droga muito mais que os brancos, e apresentou à Comissão 

Orçamentária da Câmara uma hipótese assombrosa de onde isso poderia dar. Ele disse 
ter sido informado de que "estudantes de cor da Universidade de Minnesota estavam 

confraternizando com estudantes mulheres (brancas) e ganhando a simpatia delas com 
histórias de perseguição racial. Resultado: Gravidez". Esse foi o primeiro sinal do que 

estava por vir.
18

 

 
No Brasil, logo após articular o golpe militar e impor o regime ditatorial, já sob as rédeas 

do primeiro presidente militar Humberto de Alencar Castelo Dutra, a Convenção Única sobre 

Entorpecentes foi aderida na legislação brasileira por meio da promulgação do Decreto no 

54.216, de 27 de Agosto de 1964 e, se unindo aos países que aceitaram integralmente os termos 

desta convenção, se fez constar, que a Convenção Única sobre Entorpecentes deveria seguir em 

anexo a este Decreto e que deveria ser “executada e cumprida tão inteiramente como nela se 

contém”19. 

Não por coincidência esta medida de adesão total à política criminal do proibicionismo 

foi tão logo tomado pelo governo militar, elegendo, para tanto, a droga como inimigo mortal, 

afinal, para fins de governabilidade, é sempre viável a “construção do inimigo e sua utilidade 

quando se pretende estabelecer um projeto político de dominação de alguma ordem”. A partir 

da identificação e construção de que as drogas representam o maior medo da sociedade 

brasileira, sendo este, inclusive, um sentimento que transpõe as fronteiras nacionais, justifica- 

se então “a ação estatal frente a comportamentos desviantes, exercendo o controle social através 

das leis e da aplicação das penas”20. 

Consta que no “caso brasileiro, a adesão à Convenção de 1961 ocorre exatamente em 

um momento de busca de legitimidade político-institucional de um governo constituído a partir 

 
18 HARI, Johann. Na Fissura: uma história do fracasso no combate às drogas. Tradução de Hermano Brandes de 

Freitas). 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, pp. 26-7. 
19 Decreto no 54.216, de 27 de Agosto de 1964, que promulga a Convenção Única sobre Entorpecentes, ao 

considerar, para tanto, que a “toxicomania é um grave mal para o indivíduo e constitui um perigo social e 

econômico para a humanidade” e, por sua vez, sustentar que esta Convenção Internacional teve aceitação geral e 

por isso deveria substituir todos os trabalhos existentes até então no Brasil sobre o tema da droga. CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, Legislação. Decreto nº 54.216, de 27 de agosto de 1964. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-54216-27-agosto-1964-394342-publicacaoorigi 

nal-1-pe.html. Acesso: 04 jul. 2019. 
20 GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A descriminalização do tráfico de drogas no Brasil: 

por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 39. 
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do golpe militar de 1964”. Almejando o “apoio político, em especial do governo norte- 

americano, o Brasil acatou os acertos da Convenção e, no período de redemocratização, na 

vigência do primeiro governo democraticamente eleito no país depois do golpe de 1964 

(governo de Fernando Collor de Mello), internalizou os regramentos da convenção, firmando 

um compromisso no sentido de elaborar uma lei implementadora do combate sistemático às 

drogas ilícitas”21. 

Um pouco mais de uma década da instalação do regime militar, foi então promulgada a 

Lei no 6.368/1976 que disciplinou “medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 

indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência”22. Esta legislação 

perdurou por um tempo de trinta anos, quando em 2006 nova legislação entra em vigor, mais 

precisamente a Lei no 11.343/2006 e, agora, sob o comando da Constituição Federal de 1988, 

“que encontra total sintonia com as convenções internacionais sobre drogas assinadas pelo 

Brasil”23. 

Não obstante a lei atual se diferencie especialmente da legislação da década de 70 no 

tocante a qualificação entre usuário e traficante, ainda persiste grave problema na distinção 

destes personagens do tráfico de drogas. O “usuário, vítima da situação, muitas vezes sem 

controle de suas próprias vontades, necessitado de atendimento médico e psicológico, e o 

traficante, aquele criminoso que lucra com a dependência alheia e que se utiliza de todo e 

qualquer meio para manutenção de seu território para atividade criminosa”24. 

Acerca da penalização destes crimes, o uso de drogas não acarreta o encarceramento e, 

em relação ao traficante, este responde com pena privativa de liberdade, conduta criminosa que 

é assemelhada aos crimes hediondos e que são os delitos de natureza mais gravosa 8.072/1990 

(Lei de Crimes Hediondos), restando então, a complexa missão de distinguir o usuário do 

traficante. Ainda em destaque, é colocada a viabilidade e, principalmente, a constitucionalidade 

da tipificação do uso de drogas, especialmente em vista dos direitos da personalidade 

 
 

21 GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A descriminalização do tráfico de drogas no Brasil: 

por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 45. 
22 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Planalto. Disponível em: http://www 

.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6368.htm. Acesso: 19 ago. 2019. 
23 GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A descriminalização do tráfico de drogas no Brasil: 

por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 30. 
24 GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A descriminalização do tráfico de drogas no Brasil: 

por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 47. 

http://www/
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constitucionalmente imortalizado, intransmissíveis e irrenunciáveis, tais como da privacidade, 

intimidade, liberdade, dentre outros que servem como limites à interferência do Estado na vida 

privada e nas escolhas íntimas de cada ser humano. 

Do ponto de vista histórico, o Brasil sempre desenvolveu previsões legais repressivas e 

inflexivas à política de drogas. Muitas das vezes sempre marcada pela arbitrariedade de uma 

guerra sem fim, sendo possível após um século do emprego desta política criminal de repressão 

às drogas, vislumbrar outros interesses além de tutelar a saúde pública e a família. Nota-se, 

pois, que a maior população do sistema carcerário são negros, de modo que ao se tratar “dos 

alvos preferenciais do sistema penal em matéria de drogas, torna-se imprescindível a análise 

criminológica da categoria racial”25. 

A questão racial, como fator estruturante do sistema penal no Brasil, tem suas raízes na 

própria colonização do país, quando se legitimou a escravidão em benefício do colonizado, 

dispondo o negro como objeto, e não pessoa. E, para entender a hipossuficiência da população 

negra até os dias atuais, basta certificar que “o Brasil foi o último país a abolir o regime 

escravagista, após uma forte pressão de países do Norte global, porém a sociedade escravocrata 

do país precisava manter a mão de obra barata.”26 Assim, houve a abolição da escravatura, mas 

“a população negra sem nenhum tipo de auxílio do governo não tinha para onde ir, nem como 

se manter. Uma parte dos indivíduos foi forçada a permanecer nas fazendas, os demais iniciaram 

o processo de favelização de lugares ignorados pela população branca e civilizada”27. 

Ao passo que se considera a realização das ações dos tipos penais constantes na Lei de 

Drogas pelos agentes e a atuação do poder punitivo frente a transgressão desta norma penal, 

são traçados os perfis de criminoso e vítima capaz de demonstrar que, ao menos no que condiz 

ao tratamento prático, a lei penal não é igual para todos. Sendo de caráter subjetivo a definição 

 
25 DIAS, Felipe da Veiga; SILVEIRA, Alexandre Marques. Usuários de Drogas e Tratamentos Seletivos no Século 

XXI: Entre a estigmatização e a legitimação por meio dos crimes dos poderosos. Maringá-PR: Revista Jurídica 

Cesumar,      setembro/dezembro     2018,      v.      18,      n.     3,     pp.      742-3     (739-65).     Disponível    em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617. Acesso: 25 ago. 2019. 
26 DIAS, Felipe da Veiga; SILVEIRA, Alexandre Marques. Usuários de Drogas e Tratamentos Seletivos no Século 

XXI: Entre a estigmatização e a legitimação por meio dos crimes dos poderosos. Maringá-PR: Revista Jurídica 

Cesumar, setembro/dezembro 2018, v. 18, n. 3, pp. 742-3 (739-65). Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617. Acesso: 25 ago. 2019. 
27 DIAS, Felipe da Veiga; SILVEIRA, Alexandre Marques. Usuários de Drogas e Tratamentos Seletivos no Século 

XXI: Entre a estigmatização e a legitimação por meio dos crimes dos poderosos. Maringá-PR: Revista Jurídica 

Cesumar, setembro/dezembro 2018, v. 18, n. 3, pp. 742-3 (739-65). Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617. Acesso: 25 ago. 2019. 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
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entre quem é, na cena do crime, usuário ou traficante, a definição inicial está marcada, 

inevitavelmente, pelo sentido pré-definido do agente estatal, tanto que “verifica-se que a parte 

selecionada para integrar o rol de criminosos é composta, invariavelmente, por pessoas que 

estão ou são vulneráveis”28. 

Para tanto, basta notar que a maior parte das operações policiais contra o tráfico de 

drogas está focada nas áreas mais pobres, em especial nas favelas. A pobreza, desigualdades 

sociais, ausência de educação e formação humana, são fatores que propiciam o aumento da 

aderência das pessoas com o mundo das drogas, porém, é incontroverso que as drogas também 

estão presentes nas demais classes sociais, de maior poder aquisitivo, no qual o estereótipo de 

usuário é mais facilmente convencível do que aquela do usuário negro, pobre e residente nas 

favelas tomadas pelo tráfico de drogas. Vale dizer, o discurso jurídico-penal dispensados às 

drogas, em sua prática e concretude, é seletivo pelas próprias circunstâncias. 

O que se concluiu inicialmente, além da relativização dos bens jurídicos tutelados pela 

norma de repressão às drogas, é que esta também figura como instrumento de coerção e 

estigmatização social, seletiva pelas próprias condições, transformando-se em meio de 

dominação política, onde se gasta milhões em uma guerra sem fim. 

Posto isso, revela-se de maneira clara, outras finalidades para a institucionalização do 

proibicionismo que são contrários ao Estado Democrático de Direito que, somado com o 

reconhecimento das garantias constitucionais do usuário, com os direitos da personalidade a ele 

inerentes, coloca a política criminal do proibicionismo voltada ao uso das drogas em condições 

de ser questionada. 

 
1.1 A DIGNIDADE HUMANA COMO BASE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA 

PESSOA DO USUÁRIO DE DROGAS E O PROIBICIONISMO 

 
Não seria possível tratar o assunto da drogadição, seja para analisar e desenvolver 

 

 
28 DIAS, Felipe da Veiga; SILVEIRA, Alexandre Marques. Usuários de Drogas e Tratamentos Seletivos no Século 

XXI: Entre a estigmatização e a legitimação por meio dos crimes dos poderosos. Maringá-PR: Revista Jurídica 

Cesumar,      setembro/dezembro     2018,      v.      18,      n.     3,     pp.      742-3     (739-65).     Disponível    em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617. Acesso: 25 ago. 2019. 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
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medidas de combate ao tráfico ou para o estabelecimento de políticas dispensadas aos usuários, 

sem tratarmos da dignidade humana29 como fundamento da República Federativa do Brasil, 

para então se tornar verdadeiramente um Estado Democrático de Direito. Isso tornou-se 

possível após a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), aprovada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, que reconheceu a dignidade a toda família humana. Afirma-se que 

“a consagração da dignidade humana como fundamento de liberdade e valor central da ordem 

jurídica internacional influenciou as Constituições da segunda metade do século XX, que a 

incorporaram como verdadeira razão de ser do Estado Democrático de Direito”30. 

A própria lei de drogas em questão, promulgada já na vigência da Constituição Federal 

de 1988, divergiu das leis anteriores (6.368/1976 e 10.409/2002) na medida que “se ocupa, mais 

detidamente, com atividades voltadas à prevenção do uso de drogas”31 e almeja atenção 

especial à reinserção social dos usuários, o que revelaria opções de política criminal já 

direcionada e pautada pela dignidade da pessoa humana, não obstante permaneça a política 

proibicionista e punitiva ao usuário, se mostrando inclusive, neste ponto, como incongruência 

no discurso jurídico-penal dispensado à política criminal de entorpecentes. A criminalização do 

uso afasta o usuário do tratamento médico adequado para sua dependência, bem como 

inviabiliza políticas de prevenção ao uso problemático e informações para uma redução de 

danos a quem fará o uso do entorpecente, sendo crime ou não. Por sua vez, a insegurança gerada 

pela ausência de referência para distinção do que é usuário e o que será considerado como 

tráfico, culmina no efeito prático de se encher as cadeias nacionais, com público especialmente 

negro e pobre, seletividade penal que fere o respeito à vida humana e se revela como 

instrumento de tratamentos desiguais. Com a ineficácia desta política de repressão às drogas, 

tem-se demonstrado que o proibicionismo, principalmente no que tange à figura do usuário, “é 

marcada por sua incapacidade de resolver o problema que se dispôs a enfrentar”32. 

 
 

29 "Os direitos da personalidade têm sua base no princípio da dignidade da pessoa humana. Tanto que Pietro 

Perlingieri afirma que a personalidade toma a pessoa como valor no ordenamento jurídico, atribuindo unidade a 

este. A personalidade, conforme Francisco Amaral, "deve ser considerada como um princípio, um bem, um valor 

em que se inspira o sistema jurídico". Ingo Wolfgang Sarlet identifica no princípio da dignidade da pessoa humana 

um valor-guia que unifica axiologicamente o ordenamento jurídico como um todo.” BORGES, Roxana Cardoso 

Brasileiro. Direito de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, pp. 13-4. 
30 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013, p. 7. 
31 GOMES, Luiz Flávio. Lei de Drogas Comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006: Artigo por Artigo. 4. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 32. 
32 GOMES, Luiz Flávio. Lei de Drogas Comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006: Artigo por Artigo. 4. ed. São 
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A exposição do adicto ao submundo do crime, quase sempre bem organizado, dificulta 

a satisfação das atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido de substâncias 

nocivas à saúde, bem como inviabiliza a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes 

de drogas, uma vez considerando que este tratamento especial está contido na Lei 11.343/2006, 

tais como o artigo 3o, inciso I, que atribuiu ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas, a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar estas atividades voltadas aos 

usuários, sendo que “a criação de tal Sistema vai ao encontro de uma política criminal de drogas 

mais consentânea com aquelas modernamente recomendadas”33. 

Quando há adoção pela Carta Política do fundamento da dignidade da pessoa humana34, 

tendo então a pessoa como valor supremo a tutelar, impõe-se à ordem legal a obrigação de tratar 

o usuário de maneira diferente ao tratamento legal mais gravoso dispensada ao traficante. 

Contudo, comumente a figura do usuário é estigmatizada como aquele que já se encontra 

corrompido pelo crime, marginalizado na consciência moral coletiva, que é representada pela 

tradução das crenças e sentimentos comuns à média dos componentes de determinada 

sociedade.35
 

Essa maneira de tratamento dispensado ao usuário pela consciência moral coletiva, fere 

a dignidade humana e conduz ao tratamento repressivo, que é marcado pela ausência de 

conhecimento sobre o assunto da drogadição e possui a pena como instrumento de combate e 

mecanismo de erradicação das drogas. Quando se constata que o proibicionismo nasceu há mais 

de um século, mesmo sem considerar neste ponto os fracassos revelados para a satisfação de 

seus objetivos, esta estigmatização ao usuário se choca com a definição de dignidade humana 

que se entende como “o valor-síntese que reúne as esferas essenciais de desenvolvimento e 

realização da pessoa humana. Seu conteúdo não pode ser descrito de modo rígido; deve ser 

 

 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 36. 
33 GOMES, Luiz Flávio. Lei de Drogas Comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006: Artigo por Artigo. 4. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 32. 
34 BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Constituição. Senado Federal: 

Centro Gráfico, 1988. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

III - a dignidade da pessoa humana. 
35 DIAS, Felipe da Veiga; SILVEIRA, Alexandre Marques. Usuários de Drogas e Tratamentos Seletivos no Século 

XXI: Entre a estigmatização e a legitimação por meio dos crimes dos poderosos. Maringá-PR: Revista Jurídica 

Cesumar, setembro/dezembro 2018, v. 18, n. 3, p.739-765. Disponível em: http://periodicos.unicesumar 

.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617. Acesso: 25 ago. 2019. 

http://periodicos.unicesumar/
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apreendido por cada sociedade em cada momento histórico, a partir de seu próprio substrato 

cultural”36. 

Somando-se então essa estigmatização da pessoa do usuário com a constatação de que 

a criminalização do uso das drogas é a tipificação da opção pessoal feita pelo usuário e, este no 

enquadramento legal, é a própria vítima do ato criminoso, essa proibição é desconstituída de 

sua legitimidade37, especialmente diante dos direitos da personalidade, cujo objetos “são os 

bens e valores considerados essenciais para o ser humano”38 e que, diferentemente dos direitos 

reais, obrigacionais e afins, dispensa proteção especial à essência da pessoa e suas principais 

características.39
 

É importante, pois, deixar registrado que “os direitos da personalidade têm sua base no 

princípio da dignidade da pessoa humana”40 e que “a dignidade humana tem sido o valor-guia 

de um processo de releitura dos variados setores do direito, que vão abandonando o liberalismo 

 

 
36 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013, p. 8. 
37 “A utópica legitimidade do sistema penal. O sistema penal é uma complexa manifestação do poder social. Por 

legitimidade do sistema penal entendemos a característica outorgada por sua racionalidade. O poder não é algo 

estático, que se “tem”, mas algo que se exerce – um exercício -, e o sistema penal quis mostrar-se como um 

exercício de poder planejado racionalmente. (…). É necessário esclarecer que não acreditamos que a coerência 

interna do discurso jurídico-penal esgote-se em sua não-contradição ou complexidade lógica, mas, ao contrário, 

requer também uma fundamentação antropológica básica com a qual deve permanecer em relação de não- 

contradição, uma vez que, se o direito serve ao homem – e não ao contrário -, a planificação do exercício de poder 

do sistema penal deve pressupor esta antropologia filosófica básica ou ontologia regional do homem. No momento 

atual, esta afirmação no plano jurídico não implica uma remissão livre ao pântano da metafísica e do opinativo, 

embora subsista um enorme campo aberto à discussão. Acima deste âmbito discutível, é inegável que existe uma 

positivação jurídica mínima dessa antropologia, materializada nos mais importantes documentos produzidos pela 

comunidade jurídica internacional em matéria de direitos humanos. A consagração positiva de uma ontologia 

regional do homem (que bem pode chamar-se antropologia jurídica jus-humanista) impõe a consideração do 

homem como pessoa. Por pessoa deve-se entender a qualidade que provém da capacidade de autodeterminar-se 

em conformidade com um sentido (capacidade que pode ser real ou potencial e, inclusive, pode limitar-se à reunião 

dos caracteres físicos básicos dos que podem exercê-la). Pessoa é o ator – a máscara do teatro grego-, o 

protagonista central da tragédia que decide sobre o “bem” e o “mal”. A fundamentação antropológica permite 

estabelecer um nível de crítica à coerência interna do discurso jurídico-penal; o outro nível, obviamente, refere-se 

à não-contradição de seus enunciados entre si. Fica clara a negação da coerência interna do discurso jurídico-penal 

quando se esgrimem argumentos tais como: “assim diz a lei”, “a faz porque o legislador o quer”, etc. Estas 

expressões são frequentemente usadas em nossa região e implicam a confissão aberta do fracasso de qualquer 

tentativa de construção racional e, por conseguinte, legitimadora do exercício de poder do sistema penal. ” 

ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Editora Revan, 2001, pp. 16-7. 
38 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2009, p. 20. 
39 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2009, p. 20. 
40 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2009, p. 13. 
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e o materialismo de outrora em favor da recuperação de uma abordagem mais humanista e mais 

solidária das relações jurídicas.”41 Portanto, é inquestionável que o trato dispensado ao usuário 

seja também embasado na dignidade humana, privilegiando-a como valor a ser seguido. 

No que condiz ao tratamento dispensado aos direitos da personalidade, direitos humanos 

e direitos fundamentais no decorrer do tempo, é oportuno registrar que foram tratados através 

de diferentes enfoques e denominações. Como expõe Anderson Shreiber, a Assembleia 

Constituinte Francesa refere-se à declaração de 1789 como Direitos do Homem e do Cidadão, 

enquanto a Declaração das Nações Unidas utiliza o vocábulo direitos humanos e, por sua vez, 

a Constituição Federal de 1988 dispensa ao Título II o tratamento de Direitos e Garantias 

Fundamentais e, no que condiz a legislação civil, logo no início deste diploma, positiva-se um 

capítulo aos Direitos da Personalidade42, não obstante sendo certo que as expressões trata-se 

“do mesmíssimo fenômeno encarado por facetas variadas” e, certamente, “não deve gerar 

confusões”, especialmente considerando que todas essas diferentes designações destinam-se a 

contemplar atributos da personalidade humana merecedores de proteção jurídica”. 

Ainda é comum dispensar variados “nomes para a disciplina de Direitos Humanos. Em 

alguns lugares, chamam-na Direitos do Homem, em outros, de Liberdades Públicas, como 

preferem os franceses.”43 De toda sorte, é comum reconhecer que a expressão direitos humanos 

é mais utilizada no plano internacional, enquanto direitos fundamentais aponta para os direitos 

positivados na constituição do país e, por sua vez, direitos da personalidade se refere aos 

atributos humanos protegidos pela lei, nacional e internacional, que disciplinam as relações 

privadas.44 A utilização da expressão direitos humanos como direitos fundamentais ou vice- 

versa, ocorre especialmente em virtude da “convergência entre tais direitos, afinal, os Direitos 

Fundamentais, no caso brasileiro, são, em sua grande maioria, uma réplica dos direitos e 

garantias assegurados por uma série de tratados internacionais dos quais a República brasileira 

é signatária. Tal processo, inclusive, ficou conhecido como constitucionalização dos direitos 

humanos. Autores como Alexandre de Morais e Paulo Bonavides, inclusive, adotam, em suas 

obras, ambas as expressões de forma conjunta: Direitos Humanos Fundamentais”45. 

 

41 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013, p. 7. 
42 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013, p. 13. 
43 FILHO, Napoleão Casado. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 20. 
44 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013, p. 13. 
45 FILHO, Napoleão Casado. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, pp. 22-3. 
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Com a acepção de que personalidade jurídica é a condição natural do homem e que os 

direitos da personalidade são próprios do ser humano, inerentes à condição de pessoa, surge a 

compreensão de que a ausência de tutela destes bens essenciais, corresponderia à perda de valor 

de qualquer outro bem tutelado pela norma. Trata-se, pois, da tutela da própria pessoa, 

protegendo direitos “como o direito à vida, o direito à integridade física e psíquica, o direito à 

integridade intelectual, o direito ao próprio corpo, o direito à intimidade, o direito à privacidade, 

o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao nome, dentre outros. 

Todos esses direitos são expressões da pessoa humana considerada em si mesma. Os bens 

jurídicos mais fundamentais, primeiros, estão contidos nos direitos da personalidade”46. 

No caso do usuário de drogas, vários destes direitos estão relacionados. Cita-se 

essencialmente o disposto no Artigo 5o, inciso X da Constituição Federal que dispõe como 

cláusula pétrea a inviolabilidade da vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando, inclusive, o direito de reparação em caso de dano material e moral decorrente da 

agressão. Registram que “a intimidade deve ser entendida como a liberdade de se ter 

tranquilidade no desenvolvimento das relações pessoais e íntimas da vida,”47 enquanto a 

privacidade “se aproxima a ideia de segredo, de sigilo, de não-publicidade, de direito de estar 

só, como se diz na doutrina americana, ou direito de estar tranquilo, expressão utilizada por 

Carbonnier”48. 

É certo, principalmente, que estes direitos asseguram a realização pessoal do indivíduo 

e estão inerentes à condição de existência do ser humano, “relacionados diretamente com o 

princípio da liberdade. Confundem-se esses com as chamadas liberdades públicas negativas, ou 

por lado, a tese de que o Estado deveria interferir o mínimo possível nas relações entre os 

particulares, demonstrando o sentido negativo das liberdades públicas”49. Com acento na 

dignidade humana, o estado é chamado a se abster diante da busca individual de realização, 

respeito o direito natural já reconhecido ao homem, “o livre-arbítrio, a dignidade pessoal, o 

 
 

46 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2009, p. 21. 
47 FILHO, Napoleão Casado. Direitos Humanos Fundamentais (Coleção Saberes do Direito). São Paulo: Editora 

Saraiva, 2012, p. 170. 
48 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2009, p. 163. 
49RICCITELLI, Antônio. Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição. 4. ed. Barueri: Editora 

Manole, 2007, p. 112. 
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direito de realização de sua felicidade terrena conectada com seu destino transcendental e outras 

inúmeras características, consideradas personalíssimas.” Acrescenta-se, inclusive, que estes 

“integrantes do direito natural, são insuscetíveis a variações espaço-temporais ou a quaisquer 

influências de lei humana. São também conhecidas como direitos subjetivos do homem contra 

o Estado”50. 

Retomando então o proibicionismo como política criminal de drogas e, buscando 

enquadrá-lo, especialmente diante do pragmatismo jurídico, com o fundamento da dignidade 

humana e os direitos da personalidade, é notório que a criminalização das drogas acarreta mais 

prejuízos que resultados positivos, tanto no aspecto social, econômico e jurídico. Isto 

considerando que, além da questão do usuário e seus direitos individuais ultrajados em um 

Estado Democrático de Direito, a criminalização do uso das drogas fomenta o tráfico de drogas, 

vale dizer, a criminalização do uso de drogas fornece o poder oriundo do monopólio de um 

mercado negro das drogas. 

 
1.2 DA AUTONOMIA PESSOAL COMO DIREITO DA PERSONALIDADE E OS LIMITES 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
Na questão dos usuários, o direito de ter a escolha de fazer uso de determinada 

substância estaria relacionado ao atributo intrínseco da pessoa humana, ligado diretamente ao 

direito de integridade psíquica ou mental. Segundo Luiz Roberto Barroso, a autonomia do ser 

humano representa elemento ético da dignidade humana e é entendida como o “fundamento do 

livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar, da sua própria maneira, o ideal de viver 

bem e de ter uma vida boa. A noção central aqui é a de autodeterminação: uma pessoa autônoma 

define as regras que vão reger a sua vida”51. 

É certo, porém, que a autonomia implica em reconhecer a necessidade de satisfazer 

condições básicas para que seja legítima, como identificar atributos de razão, independência e 

escolha. Importa então que a pessoa do usuário detenha, diante de sua opção pelo uso de 

 
50 RICCITELLI, Antônio. Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição. 4. ed. Barueri: Editora 

Manole, 2007, p. 108. 
51 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. 3. 

reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 82. 
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determinada substância, a razão, compreendida como o discernimento mental e a capacidade 

de tomar decisões informadas, bem como detenha independência em sua escolha, tomando-a 

ausente de coerção e manipulação e, por último, seja real a escolha realizada, ou seja, diante de 

determinada opção, tenha o usuário outras alternativas capazes de serem também realizadas.52 

Seguindo os ensinamentos de Barroso, ao tratar da dignidade humana no direito 

constitucional contemporâneo, em que se estuda a ética kantiana53 por oferecer entendimentos 

a partir de noções da razão e do dever, revela-se a capacidade da pessoa em controlar suas 

paixões e de encontrar em seu próprio ser a lei moral que será o norte de suas ações conscientes 

como escolha pessoal do modo de viver sua vida. A conjuntura moral kantiana é a autonomia 

desprovida de influências heterônomas, não dependendo assim o indivíduo da vontade de 

terceiros ou da coletividade, mas sim, compreendendo a ideia de liberdade, enquanto no 

contexto da prática política e da vida social, a vontade individual estaria, por sua vez, limitada 

pelas normas, direitos e costumes. Melhor explicando o eminente jurista: 

 
 

Note-se que no sistema moral kantiano a autonomia é a vontade que não sofre 

influências heterônomas e corresponde à ideia de liberdade. Contudo, na prática 

política e na vida social, a vontade individual é restringida pelo direito e pelos 

costumes e normas sociais. Desse modo, ao contrário da autonomia moral, a 

autonomia pessoal, embora esteja na origem da liberdade, corresponde apenas ao seu 

núcleo essencial. A liberdade tem um alcance mais amplo, que pode ser limitado por 

forças externas legítimas. Mas a autonomia é a parte da liberdade que não pode ser 

suprimida por interferências sociais ou estatais por abranger as decisões pessoais 

básicas, como as escolhas relacionadas com religião, relacionamentos pessoais, 

profissão e concepções políticas, entre outras. 

A autonomia, portanto, corresponde à capacidade de alguém tomar decisões e de fazer 

escolhas pessoais ao longo da vida, baseadas na sua própria concepção de bem, sem 

influências externas indevidas. Quanto às suas implicações jurídicas, a autonomia está 

subjacente a um conjunto de direitos fundamentais associados com o 

constitucionalismo democrático, incluindo as liberdades básicas (autonomia privada) 

e o direito à participação política (autonomia pública). Com a ascensão do Estado de 

bem-estar social, muitos países ao redor do mundo passaram a incluir, na equação que 

 
52 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. 3. 

reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, pp. 82-3. 
53 “Immanuel Kant (1724-1804), um dos filósofos mais influentes do Iluminismo, é uma referência central na 

moderna filosofia moral e jurídica ocidental. Muitas das suas reflexões estão diretamente associadas à ideia de 

dignidade humana e, consequentemente, não é surpresa que ele seja o autor mais frequentemente citado nos 

trabalhos sobre essa matéria. A ética kantina é inteiramente baseada nas noções de razão e dever, na capacidade do 

indivíduo dominar suas paixões e interesses próprios e descobrir, dentro de si mesmo, a lei moral que deve orientar 

sua conduta.” BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional 

Contemporâneo: A construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto 

Laport de Mello. 3. reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 69. 



29 
 

 

 
 

resulta em verdadeira e efetiva autonomia, o direito fundamental social a condições 

mínimas de vida (o mínimo existencial).
54

 

 
Significa qualificar a autonomia privada como autogoverno do indivíduo, o conceito- 

chave que fomenta a liberdades individuais, mas, importa também afirmar, que a autonomia 

privada não resulta em direitos absolutos, pois, “a autonomia privada, como um elemento 

essencial da dignidade humana, oferece um relevante parâmetro para a definição do conteúdo 

e do alcance dos direitos e liberdades, mas não dispensa o raciocínio jurídico da necessidade de 

sopesar fatos complexos e de levar em considerações normas aparentemente contraditórias, 

com a finalidade de atingir um equilíbrio adequado diante das circunstâncias”55. E, no que tange 

aos usuários de drogas, mesmo diante dos direitos de personalidade já reconhecidos no 

ordenamento jurídico, o necessário equilíbrio não poderia ser diferente, pois se trata de matéria 

que conduz a questionamentos complexos e “problematizações sobre os limites adequados entre 

a dignidade como autonomia e a dignidade modelada por forças heterônomas como valores 

sociais e políticas legislativas”56. 

É preciso então sopesar na equação que objetiva a constatação da verdadeira autonomia, 

as bases da autonomia privada, conjugada com a autonomia pública e, por sua vez, em vista da 

ascensão do Estado de bem-estar social, as circunstâncias que condicionam esta autonomia, no 

sentido de constatar se o mínimo existencial ou o direito básico de acesso àquilo que é essencial 

para a existência humana digna, também deve ser atendido, requisitos estes que devem ser 

satisfeito para que a autonomia do usuário seja legítima perante o ordenamento jurídico. 

Tendo já definido a autonomia privada como aquilo que diz respeito ao universo 

individual do ser humano, no sentido de tratar da autonomia pessoal como ponto neutro, 

significando então o livre exercício da vontade de cada indivíduo, regido por seus valores, 

interesses e vontade individual, torna-se possível visualizar facilmente a autonomia pública. 

 

 
54 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. 3. 

reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 82. 
55 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. 3. 

reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 83. 
56 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. 3. 

reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 94. 
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Em sentido contrário a autonomia pessoal, a autonomia pública está relacionada à cidadania e 

à participação da vida pública, especialmente considerando que a participação do cidadão 

resultaria no regramento da sociedade que está inserido e na concretização dos interesses 

comuns dos que a integram, isto ao considerar que “a democracia é uma associação para o 

autogoverno, ela exige uma relação mútua entre o cidadão individual e a vontade coletiva”57. 

Por sua vez, a equação da legítima autonomia deve se dar se respeitado o deferimento 

do mínimo existencial, eis que diretamente relacionado ao conceito de dignidade humana e, não 

obstante seja o conceito de mínimo existencial relacionado aos direitos sociais58, não se pode 

conceber a existência de autonomia privada legítima, que outorga o direito ao homem livre 

optar pelo uso de determinada substância, se este estiver sob a égide das necessidades pessoais 

indispensáveis. Esta interferência de condições determina a vontade, maculando com isso a 

opção efetivamente livre. 

Por isso, para que seja legítimo o exercício do direito da integridade psíquica que 

culmina na autodeterminação do ser humano, é preciso reconhecer que este mesmo ser humano 

esteja, quando da conduta atualmente tipificada como uso de drogas, devidamente livre para 

definir suas escolhas e, para tanto, isto ocorrerá somente se tiver condições mínimas que lhe 

asseguram a capacidade de escolha e não esteja, assim, sua opção condicionada a uma 

necessidade, casos como os dependentes de drogas mais pesadas como o Crack, que 

renunciando ao mínimo existencial de uma vida digna, se permitam, pela dependência frenética 

e doentia do uso destas substâncias, viver em condições essencialmente desumanas. Nestas 

circunstâncias, o mínimo existencial se apresenta como ponto que se relaciona aos atributos de 

razão, independência e escolha, que devem estar presentes na autonomia pessoal e fazem surgir, 

inclusive, discussões sobre a possibilidade de interdição da pessoa. 

Desta forma, sopesando estes pontos essenciais da autonomia, é preciso analisar outro 

viés da dignidade humana, como valor comunitário, representando por sua vez, o elemento 

social da dignidade. Vale dizer, não obstante a autonomia pessoal sirva para reconhecer a 

 
 

57 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. 3. 

reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 84. 
58 “Outra corrente compreende a dignidade da pessoa humana enquanto direitos sociais; apenas depois de estes 

terem sidos atendidos há a referência aos direitos individuais.” BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de 

Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 17. 
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existência do universo individual pertencente a cada pessoa, este não estaria à parte do todo, 

preso somente a si mesmo, mas em verdade inserido e em constante relação com uma 

comunidade, estado, país e, por fim, pode-se dizer até mesmo, integrando à comunidade 

mundial. Portanto, “não é difícil compreender e justificar a existência de um conceito de 

dignidade como valor comunitário, que faz parte do conteúdo e delineia os contornos da 

dignidade humana ao lado do valor intrínseco e da autonomia”59. Barroso especifica 

detalhadamente a dignidade humana como valor comunitário: 

 
A dignidade como valor comunitário enfatiza, portanto, o papel do Estado e da 

comunidade no estabelecimento de metas coletivas e de restrições sobre direitos e 
liberdades individuais em nome de certa concepção de vida boa. A questão relevante 

aqui é saber em quais circunstâncias e em que grau essas ações devem ser 

consideradas legítimas em uma democracia constitucional. A máxima liberal de que o 
Estado deve ser neutro em relação às diversas concepções de bem em uma sociedade 

pluralista não é incompatível, obviamente, com restrições resultantes da necessária 

coexistência entre diferentes pontos de vista e de direitos potencialmente conflitantes. 
Tais interferências, porém, devem ser justificadas sobre as bases de uma ideia legítima 

de justiça, de um consenso sobreposto, que possa ser compartilhado pela maioria dos 
indivíduos e grupos. O valor comunitário, como uma restrição sobre a autonomia 

pessoal, busca sua legitimidade na realização de três objetivos: 1. A proteção dos 

direitos e da dignidade de terceiros; 2. A proteção dos direitos e da dignidade do 

próprio indivíduo; e 3. A proteção dos valores sociais compartilhados.
60

 

 
A exemplo de limitação da autonomia pessoal utilizando a própria dignidade humana 

como valor comunitário como base de intervenção da autonomia privada, é o caso do francês 

Manuel Wackenhein que, por ser portador de nanismo e devidamente equipado com roupas de 

proteção, se permitiu ser arremessado por clientes de bares e discotecas em uma competição 

que ficou conhecida como lancer de nain (lançamento de anão)61. 

Contudo, o prefeito da cidade de Morsang-sur-Orge proibiu a prática desta competição 

com fundamento de que esta prática violava a dignidade humana e, com isso, o caso inusitado 

passa ser diferente da grande maioria das avocações pelo reconhecimento do valor intrínseco 

do homem, pois neste caso, o anão postulou até o Comitê de Direitos Humanos das Nações 

 
59 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. Belo 

Horizonte-MG: Editora Fórum, 3. reimpressão, 2014, p. 89. 
60 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoas Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

construção de um conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução de Humberto Laport de Mello. Belo 

Horizonte-MG: Editora Fórum, 3. reimpressão, 2014, p. 88. 
61 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013, p. 1. 
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Unidas afirmando que em sua ótica não havia ofensa à sua dignidade humana e sim a autonomia 

de escolha, e que se houve ofensa, esta ocorreu somente quando lhe retiraram o direito de 

trabalhar em ofício que lhe realizava como ser humano, já que por ser justamente portador de 

nanismo, as oportunidades de trabalho eram raras, logo, postulava que, se preciso fosse, não 

havia a necessidade de proteger sua dignidade humana. 

Não obstante os fundamentos de Wackenhein, foi mantida a proibição por entender que 

a prática desta competição de arremesso de anão ofendia a sua dignidade e, neste ponto, é 

possível relacionar, dadas as peculiaridades de cada questão, com a postulação da 

descriminalização do uso das drogas com fundamento nos direitos da personalidade. Destaca- 

se que “o lançamento de anão não foi proibido porque causava prejuízo a outras pessoas, mas 

porque prejudicava, segundo as autoridades francesas, o próprio Wackenheim. Sua vontade, 

vale dizer, não violava direito alheio, violava direito próprio”62. 

Essa limitação revelada à autonomia pessoal considerando a própria dignidade humana 

para tanto, choca-se diretamente com a definição de liberdade encartada na Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão de 178963, que define em seu Artigo 4o, que: 

 
Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. 
Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão 
aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. 

Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.
64

 

 
Portanto, ao passo que se constata que na tipificação do crime de uso de drogas, o que 

se criminaliza é, unicamente, a opção individual em escolher fazer o uso de determinada 

substância proibida por lei, é denotado que não há correspondência com a definição de liberdade 

constante na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, pelo que, a liberdade é tida como 

a possibilidade de fazer tudo que não prejudique ao próximo, o que não ocorre por ser questão 

de opção pessoal e universo único da pessoa. E, a segunda parte deste dispositivo vai além, 

apontando que a limitação desejada à autonomia pessoal não poderá ser válida se acaso não for 

 

 
62 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013, p. 2. 
63 ONU. Organização das Nações Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/ 

2018/10/DUDH.pdf. Acesso: 10 jul. 2019. 
64 ONU. Organização das Nações Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/ 

2018/10/DUDH.pdf. Acesso: 10 jul. 2019. 
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promulgada para o fim de proteger os mesmos direitos de outros membros da sociedade, tendo 

que, inclusive, tais limitações estejam previstas em lei. 

A partir de todo este contexto, que somado ao insucesso do proibicionismo no que 

condiz à repressão do uso das drogas, culminou em forçar a mudança de foco, passando do 

combate específico às drogas e focando no ser humano, foi o que restou registrado, após “a 

sessão Especial da Assembleia Geral da ONU sobre Problema das Drogas, ocorrido em Nova 

York em 19 de abril de 2016, em que a ideia de centrar o problema nos seres humanos e não 

nas substâncias, bem como o enfoque na saúde pública, nos direitos humanos e no 

desenvolvimento, esteve presente e foi incorporada ao documento final”65. Esta premissa já é a 

orientação da ONU para as comunidades internacionais. 

A partir desta ótica, vale dizer que, quando os objetivos das legislações que disciplinam 

a questão da drogadição possui como ponto central o ser humano e não as substâncias, é possível 

se falar em direitos aos usuários. Em verdade, “as palavras direitos e drogas raramente 

apareciam na mesma frase quando se falava do consumo de substâncias”66. E, neste ponto, 

vários países já atualizaram sua legislação de repressão às drogas, regulamentando o uso de 

substâncias, tais como a Cannabis. O Uruguai passou por “um momento fervoroso no que se 

refere à discussão e à regulamentação do consumo de diferentes substâncias. O fenômeno 

começou em 2008, quando a Lei n. 18.256 propôs o controle da venda, da publicidade e do 

consumo de tabaco”67. 

Obtendo pontos positivos nesta nova política legislativa, especialmente no que condiz a 
 

 
65 “O Uruguai tem sido um ator fundamental na inclusão da perspectiva de direitos humanos nos textos e resoluções 

dos organismos internacionais. O Ex-embaixador e representante do Uruguai nas Nações Unidas, Milton Romani, 

artífice fundamental dessa conquista, me contou a seguinte história: Honra-me ter chefiado a delegação do Uruguai 

na Comissão de Narcóticos das Nações Unidas em Viena, em 2008, e ter protagonizado uma batalha política e 

diplomática de grande envergadura. Com o apoio de organizações (Transnational Institute e Wola), fizemos o 

Primeiro Diálogo Informal sobre Drogas em 2007, patrocinado pela JND e realizado em Montevidéu. Ali 

resolvemos promover a devida integração dos instrumentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos com 

a política de fiscalização das drogas. Na Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU sobre Problema das Drogas, 

ocorrida em Nova York em 19 de abril de 2016, a ideia de centrar o problema nos seres humanos e não nas 

substâncias, bem como o enfoque na saúde pública, nos direitos humanos e no desenvolvimento, esteve presente 

e foi incorporada ao documento final – agora como um consenso de toda a comunidade internacional.” MALGOR. 

Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: Summus Editorial, 

2019, pp. 139-40. 
66 MALGOR. Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: 

Summus Editorial, 2019, p. 134. 
67 MALGOR. Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: 

Summus Editorial, 2019, p. 134. 
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presença de indicadores positivos na saúde pública, o Uruguai promulgou em 2014, a “Lei 

19.172, de controle e regulação da aquisição, importação, produção e consumo de Cannabis”68. 

 
1.3 JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 635.659 – CRIMINALIZAR 

OU DESCRIMINALIZAR O USO DE (QUAIS) DROGAS 

 
Está em pauta no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário no 63565969, que 

possui por objeto a compatibilidade ou não da tipificação do porte de drogas para consumo 

pessoal, previsto no Artigo 28 da Lei 11.343/2006, com os princípios constitucionais da 

intimidade e da vida privada, que são corolários dos direitos da personalidade. A discussão 

central é em torno da descriminalização do uso das drogas, especificamente se o uso deve ser 

conduta tipificada pelo Direito Penal na condição de ultima ratio do ordenamento jurídico, ou 

deve ser o uso disciplinado pelas demais áreas do direito, como o Direito Administrativo, com 

previsões de apreensão, proibição de consumo em lugares públicos, submissão a tratamento de 

saúde, dentre outras medidas também no âmbito do Direito do Consumidor, como a 

regulamentação do mercado de consumo, como tem acontecido no Uruguai, onde “o controle 

estatal abrange a importação, a exportação, o plantio, o cultivo, a colheita, a produção, a 

aquisição, o armazenamento, a comercialização e a distribuição de Cannabis e seus derivados, 

sendo permitido o uso para fins medicinais e de pesquisa, mediante autorização e controle do 

Ministério de Saúde Pública. Outros usos de Cannabis serão regulados pelo Instituto de 

Regulação e Controle de Cannabis (IRCCA). Já o cânhamo, Cannabis de uso não psicoativo 

(teor inferior a 1% de THC), fica a cargo do Ministério de Pecuária, Agricultura e Pesca”70. 

De toda sorte é importante distinguir os termos utilizados neste assunto, uma vez que 

despenalização  corporal já ocorreu para o delito de porte de drogas para consumo pessoal por 
 

 
68 MALGOR. Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: 

Summus Editorial, 2019, p. 134. 
69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 635659. Tema 506. Tipicidade do porte de droga 

para consumo pessoal. Recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a 

compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com 

os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numero 

Processo=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506#. Acesso: 04 maio 2019. 
70 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 33. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&amp;numero
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&amp;numero
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ocasião da atual lei de drogas, restando somente a aplicação de penas alternativas, como a 

advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida 

educativa de comparecimento em programas ou cursos educativos. 

Como o nome sugere, descriminalizar é deixar de tipificar determinada conduta como 

crime, podendo se dar de duas maneiras, “uma delas é a descriminalização de jure, ou seja, feita 

por uma mudança de lei” e “a outra é a chamada descriminalização judicial que muda o modo 

de aplicar a lei, sem que ela mesma seja alterada. É uma descriminalização na prática, que 

depende da atuação dos juízes no dia a dia”71. Portanto, normalmente quando se fala em 

descriminalizar, relaciona-se com o crime de posse de drogas para consumo pessoal. E, no que 

condiz à legalização, normalmente está relacionada a opção política, devendo então ser 

processada pelo Poder Legislativo que, reconhecendo a descriminalização da conduta de posse 

de drogas para consumo pessoal, regulamentaria o modo de aquisição, a quantidade e a 

qualidade da droga, bem como disciplinaria políticas públicas mais eficazes para redução de 

danos. 

Portanto, uma onda do abolicionismo tem atingido e questionado duramente a política 

proibicionista que deflagra a repressão, inclusive contra o uso de drogas, uma vez que com o 

passar do tempo tem-se demonstrado que “não tratar usuários de drogas como criminosos é 

uma tendência na Europa e na América Latina”72. Exemplos como Portugal, Espanha, México, 

especialmente vários membros dos Estados Unidos, país que mais sustentou a bandeira da 

guerra às drogas ao longo do tempo, como também o Uruguai, modificaram suas legislações 

proibicionistas em busca de alternativas menos gravosas ao cidadão e ao estado, bem como 

pautadas no reconhecimento dos direitos do homem, que é defeso às investidas indevidas do 

estado na esfera privada. Na data de “1o de julho de 2001, Portugal tornou-se o primeiro país a 

mudar sua lei para descriminalizar as atividades ligadas ao consumo de todo e qualquer tipo de 

droga. Usar ou portar drogas continua sendo ilegal no país, o que significa que a polícia ainda 

pode notificar alguém que for flagrado com substâncias ilícitas. A diferença é que o usuário não 

pode ser levado para a delegacia, e tudo o que lhe acontece a seguir não tem nenhuma relação 
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com a esfera criminal”73. 

Na América Latina, o grande exemplo de mudança do proibicionismo para uma 

abordagem mais abolicionista na questão das drogas é o Uruguai, que a partir da Lei 

19.172/2014 “escreveu um novo capítulo na história das políticas de drogas, ao promulgar uma 

lei que regulamenta o comércio de maconha para uso recreativo, medicinal, industrial e 

científico. A proposta veio do Poder Executivo, em julho de 2012, quando o país atravessava 

uma crise de violência associada ao narcotráfico”74. Nesta mesma sintonia, descriminalizando 

o uso da Cannabis, os EUA também se mostraram pioneiros, “em 2012, plebiscitos nos Estados 

de Colorado e Washington aprovaram a Emenda 64 e a iniciativa 502, respectivamente, 

legalizando a erva para uso recreativo em mercados regulados como o do álcool. Apesar de a 

iniciativa contrariar diretamente a lei federal, o então presidente Barack Obama deu aos Estados 

a garantia de que sua autonomia legislativa seria respeitada, como é tradição naquele país”75. 

No Brasil, como denotou o Ministro Luiz Roberto Barroso por ocasião de seu voto no 

Recurso Extraordinário 635.65976, o problema é bem mais grave que nos países de primeiro 

mundo, pois no Brasil não se tem somente a questão do usuário com suas garantias individuais, 

mas também o mais gravoso neste cenário, o poder do tráfico de drogas. Não obstante a 

importância de se analisar os direitos dos usuários a partir dos fundamentos constitucionais que 

sustentam estes direitos, especialmente em vista dos direitos da intimidade, privacidade e 

autonomia pessoal, em verdade, o grande problema a ser enfrentado é o poder do tráfico de 

drogas que, conjugando uma série de crimes correlatos à sua atividade, dominam comunidades 

inteiras, mormente as mais pobres. 

Especificando Barroso que no caso dos Autos, trata-se da substância psicoativa 

conhecida por maconha, onde se processa um homem, então presidiário à época dos fatos, por 
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Leya, 2014, p. 273. 
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Leya, 2014, p. 260. 
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para consumo pessoal. Recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a 
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os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: 
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portar a quantia de 3 (três) gramas da droga para consumo pessoal, ressaltou o eminente 

Ministro que seu posicionamento pela descriminalização seria vinculado estritamente a esta 

substância. E, sopesando, por sua vez, o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal 

como marco na defesa e proteção dos direitos fundamentais e o dever de rever, a partir do 

pragmatismo jurídico, a contextualização (circunstâncias objetivas da realidade) e o 

consequencialismo (consequências que a decisão vai produzir no mundo real), defendeu em seu 

voto que a descriminalização é uma forma de combater o poder do tráfico de drogas, já que a 

proibição fornece ao criminoso e sua organização, o monopólio de produtos cuja demanda pelo 

homem nunca foi ceifada da sociedade, criando então o mercado negro das drogas. Para tanto, 

estabeleceu algumas premissas “fáticas e filosóficas” que nortearam o seu convencimento pela 

descriminalização do uso de Cannabis: 

1. Consumo de drogas é uma coisa ruim e consequentemente o papel do Estado e da 

sociedade devem ser o de desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico; 

2. O fracasso da guerra às drogas que, deflagrada especialmente nos anos de 1970 e, 

passados mais 40 anos segue com o consumo crescente, não se tratando adequadamente o 

dependente e, agravando a problemática, há também a explosão do poder do tráfico, isto tudo 

a um alto custo do erário. 

3. Se deve olhar o problema das drogas sob uma perspectiva brasileira, isto considerando 

que nesta realidade o problema das drogas não é somente o usuário, mas principalmente a 

questão do poder do tráfico de drogas, diferentemente dos países de primeiro mundo. O tráfico 

desempenha concorrência desleal a qualquer atividade lícita e revela uma tragédia moral 

brasileira, pelo que, retira das famílias pobres a possibilidade de se educar os seus filhos na 

honestidade. Portanto, para se neutralizar o poder do tráfico se deve tomar a medida radical de 

acabar com a ilegalidade das drogas em sua produção, distribuição e consumo. 

Estabelecendo prioridades em seu argumento, visando como primeiro objetivo acabar 

com o poder do tráfico de drogas e, em segundo, reconhecer que se deve combater o problema 

carcerário onde jovens primários e pobres, especialmente negros, lotam os presídios como 

traficantes e passam a cursar a escola do crime e o círculo vicioso de violência, onde se começa 

o que chamou de: “genocídio brasileiro”. E, só por último então deve vir a questão do usuário 

de drogas, isto não por ser menos importante, mas em vista do fato de se tratar de opção pessoal, 

onde o sujeito assume o risco deliberadamente de praticar a conduta, enquanto o risco de uma 
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atividade não se justifica por si só para ser criminalizada. 

Afirmando que “em uma democracia não tem tabu”, o Ministro Barroso se propõe a 

utilizar o caso destes autos para promover uma medida de combate ao tráfico de drogas, o 

principal vilão do cenário da guerra às drogas. O consumidor não deseja pactuar com o crime 

organizado, antes, preferiria a segurança legal para exercer sua liberdade através de suas buscas, 

aliás, afirma-se que, pelo fato do uso ser crime, prejudica o próprio bem jurídico tutelado, a 

saúde pública, uma vez que o usuário se afasta de toda e qualquer autoridade com receio de ser 

identificado e processado criminalmente. A criminalização da conduta individual do uso e, 

consequentemente, a maneira clandestina de aquisição de drogas pelo usuário, outorgam então 

poder ao tráfico de drogas que, vale a pena registrar, é o núcleo lucrativo das organizações 

criminosas, as quais congregam outros delitos de intensa gravidade, como o tráfico de armas, 

cooptação de menores para traficância e o controle de comunidades inteiras, especialmente os 

marginalizados e pobres. 

A violência gerada pelo crime organizado no controle da atividade de tráfico de drogas 

é fruto da criminalização das drogas. Melhor explicando, “uma das dificuldades de vender 

drogas ilícitas é que, à margem da lei, os comerciantes não têm a quem recorrer quando alguma 

coisa dá errado. Quando um fornecedor entrega droga de baixa qualidade ou um cliente deixa 

de pagar, o que o traficante pode fazer? Procurar um advogado ou chamar a polícia não dá. O 

jeito é resolver seus problemas com violência. Ser temido é a melhor – e geralmente a única – 

forma de ser respeitado nesse negócio. Quem não constrói essa reputação acaba perdendo 

espaço para quem faz valer sua valentia”77. 

Vários são os relatos de que as drogas ilegais enriquecem grupos criminosos pelo mundo 

inteiro, a exemplo, “no início dos anos 1980, o colombiano Diego Montoya abandonou os 

tradicionais negócios de sua família, como a pecuária e a cafeicultura, em nome de um negócio 

bem mais lucrativo: o refino de cocaína. Ele comprava pasta-base no Peru para processá-la em 

laboratórios nas suas terras no Valle del Norte e depois vendia a droga para chefões do cartel de 

Cáli. Para facilitar a importação da matéria-prima, ele comprou vários aviões e construiu pistas 

de pouso clandestinas. O empreendimento durou mais de uma década e cresceu a ponto de sua 
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quadrilha tornar-se uma das maiores fabricantes de cocaína do país – e do mundo -, com uma 

produção de cerca de 4 toneladas de cocaína por mês”78. Na Itália, “a máfia calabresa 

Ndrangheta migrou dos sequestros para o tráfico de cocaína na década de 1980, para tornar-se 

um dos principais fornecedores de droga da Europa, faturando cerca de US$ 35 bilhões por ano. 

Seus líderes, como Antonio Pelle, preso em 2008, estão sempre entre os mais procurados do 

país”79. 

A criminalização do uso das drogas ilícitas, portanto, gera poder. Não se fala 

necessariamente em abolir a ilegalidade da conduta do tráfico de drogas, o que se sustenta é 

distinguir de maneira mais precisa o usuário do traficante, regulamentar o consumo, produção 

e aquisição de determinadas substâncias psicoativas que mesmo diante da proibição persistem 

em serem utilizadas. No caso da maconha, especificadamente a droga apreendida nos autos em 

pauta no Supremo Tribunal Federal, existem exemplos de outros países que adotaram previsões 

legais objetivas de quantidade para distinguir o usuário do traficante. Em Colorado e 

Washington “a lei permite a compra de até 28,5 gramas por vez, para maiores de 21 anos 

(mesmo turista), em locais habilitados pelo governo para esse tipo de comércio. É crime 

consumir a droga em locais públicos e dirigir sob efeito dela80”. Na Espanha, a fuga dos usuários 

do tráfico de drogas fez com que se desenvolvesse os “clubes sociais de Cannabis”, consistente 

em grupo de pessoas que compõe um circuito fechado de seus membros e, através de suas 

mensalidades normais como de todo e qualquer clube, conseguem “obter maconha de origem 

controlada e os torna independentes do crime organizado, ao mesmo tempo que recolhem 

impostos para o governo e mantém menores de idade e turistas afastados de sua produção de 

maconha”81. 

Como bem deve ser ressaltado, não está a se afirmar que drogas seja bom, antes, 

justamente reconhecendo o alto poder de destruição à vida humana associada às mazelas da 

outorga do poder ao tráfico de drogas, que se busca uma política de redução de danos. Na 2a
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edição da revista Plato – Drogas e Políticas, publicada pela Plataforma Brasileira de Política de 

Drogas (PBPD), ao estudar as Diretrizes para Redução de Riscos no Uso de Cannabis 

(DRRUC), concluiu que “as evidências indicam que uma extensão significativa do risco de 

consequências adversas à saúde causadas pelo uso de Cannabis pode ser reduzida a partir de 

escolhas informadas de comportamento por parte dos usuários. As DRRUC baseadas em 

evidências servem como uma ferramenta de educação para a população em geral e de 

intervenção, informando os usuários sobre escolhas possíveis para melhores resultados em 

termos de saúde pública”. É neste sentido que “a proposta uruguaia se apresenta justificada a 

partir de uma preocupação em proteger o bem jurídico saúde pública, utilizando o Estado (seja 

via órgãos estatais como Ministério da Saúde, seja através de pessoas jurídicas de direito 

público não estatal para implementação da política quanto à Cannabis). São objetivos da 

proposta minimizar riscos e reduzir danos, fornecendo informação, educação e prevenção sobre 

as consequências e os efeitos associados ao consumo de drogas em geral, inclusive 

estabelecendo regras quanto ao tratamento, à reabilitação, à reinserção dos usuários 

problemáticos de drogas”82. 

Esta subjetividade dispensada ao critério de distinção entre a condição de usuário ou 

traficante fomenta a descriminalização social e racial. É dever registrar que é muito mais fácil 

reconhecer um usuário de drogas em um bairro de classe alta, enquanto a probabilidade também 

de ser muito mais fácil confundir jovens negros em periferias como traficante e integrantes de 

organização criminosa, sendo “exatamente neste ponto em que a questão cruza com o fator 

estrutural do sistema penal e de hierarquização racial no país, pois de acordo com o relatório de 

levantamento de informações penitenciárias realizado em 2016, 53% da população brasileira se 

declara negra, e 64% dos presos no sistema penitenciário nacional são negros”83. Esta condição 

legal, portanto, prevalece em sentido contrário ao fundamento da República Federativa do 

Brasil de  construção de  uma sociedade livre, justa e solidária  e que visa também erradicar  a 
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marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais84, ao que se denota desde logo, a 

condição ilegítima da criminalização do uso de drogas em vista do Estado Democrático de 

Direito. 

Os indivíduos que postulam pela guerra às drogas utilizando o proibicionismo, inclusive 

ao uso de certas substâncias, normalmente sustentam argumentos como: “drogas fazem mal, 

então seu uso deve ser desencorajado; é preciso proteger as crianças do uso de drogas e proibir 

o uso manda uma mensagem de que isso é errado; usuários devem ser combatidos porque são 

eles que 'alimentam' o tráfico de drogas etc. Todos esses argumentos, no entanto, partem de um 

pressuposto geral de que proibir o uso ajuda a controlar a demanda. O medo de ser punido, de 

ser estigmatizado por uma condenação por uso de drogas e consequente barreira simbólica 

cumpririam a missão de desencorajar as pessoas a usar substâncias proibidas. Descriminalizar 

o uso, por sua vez, removeria todos esses entraves e deixaria a população mais propensa a se 

drogar, além de mandar uma 'mensagem errada' para a população, de que usar drogas é algo 

aceitável. ” Contudo, estes argumentos foram colocados à prova ao longo do tempo, 

especialmente após os próprios anos altos do proibicionismo, na década de 1970, com os 

movimentos de contracultura. Ademais, após alguns países regulamentarem o uso de 

determinadas drogas, tanto de maneira geral em certos países europeus ou especificadamente a 

maconha, “a prática mostrou que a descriminalização tem pouco ou nenhum efeito sobre o 

consumo. Na Europa, por exemplo, países que não punem usuários, como Itália e Alemanha, 

têm taxas de consumo menores do que países que castigam seus usuários com penas de prisão, 

como Reino Unido e França. Portugal, que descriminalizou o uso de todas as drogas em 2001, 

não teve mudanças de consumo significativas nos primeiros seis anos da nova lei, como 

previam os opositores da nova política – e ainda viu o uso diminuir entre adolescentes”85. 

Naturalmente é possível vislumbrar que onde há políticas públicas com informações 

corretas sobre os danos gerados pelas drogas e a melhor maneira de reduzir os danos ao utilizá- 

la, os riscos inerentes do uso indevido destas substâncias tendem a diminuir, afinal, “em 

ambientes de legalização, há oportunidades de intervenção que podem modificar o 
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comportamento dos usuários de Cannabis e minimizar os impactos na saúde pública. As 

avaliações das evidências por especialistas geraram intervenções semelhantes para usuários de 

álcool e também em outras áreas da saúde (por exemplo, nutrição, saúde sexual e atividade 

física). Assim, as Diretrizes para Redução de Riscos no Uso de Cannabis (DRRUC) podem ser 

uma intervenção em saúde pública válida para a Cannabis, particularmente após sua 

legalização”86. 

 
1.4 DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS 

DA PERSONALIDADE EM VISTA DA QUESTÃO DAS DROGAS 

 
A Constituição Federal em seu Artigo 5o, inciso LIV, aponta que ninguém será privado 

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, consagrando-o como princípio base 

ao ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de um princípio regente, essencial para 

compreensão de todo o sistema de regras, que é aplicado tanto no direito material como no 

direito processual, sendo obrigatório, portanto, que se faça uma análise da questão das drogas 

a partir do devido processo legal, especialmente em busca de soluções proporcionais àquilo que 

se espera de um Estado Democrático de Direito. 

É possível afirmar que a vida, a liberdade, o patrimônio e os demais direitos da 

personalidade, encontram proteção à sua vitaliciedade na Constituição que adota o due process 

of law como princípio expresso em sua Carta Política, servindo como base geral à interpretação 

e aplicação da norma constitucional e infraconstitucional, bem como ao processo legislativo e 

a função executiva. O devido processo legal é princípio constitucional do tipo jurídico 

fundamental, que está inserido expressamente no Título II da Constituição Federal, que trata 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, onde se positivou os direitos e garantias individuais e 

coletivas, expressando desde logo no caput do Artigo 5o que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade. É 

possível vislumbrar dois ângulos diferentes do devido processo legal, mais precisamente "o 

 
86 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Diretrizes Para Redução de Riscos 
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aspecto substancial (substantive due process), que indica a incidência do princípio no que diz 

respeito ao direito material ou substancial, e o devido processo legal sob o aspecto processual 

(procedural due process), indicando a aplicação do princípio ao direito processual ou 

instrumental"87. 

O devido processo legal de cunho substancial ou material, é destinado a garantir que o 

processo legislativo e atuação da administração pública, ou até mesmo ao Poder Judiciário 

quando da análise da constitucionalidade das leis, estejam em consonância com a razoabilidade. 

Neste sentido substancial do devido processo legal “ou princípio da razoabilidade, é destinado 

a evitar os abusos cometidos no Legislativo e na administração – inclusive na atividade 

legislativa e na atividade administrativa exercida pelo próprio Poder Judiciário–, pois permite 

ao Judiciário invalidar atos legislativos ou atos administrativos quando: (a) não haja relação de 

adequação entre o fim visado e o meio empregado; (b) a medida não seja exigível ou necessária, 

havendo meio alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um direito 

individual; (c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a 

medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha”88. 

Não é muito afirmar que a política criminal de drogas atualmente instituída não conduz 

a resultados proporcionais às garantias do cidadão, como já acima exposto e, por sua vez, não 

é muito também afirmar que qualquer ofensa aos direitos da personalidade, especialmente a 

instituída por lei, resta em estado de inconstitucionalidade perante as garantias reconhecidas 

pelo devido processo legal. E, seguindo o entendimento que os direitos da personalidade podem 

ser positivos ou negativos89, o devido processo legal em seu sentido material na questão das 
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influências de lei humana. São também conhecidas como direitos subjetivos do homem contra o Estado.” 

RICCITELLI, Antônio. Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição. 4. ed. Barueri: Editora Manole, 

2007, p. 108. 
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drogas estaria relacionado especialmente aos direitos negativos, uma vez que visa a limitação 

do poder estatal, ou melhor, uma abstenção deste em favor do cidadão, tais como os direitos da 

personalidade relacionado a vida privada, a intimidade, autonomia e integridade psíquica. 

Considera-se, pois, a existência de certos direitos naturais do homem, os quais são anteriores a 

formação do Estado, sendo deste, portanto, a obrigação de respeitá-los e, mais, favorecer para 

concretização dos mesmos, isto a partir de um comportamento revelado não na ação do Estado, 

mas precisamente em um omitir do mesmo.90
 

Naturalmente pode se afirmar, que o devido processo legal no sentido material se 

manifesta nos demais ramos do Direito91, tais como no Direito Administrativo, Direito Penal, 

Direito Civil, Direito Tributário e demais, sendo até mesmo possível vislumbrar a incidência da 

razoabilidade ou proporcionalidade no direito processual92, o que denota sua essencialidade à 

questão discutida atualmente no Supremo Tribunal Federal acerca da criminalização do uso das 

drogas, em pauta pelo Recurso Extraordinário 635.65993 que, tendo repercussão geral, a 

Suprema Corte discute a inconstitucionalidade do Artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (Lei de 

Drogas). 

Por outro sentido do devido processo legal, é o de cunho processual e, neste ponto bem 

mais próprio que o substancial, isto considerando que due process of law nasceu com caráter 

estritamente processual, se entendendo como vetor material somente após o trabalho da 

doutrina e jurisprudência. O sentido processual do devido processo legal corresponde ao direito 

fundamental ao cidadão de se obter do Estado um processo justo e equitativo, tratando-se de 

 

 
 

90 JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: Editora Revistas 

dos Tribunais, 2004, p. 65. 
91 “O devido processo legal se manifesta em todos os campos do direito, em seu aspecto substancial. No direito 

administrativo, por exemplo, o princípio da legalidade nada mais é do que manifestação da cláusula substantivo 

due process. (...). No direito privado prevalece o princípio da autonomia da vontade com a consequente liberdade 

de contratar, de realizar negócios e praticar atos jurídicos. JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na 

Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2004, p. 66. 
92 “Nada impede, porém, a aplicação da razoabilidade ou da proporcionalidade ao próprio direito processual. Por 

exemplo: a multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC (contempt of court) deve ser proporcional à 

conduta; a multa prevista no § 4º do art. 461 do CPC (astreintes) deve ser suficiente para garantir a satisfação do 

direito do autor e não onerar o réu – aliás, toda execução deve ser efetiva para o exequente e menos onerosa para 

o executado.” SÁ, Renato Montans de; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Processo Civil I: Teoria Geral do 

Processo. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 111. 
93 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 635659. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numero 

Processo=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506#. Acesso: 04 maio 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&amp;numero
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&amp;numero


45 
 

 

 
 

um supraprincípio que determina o respeito a outros diversos princípios94, isto para cada área 

de atuação do Direito95. E, neste sentido também se relacionaria com a questão das drogas, não 

somente com relação ao rito do processo penal que é dispensado nos casos de tráfico de drogas, 

mas também desde de sua “raiz”, vale dizer, é dever do estado ofertar ao cidadão parâmetros 

legais seguros de quem será enquadrado como usuário e quem será tido por traficante. Não 

obstante tratar-se ainda o uso de drogas como conduta típica, quem é de fato somente usuário 

não deseja responder como traficante. Em outras palavras, se há distinção legal entre a figura 

do uso e do tráfico, esta insegurança gerada pela subjetividade legal, é fonte de arbitrariedade 

e injustiças cometidas especialmente nos bairros mais pobres e marginalizados, deflagrando sua 

pior face contra a população pobre e negra da periferia. 

De frente com esta realidade legal, princípios constantes no rol do Artigo 5o da 

Constituição Federal de 1988 devem ser respeitados e garantidos, deferindo ao devido processo 

legal procedência para sua razão de ser e agir.96
 

Portanto, o devido processo legal em seu sentido processual concretiza o 

estabelecimento de princípios constitucionais capazes de limitar a abusividade do estado frente 

ao cidadão, revelando como mecanismo de proteção aos direitos da personalidade, tais como a 

honra, vida privada, intimidade, a autonomia, integridade psíquica e o próprio direito à vida.97
 

 

 

 

 

 

 

 
94 SÁ, Renato Montans de; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Processo Civil I: Teoria Geral do Processo. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 111. 
95 “Embora a Suprema Corte Americana se recusasse a definir o que seria due process of law, aplicava os 

"princípios fundamentais de liberdade e justiça" como justificadores da cláusula constitucional. A natureza da ação 

(civil ou criminal) é que vai determinar o alcance do postulado no processo, pois tanto o processo civil como o 

penal têm seus próprios padrões de como incidiria neles o due process”. JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do 

Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2004, p. 68. 
96 SÁ, Renato Montans de; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Processo Civil I: Teoria Geral do Processo. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 112. 
97 “Dentre os primeiros direitos da personalidade reconhecidos como direitos fundamentais estão o direito a vida, 

o direito a liberdade e o direito à integridade física. Foram direitos reconhecidos a partir da oposição entre 

indivíduo e Estado. Visava-se a proteger a pessoa contra as intervenções arbitrárias do Estado. Com o aumento 

populacional das cidades, com o aumento do desequilíbrio nas relações econômicas e com o avanço tecnológico, 

outras expressões de direitos da personalidade emergiram, desta vez não apenas para proteger o indivíduo contra 

o Estado, mas para protegê-lo tambémcontra a intervenção lesiva de outros particulares.” BORGES, Roxana 

Cardoso Brasileiro. Direitos da Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 

24. 
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2 POLÍTICA CRIMINAL DE DROGAS E O SISTEMA INQUISITÓRIO: O 

PROCESSO PENAL COMO VEÍCULO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PESSOA 

 
Para adentrar em uma análise mais precisa da aplicação real da Lei de Drogas, é preciso 

ter em mente a dificuldade que o operador do direito possui para distinguir o usuário do 

traficante e, ir mais além, a triste constatação de que nem mesmo o sistema prisional, cercado 

pelos muros da suposta segurança armada do Estado, estão livres da presença de psicoativos, 

proibidos ou não98. 

Nesta sintonia, imagine a seguinte situação testemunhada a um advogado de defesa 

criminal em um processo de tráfico de drogas: uma moça de 20 anos, estudante universitária, 

usuária da droga vulgarmente conhecida por maconha, foi presa com seu namorado por 

portarem um pouco mais de 17 gramas da droga. Pelas circunstâncias do delito na ótica do 

policial responsável pela prisão, entendeu que se tratava de tráfico de drogas e os manteve 

presos, mesmo os dois afirmando que são usuários e no carro onde estavam foi encontrado 

utensílios para confecção do cigarro da substância. O Ministério Público, após a homologação 

da prisão em flagrante delito, sustentou pela prisão preventiva, contudo, o Juízo entendeu, nesta 

ocasião, não estar presentes os requisitos do Artigo 312 do Código de Processo Penal99 e, por 

isso, permitiu responder ao processo em liberdade. A concreta liberdade da moça ocorreu em 

torno de 48 (quarenta e oito) horas após ser presa, período em que foi custodiada pelo Estado 

em uma sela com outras detentas. Durante uma conversa particular com o advogado em seu 

escritório, confessou que seus pais não sabiam que estavam usando a droga, e também 

confessou que a última vez que fumou a droga foi na própria prisão, apontando que estava 

chorando e nervosa por ter sido presa, momento em que uma das detentas lhe ofereceu maconha 

 

 
98 “Foram encontrados cerca de 300 gramas de maconha, oito pinos de cocaína e uma pequena quantidade de crack. 

'Não podemos afirmar se os presos estariam praticando o tráfico de drogas dentro da cadeia, ou se era para o 

próprio uso, mas o importante é que retiramos os produtos', afirma o delegado.” O BEM DITO. Vistoria na Cadeia 

de Cidade Gaúcha Localiza Drogas e Objetos Para Fuga. Notícias Bem Ditas. Umuarama: Editora Bem Dito, 30 

de Agosto de 2018. Disponível em: http://www.obemdito.com.br/cotidiano/vistoria-na-cadeia-de-cidade-gaucha- 

apreende-drogas-e-objetos-pra-fuga/19616/. Acesso: 13 maio 2019. 
99 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência 

do crime e indício suficiente de autoria. BRASIL. Lei n. 3.689/1941, de 03 de outubro de 2010. Código de Processo 

Penal. Planalto. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado 

.htm. Acesso: 13 maio 2019. 

http://www.obemdito.com.br/cotidiano/vistoria-na-cadeia-de-cidade-gaucha-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado
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com o intuito de acalmá-la. 

Note-se, portanto, que é notória a incapacidade do Estado em erradicar a presença da 

droga em suas próprias dependências. E, mais, como um discurso jurídico-penal, em plena 

vigência, não é capaz de ter sua operacionalidade real em consonância com as disposições legais 

de seus respectivos institutos jurídicos. Assim, tudo indica que estudar os sistemas processuais 

penais, permite entender melhor o discurso jurídico-penal, especialmente o brasileiro. É preciso 

apontar que na criminologia atual, tem se tornado comum a aceitação de que há dissonância 

entre o que está positivado como regras do discurso jurídico-penal, em seus respectivos 

diplomas legais e a operacionalidade real desses sistemas penais100, ou, ainda, embora seja o 

ordenamento jurídico brasileiro solidificado em uma Constituição democrática, ainda possui 

uma forma investigativa marcada pela inquisitoriedade, ou seja, a forma que se desenvolve o 

inquérito policial não corresponde com aquilo que exige nosso ordenamento constitucional. 

O doutrinador Eugênio Raúl Zaffaroni, em busca das penas que entendeu como 

perdidas, afirma em outros termos que a "realidade" desenvolvida pelo conjunto de órgãos que 

recebem o dever/poder de executar a programação penal não se baseia na mesma "realidade" 

desta programação101. Obviamente, isso se agrava ao passo que se constata que o discurso 

jurídico positivado na Lei Maior não encontra totalmente suas raízes nas legislações 

infraconstitucionais, especialmente ao se deparar com os resquícios de inquisitoriedade em um 

sistema jurídico que deveria ser essencialmente democrático, com o respeito efetivo ao devido 

processo legal, mesmo em um processo de natureza administrativa e não somente o judicial. 

Almejando entender melhor esta dissonância, busca-se, inicialmente, estudar os 

sistemas processuais penais para melhor analisar o enquadramento do discurso jurídico-penal 

 
100 “A crítica social contemporânea, a criminalogia da "reação social" – inclusive sua vertente mais prudente, ou 

seja, a chamada “liberal” - a experiência do capitalismo periférico dos últimos cinco lustros, que acabou com a 

teoria do desenvolvimento progressivo e centrífugo, aniquilaram a ilusão de transitoriedade do fenômeno. Hoje, 

temos consciência de que a realidade operacional de nossos sistemas penais jamais poderá adequar-se à 

planificação do discurso jurídico-penal, e de que todos os sistemas penais apresentam características estruturais 

próprias de seu exercício de poder que cancelam o discurso jurídico-penal e que, por constituírem marcas de sua 

essência, não podem ser eliminadas, sem a supressão dos próprios sistemas penais. A seletividade, a reprodução 

da violência, a criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração 

do poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias não são características 

conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos os sistemas penais.” ZAFFARONI, Eugenio Raul. 

Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 

2001, p. 15. 
101 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Editora Revan, 2001, p. 13. 
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brasileiro e a forma com a qual ele é executado. E, não obstante sejam encontradas várias 

definições na doutrina de cada sistema processual penal, inclusive algumas com intenções de 

pôr fim a explicação do sistema estudado, deixa-se registrado desde logo que este não é objetivo 

do presente estudo pois, além de não existir consenso acerca das definições de cada sistema 

processual penal, tal atitude também restringiria a metamorfose do entender na medida que se 

avança na pesquisa. É certo, porém, que há uma base axiológica de cada sistema processual 

penal, com seus elementos essenciais e também secundários. 

Aprofunda-se a análise, portanto, do modelo de sistema criminal brasileiro, com 

especial enfoque no Código de Processo Penal de 1941, que revelou perfil inquisitorial 

justamente no momento inicial de produção da prova, mais precisamente a fase inicial das 

investigações, no inquérito policial. Contudo, pode questionar-se no sentido de mesmo após o 

oferecimento da denúncia ministerial e seu respectivo recebimento pelo juízo criminal, quando 

então se inicia o processo marcado pelo sistema processual penal acusatório, há ainda a 

possibilidade de persistir presença de resquícios inquisitoriais, especialmente ao considerar que 

normalmente o mesmo juiz que conduziu as investigações será também o julgador. Ocorre, 

inevitavelmente, a sugestionabilidade do caso concreto, inclusive com possibilidade de o 

magistrado formar sua linha de raciocínio e consequente convencimento acerca do caso 

pretérito, supostamente criminoso, antes mesmo de oportunizar ao acusado sua ampla defesa e 

contraditório. 

Diante desta sistemática, é possível afirmar que mesmo após o início desta fase 

acusatória, restam ainda rastros inquisitórios que podem macular a imparcialidade do juiz e ir 

em sentido contrário ao Estado Democrático de Direito com suas respectivas garantias. Afinal, 

é apontado pela doutrina que o sistema inquisitorial está geralmente presente nos sistemas de 

justiça criminais autoritários, caracterizados pelo uso indevido da força na obtenção da verdade 

e da violência na execução das penas, evidenciados em movimentos que "apregoam a 'lei e a 

ordem', a 'tolerância zero' ou ainda a manipulação da mídia, para criar clima de clamor social, 

que exige resposta imediata para fatos determinados. Esse sistema é repleto de amargas 

experiências que mancharam a humanidade, bem como de decisões com alto índice de erros, 

levando à condenação de inocentes"102. 

 
 

102 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 
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Não há na Constituição Federal de 1988 previsão expressa adotando o sistema 

processual acusatório. Contudo, entende-se que houve a adoção desse modelo a partir da 

atribuição de competência ao Ministério Público como titular da ação penal pública (Art. 129), 

função separada do órgão julgador, bem como a adoção constitucional de princípios que 

denotam o sistema acusatório, tais como a garantia do devido processo legal, ampla defesa e 

contraditório, presunção da inocência, julgamento por juiz competente e imparcial. Portanto, 

entendem-se pela adoção do sistema acusatório, especialmente em vista das garantias e direitos 

fundamentais, direitos da personalidade e o fundamento da dignidade humana. Entretanto, esta 

classificação imediatista do sistema processual penal brasileiro ser acusatório é problemática e 

não tão simplista, em vista da fase inquisitiva revelada pelo inquérito policial e as provas que 

nesta fase se constituem e são anexadas ao processo. Não obstante as provas constantes no 

inquérito devem ser corroboradas com as provas nascidas sob a égide do devido processo legal, 

poderá aquelas servir como pontos de convencimentos do julgador, fazendo com que o inquérito 

integre o processo penal como um todo. Infelizmente, este julgador poderá já estar contaminado 

pela obstinação natural da investigação. 

Nesse sentido, há doutrinadores que classificam o sistema penal brasileiro como misto, 

por haver elementos do sistema inquisitivo em meio a uma adoção do sistema acusatório como 

regra, não obstante a tranquilidade em afirmar que atualmente não há como sustentar a 

existência de um sistema estritamente puro.103 Ainda, em vista da fase inquisitiva presente no 

processo penal, especialmente considerando que é através do processo que se denota qual o tipo 

de sistema processual adotado pela carta política da nação, tem se qualificado o sistema 

processual brasileiro como (neo) inquisitório. E, nesta seara, estaria a aplicação da Lei n. 

11.343/2006, especialmente marcada com sua insegurança na definição de quem seria usuário 

ou traficante, com disposições evidentemente de ordem subjetiva e insegura104. 

Neste ponto, é imperioso ressaltar que na atualidade o adjetivo "inquisitivo" não possui 
 

 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 13. 
103 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 23. 
104 “No caso brasileiro, por haver norma penal em branco no que diz respeito às drogas consideradas ilícitas, cabe 

a Anvisa definir o grau de maldade do lobo, a partir de critérios nada medicinais ou técnicos, porém, muitas vezes, 

atendendo a questões industriais e econômicas.” GUILHERME, Vera Maria. Quem Tem Medo do Lobo Mau? A 

descriminalização do tráfico de drogas no Brasil – por uma abordagem abolicionista. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2013, pp. 22-3. 
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o mesmo sentido de outrora, pois ao considerar o sistema democrático constitucionalmente 

garantido, tal sistema inquisitivo clássico estaria em patente inconstitucionalidade diante das 

garantias e valores democráticos, em especial o devido processo legal. Em verdade, essa 

identificação de resquícios inquisitoriais no sistema processual penal brasileiro não permite o 

rótulo de sistema inquisitivo propriamente dito, no sentido do trato do acusado como objeto, 

concentrando acusação, defesa e julgamento em um único órgão, mas, sem dúvidas, a 

inquisitoriedade remodelado em um ambiente jurídico garantista, protetor dos direitos 

fundamentais e, principalmente, que tem a dignidade da pessoa humana como fundamento do 

Estado Democrático de Direito. Questiona-se esta remodelação aparente do sistema inquisitivo 

para se perpetuar em um ordenamento jurídico democrático e de garantias. 

Assim, constatadas as dissonâncias, passa-se a registrar pontos acerca dos sistemas 

processuais penais para, posteriormente, avançar na análise no sistema criminal brasileiro e 

constatar a existência das suscitadas condições de inconstitucionalidade e, considerando a não 

correspondência deste discurso jurídico-penal com a operacionalidade real desse sistema 

criminal, pode-se reconhecer eventual existência de ilegitimidade do sistema processual penal 

brasileiro em virtude desta dissonância entre o dever ser e o que realmente é, refletindo, por sua 

vez, estas condições na legislação de drogas atualmente vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Como já referido, há enorme conflito na doutrina acerca da definição de cada sistema 

processual penal com seus respectivos elementos, pois existe a base axiológica de cada sistema 

processual que devem estar presentes no modelo analisado, mas é considerável que existem 

elementos secundários, dos quais tem a possibilidade de estar tanto em um sistema inquisitivo 

como no acusatório105. Sabe-se que "cada autor propõe sua própria definição dos sistemas já 

 
105 "Grande parte dos Autores aponta para a existência de um juiz que acumularia funções, que seriam as de acusar 

e julgar, ou mesmo de acusar, defender e julgar. Por tal razão, esse modelo de juiz é encarado como um dos 

elementos fixos do sistema inquisitivo, ou, então, que esse acúmulo de funções seria o que verdadeiramente 

constituiria o sistema inquisitivo, diferenciando-se do sistema acusatório. Alguns autores, inclusive, negam por 

completo a existência de um acusador no sistema inquisitivo. Outros, ora dizem que o juiz acumularia funções, 

ora apontam para a possibilidade de existência de um acusador no sistema inquisitivo. (…) O que se observa, em 

realidade, é que sua presença não era obrigatória nesse modelo de processo, mas concluir que não existia acusador, 

ou que o juiz sempre atuava como acusador, parece ser uma visão do sistema inquisitivo completamente distorcida 

ou apartada de sua realidade histórica. O que podemos dizer, isso sim, e sem medo de cometer qualquer equívoco, 

é que, nesse sistema, a figura do acusador - que com o tempo passou a ser somente estatal – se manifestava com 

caráter facultativo, pois o processo poderia iniciar e se desenvolver, independentemente de sua acusação.” 

FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 
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referidos, cujo resultado mais imediato é a produção de sérias dúvidas em âmbito acadêmico, 

pois o que para um autor pode ser sinônimo de sistema acusatório, para outro autor poderá ser 

encarado como sistema inquisitivo”106. 

Não obstante estas instabilidades de definições, é certo que de maneira clássica inicia- 

se estudando três tipos de sistemas penais processuais: sistema inquisitivo, acusatório e misto. 

Contudo, por dever de fidelidade aos estudos, registra-se que existem mais de uma de forma de 

se abordar o assunto, o que inevitavelmente estará relacionado ao objetivo do próprio trabalho. 

A exemplo, Mauro Fonseca Andrade afirma que: 

 
o que se observa é que grande parte da doutrina se utiliza do método expositivo- 
descritivo à hora de conceituar os sistemas acusatório, inquisitivo e misto, deixando 

de lado a busca por dados históricos que confirmem plenamente suas conclusões.
107

 

 
Ainda, afirma que normalmente os autores vão em busca de fundamentações para suas 

conclusões, tratando ora de pontos positivos como negativos de cada sistema processual.108
 

De toda sorte, será feita a abordagem do tema com o objetivo de apresentar as bases 

axiológicas de cada sistema processual penal, para que se possa compreender melhor as 

questões de dissonâncias existentes no sistema processual penal brasileiro. 

 
2.1 SISTEMA INQUISITIVO 

 
 

Como magistralmente criticado por Foucault, o sistema inquisitivo lançou injustiças 

perpetuadas até os dias atuais, apesar da evolução da humanidade, no sentido de proteção da 

dignidade da pessoa humana. O filósofo relata que: 

 

 
 

Juruá, 2013, pp. 361-3. 
106 FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 43. 
107 FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 44. 
108 “Essa liberdade concedida aos autores, quando da criação de seus tipos ideias pessoais, permite-lhes decidir, 

de acordo com seus próprios critérios, o que é bom ou o que é ruim em âmbito processual penal. 

Consequentemente, a esses mesmos autores também lhes é autorizados reunir, em um determinado tipo ideal, 

somente as características que supõem positivas ou negativas, relacionadas ao objeto por eles analisados.” 

FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 53. 
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(Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757), a pedir perdão publicamente diante 
da porta principal da Igreja de Paris (aonde devia ser) levado e acompanhado numa 

carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; (em 
seguida), na dita carroça, na Praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, 

atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita 

segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, 
e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche 

em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e 
desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, 

reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. 
109

 

 
Para um breve contexto histórico do sistema inquisitivo para então focar em suas 

peculiaridades, é possível denotar que mesmo que se encontram apontamentos que o sistema 

inquisitivo fortaleceu-se entre os séculos XII a XVIII, ocorreu um momento anterior a este 

período para somente então ser o sistema inquisitivo recepcionado como tal, com outra 

significação política, na Idade Média. Afirma Mauro Andrade Fonseca que: 

 
O fato que marcou a consolidação do sistema inquisitivo não foi sua recepção pelo 

poder central romano, mas sim, a assunção do cristianismo à condição de religião 

oficial, ocorrida no ano de 325 d.C., durante o império Constantino. Essa foi a razão 
pela qual, mesmo após a queda do império Romano, esse sistema processual 

sobreviveu através do direito canônico, até ser reinserido na Idade Média sob outra 

significação política.
110

 

 
A partir deste breve apontamento histórico, é possível entender que há a possibilidade 

de se manter um sistema processual ao longo dos tempos, bem como sua capacidade de 

adaptação ao cenário jurídico, político e social de cada época. Afirma-se, assim, que o maior 

fortalecimento do sistema inquisitório ocorreu entre os séculos XII ao XVIII, quando veio a 

eclodir a Revolução Francesa e houve uma mudança de rumo na história111. 

 
 

109 FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. 42. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2014, p. 9. 
110 FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 279. 
111 Relata FOUCAULT que: "No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, 

a melancólica festa da punição vai-se extinguindo. (...) O cerimonial da pena vai sendo obliterado e passa a ser 

apenas um novo ato de procedimento ou de administração. A confissão pública dos crimes tinha sido abolida na 

França pela primeira vez em 1791, depois novamente em 1830 após ter sido restabelecida por breve tempo; o 

pelourinho foi supresso em 1789; a Inglaterra o aboliu em 1837. As obras públicas que a Áustria, a Suíça e algumas 

províncias americanas como a Pensilvânia obrigavam a fazer em plena rua ou nas estradas – condenados com 

coleiras de ferro, em vestes multicores, grilhetas nos pés, trocando com o povo desafios, injúrias, zombarias, 

pancadas, sinais de rancor ou de cumplicidade – são eliminados mais ou menos em toda parte no fim do século 

XVIII, ou na primeira metade do século XIX.” FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. 42. ed. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2014, pp. 13-4. 
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Este sistema penal revela uma total inutilidade da defesa, pois bastaria que o acusado 

confessasse a acusação que não haveria a necessidade de advogado, uma vez que: 

 
A concessão de um defensor ao imputado, sua nomeação pelo tribunal eclesiástico 
também poderia ser encarada como um meio de atrasar o processo. A análise da real 

necessidade do defensor se dava após o recebimento dos depoimentos das 
testemunhas, tanto de acusação, como de defesa. Se o imputado houvesse confessado, 

a nomeação de um defensor era considerada desnecessária, pois sua presença somente 

provocaria atrasos na emissão da sentença e em sua execução.
112

 

 
Portanto, em outras palavras, a função do advogado seria fazer o acusado confessar a 

ocorrência do crime e sua culpa, para então iniciar logo o cumprimento da pena, apontando 

inclusive seu arrependimento. Aliás, o defensor que fosse nomeado era obrigado a prestar 

juramento e a portar-se com deveres concernentes a sigilo, objetividade e, especialmente, a se 

comprometer à verdade e combater a heresia113. 

Entendia-se no sistema inquisitivo que a verdade estava no acusado, ou seja, nada 

melhor, portanto, de se buscar a verdade no próprio acusado. E naturalmente, ao entender o 

imputado como o melhor meio para se obter a prova do próprio crime, faz com que se torne 

objeto no lugar de ser parte no processo, sendo que “para encontrar a 'verdade', nada mais 

apropriado do que procurá-la no próprio espírito do acusado”. Ninguém poderia conhecer 

melhor os fatos que ele próprio. Essa premissa propiciou terreno fértil à tortura e à prática nas 

quais se considerava o imputado como objeto do qual se deveria extrair informação. A confissão 

converte-se, assim, na rainha das provas, e a tortura é legalmente admitida, e, ainda que se lhe 

estabeleçam muitos limites e requisitos, nem sempre são cumpridos na prática. A ideia do 

imputado, como objeto de indagação, e os diferentes modos de extrair-lhe informação a despeito 

 
112 FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 290. 
113 “Nomeado o defensor, ele deveria prestar juramento de manter sigilo sobre o que presenciaria no processo. Do 

mesmo modo, estava sujeito aos seguiuntes deveres: 1) não ser prolixo e não apresentar argumentos pretensiosos; 

2) manter-si fiel à verdade, não se utilizando de documentos ou testemunhos falsos; e 3) não defender a prática da 

heresia, sob pena de excomunhão. Posteriormente, o defensor recebia cópia dos autos para, finalmente, preparar 

sua defesa. Segundo Fernández, o defensor poderia entrevistar o imputado para, postriormente, apresentar sua 

defesa escrita com as provas que ambos entendessem necessárias (testemunhas ou documentos). Apresentada a 

defesa, os argumentos mais utilizados era: 1) negativa de autoria; 2) recusa do inquisidor e das testemunhas; 3) 

apresentação de testemunhas que confirmassem a condição de bom cristão por parte do imputado; 4) 

desqualificação das testemunhas de acusação, afirmando que eram inimigas do imputado; e 5) apresentação de 

circunstâncias atenuantes.” FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 

2. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2013, p. 290. 
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de sua vontade foi o eixo da atividade de investigação, em muitos casos, até os dias atuais, e 

nada mostra que se possa desprender dessa prática facilmente114. 

Como demonstrou a narrativa do suplício inicialmente, a violência neste período se 

tornou legítima. E, buscando entender melhor como se chegou a este entendimento e aplicação 

do direito, ou melhor, do poder atribuído a homens sanguinários, Zaffaroni explica que: 

 
Quando o poder punitivo renasceu, o bispo de Roma – o Papa – estava desejoso de 

conter a todos os que pretendiam se comunicar diretamente com Deus, à margem de 

sua mediação ou da de seus dependentes. Para reforçar esse monopólio telefônico, e 

também para concentrar poder econômico, estabeleceu-se uma jurisdição, ou seja, um 

corpo de juízes próprios encarregados de perseguir revoltosos, chamados hereges. 

Esse foi o tribunal do Santo Ofício ou Inquisição Romana. O reaparecimento do poder 

punitivo e o surgimento da Inquisição mudaram tudo. Até esse momento, nos 

processos entre as partes, a verdade era estabelecida pelos ordálios ou pelas provas de 

Deus. Os juízes anteriores à volta do Digesto e aos inquisidores eram, na realidade, 

árbitros desportivos, pois o ordálio mais frequente era o duelo. O que vencia era quem 

tinha razão, porque se invocava a Deus e este baixava magicamente convocado e se 

expressava no duelo, permitindo ganhar só aquele que tinha razão. Os juízes não 

julgavam e sim cuidavam que não houvesse fraude. Quem decidia era Deus. Pode-se 

imaginar que esses juízes tinham uma absoluta tranquilidade de consciência. Com as 

leis romanas imperiais injetadas pelos juristas, a verdade passou a ser estabelecida por 

interrogação, por inquisitio. O imputado devia ser interrogado, e se não queria 

responder a verdade lhe era extraída pela violência, pela tortura. Para isso haviam 

sequestrado Deus e o ordálio se havia tornado desnecessário, pois Deus já estava 

sempre do lado de quem exercia a violência. O poder tinha atado Deus, porque sempre 

fazia o bem.
115

 

 
Neste cenário, a absolvição é apontada como algo raro, talvez se o imputado resistisse 

a tortura. Obviamente, o inquisidor utilizava-se de métodos que dificilmente o inquirido 

resistiria e, mesmo contra a própria vontade, assumia então a suposta culpa expondo a "verdade" 

almejada pelo inquisidor.116 Encontravam no Juiz uma suposta resposta de alto valor moral, 

como um enviado por Deus. Vale dizer, alguém comprometido com a verdade. E, combatendo 

a deficiência do sistema arcaico da época, somado ao desejo de controle absoluto, ou seja, a 

dificuldade de se encontrar a verdade sem muita demanda operacional, como citação e 

intimação das testemunhas, bem como a menor interferência da gestão do processo e seu 

resultado como nítida garantia de centralização única de poder, restaram assim por concentrar 

 

114 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 11. 
115 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, pp. 26-7. 
116 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 11. 
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a investigação, acusação e julgamento em uma única mão. A figura do inquisidor, portanto, 

incumbido de apurar a verdade supostamente ocorrida e, por sua vez, após administrar um 

processo arbitrário em detrimento do imputado, detinha também o poder de julgar e se fazer 

cumprir a pena. Gustavo Noronha de Ávila ensina que: 

 
Esse inquisidor, segundo Binder, operava com dois problemas: primeiro, para 

tecnologia judicial incipiente da época, foi gerada uma situação praticamente 

insolúvel: de qual forma obter esta verdade sem uma grande capacidade operativa? 
Como citar as testemunhas, reconstruir os fatos sem auxílios de perito, entre outros? 

O sistema inquisitorial respondeu a essas dificuldades com duas modalidades que 

ainda existem e podem sobreviver nos sistemas acusatórios formais (que podem ser 
outra forma, nem sempre mais débil, de sistemas inquisitivos). Pretende-se resolver 

essa brecha tecnológica, entregando a indagação da verdade a uma única pessoa, 

supostamente mais capacitada, supostamente imune aos interesses, imbuída de uma 
alta moral e de uma função quase ou totalmente sacerdotal – em definitivo, alguém 

com um compromisso pessoal com a verdade.
117

 

 
Diante deste cenário, encontram-se posicionamentos no sentido de apontar que o 

sistema inquisitivo não pode ser concebido como processo. Realmente, com a concepção 

democrática de processo, especialmente marcada pela legalidade dos atos, com especial 

equiparação de armas entre as partes, com o devido processo legal devidamente garantido 

através da ampla defesa e contraditório, não há como defender o sistema inquisitivo como 

processo, eis que sequer existe uma relação jurídica entre as partes, mas sim o afã do poder 

punitivo em encontrar a "sua" verdade sangrenta. Em verdade, no sistema inquisitivo quiçá se 

entende o imputado como parte, mas como mero objeto. Portanto, o sistema inquisitivo 

estabelece-se notadamente em sentido contrário ao Estado Democrático de Direito, 

especialmente ao passo de se concentrar a investigação, a acusação e o julgamento em uma 

única pessoa, tratar o imputado como objeto no procedimento, o próprio magistrado inicia a 

ação de ofício, da mesma forma arbitrária, não existe contraditório, uma vez que não há o 

estabelecimento de posição controvertidas mas tão somente o convencimento do inquisidor e, 

como visto nas obrigações do defensor, o processo era mantido em sigilo, após ser escrito118. 

Pode-se afirmar, portanto, que os elementos que marcam sua presença no sistema 
 

 
117 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, pp. 11-2. 
118 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 12. 
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inquisitivo, “embora não necessariamente determinantes de sua existência -, podemos citar: a) 

o acusador é prescindível ao processo, o que não implica sua completa exclusão do sistema 

inquisitivo; b) o processo pode ser instaurado com o ajuizamento de uma acusação, notitia 

criminis ou de ofício; c) o órgão encarregado de julgar está formado por funcionários públicos, 

abandonando-se o modelo que admitia representantes do povo; d) a persecução penal é regida 

pelo princípio de oficialidade; e) o procedimento é secreto, escrito e sem um contraditório 

efetivo; f) há desigualdade entre as partes; g) a obtenção das provas é uma tarefa inicial do juiz, 

ao invés de ser confiada exclusivamente às partes; h) o juiz que investiga também julga; i) o 

sistema de provas é o legal, com sua divisão em prova plena e semiplena; j) para a obtenção da 

prova plena, admite-se a tortura do imputado e de testemunhas; l) possibilidade de defesa quase 

nula; m) possibilidade de recurso contra decisão de primeira instância; e n) nulidade como 

consequência da inobservância das leis e formas estabelecidas”119. 

Desta forma, exposto o sistema inquisitivo, é oportuno apontar que naturalmente ao 

estudá-lo é possível estabelecer relações com processo penal brasileiro. Em vários aspectos do 

nosso Código de Processo Penal promulgado na década de 1940 é de cunho evidentemente 

inquisitorial, como já fora citado com especial destaque a fase inicial da investigação, o 

inquérito policial. Contudo, é possível ir além e identificar pontos de natureza inquisitorial no 

próprio processo penal, ou seja, mesmo após a oferta da denúncia pelo Ministério Público e seu 

respectivo recebimento pelo magistrado, é possível rastros de inquisitoriedade, sendo certo que 

é neste contexto processual que será concretizada a lei de drogas120. 

 
2.2 SISTEMA ACUSATÓRIO 

 
 

Passar à análise do sistema processual acusatório após o estudo do sistema inquisitivo, 

especialmente com os apontamentos históricos dando notas de quando surgiu e de que forma 

tem se perpetuado no tempo, impõe a obrigação de anotar que existe uma certa discordância 

acerca de qual destes sistemas teria nascido primeiro. 

 

 
119 FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 290. 
120 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p.13. 
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Segundo Mauro Fonseca Andrade, para a maioria dos doutrinadores, o sistema 

acusatório teria nascido primeiro, antecedendo, assim, o sistema inquisitivo. Contudo, outra 

parcela de autores, considerada menor mas não menos importante, sustenta que o sistema 

inquisitivo antecedeu o sistema processual penal acusatório.121 Acreditando nesta última 

hipótese, este autor defende que o sistema inquisitivo nasceu primeiro e, somente após sua 

existência que houve a constatação de que haveria a necessidade de ocorrer a figura do juiz 

independente e, portanto, o sistema processual acusatório sucedeu o sistema inquisitivo122. 

É possível afirmar que se tratando de investigações acerca do sistema processual 

acusatório, especialmente em vistas às doutrinas anteriores a 1990, buscavam inicialmente as 

características dos direitos clássicos, ateniense e romano. A partir desta década, os 

processualistas despertaram para a realidade do direito continental, em especial no Direito 

Alemão que, instituindo o Ministério Público, retira a acusação do juiz instrutor, implantando 

então o sistema acusatório contemporâneo “quase duas décadas mais tarde, Portugal e Itália 

também optaram por adotar esse mesmo modelo de processo, que bem pode ser denominado 

de sistema acusatório contemporâneo. Desse modo, o sistema acusatório passou a informar o 

modelo de processo penal em dois momentos distintos da história – um no período clássico, e 

outro na atualidade-, o que naturalmente determina a existência de várias diferenças, mas 

também de diversas características em comum”123. 

É certo, porém, que do mesmo modo que a Igreja Católica foi influente para o 

fortalecimento do sistema inquisitivo quando então foi eleita a religião oficial, a separação, 

posteriormente, entre o Estado e a Igreja veio favorecer o surgimento e fortalecimento do 

sistema acusatório. Dentre as características e princípios que constroem e sustentam o sistema 

processual penal acusatório, é certo que o grande ponto que marca este sistema é justamente a 

separação da função de investigar, acusar e julgar, onde se torna possível a formação de um 

processo com partes em posições opostas, onde então a acusação e defesa se contrapõem em 

 

121FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 58. 
122 “De nossa parte, entendemos que o sistema acusatório é o sucessor do inquisitivo. Isso porque a formatação do 

processo integrante do sistema acusatório pressupôs uma estrutura mais elaborada, pensada a partir da constatação 

de que deveria haver um terceiro (o juiz) que se colocasse distante e acima das partes envolvidas no conflito a ser 

resolvido.” FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: 

Editora Juruá, 2013, p. 58. 
123 FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 58. 
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igualdade de posições e condições probatórias e, por sua vez, o juiz como órgão julgador e 

imparcial, é o destinatário das exposições de fato, provas e teses, tanto da acusação como da 

defesa, para então prolatar a decisão124. 

Não é objetivo deste estudo aprofundar em todas as realidades dos países que adotaram 

o sistema acusatório, isto considerando que por vezes há diferença, especialmente de ordem 

secundária de um país para o outro, porém, em ternos gerais é possível determinar os princípios 

e características que fundamentam a base de todo e qualquer sistema que se enquadre como 

sistema processual penal acusatório. Cita-se, dentre eles principalmente “ Entre eles, podemos 

apontar “os seguintes: a) em todos os processos se nota a presença necessária de um acusador 

público distinto do juiz; b) regem os princípios da publicidade, oralidade e contradição; c) há 

uma preocupação por manter a igualdade de armas entre as partes; d) via de regra, é assegurada 

a presença de um acusador particular ou popular, tanto nos processos cujo interesse seja 

eminentemente privado, como para suprir a inatividade do acusador público; e) ao juiz lhe é 

autorizado ter uma participação mais ativa ao longo da fase probatória; f) a investigação 

criminal é uma tarefa confiada a polícia judiciária ou ao Ministério Público; g) somente a 

acusação dá início ao processo judicial; h) aspartes podem recorrer das decisões judiciais 

proferidas; i) a inobservância das regras procedimentais determina a nulidade do ato praticado 

ou de todo o processo; j) a liberdade do acusado é a regra, podendo ser restringida mediante a 

satisfação de determinados requisitos previamente estabelecidos125. 

Outro ponto que merece destaque e, por sua vez, guarda especial relação com objetivo 

desta pesquisa, trata-se da polêmica acerca da gestão probatória, ao passo que se considera o 

comportamento do juiz na busca pela prova. Não obstante a defesa existente sobre suposta 

evolução do sistema processual penal acusatório que veio a permitir a existência de debates, em 

especial por ocasião da audiência de instrução e julgamento, é apontada a possibilidade deste 

cenário de debates maquiar a imposição do sistema inquisitivo, especialmente considerando a 

existência, incontroversa, das possibilidades de sugestionabilidade pelo juízo às testemunhas, 

em vista da linha hipotética normalmente criada pelo julgador antes mesmo de cotejar as provas 

 

 

124 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 17. 
125 FONSECA, Mauro Andrade. Sistemas processuais Penais e Seus Princípios Reitores. 2. ed. Curitiba: Editora 

Juruá, 2013, p. 111. 
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que foram produzidas. Em verdade, aponta Fonseca que: 

 
 

Perguntas realizadas pelo magistrado, invariavelmente símbolo para a testemunha de 

imparcialidade, podem produzir efeitos profundos em termos de sugestionabilidade. 

Por certo, após os questionamentos realizados por acusação e defesa, existe linha 
hipotética formulada pelo juiz que tentará consolidá-la através de suas indagações. 

Tais perguntas, provavelmente de caráter confirmatório, terão efeitos altamente 

sugestionáveis à testemunha. Principalmente após ter sido advertida, anteriormente, 

acerca das possíveis sanções relativas ao crime de falso testemunho.
126

 

 
Este ponto é de suma importância, embora não haja menção expressa de que o sistema 

processual penal brasileiro é acusatório, mas é incontroverso que houve a adoção deste sistema 

na Constituição Federal de 1988. Na realidade, denota-se que não somente o inquérito policial 

é inquisitivo, mas, mesmo após o início do processo e com as garantias estabelecidas, perdura 

resquícios de inquisitoriedade, já que ocorre realmente a construção da linha hipotética pelo 

julgador e, através das costumeiras perguntas afirmativas, esta linha hipotética seja confirmada, 

o que houve, em sua essência, foi uma hipótese acusatória e o julgamento pela mesma pessoa. 

Portanto, esta condição retoma essencialmente as características do sistema inquisitivo. 

Aponta-se desta forma, que a gestão da prova deve estar nas mãos das partes, pois 

estando ela nas mãos do juiz, poderá ocorrer-se em pleno erro psicológico, no sentido da 

inquisição do juiz ser realizada a partir de sua decisão já pré-elaborada e posteriormente 

confirmada. Vale reiterar em outras palavras que, a gestão da prova quando realizada desta 

forma pelo juiz, permite que o mesmo faça a (re)construção do crime (fato histórico) de acordo 

com seu convencimento, distanciando da revelação probatória das partes. Este traço, ou seja, o 

juiz inquiridor é evidente característica do sistema inquisitório. 

 
2.3 SISTEMA MISTO/(NEO) INQUISITÓRIO 

 
 

Como já referido, não há na Constituição Federal de 1988 previsão expressa adotando 

o sistema processual acusatório, contudo, entende-se pela adoção deste modelo ao passo que se 

constata a competência do Ministério Público como titular da ação penal pública (art. 129), bem 

 

 
126 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 19. 
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como a previsão constitucional de princípios que denotam a adoção deste sistema, tais como a 

garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, presunção da inocência, 

julgamento por juiz competente e imparcial, dentre outros já citadas que compõem mecanismos 

de proteção aos direitos e garantias fundamentais. 

Contudo, a identificação do sistema processual penal adotado pelo Brasil não é tão 

simplista assim, pois deve ser considerado que o processo penal é regido por dois momentos 

basilares, iniciando-se com o procedimento investigativo do inquérito policial e, após a oferta 

da denúncia ministerial e seu respectivo recebimento pelo juízo, inicia-se então a fase própria 

do processo penal, este sim de caráter garantista que revela o sistema processual penal 

acusatório, não obstante os apontamentos já realizados acerca dos resquícios de 

inquisitoriedade mesmo nesta fase processual penal. 

Neste sentido, naturalmente, de certa maneira simplista, parte dos doutrinadores 

apontam que o nosso sistema processual penal é misto, ou seja, por haver a presença do 

inquérito policial e outros pontos que possuem caráter inquisitório, entendem que não se trata 

de um sistema acusatório puro, mas sim misto. Não obstante este entendimento, é revelado, 

porém, que atualmente todos os sistemas processuais penais são mistos, o que resulta na 

ausência atual de qualquer sistema processual penal que seja realmente puro.127
 

Frisa-se que neste sentido de não existir mais sistemas processuais penais puros, busca- 

se encontrar o princípio informador de cada sistema processual e, a partir da constatação de sua 

respectiva base, concluir se o sistema será inquisitório ou acusatório128. 

Há duas formas de atuação do Direito Penal pelo tribunal, ou seja, dos quais um não é 

processual, e sim, o inquisitório, e o outro processual, o acusatório. Ora, não é possível nos dias 

atuais o adjetivo "inquisitivo" possuir o mesmo sentido de outrora, especialmente ao considerar 

o sistema democrático constitucionalmente garantido. Não há como sustentar a presença do 

sistema inquisitivo, pois é evidente que este estaria em patente ilegalidade diante das garantias 

e valores democráticos, em especial o devido processo legal. Portanto, parte da doutrina tem 

qualificado o sistema processual penal brasileiro como (neo) inquisitório"129. Citando Martins, 

 
127 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 23. 
128 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 23. 
129 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 
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o professor Gustavo Noronha de Ávila nos ensina, arrematando que: 

 
 

O sistema processual de inspiração democrático-constitucional só pode conceber um 

e um 'só princípio unificador': a democraticidade; tal como só pode conceber um e um 

só modelo sistêmico: o modelo democrático. Dizer 'democrático' é dizer o contrário 
de 'inquisitivo', é dizer o contrário de 'misto' e é dizer mais do que 'acusatório'. 

Inquisitivo, o sistema não pode legalmente ser; misto também não se vê como (porque 

se é misto haverá uma aparte, pelo menos, que fere a legalidade); acusatório, pode ser, 
porque se trata de um modelo abarcável pelo arco de legitimidade. Mas só o poderá 

ser à condição: a de que esse modelo acusatório se demonstre capaz de protagonizar 

essa adequação. Mais do que acusatório, o modelo tem que ser democrático.
130

 

 
Ademais, não é possível sequer admitir o sistema penal inquisitivo como processo, isto 

por suas próprias características de tratar o acusado como objeto, concentrando acusação, defesa 

e julgamento em uma única "mão", ou seja, sequer é possível falar em partes. Desta forma, é 

possível afirmar que, independentemente de qual critério ou definição que seja utilizada, é 

preciso estabelecer a democracia como base. 

 
2.4 RESQUÍCIOS DE INQUISITORIEDADE NO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO 

– INCONSTITUCIONALIDADE 

 
 

Estudado então os sistemas processuais penais e suas respectivas características e, 

contrapondo-os com análise de pontos do discurso jurídico-penal brasileiro, em especiais 

características e estruturas de naturezas inquisitoriais do processo penal, pode ser afirmado que, 

em vista do Estado Democrático de Direito, parte deste processo penal encontra-se 

inconstitucional. Questiona-se esta situação ao passo que não pode ocorrer contradição aos 

preceitos fundamentais e as garantias constitucionais por leis infraconstitucionais. É certo que 

diante do ordenamento jurídico, nas palavras de Zaffaroni: 

 
A fundamentação antropológica permite estabelecer um nível de crítica à coerência 

interna do discurso jurídico-penal; o outro nível, obviamente, refere-se à não- 

contradição de seus enunciados entre si. Fica clara a negação da coerência interna do 

discurso jurídico-penal quando se esgrimem argumentos tais como: assim diz a lei, a 

faz porque o legislador o quer, etc. Estas expressões são frequentemente usadas em 

 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 24. 
130 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas Memórias e Sistema Penal: A Prova Testemunhal em Xeque. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 28. 
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nossa região e implicam a confissão aberta do fracasso de qualquer tentativa de 
construção racional e, por conseguinte, legitimadora do exercício de poder do sistema 

penal.131
 

 
Portanto, ao considerar a estrutura inquisitiva do processo penal brasileiro, em especial 

o inquérito policial que é de natureza puramente inquisitorial e, contrapô-lo com a disposição 

do Artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, que dispõe que garante aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa 

com os meios e recursos a ela inerentes, resta evidente a inconstitucionalidade das regras 

inquisitoriais do procedimento investigativo. 

Independentemente dos argumentos apontando que são concedidas as garantias 

constitucionais do devido processo legal por ocasião do processo penal após o recebimento da 

denúncia, a disposição constitucional imortalizada é absolutamente clara e não deixa margem 

para legitimar o caráter inquisitivo do inquérito policial, quiçá qualquer disposição prevendo 

que o devido processo penal e as garantias constitucionais podem ser diferidas. Ademais, a 

partir de simples leitura, ipsi literis, desta disposição constitucional, resta claro que o 

contraditório e ampla defesa devem ser assegurados a todos os acusados em geral e, mais, em 

qualquer procedimento ou processo, ou seja, independentemente de ser processo judicial ou 

procedimento administrativo. Logo, as regras que disciplinam o inquérito policial inquisitivo 

são inconstitucionais por ferirem o devido processo legal. 

Insta apontar que não obstante a presença do devido processo legal diferido, em verdade, 

não há como negar, por sua própria natureza de investigação e conclusão sobre a ocorrência de 

determinada notitia criminis, da importância concedida ao inquérito no convencimento do 

julgador. Ainda que se deva fundamentar seu convencimento em outros elementos de provas 

que foram submetidos pelo contraditório e a ampla defesa, obviamente, após o convencimento 

formado, o julgador buscará outras fontes de provas no processo que corroborem sua tese já 

inspirada pelo inquérito policial formado em detrimento das garantias constitucionais, como 

bem ensinado por Edilson Mougenot Bonfim: 

 
Destarte, se vale para a acusação a ressalva de que todo o cuidado com o inquérito é 

imprescindível, já que de seu desvelo ou desídia pode haver reflexo e decidir o 
 

131 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Editora Revan, 2001, p. 17. 
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desfecho da causa, no julgamento, serve a observação de que, também para a defesa, 
tal peça não é 'simples investigação', mero 'procedimento administrativo', mas, 
contrariamente, pode mesmo se configurar em elemento probatório da mais alta valia, 

mesmo decisório, quando do plenário do júri.
132

 

 
Há que se registrar que jamais o processo deve ultrajar as ordens da constituição, antes, 

deve ser realizada uma releitura no processo penal para que este se enquadre no regramento 

constitucional, especialmente considerando que o mesmo foi elaborado em épocas remotas da 

década de 1940. A dignidade humana é a regra e não o poder punitivo e, nesta sintonia, as 

garantias constitucionais servem como limitação ao poder estatal. 

Conclui-se, pois, que o respeito à Constituição Federal é questão básica de 

sobrevivência a qualquer ordem constitucional e, vale dizer, os argumentos de impunidade 

jamais poderão sobrepor os direitos e garantias fundamentais, pois, nas palavras de Aury Lopes 

Junior: 

 
O processo não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do poder 
punitivo (Direito Penal), senão que desempenha o papel de limitador do poder e 

garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se compreender que o respeito às 
garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. 

O processo penal é um caminho necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí 

por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem 
rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as 

regras do devido processo legal).
133

 

 
Desta forma, considerando o tempo de existência da Constituição Federal brasileira, em 

especial o entendimento trazido na Carta Magna, é importante passo para o fortalecimento da 

dignidade do homem, que se direciona, após tempos de ditadura, na satisfação dos princípios 

democráticos, realizar o fortalecimento da instrumentalidade constitucional, como bem 

colocado por Lopes Júnior: 

 
No processo penal, a Constituição ainda representa uma abertura, um algo a ser 
buscado como ideal. É avanço em termos de fortalecimento da dignidade da pessoa 
humana, de abertura democrática rumo ao fortalecimento do indivíduo. Nesse sentido, 
nossa preocupação com a instrumentalidade constitucional e o caráter “constituidor” 

da Carta.
134

 

 
 

132 BONFIM, Edilson Mougenot. Júri: Do Inquérito ao Plenário. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 66. 
133 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Penal Processual. 9. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 137. 
134 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Penal Processual. 9. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 139. 
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Entretanto, não obstante o clamor popular ao apontar supostas impunidades, em 

verdade, este trabalho visa, principalmente, pacificar que o que deve ser reformulado são os 

dispositivos da Lei de Drogas, adaptando seus regramentos em consonância com a Constituição 

e, jamais, que as garantias e direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito sejam 

confundidos com impunidade, pois, nas palavras de Lopes Júnior, o que se busca é 

constitucionalizar o processo penal: 

 
Feito isso, é imprescindível marcar esse referencial de leitura: o processo penal deve 

ser lido à luz da Constituição e não ao contrário. Os dispositivos do Código de 

Processo Penal é o que deve ser objeto de uma releitura mais acorde aos postulados 
democráticos e garantistas na nossa atual Carta, sem que os direitos fundamentais nela 

insculpidos sejam interpretados de forma restritiva para se encaixar nos limites 

autoritários do Código de Processo Penal de 1941.
135

 

 
Aponta-se, portanto, a existência dos resquícios do sistema inquisitivo no processo penal 

brasileiro e, para tanto, tentou-se abordar os sistemas processuais expondo suas características 

históricas e princípios reitores, justamente para desenvolver a incompatibilidade de parte de 

processo penal brasileiro com a Constituição Federal de 1988. 

Esta situação de inconstitucionalidade que segue perpetuando injustiças àqueles que, de 

uma forma ou de outra, se vejam envolvidos em processos penais, acaba por resultar na 

ilegitimidade do discurso jurídico-penal, pois: 

 
é bastante claro que, enquanto o discurso jurídico-penal racionaliza cada vez menos – 
por esgotamento de seu arsenal de ficções gastas -, os órgãos do sistema penal exercem 

seu poder para controlar um marco social cujo o signo é a morte em massa.
136

 

 
Em verdade, não se almeja a retirada do sistema investigativo ou o fim do inquérito 

policial, mas, sim, sua adequação constitucional da Lei de Drogas, especialmente em vista das 

garantias e direitos fundamentais. Restou certo que o sistema inquisitivo não coaduna com o 

princípio democrático, com o devido respeito à dignidade humana fundamento de nossa 

república. 

 

135 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Penal Processual. 9. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 139. 
136 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Editora Revan, 2001, p. 13. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA UMA POLÍTICA CRIMINAL ALTERNATIVA 

 
 

Ocupar-se da questão das drogas é trazer à pauta um tema complexo a ser perquirido. 

Da perspectiva individual aos métodos científicos, cada qual pode emergir com seu 

entendimento e razão, baseados em experiências individuais ou realidades testemunhadas, 

porém, é impossível negar os fatos, principalmente, a violência gerada pelas drogas, “além 

disso, muito têm-se produzido a respeito da temática nos anos recentes, dada a expansão da 

preocupação social, política e econômica sobre o tema”137. 

Esta violência gerada pelas drogas é o resultado da política criminal adotada, o que traz 

a obrigação de estudá-la buscando os melhores diálogos com fundamentos teóricos de bases 

garantistas e abolicionistas, com especial enfoque na Constituição Federal. Neste diapasão, este 

capítulo busca compreender a temática deste trabalho sem que se estabeleça supostas verdades 

sobre a problemática das drogas que, pela complexidade inerente da questão, impede de 

declarar “trânsito em julgado” da pesquisa pela conclusão que se formar. 

Utiliza-se, para tanto, de fundamentos teóricos de políticas criminais alternativas, a 

partir do garantismo e do abolicionismo, especialmente considerando a política criminal 

dispensada às drogas com base na repressão, com sujeição do usuário e traficante às penas 

instituídas por lei, bem como a consequência trágica do encarceramento em massa e a não 

satisfação da ressocialização do indivíduo envolvido com drogas, contrapondo, inclusive, com 

a outorga do poder do tráfico pela criminalização. 

No garantismo, objetivando “o máximo grau de racionalidade e a confiabilidade do juízo 

e, para tanto, a limitação do poder punitivo e a tutela da pessoa contra arbitrariedades”138, 

almeja-se racionalizar a razão de ser da criminalização na questão das drogas, se é que ainda há 

fundamento para que se invoque o poder punitivo estabelecido no regramento penal no que 

condiz tanto ao uso quanto ao tráfico de drogas. Por outro lado, no abolicionismo, caminha-se 

no sentido de se reconhecer essencialmente que “a regra é o fato de as condutas não serem 

 

 
 

137 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019. p. 174. 
138 ÁVILA, Gustavo Noronha. O debate entre Luigi Ferrajoli e os abolicionistas: entre a sedução pelo discurso do 

medo e as práticas libertárias. Revista Juridica Unicesumar, Maringá, 2016, v. 16, n. 2, pp. 543-61. Disponível 

em: http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617 Acesso: 25 ago. 2019. 
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criminalizadas, não o contrário”139. 

É preciso antes de adentrar aos estudos das políticas criminais alternativas, realizar um 

panorama da questão das drogas, especialmente no Brasil. Contudo, diferentemente do que já 

se fez no início deste trabalho, não se trata de relatar as mudanças legislativas ao longo do 

tempo, mas “de uma perspectiva genealógica, identificar como se construiu no Brasil o 

problema da droga culminando no recurso à criminalização do uso e circulação, e como isso 

serviu/serve enquanto tecnologia de governo”140. 

Trata-se nesta questão da arte de governar, da qual se utiliza dos dispositivos das drogas 

como técnica de governo, a governamentalidade pela instituição da criminalização ao passo que 

se considera que foi “justamente esta saída do Estado de seus domínios formais para os corpos 

dos cidadãos que permitiu a sobrevivência da abstração estatal”141. 

A partir desta ótica, é possível identificar as “diferentes configurações das formas de 

governo, das relações de saber e poder que se projetam sobre este objeto (drogas), constituindo 

efeitos, significações, dispositivos, subjetividades de forma distinta”142. 

 
3.1 GENEALOGIA DAS DROGAS NO BRASIL E A GOVERNAMENTALIDADE 

 
 

Essa epistemologia das drogas é necessária na medida que se constata que as substâncias 

psicoativas sempre estiveram presentes nas mais diversas sociedades, impondo tecer um olhar 

crítico à questão da drogadição desvinculando-se da política do medo, que subsidia discursos 

de repressão às drogas a todo e qualquer custo, mesmo em detrimento da vida, da integridade 

física e psíquica, da honra, da imagem, da privacidade e da intimidade, dentre outros direitos 

da pessoa. Ademais, é justamente pela política do medo que se deflagram enormes gastos do 

erário. 

Em sentido contrário ao suposto medo das drogas, vários estudos de cunho histórico e 

 
139 ÁVILA, Gustavo Noronha. O debate entre Luigi Ferrajoli e os abolicionistas: entre a sedução pelo discurso do 

medo e as práticas libertárias. Revista Juridica Unicesumar, Maringá, 2016, v. 16, n. 2, pp. 543-61. Disponível 

em: http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617 Acesso: 25 ago. 2019. 
140 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 179. 
141 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 43. 
142 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 179. 
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antropológico denotam “que o ser humano sempre se relacionou com substâncias capazes de 

alterar seu estado de consciência (psíquico) ou físico”143. E, não obstante as circunstâncias 

peculiares de cada época, “esses usos remetem aos mais diversos contextos bem como 

finalidades a exemplo de celebrações de caráter religioso; para finalidades curativas 

(medicinal); em processos de interação social, festividades (recreativo) ou mesmo em razão das 

propriedades nutritivas.”144 Portanto, é possível anuir com a conclusão de que “aquilo que hoje 

se compreende por droga é uma construção social”, tratando-se de definição baseada no 

contexto cultural, social, político e econômico, sendo que “exatamente a mesma lógica deve ser 

aplicada às significações de adicção/vício/dependência, doença, etc”. Neste sentido, “é 

adequado dizer que se tratam de definições políticas (no sentido lato da palavra), permeadas 

por relações de poder e de saber por trás dos processos de significação”145. 

Mesmo no Brasil, determinadas substâncias receberam significações distintas a cada 

época, a exemplo cita-se que: 

 
Até o século XVII a cachaça era vendida como remédio ou produto de luxo, sendo 
vulgarizado seu uso ao longo do século XVIII” enquanto este uso perdura até os 

tempos atuais, fazendo com que a cachaça seja um importante produto no mercado de 

consumo brasileiro e de grande importância na economia nacional. Aliás, fazendo 
referência ao Brasil colonial o termo droga representava “uma ampla gama de 

produtos, do pau-brasil ao algodão ou mesmo às especiarias orientais como pimenta, 

canela e noz moscada.
146

 

 
Nesse mesmo sentido, outra substância psicoativa de especial relevo no cenário atual 

dos debates sobre as drogas, a maconha, também recebeu significações distintas em 

determinados períodos, pois “muito antes de ser chamada de 'erva maldita', a Cannabis sativa 

prestou importantes serviços à humanidade”, e não apenas como remédio. Até o início do século 

20, ela era um dos cultivos mais importantes para a indústria. Sua fibra, mais forte que a do 

algodão, era o material mais indicado para a fabricação de cordas e tecidos resistentes”147. No 

 

143 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 176. 
144 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 176. 
145 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 
de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 178. 
146 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 183. 
147 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 
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Brasil, também se explorou o mercado do cânhamo, com cultivo voltado a “confecção de cordas 

e tecidos, chegando inclusive a Coroa a fundar a Real Feitoria do Linho Cânhamo”148, 

iniciativa que não prosperou. O hábito de se fumar a planta, por sua vez, foi difundido 

especialmente pelos africanos, inclusive, “evidências apontam que desde o século XVI era 

permitido à escravos fumar em períodos de descanso. De origem africana também as 

nomenclaturas utilizadas no Brasil para referir à mesma: liamba, riamba e diamba”149. 

Esta planta também foi explorada pelo nordeste brasileiro, que a utilizou como 

mercadoria de relevante lucratividade nos negócios estadunidenses, tendo presidentes como 

Benjamim Franklin e Thomas Jefferson como os dois dos seus principais interessados, uma vez 

que: 

O óleo de Cânhamo, gênero da Cannabis sativa, conhecida popularmente como 
maconha, era extraído daquela planta e utilizada como combustível na produção da 
luz elétrica que chegava às ruas de algumas das grandes cidades dos Estados Unidos 

da América.
150

 

 
Diante destas constatações que denotam que a significação dispensada às drogas em 

séculos passados era absolutamente contrário ao que conhecemos hoje pela política criminal do 

proibicionismo, certifica-se que antes do início do século XX: 

 
[...] não se pode falar das drogas enquanto problema. Esta configuração perdura até 
aproximadamente a virada do século XIX para o século XX, quando emerge uma nova 
configuração: o recurso às primeiras políticas proibicionista diante do redesenho 

social e político do Estado brasileiro, da ascensão e consolidação de novos saberes (as 

ciências do homem, sobretudo), e uma nova racionalidade governamental sobre a 

população: a biopolítica.
151

 

 
No início do século XX, com a conjunção de nova perspectiva jurídica em relação às 

drogas, supostamente fomentada pelos novos saberes alcançados na literatura médica e 

 
 

Leya, 2014, p. 131. 
148 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019. p. 186. 
149 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 186. 
150 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014, p. 54. 
151 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 180. 
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concretizada com o avanço esmagador do poder das indústrias farmacêuticas, agregada à 

política de se ter as drogas como um grande mal à humanidade, efetivamente culminou em uma 

ruptura na significação social até então dispensada à drogadição, enraizando em seu lugar outra 

significação que, em sua essência, é marcada pela demonização destas substâncias, fazendo 

com que o proibicionismo fosse a ordem natural para se combater o problema instalado ou, 

melhor esclarecendo, o problema, agora com vida gerada pelo medo, somente poderia ser 

combatido pela repressão às drogas, utilizando-se, para tanto, de severas penas à quem 

produzisse, comercializasse e usasse estas substâncias psicoativas. 

Esta nova perspectiva do direito somada aos “novos saberes médicos-psiquiátricos e 

posteriormente através da indústria farmacológica (que passaram a ter a hegemonia discursiva 

sobre os usos adequados destas substâncias), com a consequente patologização de certas 

substâncias e de sujeitos (a criação do anormal: o toxicômano)”152, foi a tônica que fomentou o 

início do proibicionismo em relação às drogas, que teve seu ponto alto na década de 1970, 

quando então passou a ser tratado como guerra contra as drogas. 

Contudo, outros elementos fomentaram esta política criminal de repressão que durou ao 

longo do século XX e permanece neste século, embora já relativizada por outras políticas 

criminais mais voltada ao abolicionismo como já denotado, elementos como a implantação de 

políticas sanitaristas e higienistas, mudanças no ideário social acerca das drogas, um novo 

projeto político a partir do século XX, especialmente considerando a recente abolição da 

escravatura, a urbanização crescente, a pobreza e a questão social, bem como a ordem mundial 

que estabelecia o proibicionismo como projeto político a ser adotado por todos os países153, 

concretizaram a política de repressão às drogas e fez com que a maioria dos países adotassem 

a criminalização de determinadas substâncias psicoativas como meio de se combater o grande 

mal que avançava contra a saúde pública e possuía como objetivo destruir, supostamente, a 

pessoa e a família. Portanto, nesta perspectiva, é importante destacar “que na década de 1920 

um novo elemento entraria em discussão: A ótica higienista”154. 

 
 

152 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 192. 
153 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, pp. 192-3. 
154 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 194. 
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Como referido, a partir do século XX a interdisciplinariedade ingressava com mais 

intensidade no mundo jurídico, especialmente os saberes desenvolvidos pela literatura médica, 

considerando que: 

 
A significação médica dada a estas substâncias mudou substancialmente na última 
década do século XIX e primeiras do século XX. É neste período da virada do século 
que o problema médico-científico das drogas começa a ser efetivamente 

construído.
155

 

 
Com esta nova construção social dispensada às drogas, cria-se, através da patologização 

de determinadas substâncias, a figura do toxicomaníaco ou adicto e, com isso, se 

“institucionalizou o campo científico da psiquiatria no Brasil. Como produto deste saber e de 

seus critérios de veridição por meio da chave normal-patológico, tem-se a criação de uma nova 

subjetividade anormal: o toxicômano”. Inevitavelmente se há uma patologia, deverá haver a 

busca por técnicas e remédios que visam a cura da toxicomania, que restou por ser tratada 

conjuntamente com a loucura e o crime, sendo este o ponto “central para a consolidação de uma 

hegemonia da representação psiquiátrica sobre drogas na medicina brasileira”156. 

A definição do usuário como dependente de drogas também se modificou ao longo do 

tempo. “Até meados do século XX, os farmacologistas entendiam que a familiaridade com 

diferentes tipos de substâncias decorreria na diminuição da intoxicação”157, logo, entendia-se 

que o uso prolongado e habitual de determinadas substâncias resultaria em um costume 

gradativo do usuário para com a substância ministrada. No entanto, esta ótica foi alterada pela 

postura repressiva às drogas, de modo que: 

 
[...] deixou de compreender que o fator de tolerância possuía como característica a 
capacidade de uma droga entrar em contato com o organismo sem causar graves 
efeitos nocivos, passando a perceber que a frequência no uso possibilitaria uma 

melhor adequação ao organismo”
158

 

 

 
155 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 197. 
156 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 198. 
157 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 64. 
158 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 64. 
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Adotou-se então outro entendimento, a de que o uso reiterado, habitual e contínuo de 

substâncias psicoativas resultaria no uso abusivo de drogas. A expressão “uso abusivo de 

drogas”, utilizada por vários profissionais da saúde “acaba sendo empregada de forma bastante 

problemática na medida em que os juízos de valores passam a ser presentes nas práticas e 

diagnósticos destes profissionais”159, atribuindo então ao usuário, a doença chamada 

dependência química.. Ainda nesta esteira, “os modelos atuais de dependência tendem a 

localizar as causas dos padrões de uso de drogas dentro do corpo ou cérebro do indivíduo, 

afastando fatores relacionais e contextuais”160. 

A partir deste contexto, que perdurou até chegar o século XXI, revela-se que com o 

diagnóstico de abuso de drogas, o usuário é tratado como doente, passando então a ser 

estigmatizado no meio social, devendo a partir desse diagnóstico ser medicado e tratado, 

enquanto que para combater o acesso a estas substâncias degenerativa da moral e da ordem 

cívica, resta a proibição de produção, comercialização e uso. Portanto, como bem ensina Pablo 

Ornelas Rosa: 

 
a partir da interseção dos saberes médicos e jurídicos, das técnicas de melhoramento 
populacional por práticas higienistas e moralizantes, de uma difusão midiática 
preocupada com a degenerescência do povo e com a patologização de determinadas 
substâncias em si, se construiu uma nova estratégia de governo populacional: o 

dispositivo das drogas.
161

 

 
Dito isso, afirma-se que o “saber/poder que investe sobre a vida da população 

(biopolítica), e que tem como finalidade o melhoramento, o aperfeiçoamento da população, a 

regeneração da raça, está inserido em um projeto de formação de uma nova nação”162. 

 

 

 

 

 
 

159 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 64. 
160 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 1, setembro, 2017, p. 79 
161 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019. p. 214 
162 JUNIOR, Flávio Bortolozzi. Resistir para re-existir: criminologia (d)e resistência e a (necro)política brasileira 

de drogas. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 196. 
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3.2 GARANTISMO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL DE DROGAS 

 
 

O caos social que as drogas geram é incontestável, seja pela guerra sangrenta da 

repressão ou a luta incansável pelo poder que a proibição fomenta, ou ainda, pelos danos à 

saúde que o uso problemático causa ao usuário (mesmo sendo este uso criminalizado), ou então 

seja pela interferência direta e invasiva do estado na vida privada de quem se propõe a fazer 

uso de determinada substância psicoativa para alcançar a qualidade de vida que bem entender 

a partir de sua autonomia quanto ser humano, inevitavelmente, este tema atinge a todos que se 

encontram no seio social de maneira indistintamente. 

A violência gerada através das drogas é real e desde logo se constata que mesmo com a 

presença de legislação específica disciplinando a questão no ordenamento jurídico brasileiro, o 

resultado almejado de saúde pública e paz social, com enfoque à erradicação do uso das drogas, 

está longe de se concretizar163. 

Este capítulo se propôs a estudar a política criminal empregada nesta problemática 

social, após perlustrar os pontos importantes da genealogia das drogas, inclusive constatando a 

existência da governamentalidade através dos dispositivos legais voltados à repressão das 

drogas. 

Questionando esta política proibicionista no Brasil que foi herdada da guerra total às 

drogas, a qual vem sendo construída ao longo de mais de um século164, utiliza-se, inicialmente, 

de fundamentos teóricos do modelo de Direito Penal mínimo estudado por Luigi Ferrajoli, 

considerando as ordens constitucionais que determinam o Direito Penal como a ultima ratio 

para manutenção da ordem social e prevenção da violência, que em determinado momento é 

cometida tanto pelo autor do delito e, após a ocorrência do crime, no momento da persecução 

penal, pode ser também cometida pelo Estado. Contudo, por várias vezes a análise deste 

segundo momento, ou seja, no momento da persecução penal que pode nascer a violência pelo 

Estado, é negligenciada ou "esquecida" de ser devidamente apurada e coibida. E, mais, ao 

 
 

163 MALGOR, Hermann Schrek. Soltar as Muletas: Um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: 

Summus Editorial, 2019, p. 34. 
164 “Em 17 de junho de 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, usou pela primeira vez o 

termo guerra contra as drogas. 'O abuso das drogas é o inimigo número um dos Estados Unidos', discursou”. 

MALGOR, Hermann Schrek. Soltar as Muletas: Um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: 

Summus Editorial, 2019, p. 28. 
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considerar o garantismo como modelo normativo de direito, é possível fundamentar a existência 

de legitimidade ou ilegitimidade do dispositivo das drogas no Brasil a partir da análise de qual 

grau de garantismo possui esta normatividade. Para que melhor se entenda, “os graus serão 

considerados mais fortes quanto mais estiverem presentes os axiomas do chamado sistema 

garantista”165, os quais serão analisados na sequência. 

Na questão das drogas como já demonstrado, a violência é deflagrada justamente contra 

os mais fracos economicamente, muitas vezes residentes na periferia onde há o domínio do 

tráfico de drogas. Em verdade, a violência atinge o negro pobre confundido por traficante, a 

pessoa inocente vítima das balas perdidas da guerra contra as drogas, a criança exposta ao 

traficante na porta da escola, a família moradora da favela que não pode educar seus filhos 

longe do poder do tráfico de drogas que se utiliza da própria violência para dominar territórios 

inteiros, os quais o Estado está longe de exercer o domínio e o controle. Ainda há, por sua vez, 

a violência gerada na individualidade do ser humano pela interferência do Estado na esfera 

privada do indivíduo em exercício de sua autonomia, porém, vale reiterar, a proteção do usuário 

deve ser integral, mas também se deve voltar os olhos aos grupos vulneráveis que vivem 

diariamente em meio ao caos das drogas, sem que se desejasse qualquer envolvimento com 

psicoativos. 

Havendo a criminalização do uso, da posse e produção de substâncias psicoativas que 

já provaram perdurar por gerações, haverá guerra por seu domínio, já que ainda existentes. 

Havendo demanda, não obstante a criminalização, ocorrerá o comércio, ainda que seja este 

qualificado como o mercado negro das drogas, que requer inclusive o emprego da violência 

para desenvolver sua atividade, relacionando-se diretamente com outros crimes, como o tráfico 

de armas e crimes contra a vida e o patrimônio. Esta constatação corrobora com o fundamento 

que a condição que gera o poder ao traficante é a proibição do uso, posse e produção das drogas, 

de sorte a sustentar que a descriminalização da posse, circulação e produção para o usuário, 

retirarão a oferta das mãos dos traficantes. 

A partir destas constatações fáticas da realidade brasileira, é preciso registrar para que 
 

 
 

165 ÁVILA, Gustavo Noronha. O Debate entre Luigi Ferrajoli e os Abolicionistas: entre a sedução pelo discurso 

do medo e as práticas libertárias. Maringá: maio/ago. 2016, v. 16, n. 2, pp. 543-61. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617 Acesso: 25 ago. 2019. 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
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se entenda o que seriam os graus de garantismo, os axiomas garantistas. Estes, não se 

apresentam como proposições assertivas, mas como proposições prescritivas; também não 

descrevem o que ocorre, mas prescrevem o que deva ocorrer; não enunciam as condições que 

um sistema penal efetivamente satisfaz, senão as que deva satisfazer em adesão aos seus 

princípios normativos internos e/ou a parâmetros de justificação externa166. Trata-se, pois, do 

comprometimento moral da normativa, também denominadas por Ferrajoli de implicações 

deônticas, normativas ou de dever ser, cuja a conjunção nos diversos sistemas, que aqui se 

tornarão axiomatizados, dá vida a modelos deônticos, normativos ou axiológicos. A adoção 

destes modelos, começando pelo garantista em máximo, supõe, pois, uma opção ético-política 

a favor dos valores normativamente tutelados por eles167. É certo, principalmente, que ao 

considerar estes axiomas garantistas devem colocá-los na condição de princípios sem os quais 

não poderá subsistir um Direito Penal constitucional, é afirmar que “tais critérios/princípios 

definidores são de concepção notadamente minimalista de Direito Penal. Existe, portanto, uma 

relação não só entre o Direito Penal mínimo e o garantismo, como também entre o direito penal 

mínimo, efetividade e legitimação do sistema penal”168. 

Selecionaram-se 10 (dez) princípios para compor como imprescindível o sistema 

garantista (SG), de modo que para se falar em graus de garantismo dos sistemas penais é preciso 

constatar a presença destas implicações deônticas, de sorte que quanto maior for a garantia da 

concretização destes princípios, maior então será o grau garantista do modelo penal analisado 

e, em sentido contrário também servirá para definição, ou seja, havendo um menor grau destes 

 

166 Na tradução: “Los axiomas garantistas - formados por las implicaciones entre cada término de la serie aquí 

convenida y los términos posteriores - no expresan proposiciones asertivas, sino proposiciones prescriptivas; no 

describen lo que ocurre, sino que prescriben lo que debe ocurrir; no enuncian las condiciones que un sistema penal 

efectivamente satisface, sino las que debe satisfacer en adhesión a sus principios normativos internos y/o a 

parámetros de justificación externa.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. 

Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 91 (tradução nossa). 
167 Na tradução: “Se trata, en otras palabras, de implicaciones deónticas, normativas o de deber ser, cuya conjunción 

en los distintos sistemas que aquí se axiomatizarán da vida a modelos a su vez deónticos, normativos o axiológicos. 

La adopción de estos modelos, comenzando por el garantista en máximo grado, supone, pues, una opción ético- 

política en favor de los valores normativamente tutelados por ellos. Eso no impide el carácter descriptivo, y no 

normativo, de su análisis teórico y, sobre todo, de su uso -como se realizarán en el curso de este libro- para 

interpretar y explicar los principios de justificación política y de convalidación jurídica de los distintos sistemas 

penales concretos, además de las separaciones, inevitablemente conectadas a su carácter normativo, entre justicia, 

validez y efectividad penal.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de 

Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 91 (tradução nossa). 
168 ÁVILA, Gustavo Noronha. O Debate Entre Luigi Ferrajoli e os Abolicionistas: entre a sedução pelo discurso 

do medo e as práticas libertárias. Maringá: maio/ago. 2016, v. 16, n. 2, pp. 543-61. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617. Acesso: 25 ago. 2019. 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
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axiomas no sistema penal, mais próximo estará este sistema do autoritarismo. São eles: 1) Nulla 

poena sine crimine (princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação 

ao delito); 2) Nullum crimen sine lege (princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido 

estrito); 3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (princípio da necessidade ou da economia do 

direito penal); 4) Nulla necessitas sine injuria (princípio da lesividade ou da ofensividade do 

evento); 5) Nulla injuria sine actione (princípio da materialidade ou da externalidade da ação); 

6) Nulla actio sine culpa (princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal); 7) Nulla 

culpa sine judicio (princípio da jurisdicionariedade, tanto no sentido lato como no estrito); 8) 

Nullum judicium sine accusatione (princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação); 

9) Nulla accusatio sine probatione (princípio do ônus da prova ou da verificação); 10) Nulla 

probatio sine defensione (princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade)169. 

Desta feita almeja-se relacionar os sentidos destes princípios garantistas com a questão 

das drogas, possibilitando entender em qual grau de garantismo o sistema penal brasileiro se 

encontra, reconhecendo que “no âmbito de proteção penal, devem ser tutelados apenas os bens 

primários e os direitos fundamentais”, notadamente neste ponto os direitos da personalidade da 

pessoa do usuário como mecanismo de resistência da invasão do Estado através dos dispositivos 

legais da atual política criminal de entorpecentes. É preciso registrar que “Garantismo e Direito 

Penal mínimos são, assim, termos sinônimos que designam um modelo teórico e normativo de 

Direito Penal capaz de minimizar a violência da intervenção punitiva – tanto na previsão legal 

dos delitos como na sua comprovação ao longo do processo penal – submetendo-a a estritos 

limites para tutelar os direitos do indivíduo”170. 

Estes princípios foram elaborados principalmente pelo pensamento jusnaturalista dos 

séculos XVII e XVIII, que os concebeu como princípios políticos, morais ou naturais de 

limitação do poder penal (absoluto)171, representando garantias penais e processuais que foram 

 

 
 

169 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. 

Madrid: Trotta, 1995, p. 92. 
170 ÁVILA, Gustavo Noronha. O Debate Entre Luigi Ferrajoli e os Abolicionistas: entre a sedução pelo discurso 

do medo e as práticas libertárias. Maringá: maio/ago. 2016, v. 16, n. 2, pp. 543-61. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617. Acesso: 25 ago. 2019. 
171 Na tradução: “Estes diez principios, ordenados y conectados aquí sistemáticamente, definen -con cierto forza- 

miento lingüístico- el modelo garantista de derecho o de responsabilidad penal, esto es, las reglas del juego fun- 

damentales del derecho penal. Fueron elaborados sobre todo por el pensamiento iusnaturalista de los siglos XVII 

y XVIII, que los concibió como principios políticos, morales o naturales de limitación del poder penal absoluto.” 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6617
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incorporados por muitas constituições, inclusive a brasileira promulgada em 1988, 

convertendo-se assim em princípios jurídicos do moderno no Estado de direito172. 

A expressão Estado de Direito, que denota a aderência do Estado a um ordenamento 

jurídico em que o Poder Público, e especificamente o penal, está rigidamente limitado e 

vinculado à lei no plano substancial (ou dos conteúdos penalmente relevantes) e sob o 

processual (ou das formas processualmente vinculantes)”173, caracteriza-se o que se denomina 

de Direito Penal mínimo que, por ser então condicionado e limitado pelas garantias corresponde 

não só ao máximo de importância de tutela das liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio 

punitivo, senão também a um ideal de racionalidade e de certeza174, por isso o apontamento de 

que existe plena relação entre o garantismo e o racionalismo. E, por sua vez, o denominado 

“Direito Penal máximo” faz referência aos sistemas penais inerentes aos Estados absolutos ou 

totalitários, que se traduzem em sistemas com poderes incondicionados e ilimitados ao Estado, 

além de sua excessiva severidade, pela incerteza e imprevisibilidade das condenações e das 

 

 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: 

Trotta, 1995, p. 93 (tradução nossa). 
172 Na tradução: “Y han sido ulteriormente incorporados, más o menos íntegra y rigurosamente, a las constituciones 

y codificaciones de los ordenamientos desarrollados, convirtiéndose así en principios jurídicos del moderno estado 

de derecho.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés 

Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 93 (tradução nossa). 
173 Na tradução: “Por esto es por lo que el primer modelo puede ser identificado con el del estado de derecho: 

entendiendo por esta expresión un tipo de ordenamiento en que el poder público, y específicamente el penal, está 

rígidamente limitado y vinculado a la ley en el plano sustancial (o de los contenidos penalmente relevantes) y bajo 

el procesal (o de las formas procesalmente vinculantes).” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del 

garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 104. (tradução nossa). 
174 Na tradução: “Es claro que el derecho penal mínimo, es decir, condicionado y limitado al máximo, corresponde 

no sólo al máximo grado de tutela de las libertades de los ciudadanos respecto del arbitrio punitivo, sino también 

a un ideal de racionalidad y de certeza. Con ello resulta excluida de hecho la responsabilidad penal todas las veces 

que sean inciertos o indeterminados sus presupuestos. Bajo este aspecto existe un nexo profundo entre garantismo 

y racionalismo. Un derecho penal es racional y cierto en la medida en que sus intervenciones son previsibles; y 

son previsibles sólo las motivadas por argumentos cognoscitivos de los que sea decidible procesalmente, incluso 

con los límites más arriba puestos de manifiesto, la verdad formal. Y una norma de clausura del modelo de derecho 

penal mínimo informada por la certeza y la razón es el criterio del favor rei, que no sólo permite sino que exige 

intervenciones potestativas y valorativas de exclusión o de atenuación de la responsabilidad cada vez que subsiste 

incertidumbre encuanto a los presupuestos cognoscitivos de la pena. A este criterio son referibles instituciones 

como la presunción de inocencia del imputado hasta la sentencia definitiva, la carga de la prueba a cargo de la 

acusación, el principio in dubio pro reo, la absolución en caso de incertidumbre sobre la verdad fáctica y, por otro 

lado, la analogía in bonam partem, la interpretación restrictiva de los supuestos típicos penales y la extensiva de 

las circunstancias eximentes o atenuantes en caso de dudas sobre la verdad jurídica. En todos estos casos tenemos, 

ciertamente, discrecionalidad. Pero se trata de una discrecionalidad dirigida no a extender, sino a excluir o reducir 

la intervención penal en cuanto no motivada por argumentos cognoscitivos seguros.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho 

y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 105. (tradução 

nossa). 
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penas e que, consequentemente, configura-se como um sistema de poder não controlável 

racionalmente por ausência de parâmetros certos e racionais de convalidação e anulação175. 

Em suma, os três primeiros axiomas garantistas, que são: 1) Nulla poena sine crimine 

(princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito); 2) Nullum 

crimen sine lege (princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito); e 3) Nulla lex 

(poenalis) sine necessitate (princípio da necessidade ou da economia do direito penal), possuem 

possibilidades de se responder às perguntas quando e como punir e expressam as garantias 

relativas a penas. Enquanto os próximos princípios do sistema garantista, qual seja: 4) Nulla 

necessitas sine injuria (princípio da lesividade ou da ofensividade do evento); 5) Nulla injuria 

sine actione (princípio da materialidade ou da externalidade da ação); e 6) Nulla actio sine 

culpa (princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal), respondem às perguntas 

como e quando proibir e expressam as garantias relativas ao delito. E, por derradeiro, os 

princípios: 7) Nulla culpa sine judicio (princípio da jurisdicionariedade, tanto no sentido lato 

como no estrito); 8) Nullum judicium sine accusatione (princípio acusatório ou da separação 

entre juiz e acusação); 9) Nulla accusatio sine probatione (princípio do ônus da prova ou da 

verificação); e 10) Nulla probatio sine defensione (princípio do contraditório ou da defesa, ou 

da falseabilidade), respondem às perguntas quando e como julgar e expressam as garantias 

relativas ao processo176. 

 
3.2.1 Quando e como punir, proibir e julgar – análise da pena, do delito e do processo no 

dispositivo das drogas 

Partindo de uma definição na qual se compreende a lei como a abdicação dos homens 

de parcela de sua liberdade em prol do bem comum, tendo-a como origem das “condições sob 

as quais homens independentes e isolados se uniram em sociedade, cansados de viver em 

 
175 Na tradução: “A la inversa, el modelo de derecho penal máximo, es decir, incondicionado e ilimitado, es el que 

se caracteriza, además de por su excesiva severidad, por la incertidumbre y la imprevisibilidad de las condenas y 

de las penas; y que, consiguientemente, se configura como un sistema de poder no controlable racionalmente por 

ausencia de parámetros ciertos y racionales de convalidación y de anulación. Debido a estos reflejos, el 

sustancialismo penal y la inquisición procesal son las vías más idóneas para permitir la máxima expansión e 

incontrolabilidad de la intervención punitiva y, a la vez, su máxima incertidumbre e irracionalidad.” FERRAJOLI, 

Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, 

p. 105. (tradução nossa). 
176 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. 

Madrid: Trotta, 1995, pp. 93-4. 
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contínuo estado de guerra e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza de conservá-la”177, 

justificou-se a imposição da pena como maneira retributiva a quem descumprisse o 

mandamento legal em detrimento então deste bem comum. Portanto, a proposição que se 

conclui e deve ser registrada é que toda pena, que não derive da absoluta necessidade, é 

tirânica178. E, neste sentido, eis então o fundamento do direito “de punir os delitos: sobre a 

necessidade de defender o depósito da salvação pública das usurpações particulares. Tanto mais 

justas são as penas quanto mais sagrado e inviolável é a segurança e maior a liberdade”179 

concedida aos integrantes da sociedade. 

A questão que se instala, especificadamente em relação ao dispositivo legal das drogas 

no ordenamento jurídico brasileiro, é acerca de sua legitimidade. Aliás, a separação entre 

legitimação interna e legitimação externa – ou dizer, entre o direito e a moral ou a validade e a 

justiça – constitui uma conquista fundamental do pensamento jurídico e político moderno180. É, 

em suma, a possibilidade de se questionar a lei, arguindo sua validade não somente no que 

confere à sua formalidade, mas em sua substancialidade. Em precisas palavras Ferrajoli aponta 

ser esta a realidade dos modernos Estados Constitucionais de Direito, que depositam a validade 

das normas na sua conformidade não somente formal como também substancial com normas 

de alcance superior, que não só regulam as formas senão que ditam também limitações de 

conteúdo ao exercício do poder normativo181. Assim, além da formalidade legal de sua 

 
177 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 15. 
178 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 16. 
179 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999, p. 28. 
180 Na tradução: “Como se ha dicho en el apartado 15, la separación entre legitimación interna y legitimación 

externa -es decir, entre el derecho y la moral, o entre la validez y la justicia- constituye una conquista fundamental 

del pensamiento jurídico y político moderno. Además de favorecer (en tanto que principio axiológico) modelos de 

derecho penal mínimo y garantista, sirve para fundamentar (como principio teórico) por un lado la posibilidad de 

un enfoque científico de tipo descriptivo y por otro la de un enfoque crítico de tipo valorativo en relación con el 

derecho positivo.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto 

Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 354. (tradução nossa). 
181 Na tradução: “Ahora bien, esta concepción exclusivamente formal de la validez ciertamente resulta adecuada 

si se refiere a ordenamientos jurídicos de estructura elemental en los que el legislador es legibus solutus, de manera 

que cualquier norma emanada por los sujetos y en las formas queridos por él es una norma válida. Por el contrario, 

resulta totalmente insuficiente en los modernos estados constitucionales de derecho, en los que la validez de las 

normas -así de las leyes como de los reglamentos, sentencias y actos administrativos- reside en su conformidad 

no sólo formal sino también sustancial con normas de rango superior, que no sólo regulan las formas sino que 

dictan también limitaciones de contenido al ejercicio del poder normativo. En estos ordenamientos la validez no 

depende sólo de los aspectos formales de la producción normativa que permiten afirmar el «ser» o la existencia de 
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produção, ou seja, a validade a partir da existência da norma pela satisfação dos requisitos legais 

e aspectos formais de sua produção, também há que cotejar a legitimidade material ou 

substancial da lei inferior, infraconstitucional, que deve guardar significação direta e idêntica 

com a lei superior, constitucional, pelo que as normas inferiores devem mais exatamente da 

valoração e da conformidade com seu conteúdo com o dever ser jurídico estabelecido por 

normas superiores182. 

Do ponto de vista da legitimidade externa ou política, poucas críticas haveriam de ser 

empregadas às constituições modernas, especialmente considerando a incorporação pelo direito 

positivo de grande parte dos conteúdos dos valores de justiça elaborados pelo jusnaturalismo 

racionalista e iluminista: o princípio da igualdade, o valor da pessoa humana, dos direitos civis 

e políticos, e ademais, quase todas as garantias penais e processuais de liberdade e de certezas 

enumeradas183 no sistema garantista (SG). Estes princípios são oriundos do direito natural e que 

foram positivados nas constituições modernas, mormente a brasileira, na condição de direitos 

fundamentais e direitos da personalidade que, como de outro modo já referido neste trabalho, 

 
 

las normas; depende igualmente del significado de los enunciados normativos producidos, y más exactamente de 

la valoración de la conformidad de su contenido con el «deber ser. jurídico establecido por normas superiores.” 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: 

Trotta, 1995, p. 355. (tradução nossa). 
182 Na tradução: “En estos ordenamientos la validez no depende sólo de los aspectos formales de la producción 

normativa que permiten afirmar el «ser» o la existencia de las normas; depende igualmente del significado de los 

enunciados normativos producidos, y más exactamente de la valoración de la conformidad de su contenido con el 

«deber ser. jurídico establecido por normas superiores.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del 

garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 355. (tradução nossa). 
183 Na tradução: “De hecho ha sucedido, con la formación de los modernos estados constitucionales, que el derecho 

positivo ha incorporado gran parte de los contenidos o valores de justicia elaborados por el iusnaturalismo 

racionalista e ilustrado: el principio de igualdad, el valor de la persona humana, los derechos civiles y políticos, y 

además casi todas las garantías penales y procesales de libertad y de certeza enumeradas en nuestro sistema SG. 

Todos estos principios, afirmados por las doctrinas iusnaturalistas de los siglos XVII y XVIII en forma de derecho 

o derechos naturales, han sido consagrados en las modernas constituciones en forma de principios normativos 

fundamentales que contienen limitaciones o imperativos negativos -o también positivos, como los expresados 

por los llamados ((derechos sociales» o «materiales» (altrabajo, a la salud, a la subsistencia, a la educación, etc.) 

añadidos en las constituciones de este siglo- cuyos destinatarios son los legisladores y el resto de los poderes 

públicos. En particular, los llamados derechos «inviolables» de la persona, derechos «personalísimosx o 

«indisponiblesn no son sino la forma jurídica positiva que los derechos naturales, teorizados como pre o meta o 

supra-jurídicos en los orígenes del estado moderno, han asumido con su garantía en tanto que «derechos subjetivos 

en las Constituciones modernas. En este sentido bien puede decirse que las doctrinas contractualistas y utilitarista 

de los derechos naturales representan la base filosófica del derecho penal moderno y más en general del moderno 

derecho público. El fundamento político o externo del moderno estado de derecho está en efecto en su función de 

garantía de los derechos fundamentales mediante la sanción de la anulabilidad de los actos inválidos: de las leyes, 

por violación de las normas constitucionales; de los actos administrativos y decisiones judiciales, por violación de 

las leyes constitucionalmente válidas.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. 

Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, pp. 355-6. (tradução nossa). 
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podem ser de ordem positiva ou negativa, ou seja, ora exigindo do Estado a prestação (ordem 

positiva) ou ora requerendo do Estado sua abstenção (ordem negativa). Considera-se que “o 

direito natural, conforme historicamente apontado, é anterior e superior ao Estado. Integram o 

direito natural aspectos como o livre-arbítrio, a dignidade pessoal, o direito de realização de sua 

felicidade terrena conectada com seu destino transcendental e outras inúmeras características, 

consideradas personalíssimas”184. 

No que condiz aos dispositivos legais das drogas, o conflito se instala principalmente 

na legitimação interna, pois se considera a adoção pela Constituição Federal destes valores de 

justiça oriundos do jusnaturalista racionalista e iluminista, que se tem como característica do 

moderno Estado constitucional de direito a introdução de múltiplos princípios ético-políticos 

ou de justiça que impõe valorações ético-políticas das normas produzidas e atuam como 

parâmetros ou critérios de legitimidade e ilegitimidade não mais externos ou jusnaturalista, 

senão internos ou juspositivistas185 e, no que condiz ao dispositivo legal das drogas 

especificamente na criminalização do uso, choca-se com o reconhecimento constitucional dos 

direitos da pessoa e sua validade. Enquanto persistir uma política criminal que inviabiliza o 

exercício destes direitos da personalidade, ferindo o livre-arbítrio e impedindo o exercício da 

autonomia, a legitimidade interna desta política criminal de repressão às drogas perante os 

preceitos constitucionais de garantia, resta-se uma condição de legitimidade controvertida. 

Nos antigos Estados absolutistas ou nos Estados totalitários dos tempos modernos, para 

a legislação ser legítima basta emanar do soberano ou do líder ou grupo totalitário que está no 

poder, podendo então ser legítima ainda que injusta, enquanto que, ao contrário, em qualquer 

Estado de direito com Constituição rígida minimamente garantista, não somente injustas como 

também inválidas por transgredir princípios constitucionais de direitos humanos, da igualdade 

 

 
184 RICCITELLI, Antônio. Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição. 4. ed. Barueri: Editora 

Manole, 2007, p. 108. 
185 Na tradução: “La definición teórica de «derecho válido» -con arreglo al principio metacientífico del positivismo 

jurídico expresado por nuestra tercera tesis acerca de la separación entre derecho y moral- sigue siendo por tanto 

ideológicamente neutral: es válida, aunque sea injusta, cualquier norma o prescripción que sea conforme a las 

normas acerca de su producción. Lo que ocurre es que entre las normas acerca de la producción de normas el 

moderno estado constitucional de derecho ha incluido múltiples principios ético-políticos o de justicia, que 

imponen valoraciones ético-políticas de las normas producidas y actúan como parámetros o criterios de legitimidad 

y de ilegitimidad no ya externos o iusnaturalistas, sino internos o iuspositivistas.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y 

Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 358. (tradução 

nossa). 
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e da estrita legalidade penal.186 E, neste sentido, a situação aparente de inconstitucionalidade 

que se instala é acerca da norma que criminaliza o uso de determinados entorpecentes, bem 

como é pertinente a análise, a partir dos princípios do sistema garantista, se convém a 

criminalização do tráfico de drogas. 

O primeiro princípio a ser estudado do sistema garantista voltado ao dispositivo das 

drogas, é o princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito 

(nulla poena sine crimine). 

Relacionado diretamente com o problema do quando (ou do que) punir, trata-se do 

princípio da retribuição ou do caráter de consequência do delito que a pena tem, que é a primeira 

garantia do direito penal187 e, com isso, não se pode entendê-lo como o fim mas sim como 

critério de distribuição e de aplicação das penas, já que existe uma conexão evidente entre a 

 
 

186 Na tradução: “En los viejos estados absolutos y en muchos de los modernos estados totalitarios las normas 

acerca de la producción de normas que están en el vértice del ordenamiento se limitan de hecho a conferir al poder 

soberano la potestad de legislar: en estos ordenamientos sería válida, por ejemplo, aun siendo injusta, una ley que 

confiriera al soberano poder arbitrario sobre la vida y la muerte, del mismo modo que fueron válidas, aun siendo 

manifiestamente injustas, las normas acerca de los tribunales especiales para la defensa del estado emanadas en 

Italia durante el fascismo. Normas de este tipo son por el contrario, en cualquier estado de derecho con 

Constitución rígida mínimamente garantista, no sólo injustas sino también inválidas por contravenir principios 

constitucionales relativos a los derechos humanos, la igualdad y la estricta legalidad penal. La especificidad del 

moderno estado constitucional de derecho reside precisamente en el hecho de que las condiciones de validez 

establecidas por sus leyes fundamentales incorporan no sólo requisitos de regularidad formal, sino también 

condiciones de justicia sustancial. Estos rasgos sustanciales de la validez, inexplicablemente ignorados por la 

mayor parte de las definiciones iuspositivistas de «derecho válido» ya sean normativistas o realistas, tienen una 

relevancia bastante mayor que la de los meramente formales. La mayor parte de las objeciones o de las 

declaraciones de ilegitimidad o de invalidez de una ley, una sentencia o un acto administrativo no tienen de hecho 

que ver con defectos formales, sino con defectos sustanciales. Y se cuentan con los dedos de una mano las 

objeciones y declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes que censuran vicios de forma, como la 

incompetencia del órgano que legisla o las violaciones de procedimiento. Lo mismo puede decirse, si bien en 

menor medida, de las decisiones judiciales y administrativas, casi siempre impugnadas o reformadas por motivos 

que tienen que ver con el contenido de la decisión y sólo raramente con simples defectos de forma.” FERRAJOLI, 

Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, 

p. 358. (tradução nossa). 
187 Na tradução: “El problema del cuándo (o del qué) castigar es aparentemente el más sencillo de todos los 

problemas de la legitimación del derecho penal. La respuesta que se da generalmente a esta pregunta por parte del 

pensamiento jurídico-filosófico es la expresada por la máxima nulla poena sine crimine, que constituye el axioma 

Al de nuestro sistema SG. La pena, según este principio formulado nítidamente en las célebres definiciones de 

Grocio, Pufendorf y Thomasius, es una sanción infligida ob malum actionis, o antegressi delicti, o propter 

delictum, esto es, aplicable cuando se haya cometido un delito, que constituye su causa o condición necesaria y 

del que se configura como efecto o consecuencia jurídica. Se trata del principio de retribución o del carácter de 

consecuencia del delito que tiene la pena, que es la primera garantía del derecho penal y que, como escribe Hart, 

expresa no el fin sino justamente el criterio de distribución y de aplicación de las penas. Gracias a él la pena no es 

un prius, sino un posterius, no una medida preventiva o ante delictum, sino una sanción retributiva o post 

delictum.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés 

Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 368. 
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natureza retributiva da pena e sua função de prevenção geral dos delitos188. 

Não obstante, entende-se que essa retribuição da pena pela autoria e materialidade do 

delito seja por definição a prevenção, o contrário não é necessariamente certo, posto que se 

pode prevenir sem retribuir algo189 e, neste ponto, estaria também pendente a análise da 

intervenção mínima do Direito Penal no que condiz ao crime de uso de determinadas 

substâncias psicoativas que, mesmo sendo criminalizadas, seu uso não é extinto ou sequer 

erradicado, ao contrário, como no caso em julgamento no Supremo Tribunal Federal, a droga 

conhecida por maconha é utilizada mesmo por indivíduos custodiados pelo Estado brasileiro. 

A ótica que se tem em relação ao uso e que se choca com o caráter de intervenção 

mínima do Direito Penal, que o proclama como último instrumento de poder do Direito 

dispensado à concretização do bem social, especialmente no que diz respeito ao combate ao uso 

de psicoativos ilícitos, é que outras áreas do direito poderia regulamentar o uso, produção e 

circulação destas drogas, de modo que a criminalização destas condutas resultam em um uso 

desnecessário do poder coercitivo e restritivo das liberdades individuais pelas leis penais. 

Essa suposta prevenção por meio das penas é ameaçadora ao Estado Democrático e abre 

espaço para políticas totalitaristas e uso de prisões preventivas às custas de inocentes ou, como 

no caso do usuário de drogas que pode ser facilmente confundido por traficante e responder à 

custa de sua liberdade por este delito, essa garantia do caráter retributivo da pena – em virtude 

da qual só se pode ser punido pelo que se fez (e não pelo que se é) – serve precisamente para 

excluir, à margem de qualquer possível finalidade preventiva ou de qualquer outro modo 

utilitarista, a punição do inocente, ainda que seja considerado de per si maldoso, desviado, 

perigoso, suspeito ou propenso ao delito190. 

 
188 Na tradução: “Hay una conexión evidente entre la naturaleza retributiva de la pena y su función de prevención 

general de los delitos: la amenaza legal de la retribución penal puede prevenir solamente la comisión de hechos 

delictivos, no la subsistencia de condiciones personales o de status como son la peligrosidad o la capacidad de 

delinquir u otras similares; y por otra parte la pena ejerce una función preventiva o intimidatoria sobre todo si se 

inflige al que la ha «merecido» 17. «Retribución», escribe incisivamente Alf Ross, «es, por definición, 

prevención».” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés 

Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, pp. 368-9. 
189 Na tradução: “Pero no es necesariamente cierto lo contrario, dado que se puede prevenir sin retribuir algo: el 

fin de la prevención, si bien está implicado por el principio retributivo, no lo implica a su vez, pudiendo quedar 

satisfecho también por el castigo terrorista del inocente.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del 

garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 369. 
190 Na tradução: “Hay una conexión evidente entre la naturaleza retributiva de la pena y su función de prevención 

general de los delitos: la amenaza legal de la retribución penal puede prevenir solamente la comisión de hechos 

delictivos, no la subsistencia de condiciones personales o de status como son la peligrosidad o la capacidad de 
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Vale dizer, a estigmatização dispensada aos usuários quando da abordagem policial, eis 

que constatada a presença de droga ilícita, é campo propício para aplicação na prática de 

elementos pré-determinados do agente estatal que almeja a ordem do cumprimento legal, o que 

se estende durante todo o processo penal. Por ser de caráter subjetivo à análise das 

circunstâncias fáticas dos delitos para se definir entre o crime de uso ou de tráfico, há a 

probabilidade de que ocorra a prisão de usuários, mesmo não sendo esta pena estipulada aos 

usuários pela Lei de Drogas e, com isso, demonstra-se a não satisfação dos valores emitidos 

pelo princípio da retributividade ou consequencialidade, mormente no que condiz a não 

correspondência do caráter retributivo da pena. 

Nesta perspectiva que se constata a violência gerada pela criminalização do uso das 

drogas, e sendo esta causadora da dor e angústia que proporcionam perdas inestimáveis ao ser 

humano, é preciso entendê-la na concepção do garantismo, onde a violência pode ser cometida 

pelo autor do delito, mas também pelo Estado, quando da aplicação da pena. Somente a conduta 

do traficante atingiria um terceiro ou interesse social relevante que justificaria sobrepor a 

criminalização em detrimento dos direitos de personalidade, pois se considera que o crime de 

uso tem fim em si mesmo, ou seja, a mesma pessoa é autor e vítima do ato criminoso. 

Além da violência praticada pelas condutas criminosas realizadas pelo traficante de 

drogas que justifica sua criminalização, é certo também que após a ocorrência do crime a análise 

que se faz é a possibilidade de a violência ser praticada pelo Estado, especialmente quando da 

aplicação do preceito legal que atribui como conduta criminosa com sansão de penas, ainda que 

privativas de direitos, de condutas individuais que não deveriam ser regulados pelo Direito 

Penal. 

 

 

delinquir u otras similares; y por otra parte la pena ejerce una función preventiva o intimidatoria sobre todo si se 

inflige al que la ha «merecido». «Retribución», escribe incisivamente Alf Ross, «es, por definición, prevención». 

Pero no es necesariamente cierto lo contrario, dado que se puede prevenir sin retribuir algo: el fin de la prevención, 

si bien está implicado por el principio retributivo, no lo implica a su vez, pudiendo quedar satisfecho también por 

el castigo terrorista del inocente. La garantía del carácter retributivo de la pena -en virtud de la cual nadie puede 

ser castigado más que por lo que ha hecho (y no por lo que es)- sirve precisamente para excluir, al margen de 

cualquier posible finalidad preventiva o de cualquier otro modo utilitarista, el castigo del inocente aun cuando se 

le considere de por sí malvado, desviado, peligroso, sospechoso o proclive al delito, etc. «Todo los castigos de 

súbditos inocentes», afirma Hobbes, «sean grandes o pequeños, se oponen a la ley natural; porque el castigo se 

hace sólo debido a transgresión de la ley y, por tanto, no puede haber pena para un inocente».” FERRAJOLI, Luigi. 

Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, pp. 

368-9. 
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A penalização do uso de certas drogas revela-se uma penalização desproporcional ao 

fato praticado que, como já demonstrado, acobertado e aceito no meio social pelos costumes 

desenvolvidos aos longos das gerações, como no caso do uso de alguns tipos psicoativos que 

mesmo a um alto custo para combatê-los, sua existência e alcance aos usuários é sequer ceifado. 

Ademais, como já demonstrado, várias substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, 

permanecem com sua demanda mesmo nos dias atuais, muitas delas oriundas de várias culturas 

orientais e ocidentais, do mundo antigo ao contemporâneo, que permanecem como uso para 

fins terapêuticos, religiosos, recreativos e culturais191. Logo, o caráter retributivo da pena do 

uso de drogas, alguns especificando somente para determinados entorpecentes e outros, por sua 

vez, entendendo ser para todas as drogas, é desproporcional no que condiz a consequência do 

delito. 

A prevenção geral não corresponde somente com a aplicação das penas, mas também, 

quando da aplicação desta. Busca-se prevenir contra a pena desproporcional e desmedida, pois 

sua ocorrência revelaria verdadeira vingança por parte do Estado ou, no mínimo, uma medida 

ilegal por acreditar que este comportamento punitivo é o melhor caminho para solução da 

própria violência, inviabilizando assim a legitimidade atribuída ao poder punitivo estatal. Esta 

violência, seja ela cometida pelo agente do delito ou pela penalização desproporcional do 

Estado, estaria em pleno confronto com as garantias e direitos fundamentais, o que se permite 

suscitar um estado de ilegitimidade perante a Constituição democrática e de garantias. 

Dirimindo melhor este ponto, na ótica de Ferrajoli, não significa que o fim da prevenção 

geral dos delitos seja uma finalidade menos essencial do direito penal. Este fim é ao contrário 

à razão de ser primeira, senão diretamente das penas, das proibições penais, as quais são 

dirigidas para a tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos contra as agressões de outros 

associados. 

Significa, antes, que o direito penal tem como finalidade uma dupla função preventiva, 

tanto uma como as outras negativas: a prevenção geral dos delitos e a prevenção geral das penas 

 

191 “No livro Marihuana, la flor del cáñamo, Daniel Vidart conta que o primeiro consumo de drogas pode ter se 

dado no encontro de um homem primitivo, na origem da humanidade, com uma planta em decomposição. Esse 

encontro, cuja intenção era alimentícia, brindou nosso antepassado com uma experiência diferente para ele e para 

o resto da incipiente espécie humana. Podemos falar do primeiro consumo de drogas quando esse antepassado, 

com a intenção de repetir a experiência, procura uma planta similar para obter as mesmas sensações.” MALGOR. 

Hermann Schreck. Soltar as Muletas: um olhar diferente sobre as drogas e a adição. São Paulo: Summus Editorial, 

2019, p. 38. 
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arbitrárias ou desproporcional. A primeira função indica o limite mínimo, a segunda o limite 

máximo das penas. Uma reflete o interesse da maioria não desviante. A outra, o interesse do réu 

ou de quem é suspeito ou acusado como tal. Os dois objetivos e os dois interesses entram em 

conflito, e são portadores as partes de um processo penal contraditório: a acusação, interessada 

na defesa social e, portanto, em exponenciar a prevenção e a punição dos delitos, e a defesa 

interessada na defesa individual e, via de consequência, a exponenciar a prevenção das penas 

arbitrárias192. 

Acontece que na concepção de Direito Penal que exalta a utilização da pena e, quando 

somente nesta está embasado a política de prevenção ao crime, revela-se a 

desproporcionalidade ou se concretiza a autolegitimação autoritária da punição desmedida, 

equivocadamente em nome da ordem social. Em outras palavras, a postura disciplinar positiva 

do Estado em proibir o exercício dos direitos da personalidade, em especial os de ordem 

privada, intimidade e autonomia humana, os quais a conduta criminosa diz respeito somente ao 

indivíduo, como é no caso da opção do uso de drogas, não permite concluir que a justificação 

da pena a este crime de uso seja legítima, eis que como demonstrado já desproporcional e, com 

isso, se revela evidente violência do Estado na aplicação e manutenção destes dispositivos 

repressivos às drogas. E, seguindo o entendimento “capaz de concentrar num só ponto as ações 

de muitos homens e de considerá-las de um só ponto de vista: a máxima felicidade dividida 

pelo maior número”193, é forçoso combater a penalização ineficaz oriundo da política criminal 

do proibicionismo, especialmente considerando, é a partir “do gemido dos fracos, vítimas da 

cruel ignorância e da rica indolência, os bárbaros tormentos, com pródiga e inútil severidade, 

multiplicados por delitos não provados ou quiméricos, a esqualidez e horrores da prisão, 

 

192 Na tradução: “Esto no significa, naturalmente, que el fin de la prevención general de los delitos sea una finalidad 

menos esencial del derecho penal. Este fin es por el contrario la razón de ser primordial, si no directamente de las 

penas, sí de las prohibiciones penales, que están dirigidas a tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos 

contra las agresiones por parte de otros asociados. Significa más bien que el derecho penal asume como fin una 

doble función preventiva, una y otra de signo negativo: la prevención general de los delitos y la prevención general 

de las penas arbitrarias o desproporcionadas. La primera función marca el límite mínimo y la segunda el límite 

máximo de las penas. Una refleja el interés de la mayoría no desviada; la otra, el interés del reo y de todo aquel 

del que se sospecha y es acusado como tal. Los dos fines y los dos intereses entran en conflicto, y son sus portadores 

las dos partes de un proceso penal contradictorio: la acusación, interesada en la defensa social y por consiguiente 

en maximizar la prevención y el castigo de los delitos; y la defensa, interesada en la defensa individual y por tanto 

en maximizar la prevención de las penas arbitrarias.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo 

penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 334. (tradução nossa). 
193 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 23. 
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aumentados pelo mais cruel algoz dos desgraçados, a incerteza, é que deveriam comover 

aquelas espécies de magistrados que guiam as opiniões das mentes humanas”194. 

É importante que se registre as razões do limite da penalização como retribuição ao 

crime cometido, pois ao se considerar que a pena possui a finalidade de prevenir os delitos, se 

caracteriza por consequência o moderno utilitarismo penal como um utilitarismo partido ao 

meio, que diz respeito somente à máxima utilidade da maioria, exposto a tentações de 

autolegitimação autoritária e idôneo a fornecer critérios de deslegitimação, além daqueles de 

justificação, dos sistemas penais concretos e dos seus institutos singularmente considerados. 

Compreende-se que um utilitarismo como este, voltando o direito penal unicamente para a 

finalidade no ne peccetur, orienta-lhe as escolhas para a adoção de meios penais maximamente 

fortes e ilimitadamente severos195. 

Portanto, o Direito Penal voltado somente à imposição de pena como garantidor da 

ordem social, além de não ser condizente com a orientação política de um Estado que privilegie 

a dignidade humana, ocorre também pleno ataque aos direitos e garantias fundamentais do 

homem e do cidadão. 

É notório que o sistema penal que busque sua justificação de ser, no que condiz a sua 

finalidade de existir para prevenção do crime e à ordem social, somente para gravidade da pena, 

está, inevitavelmente, ofertado ao fracasso. Vale dizer, os crimes não deixam de ser cometidos 

por existir ou não pena mais ou menos gravosas, tal como o uso de psicoativos. 

Conforme se depreende de Ferrajoli ao observar Francesco Carrara, "impedir o delito 

em todos os delinquentes" é "impossível", e tentar consegui-lo foi, quando muito, "a causa fatal 

 

194 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999, p. 24. 
195 Na tradução: “El análisis desarrollado en el capítulo quinto de las diferentes doctrinas de la prevención que se 

han elaborado históricamente ha confirmado el límite ya señalado del tipo de utilitarismo que es común a todas 

ellas: el ajuste del fin utilitario de la pena al exclusivo parámetro beccariano y benthamiano de la máxima felicidad 

dividida entre el mayor número». En razón de este límite, que depende a su vez de la atribución a la pena del fin 

único de prevenir los delitos, he caracterizado al moderno utilitarismo penal como un utilitarismo a medias, 

referido sólo a la máxima utilidad de la mayoría, expuesto a tentaciones de autolegitimación autoritaria e incapaz 

de proporcionar -además de criterios de justificación- criterios de deslegitimación de los sistemas penales 

concretos y de cada una de sus instituciones. Se entiende que un utilitarismo semejante, al orientar el derecho penal 

únicamente hacia el fin ne peccetur, encamina sus opciones hacia la adopción de medios penales máximamente 

fuertes e ilimitadamente severos. Por otra parte lo más importante, en el plano metaético, es que medios penales y 

fines extrapenales, al referirse a sujetos distintos, resultan heterogéneos entre sí e inconmensurables, de manera 

que los males que representan los primeros no son empíricamente comparables ni éticamente justificables con los 

bienes representados por los segundos.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. 

Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 331. (tradução nossa). 
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da progressiva crueldade dos suplícios". Com efeito, cada delito cometido demonstra, a rigor, 

que a pena prevista para o mesmo não foi de molde a preveni-lo e que, portanto, teria sido 

necessária uma maior. Claro está que se trata de um "argumento idiota" (sic) para inspirar 

penas196. 

Após a reflexão do primeiro princípio do Sistema Garantista, mais precisamente o da 

retributividade ou da consequencialidade da pena em relação aos delitos constantes na Lei de 

Drogas, o segundo axioma garantista a ser analisado é o princípio da legalidade (nullum crimen 

sine lege), que é trabalhado em dois sentidos no garantismo, um denominado de mera 

legalidade, que é revelado pelo positivismo da lei penal, precisamente a distribuição do poder 

penal que preceitua ao juiz estabelecer como sendo delito, o que é normatizado pelo legislador 

que, no dispositivo das drogas (Lei no 11.343/2006), está peculiarmente demonstrado no artigo 

28 com a criminalização do uso de certas drogas e no artigo 33, com a criminalização da conduta 

do tráfico de drogas, não obstante outras condutas tipificadas no referido dispositivo legal, tal 

como a conduta de associação para o tráfico (artigo 34), financiamento (artigo 35) e colaboração 

(artigo 36) ao tráfico, dentre outros positivados na Lei 11.343/2006. Por sua vez, no outro 

sentido, o princípio da legalidade também se revela como uma regra metajurídico de formação 

de linguagem judicial, ligada diretamente à análise substancial da norma direcionada ao juiz, 

mas principalmente ao legislador no que condiz ao significado e conteúdo das normas jurídicas 

e, neste sentido, é denominada de princípio da estrita legalidade. Nestas definições, enquanto o 

princípio da mera legalidade, ao anunciar as condições de existência ou vigência de qualquer 

norma jurídica, se torna um princípio geral de direito público, o princípio da estrita legalidade 

é no sentido que se tem associado até o momento de metanorma, que condiciona a validade das 

leis vigentes à taxatividade de seus conteúdos e à decidibilidade da verdade jurídica de suas 

aplicações, é uma garantia que se refere só ao direito penal. Com efeito, somente a lei penal, na 

medida que incide na liberdade pessoal dos cidadãos, está obrigada a vincular a si mesma não 

 

196 Na tradução: “Como ha observado Francesco Carrara, «pretender que la pena impida el delito en todos los 

facinerosos. es «imposible», y el intentar lograrlo, en todo caso, «fue causa fatal para el progresivo 

encarnizamiento de los suplicios». En rigor, cualquier delito cometido demuestra que la pena prevista para él no 

ha sido suficiente para prevenirlo y que para tal fin habría sido necesaria una mayor. Está claro que éste es un 

«necio argumento» para exacerbar las penas. Pero sirve para demostrar que el fin de la prevención o incluso sólo 

de la reducción de los delitos no sirve para fijar algún límite máximo a las penas, sino sólo el límite mínimo por 

debajo del cual no es realizable y la sanción, como dijo Hobbes, no es ya una «pena» sino una «tasa» totalmente 

carente de capacidad disuasoria.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução 

de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 332. (tradução nossa). 
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somente as formas, senão também, através da verdade jurídica exigida às motivações judiciais, 

a substância ou aos conteúdo dos atos que a eles se aplicam197. 

Neste sentido, no que condiz à legislação de repressão às drogas, especialmente 

considerando o ordenamento jurídico-constitucional com a formação de estado de direito, 

força-se analisar a legitimidade desta norma a partir do princípio da estrita legalidade, isto 

considerando que nesta perspectiva exige uma lei penal dotada de referências empíricas para 

que seja possível sua aplicação em proposições verificáveis, pressupõe ao contrário todas as 

demais garantias – as penais (ou substanciais) da materialidade da ação, da lesividade do 

resultado e da culpabilidade, e as processuais (ou instrumentais) da presunção de inocência, do 

ônus da prova e do direito de defesa –, na falta das quais não pode se dar por satisfeito”198. 

É justamente pela defesa do estado de direito e sua previsão constitucional no 

ordenamento jurídico brasileiro, que para proteção dos direitos fundamentais, dos direitos da 

personalidade, dos direitos inerentes ao homem que são anteriores ao Estado, que se reconhece 

a concepção do princípio da estrita legalidade, pois, com efeito, no estado de direito o princípio 

da sujeição não é só formal como também material da lei (ordinária) à lei (constitucional) 

possuindo assim um valor teórico geral199. Vale registrar, esta sujeição substancial se concretiza 

 
 

197 Na tradução: “Añado ahora que mientras el principio de mera legalidad, al enunciar las condiciones de existen- 

cia o vigencia de cualquier norma jurídica, es un principio general del derecho público, el principio de estricta 

legalidad, en el sentido que se le ha asociado hasta el momento de metanorma que condiciona la validez de las 

leyes vigentes a la taxatividad de sus contenidos y a la decidibilidad de la verdad jurídica de sus aplicaciones, es 

una garantía que se refiere sólo al derecho penal. En efecto, sólo la ley penal, en la medida en que incide en la 

libertad personal de los ciudadanos, está obligada a vincular a sí misma no sólo las formas, sino también, a través 

de la verdad jurídica exigida a las motivaciones judiciales, la sustancia o los contenidos de los actos que la aplican.” 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: 

Trotta, 1995, p. 379. (tradução nossa). 
198 Na tradução: “Se explicit as la diferente estructura lógica de las implicaciones con las que habíamosexpresado 

los dos principios de legalidad en nuestro sistema SG. El principio de mera legalidad (T67), que se limita a exigir 

que los presupuestos de las penas estén establecidos de antemano por un acto legislativo, constituye el presupuesto 

elemental sólo del principio de retribución, que no puede quedar satisfecho a falta de aquél; el principio de estricta 

legalidad (T58), que exige además que la ley penal esté dotada de referencias empíricas para que sea posible su 

aplicación en proposiciones verifieables, presupone por el contrario todas las demás garantías -las penales (o 

sustanciales) de la materialidad de la acción, la lesividad del resultado y la culpabilidad, y las procesales (o 

instrumentales) de la presunción de inocencia, la carga de la prueba y el derecho de defensa-, a falta de las cuales 

no puede quedar satisfecho.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de 

Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 380. (tradução nossa). 
199 Na tradução: “En efecto, en el estado de derecho tiene un valor teórico general el principio de sujeción no sólo 

formal sino también sustancial de la ley (ordinaria) a la ley (constitucional), del que resulta la diferente estructura 

lógica de las implicaciones mediante las cuales hemos formulado el principio de mera y el de estricta legalidad.” 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: 

Trotta, 1995, p. 380. (tradução nossa). 
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nas diferentes técnicas garantistas através das quais o legislador e os demais poderes públicos 

são colocadas a serviço, por meio de proibições ou obrigações impostas sob pena de invalidade, 

da tutela ou satisfação dos diferentes direitos da pessoa200. 

Especificamente no artigo 28 da Lei de Drogas, o que se proíbe, como já demonstrado 

neste trabalho, é a conduta do uso, que diz respeito somente à pessoa do usuário no exercício 

de sua autonomia, essencialmente ligada à vida privada e intimidade e, nesta esteira, ou seja, 

sendo o agente do crime de uso autor e vítima de sua ação, choca-se com a definição de 

liberdade encartada, principalmente, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789201, que define em seu artigo 4o que a liberdade consiste em poder fazer tudo que não 

prejudique o próximo. Ademais, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por 

limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 

direitos e, em vista do princípio da legalidade e os axiomas garantistas adotadas pela 

Constituição Federal de 1988, estes limites somente podem ser determinados por lei, as quais 

devem guardar relação com os princípios encartados pela norma constitucional. O que se 

denota, portanto, é a aparente inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, pelo que se 

mostra evidente proibição ou intervenção do poder penal estatal em choque com os direitos da 

personalidade do usuário que, por haver optado utilizar determinada substância psicoativa 

mesmo na privacidade de seu lar, é tido como criminoso. Não está, obviamente, se afirmando 

que as drogas sejam boas, mas que, assim como a prática de esportes radicais que ofertam risco 

a integridade física e a vida e por isso não são condutas modeladas como crime pela lei penal, 

ou também como a prática do consumo de álcool, tabaco e outras substâncias não são 

criminalizadas, não compete ao Estado intervir na esfera individual do homem pelo ius puniedi. 

A partir dos critérios constitucionais abordados, voltando-se os olhos às penas, no artigo 

33 da Lei 11.343/2006 está prevista a conduta do tráfico de drogas, com pena de reclusão de 5 

(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias- 

multa, impondo-se assim penas de cerceamento de liberdade e de natureza pecuniária. Não 

 

200 Na tradução: “Esta sujeción sustancial se concreta en las diferentes técnicas garantistas a través de las cuales el 

legislador y el resto de los poderes públicos son puestos al servicio, mediante prohibiciones u obligaciones 

impuestas bajo pena de invalidez, de la tutela o satisfacción de los diferentes derechos de la persona.” 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: 

Trotta, 1995, p. 381. (tradução nossa). 
201 ONU. Organização da Nações Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content 
/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso: 30 set. 2019. 
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obstante as demais condutas tipificadas no Título IV desta lei, que se levanta como “repressão 

à produção não autorizada e ao tráfico de ilícitos de drogas”, cita-se o artigo 33 como a conduta 

essencial, como ponto alto do proibicionismo voltado às drogas no ordenamento jurídico 

brasileiro e, mesmo estando diretamente relacionado com a conduta do uso, como já em outros 

pontos demonstrados a interdependência das condutas do proibir o uso de certos psicoativos 

utilizados e demandados por muitos ao longo do tempo, a tipificação da conduta descrita no 

artigo 28 da mesma lei não volta-se à pena de privação à liberdade, mas utiliza-se de penas 

alternativas, como a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade 

e medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. 

Não se pode, contudo, ao tratar das penas, perder de vista a constatação do não sucesso 

da política criminal de repressão total às drogas e sua ineficiência em prevenir através do 

proibicionismo a ocorrência reiterada das práticas dos crimes relativo às drogas. Considera-se, 

pois, que justificam a imposição de penas às condutas que merecem repressão, restando óbvio 

que as penas, se querem desenvolver a função preventiva que a elas tem sido designada, devem 

consistir em fatos desagradáveis, ou, em qualquer caso, em “males” idôneos para dissuadir a 

realização de outros delitos e evitar que as pessoas façam justiça com suas mãos202. 

Neste sentido, questiona-se especificamente as penas relativas ao uso de drogas, uma 

vez que o fim preventivo desejado como já provado não é concretizado e, principalmente, as 

penas alternativas mais denotam medidas de políticas de redução de danos com fim informativo 

do que propriamente a finalidade tradicionalmente desejada pela imposição das penas, que é 

fruto de uma ilusão substancialista: a ideia jusnaturalista de que a pena deva igualar ao delito e 

consistir portanto em um mal da mesma natureza e intensidade.203 Ora, a penalização do usuário 

não corresponde, portanto, com a medida adequada e proporcional ao crime de uso, justamente 

por ser a esfera individual do ser humano e não ofertar ameaça a direitos de terceiros. Não 

obstante a possibilidade de a opção do usuário resultar em problemas em sua saúde e vida social 

 

202 Na tradução: “Es obvio que las penas, si quieren desarrollar la función preventiva que tienen asignada, deben 

consistir en hechos desagradables, o, en cualquier caso, en «males» idóneos para disuadir de la realización de otros 

delitos y evitar que la gente se tome la justicia por su mano.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del 

garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 387. (tradução nossa). 
203 Na tradução: “La más antigua respuesta al primer orden de cuestiones, que comporta también la primera aunque 

débil limitación al desenfreno punitivo, es el fruto de una ilusión sustancialista: la idea iusnaturalista de que la 

pena deba igualar al delito y consistir por tanto en un mal de la misma naturaleza e intensidad.” FERRAJOLI, 

Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, 

p. 388. (tradução nossa). 
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e representar as drogas um mal, não cabe ao Direito Penal regulamentar tais condutas, pois não 

se pune a autolesão. 

É certo, porém, que esta correlação entre qualidade das penas e a qualidade do delito 

correspondente tem sido combatido e atualizada, ou mesmo modificada ao considerar que todas 

estas penas consistem em aflições, ao mesmo tempo não taxativamente predetermináveis pela 

lei, desiguais segundo a sensibilidade de quem as padece e a ferocidade dos que a infringe e 

não graduáveis de acordo com a gravidade do delito: nenhuma dor ou suplício físico é igual ao 

outro, e tampouco cabe preestabelecer, medir e, menos ainda, delimitar a aflição de uma 

pessoa204. 

Em tempos modernos, a pena volta-se especialmente a três direitos essenciais garantidos 

pelas constituições contemporâneas, já marcadas pelas garantias constitucionais revelada, 

inclusive, pelo devido processo legal, quais sejam: a vida, a liberdade e a propriedade. Os três 

tipos de pena consistente na privação destes três tipos de bens ou de direitos – a pena de morte, 

que priva a vida, as penas privativas de liberdade, que privam a liberdade pessoal, e as penas 

patrimoniais, que privam de bens ou de modelos econômicos – aparecem todas, como 

formalmente iguais, castigando na mesma medida e com idêntico tipo de sofrimento, à margem 

das condições pessoais do réu e apenas sobre a base do tipo de delito”205. Contudo, cravado a 

base das garantias reconhecidas na ordem constitucional, resulta assegurado um ulterior caráter 

da pena moderna: a proporcionalidade das penas à gravidade dos delitos, ou, mais exatamente, 

considerada a natureza convencional dos delitos e das penas, o ajuste proporcional da gravidade 

 
 

204 Na tradução: “En segundo lugar, tal visión de la pena obstaculiza el proceso de formalización y de tipificación: 

si las penas deben tener la misma calidad que los delitos, de ello se sigue que tendencialmente deben ser de tantos 

tipos como lo sean los delitos. Aunque esto resulte imposible y de hecho no se haya dado nunca, es cierto que la 

pretensión de equiparar la calidad de las penas a la calidad del delito ha sido el principal factor de legitimación de 

la multiplicidad, variedad y atipicidad de las penas en la época premoderna: desde las penas infamantes, como la 

argolla y la marca, hasta las diversas penas corporales y capitales como las mutilaciones, los azotes y los suplicios. 

Todas estas penas consisten por lo demás en aflicciones, al mismo tiempo no taxativamente predeterminables por 

la ley, desiguales según la sensibilidad de quien las padece y de la ferocidad del que las inflige y no graduables 

según la gravedad del delito: ningún dolor o suplicio físico es en efecto igual a otro, y tampoco cabe preestablecer, 

medir y menos aún delimitar la aflictividad de ninguno.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del 

garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 389. (tradução nossa). 
205 Na tradução: “Los tres tipos de penas consistentes en la privación de estos tres tipos de bienes o derechos -la 

pena de muerte que priva de la vida, las penas privativas de libertad que privan de la libertad personal y las penas 

patrimonia-les que privan de bienes o potestades económicas- son todas configurables, en efecto, como 

formalmente iguales, golpeando en igual medida y con el mismo tipo de sufrimiento, al margen de las condiciones 

personales del reo y sobre la base solamente del tipo de delito.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del 

garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 390. (tradução nossa). 
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dos delitos às medidas de pena estabelecidas pelo legislador sobre a base da hierarquia dos bens 

e dos interesses elegidos por ele como merecedores de tutela206. 

Evidentemente considerando a resistência imposta ao Estado brasileiro pelo 

reconhecimento constitucional dos direitos alienáveis à pessoa, mormente as garantias 

constitucionais revelada pelos direitos da personalidade como direito à vida, o direito à 

integridade física e psíquica, o direito à integridade intelectual, o direito ao próprio corpo, o 

direito à intimidade, o direito à privacidade e autonomia, o direito à liberdade, o direito à honra, 

chocam-se com as penas estabelecidas pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006, retirando do apenado 

o direito de cidadania quando de sua concreta efetivação, não correspondendo à 

proporcionalidade exigida nos tempos modernos. A estigmatização da pessoa do usuário que é 

tratado como criminoso, é fator que afasta o dependente químico e mesmo pessoas que precisam 

de ajuda e tratamento com profissional da saúde. O mal das drogas deve ser combatido, no que 

condiz aos usuários, pela saúde pública, com atendimento adequado e não com pena que ceifa 

a dignidade e a cidadania do ser humano. 

A inconstitucionalidade do crime de uso de drogas, portanto, se mostra principalmente 

pela desproporcionalidade entre a tipificação da conduta (criminalização) e a penalização do 

tipo penal, que retira da pessoa o direito de cidadania pela incidência da conduta autônoma e 

individual do crime de uso de psicoativos ilícitos. A esfera privada da pessoa deve ser 

resguardada da intervenção do Estado, especialmente quando a conduta que se criminaliza diz 

respeito somente à pessoa do agente, sendo o autor e supostamente a própria vítima do seu ato. 

A medida penal, assim, em vez de tutelar os direitos da personalidade e ser aplicada como meio 

 

206 Na tradução: “Es esta circunstancia la que confiere a la pena moderna el carácter de sanción abstracta además 

de igual, legalmente predeterminable tanto en la naturaleza cuanto en la medida como privación de un quantum 

(de un mínimo a un máximo) de valor: un determinado tiempo de libertad en las penas privativas de libertad, una 

determinada suma de dinero en las penas pecuniarias, un determinado tiempo de capacidad de obrar en las penas 

privativas de derechos. Al mismo tiempo esta abstracción y mensurabilidad de la pena sirve para configurar su 

aplicación como cálculo, dirigido en el caso específico a la determinación cuantitativa de la pena sobre la base, 

además de los mínimos y de los máximos previstos para el tipo de delito, de criterios accesorios también 

predeterminados cuantitativamente en forma de aumentos o reducciones de fracciones de pena (por las 

circunstancias agravantes o atenuantes, por el delito continuado, por los distintos tipos y grados de reincidencia, 

etc.). Así resulta asegurado un ulterior carácter de la pena moderna: la proporcionalidad de las penas a la gravedad 

de los delitos, o, más exactamente, considerada la naturaleza convencional de los delitos y de las penas, el ajuste 

proporcional de la gravedad de los delitos a las medidas de pena establecidas por el legislador sobre la base de la 

jerarquía de los bienes y de los intereses elegidos por él como merecedores de tutela.” FERRAJOLI, Luigi. 

Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 392. 

(tradução nossa). 
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de instrumento de regulação social somente aos casos que o bem tutelado é essencialmente de 

interesse comum, especialmente as condutas que atingem os direitos e as garantias de terceiro, 

resta regulamentando criminalmente conduta que poderia ser administrada por outra área do 

direito, como se faz com outras drogas consideradas lícitas, como o tabaco ou álcool. Revelando 

a desnecessidade da intervenção penal, portanto, o axioma garantista invocado e garantido 

também pela Constituição Federal de 1988, do princípio da necessidade ou da economia do 

direito penal – Nulla lex (poenalis) sine necessitate, revela-se meio de evidenciar a 

inconstitucionalidade do dispositivo legal proibicionista voltada ao uso de drogas. 

A partir da definição e a escolha de se trabalhar no garantismo não com conceitos 

estáticos, ou seja, Estado garantista ou Estado autoritário, mas sim com graus de garantismo, 

permite revelar se a política criminal analisada é mais garantista ou mais autoritária, até mesmo 

em que pontos o dispositivo legal tem sua base constitucional ou se mantém sentidos 

autoritários em um Estado que deveria ser democrático. É possível, assim, identificar se a 

política criminal brasileira voltada às drogas tem como escopo resguardar a Constituição 

Federal de 1988 e suas garantias ou, fazendo esta Lei superior como base acessível somente aos 

pontos que lhe convém, não coaduna seus comandos legislativos à finalidade constitucional. 

Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo é claramente 

adotado pela Constituição Federal, determina-se que a lei apenas deve estabelecer penas estrita 

e evidentemente necessárias (artigo 8o)207 e, revelado a desproporcionalidade da penalização à 

conduta de uso de drogas e não havendo bem jurídico que lesa terceiros a ser tutelado, mas, 

sim, constatado a peculiar individualidade da conduta, o comando infraconstitucional choca-se 

com os preceitos constitucionais, revelando-se na prática baixo grau de garantismo e uma 

adoção/manutenção de modelo autoritário e com poucas garantias reais da aplicação garantista, 

já que, ao aplicar a penalização ao usuário, o juiz concretiza-se a não realização do respeito aos 

direitos da pessoa e demais ordens constitucionais, contribuindo para a estigmatização da 

pessoa do usuário. 

Considerando que o fim da pena “é apenas impedir que o réu cause novos danos aos 
 
 

207 Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido 

senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. ONU. Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: http://www.direitoshumanos. 

usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7% 

C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso: 04 set. 2019. 
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seus concidadãos e demover os outros de agir desse modo”208, a penalização do usuário de 

drogas se demonstra desproporcional e, principalmente, desumana e, o argumento decisivo 

contra a falta de humanidade das penas é, pelo contrário, o princípio moral de respeito a pessoa 

humana enunciado por Beccaria e por Kant com a máxima de que cada homem, e por 

consequência também o condenado, não deve ser tratado nunca como um “meio” ou “coisa”, 

senão sempre como um “fim” ou “pessoa”.209 É considerar que, ainda que o Estado denote o 

utilitarismo da pena do crime de uso para fins de desestímulo, nenhuma pena se justifica em 

detrimento ao valor da pessoa humana se desproporcional à conduta diante do bem 

supostamente tutelado, pois isso quer dizer que acima de qualquer argumento utilitário o valor 

da pessoa humana impõe uma limitação fundamental a qualidade e a quantidade da pena. 

Rechaçando-se as penas desproporcionais diante da constitucionalização dos direitos da pessoa, 

se deve acrescentar que este argumento tem um caráter político, além de moral: serve para 

fundar a legitimidade do Estado unicamente nas funções de tutela da vida e os restantes direitos 

fundamentais; de sorte que, a partir disso, um Estado que mata, que tortura, que humilha um 

cidadão não somente perde qualquer legitimidade, senão que contradiz sua razão de ser, 

colocando-se no nível dos mesmos delinquentes210. 

Analisados os axiomas garantistas voltados às penas dispensadas à política criminal de 

entorpecentes, avança-se na análise dos princípios relacionados com os delitos constantes no 

dispositivo de drogas, com especial destaque ao crime de uso, mas não somente a ele restrito. 

 
208 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 52. 
209 Na tradução: “Argumento decisivo contra la inhumanidad de las penas es por el contrario el principio moral del 

respeto a la persona humana, enunciado por Beccaria y por Kant con la máxima de que cada hombre, y por 

consiguiente también el condenado, no debe ser tratado nunca como un «medio» o «cosa», sino siempre como 

«in» o «personan». No es sólo, y sobre todo, no es tanto por razones económicas, sino por razones morales ligadas 

a aquel principio, cualesquiera que sean las ventajas o desventajas que de él puedan derivar, por lo que la pena no 

debe ser cruel e inhumana; y los principios son tales precisamente porque no se pliegan a lo que en cada caso 

convenga.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés 

Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 395. (tradução nossa). 
210 Na tradução: “Esto quiere decir que más allá de cualquier argumento utilitario el valor de la persona humana 

impone una limitación fundamental a la calidad y a la cantidad de la pena. Es éste el valor sobre el que se funda, 

irreductiblemente, el rechazo de la pena de muerte, de las penas corporales, de las penas infamantes y por otro lado 

de la cadena perpetua y de las penas privativas de libertad excesivamente largas. Debo añadir que este argumento 

tiene un carácter político, además de moral: sirve para fundar la legitimidad del estado únicamente en las funciones 

de tutela de la vida y los restantes derechos fundamentales; de suerte que, conforme a ello, un estado que mata, 

que tortura, que humilla a un ciudadano no sólo pierde cualquier legitimidad, sino que contradice su razón de ser, 

poniéndose al nivel de los mismos delincuentes.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo 

penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, pp. 395-6. (tradução nossa). 
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Visando responder às perguntas como e quando proibir, o garantismo expressa os próximos três 

axiomas, que são: 4) nulla necessitas sine injuria (princípio da lesividade ou da ofensividade 

do evento), 5) nulla injuria sine actione (princípio da materialidade ou da externalidade da 

ação) e 6) nulla actio sine culpa (princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal). 

Considerando a peculiaridade do assunto em pauta mas, seguindo a ótica de que no 

Estado Democrático nenhum tema é censurado, é preciso dispor algumas considerações da 

relação entre o direito e a moral. A partir da constatação da estigmatização do usuário de drogas 

e a criminalização de sua opção, evidencia-se somente a carga moral depositada na norma para 

que se tipifique esta conduta do uso. Vale reiterar que se não há ofensa a terceiros e persiste a 

punição, o que a norma impõe então é somente a penalização da conduta a partir da moral 

atribuída a esta, isto de acordo com os preceitos de cada sociedade, o que no caso da drogadição 

é evidenciado através das variadas significação social de cada época na história. A fórmula 

descritiva prohibendum quia peccatum (pune-se porque é pecado), pode evidenciar dois 

sentidos do dever de proibir, uma bastando-se à subordinação axiológica do direito à moral e a 

outra reflete a imposição do tipo penal somente enquanto necessário e, compreendendo a moral 

no pensamento penal liberal e entendido o sentido utilitarista do sistema penal, nem todas as 

condutas consideradas como pecado devem ser por isso criminalizadas. O princípio liberal da 

separação do direito da moral enseja que um fato não deva ser proibido si não é, em algum 

sentido, reprovável; mas não basta com que seja considerado reprovável para que se tenha de 

ser proibido211. Portanto, o princípio axiológico da separação entre direito e moral veta, por sua 

 
 

211) Na tradução: “Lógicamente, la fórmula prescriptiva prohibendum quia peccatum, que recoge lo esencial de 

todas las definiciones sustanciales, puede querer decir dos cosas distintas: que un comportamiento debe ser 

prohibido si, en cualquiera de las acepciones del término, es pecado, o que debe ser prohibido sólo si es pecado. 

En el primer caso se considera al juicio de reprobación externa como una condición suficiente-dada la cual el 

comportamiento reprobado debe ser prohibido como delito; en el segundo, es considerado sólo como condición 

necesaria. Es obvio que existe una profunda diferencia entre ambas prescripciones. La primera refleja la 

subordinación axiológica del derecho a la moral, o a otros criterios de reprobación, y la pretensión de que imponga 

imperativamente la (o una determinada) moral, prohibiendo toda violación de la misma. La segunda expresa la 

pretensión más genérica, pero inocua en cuanto limitadora del poder de prohibir, de que las prohibiciones penales 

deban dirigirse sólo a comportamientos inmorales o, en cualquier caso, reprobables. El pensamiento penal liberal 

se caracteriza, históricamente, por el rechazo de la primera pretensión y por acoger, en sentido utilitarista, la 

segunda. «Todos los delitos -afirma Hobbes- son realmente pecados, pero no todos los pecados son delitos» 2. Y 

Bentham representa la relación entre derecho y moral a través de la imagen de dos círculos concéntricos de distinto 

radio: más largo el correspondiente a la esfera moral, más corto el que delimita la esfera jurídica". De acuerdo con 

ello, un hecho no debe ser prohibido si no es, en algún sentido, reprobable; pero no basta con que sea considerado 

reprobable para que tenga que ser prohibido.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. 

Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, pp. 459-60. (tradução nossa). 
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vez, a proibição de comportamentos meramente imorais ou de estados de ânimo pervertidos, 

hostil ou, inclusive, perigosos. E impõe, para uma maior tutela da liberdade pessoal de 

consciência e da autonomia e relatividade moral, a tolerância jurídica de toda atitude ou conduta 

não lesiva a terceiros212. 

Desta forma, especial relevo possui o princípio da lesividade à questão das drogas, isto 

ao considerar que somente deve se recorrer ao direito penal em caráter de última medida a ser 

tomada pelo ordenamento jurídico, ou seja, somente a conduta reprovável que extrapole a esfera 

individual e seja lesivo a terceiro, pois a lei penal tem o dever de prevenir somente os mais 

graves custos individuais e sociais representados por estes efeitos lesivos e somente eles podem 

justificar o custo das penas e proibições213. Restando ausente a lesão a direitos de terceiro na 

conduta do uso, não se justifica a imposição penal, carecendo de legitimidade perante o 

ordenamento jurídico. Contudo, o mesmo não se pode afirmar no que condiz ao tráfico de 

drogas, já que a conduta deste atinge direitos de terceiros, especialmente ao dispor no “mercado 

negro” substâncias ilegais que causam dependência psíquica e física dos usuários, agravado, 

como já demonstrado, com a conjugação de crimes de outras naturezas, como o tráfico de 

armas, crimes contra a vida e a própria violência deflagrada como forma de controle desta 

atividade ilegal. Neste ponto, se instala a necessidade de constitucionalizar o dispositivo das 

drogas no que condiz ao uso, mas também ofertar medidas que regulamentem a produção e o 

fornecimento de substâncias psicoativas de origem lícita. 

O grande equívoco gerador de injustiças é utilizar a intervenção penal para disciplinar 

conduta que não lhe diz respeito, que poderia ser dirimida através de outras intervenções 

jurídicas, como pelo Direito Administrativo, Civil, Consumidor, Tributário e outros. Aliás, 

Beccaria aponta que “fonte de erros e injustiças são as falsas ideias de utilidade, elaboradas 

 
212 Na tradução: “El principio axiológico de la «separación entre derecho y moral», en la primera de las tres 

acepciones del apartado 15.3, veta, a su vez, la prohibición de comportamientos meramente inmorales o de estados 

de ánimo pervertidos, hostiles o, incluso, peligrosos. E impone, por mor de tutela de la libertad personal de 

conciencia y de la autonomía y relatividad moral, la tolerancia jurídica de toda actitud o comportamiento no lesivo 

para terceros.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés 

Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 465. (tradução nossa). 
213 Na tradução: “La ley penal tiene el deber de prevenir los más graves costes individuales y sociales representados 

por estos efectos lesivos y sólo ellos pueden justificar el coste de penas y prohibiciones. No se puede ni se debe 

pedir más al derecho penal. El principio axiológico de la.separación entre derecho y moral., en la primera de las 

tres acepciones del apartado 15.3, veta, a su vez, la prohibición de comportamientos meramente inmorales o de 

estados de ánimo pervertidos, hostiles o, incluso, peligrosos.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del 

garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, pp. 464-5. (tradução nossa). 
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pelos legisladores. Falsa ideia de utilidade é a que antepõe os inconvenientes particulares ao 

inconveniente geral”214, sacrificando assim “mil vantagens reais a um inconveniente imaginário 

ou de poucas consequências. É a que tiraria o fogo dos homens, porque queima, e a água, porque 

afoga, que só repara os males com a destruição”215. De qualquer forma, portanto, é preciso 

novamente analisar qual o objetivo da norma, exatamente em outros termos, qual bem jurídico 

a ser tutelado pela mesma para que se denote a necessidade de intervenção estatal pela via penal. 

Como em outros momentos tratados, o dispositivo de drogas prevê a criminalização da conduta 

do uso (art. 28 da Lei no 11.343/2006), que possui como bem jurídico a tutelar, de maneira 

imediata, a saúde pública e, no que condiz aos objetos jurídicos mediatos, visa proteger a vida, 

a integridade física, a saúde física e psíquica das pessoas216, contudo, evidentemente que se 

trata de resguardar a vida e integridade da pessoa do usuário, uma vez que sua conduta é 

essencialmente individual, pois, acaso oferte droga a outra pessoa, ocorrerá a conduta de tráfico 

de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). 

Quais seriam os mais graves prejuízos à saúde pública, senão o afastamento do 

dependente químico a ser tratado pelos seus profissionais. Criminalizada a conduta, obviamente 

que os usuários, então criminosos, querem bastante distância de seus algozes, que através do 

dispositivo atual de repressão às drogas, é o próprio Estado. Ainda que se oferte determinada 

política pública direcionada a esta questão, não obstante as melhores intenções estatais, a 

proximidade do cidadão ao Estado resta prejudicada pela criminalização da conduta adotada 

por aqueles que seriam seus pacientes. Logo, o instrumento penal não é a melhor via 

jurisdicional do ordenamento jurídico para regulamentar a condição do usuário de drogas tidas 

como ilícitas. A criminalização desta conduta individual não corresponde efetivamente com a 

tutela do bem jurídico a que se destina, revelando-se a partir do princípio da necessidade a má 

utilização das leis penais, justamente porque a intervenção punitiva é a técnica de controle 

social mais gravosamente lesiva da liberdade e da dignidade dos cidadãos, o princípio de 

necessidade exige que recorra e ela somente como remédio extremo217. 

 

214 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 126. 
215 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 126. 
216 GOMES, Luiz Flávio. Lei de Drogas Comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006. Artigo por Artigo. 4. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 160. 
217 Na tradução: “Justo porque la intervención punitiva es la técnica de control social más gravosamente lesiva de 
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A criminalização do uso de drogas além de gerar o afastamento do dependente químico 

do tratamento, mormente estatal, automaticamente aproxima com mais facilidade o usuário do 

traficante, já que a produção da sua própria droga é excepcional, aliás, como já demonstrado 

em capítulos anteriores, o cultivo da Cannabis para consumo, até mesmo em grupos fechados, 

é meio alternativo ao usuário que não deseja relação com traficante, não obstante esta também 

seja uma conduta criminalizada (art. 28, § 1o da Lei no 11.343/2006). Contudo, resta 

incontroverso que a proibição favorece àqueles que sobrepõe o fim lucrativo, poder e 

dominância do mercado negro das drogas em detrimento do respeito à lei. Não há interesse, por 

alguns, em respeitar às leis, o que torna a traficância inevitável e, com isso, a própria proibição 

estipulada pela norma que visa tutelar a saúde pública, a vida e a integridade física e psíquica 

do usuário, acaba por criar um mercado atrativo, marcado pela alta demanda e pouca oferta, ao 

menos no que condiz aos dificultosos meios de aquisição dos produtos desejados e o risco 

inerente a essas buscas. A droga ilegal se torna fonte de riqueza e poder nas mãos do 

transgressor, pois “assim como as constantes e simplicíssimas leis da natureza não impedem 

que os planetas se perturbem em seus movimentos, assim também, nas atrações infinitas e muito 

contrárias do prazer e da dor, as leis humanas não podem impedir as perturbações e a 

desordem”218. 

É certo que um critério elementar para justificar a imposição de pena e proibir 

determinada conduta em um Estado de Direito, é que seja direcionada a garantir proteção aos 

ataques concretos aos direitos fundamentais e direitos da personalidade, ou mesmo os direitos 

sociais que visem resguardar o respeito à dignidade humana, ainda que em meio ao 

cumprimento da pena imposta. Portanto, as penas devem ser dirigidas à tutela destes bens 

jurídicos, mas pela evidente racionalidade, também devem ser consideradas proibições idôneas 

e que ofertem então um resultado positivo ao que se propôs, especialmente à erradicação da 

ocorrência de novos crimes, seja o uso ou então o tráfico de drogas. Considerando o Estado de 

Direito, o princípio de utilidade e o da separação entre o direito e moral obrigam a considerar 

injustificada toda proibição que previsivelmente não se derive a eficácia intimidatória buscada, 

 

la libertad y de la dignidad de los ciudadanos, el principio de necesidad exige que se recurra a ella sólo como 

remedio extremo.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto 

Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 465. (tradução nossa). 
218 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 128. 
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a causa dos profundos motivos – individuais, econômicos ou sociais – de sua violação219. 

Restando evidentemente inútil à legislação penal que prevê a proibição de certa conduta 

a partir da ineficácia de seus resultados, ou então, do não efeito ao que se propôs, que é o caso 

específico do uso de drogas regulamentado por meio de política criminal e não de redução de 

danos, ou de informação, ou mesmo com restrições administrativas impostas com sansões 

diversas das de natureza penal, constata-se que o contrário também será verdadeiro, ou seja, 

uma política penal de tutela de bens tem justificação e credibilidade somente quando é 

subsidiária de uma política extrapenal de proteção dos mesmos bens. Os resultados lesivos 

prevenidos pelo direito penal podem ser evitados, e, em muitos casos, mais eficazmente, por 

meio de medidas protetoras de natureza administrativa220. 

É inegável que política preventiva tem a possibilidade de se evitar o crescimento do 

delito, ou ao menos diminuir os danos oriundos da conduta criminosa. Substituindo a 

criminalização do uso de drogas por regulamentações administrativas, assumindo assim um 

caráter preventivo de uma política reformadora, resultará em reformas econômicas e sociais do 

crime, em especial o organizado. De modo que não há dúvida de que uma política de defesa de 

 

219 Na tradução: “Contamos también con un ulterior criterio axiológico, que se corresponde con un perfil utilitarista 

distinto: las prohibiciones no sólo deben estar «dirigidas» a la tutela de bienes jurídicos, deben ser «idóneas»). El 

principio de utilidad y el de separación entre derecho y moral obligan a considerar injustificada toda prohibición 

de la que previsiblemente no se derive la eficacia intimidante buscada, a causa de los profundos motivos- 

individuales, económicos o sociales- de su violación; y ello al margen de lo que se piense sobre la moralidad e, 

incluso, sobre la lesividad de la acción prohibida. Piénsese, por ejemplo, en el aborto, el adulterio, el concubinato, 

la mendicidad, la evasión de presos o la tóxico-dependencia: su prohibición es inútil en la medida en que se 

demuestre que está abocada a no surtir efecto. Una demostración de este carácter requiere una no siempre 

fácilmente realizable comparación empírica entre los resultados lesivos constatados en presencia y en ausencia de 

su calificación como delitos. Por ejemplo, en Italia, el número de abortos realizados antes y después de la 

despenalización del aborto; o, a la inversa, el número de toxico-de-pendencias antes y después de la ley que las 

penaliza. Está claro que si la cantidad de hechos no penalizados no supera de forma relevante la de los penalizados, 

la introducción o la conservación de su prohibición penal no responde a una finalidad tutelar de bienes que, más 

aún, resultan ulteriormente atacados por la clandestinización de su lesión, sino a una mera afirmación simbólica 

de «valores morales»), opuesta a la función protectora del derecho pena.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: 

Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 473. (tradução nossa). 
220 Na tradução: “Finalmente, una política penal de tutela de bienes tiene justificación y fiabilidad sólo cuando es 

subsidiaria de una política extra-penal de protección de los mismos bienes. Los resultados lesivos prevenidos por 

el derecho penal pueden ser evitados, y en muchos casos más eficazmente, a través de medidas protectoras de tipo 

administrativo. El campo más relevante de tales posibilidades es, sin duda, el de los delitos culposos. Los miles de 

homicidios culposos causados cada año por accidentes automovilísticos O laborales quedarían sin duda reducidos 

en cuanto se adoptasen medidas preventivas más eficaces y severas. Pero también en el campo de los delitos 

dolosos se abren posibilidades relevantes de prevención no penal: baste pensar en la previsible reducción del nú- 

mero de homicidios, especialmente en Estados Unidos, donde no existe control alguno sobre las armas privadas, 

que verosímilmente se produciría al prohibir no sólo la tenencia sino también el comercio y fabricación de todo 

tipo de armas.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto Andrés 

Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, pp. 473-4. (tradução nossa). 
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bens penais que interviesse, de forma categórica, nestes casos não só poderiam remover ou, 

quando menos, reduzir as situações que favorecem o delito, como, também, teria o efeito 

posterior de revalorizar os bens penais e de reforçar a justificação de sua tutela por meio da 

pena221. Ademais, indagou Beccaria: “quereis prevenir os delitos? Fazei com que as luzes 

acompanhem a liberdade”222. 

 
3.3 ABOLICIONISMO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL DE DROGAS 

 
 

O que se exige do sistema penal para ser constitucional, é que seja racional e, para tanto, 

enseja-se que sua legislação e operacionalidade corroborem com os direitos constitucionais 

garantidos. E, sendo o saber penal complexa manifestação do poder social, é indispensável 

também que o discurso jurídico-penal satisfaça com a devida correspondência à legitimidade 

constitucional outorgada por sua racionalidade, considerando que “na criminologia de nossos 

dias, tornou-se comum a descrição da operacionalidade real dos sistemas penais em termos que 

nada têm a ver com a forma pela qual os discursos jurídico-penais supõem que eles atuem”223. 

Apontando a crise do sistema penal na América Latina, a observação constatada por Zaffaroni 

é que a “programação normativa baseia-se em uma realidade que não existe e o conjunto de 

órgãos que deveria levar a termo essa programação atua de forma completamente diferente”224. 

Guardadas respectivas proporções, a legislação de drogas no Brasil encontra-se em situação 

bem parecida, isto em vários pontos, tanto em vista de suas ineficientes e obscuras previsões, 

tal como critérios subjetivos de distinção entre o crime de uso e do tráfico de drogas, quanto o 

frustrado resultado obtido, que está longe de satisfazer o bem jurídico tutelado (saúde pública). 

Aliás, “o que o texto legal não explicita, mas favorece implementar, é uma faxina social 

 
221 Na tradução: “Sin contar el papel preventivo que juegan todas las políticas reformadoras que inciden sobre las 

causas económicas y sociales del delito. Está claro que una política de defensa de bienes penales que interviniese 

con decisión en estos casos no sólo podría remover o, cuando menos, reducir las ocasiones prodelictivas, sino que 

tendría también el efecto posterior de revalorizar los bienes penales y de reforzar la justificación de su tutela por 

medio de la pena.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Tradução de Perfecto 

Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995, p. 474. (tradução nossa). 
222 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 130. 
223 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Editora Revan, 2001, p. 12. 
224 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Editora Revan, 2001, p. 12 
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revestida de legalidade; a lei é considerada constitucional e legítima, mas sua aplicação revela 

elementos preocupantes”225. 

O dispositivo legal antidrogas brasileiro revela evidente dissonância entre a previsão 

que tipifica como crime a conduta individual do uso de drogas com suas definições obscuras 

para distinguir a ocorrência dos tipos penais, com os direitos da personalidade previstos na 

Constituição Federal, mormente a vida privada, a intimidade, a autonomia, a integridade física 

e psíquica. A discrepância revelada por sua operacionalidade diante da ordem constitucional, 

resulta em outro ponto de maior complexidade neste tema, pois o proibicionismo na prática fez 

com que o dispositivo de drogas se torna-se em um instrumento de discriminação entre pessoas, 

uma vez que “quando examinado o perfil educacional dos presos brasileiros, verificamos que 

em sua grande maioria é de pessoas com baixo nível de escolaridade, o que, no Brasil, sinaliza 

que essas pessoas são da periferia dos centros urbanos e da economia formal”226. 

O direito comparado tem demonstrado que vários países já iniciaram o debate e a adoção 

de políticas alternativas à criminalização e repressão contra o uso e produção de certas 

substâncias, tal como a mais comum ao presente debate, a Cannabis. No Brasil, continua-se 

“depositando” pessoas nas prisões e aumentando o complexo sistema carcerário com detentos 

especialmente de classes mais pobres, de origem negra e de baixa instrução, ou seja, aplica-se 

a intervenção penal pelo Estado, porém, “o números de “bandidos” não tem diminuído, apesar 

de penas pesadas e tratamento judicial contrário às garantias processuais de um Estado 

Democrático de Direito”227 e, no que condiz a ressocialização do apenado, revela-se que “os 

presos não são ressocializados ou capacitados para o reingresso na sociedade"228. 

Já algum tempo a doutrina penal e também a prática penal têm revelado que as medidas 

de cerceamento de liberdade podem causar prejuízos irreparáveis, aliás, “em nenhum país com 

governos racionais se penalizam infrações muito menores com a prisão”229, pois resta evidente 

que a eficácia desejada pela pena pode ser obtida por penas alternativas. 

 

225 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 11. 
226 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 11. 
227 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2015, p. 12. 
228 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 12. 
229 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 281. 
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Ademais, “faz mais de um século e meio que são conhecidos os efeitos deterioradores 

da prisão e por isso foram inventadas a liberdade vigiada (probation) e a condenação 

condicional”230 É importante deixar registrado que já resta certificado pela criminologia crítica 

do sistema punitivista, que em termos de encarceramento, o que se revela é que nos “países 

ricos, as prisões tendem a converter-se em instituições de tortura branca (sem predomínio de 

violência física) e, nos países pobres, em campos de concentração, com mortes frequentes 

(massacre por contas-gotas) e erupções de mortes em massa (motins)”231. 

Através do dispositivo que criminaliza a conduta individual do uso de drogas, a posse e 

a produção, inevitavelmente uma parcela dos atos de cerceamento de liberdade resulta ao final, 

em evidentes prisões desnecessárias. No caso do uso de drogas, que já é considerada pela lei 

um delito com penas mais brandas diversas então do cerceamento de liberdade, quando usuário 

é confundido por traficante concretiza-se a ineficiência da lei, especialmente pela não satisfação 

do bem jurídico tutelado (saúde pública) e, por sua vez, agravando-se o equívoco ao ofertar ao 

segregado uma divulgada “escola do crime”. É justamente através deste tratamento designado 

às prisões brasileiras que se evidencia a crise em seu sistema penal, o que se permite questionar 

até mesmo a viabilidade da penalização voltada ao traficante iniciante, tal como o constante no 

artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, os quais são conhecidos como “traficantes de primeira 

viagem”, uma vez que também resultam em prisões desproporcionais ao fato cometido, isto 

considerando que “a intervenção penal por desvios primários gera outros, secundários e mais 

graves, e a reclusão de adolescentes prepara carreiras criminosas”232. 

Portanto, a segregação nesses termos estigmatiza por completo o ser humano, o qualifica 

como “aquele fora da lei” que está separado do seio social, resultando assim ao que se constata, 

que “a prisionização desnecessária fabrica delinquentes”233. Esta fábrica, é em sua essência, a 

própria “escola do crime”, afinal, também restou constatado que a prisão também resulta na 

“estigmatização de minorias em uma clara profecia auto-realizada (jovens com dificuldade de 

identidade assumem os papéis desviados imputados midiaticamente, reafirmando os 

preconceitos próprios do esteriótipo)”234. 

 
230 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 281. 
231 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 279. 
232 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 279. 
233 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 279. 
234 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 279. 
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É a partir do caos prisional e da prática criminal punitiva do tempo contemporâneo, que 

consolidou-se posicionamentos abolicionistas que apontam a necessidade de se repensar a 

política criminal aplicada, almejando, inclusive, solução para as altas taxas de encarceramento. 

Zaffaroni aponta por exemplo, que “as taxas de prisionização latino-americanas não variam 

segundo as penas previstas nos códigos penais, e sim segundo as disposições processuais que 

ampliam ou limitam a prisão preventiva”235. Esta medida cautelar, comum ao processo penal 

moderno, é especialmente fomentada pela política do medo, cravada no meio social através da 

mídia, ou seja, “os meios de comunicação contribuem, via de regra, para a difusão do medo e 

da insegurança, expondo, de forma teatral, uma sociedade violenta e desordenada”236. 

Inevitavelmente assustado, o cidadão clama ao estado medidas de segurança e, com o medo 

instalado, se justifica a aplicação do alto grau punitivista do direito penal atual. As drogas, por 

sua vez, continuam incorporando o papel de “inimigo número um” da sociedade e do suposto 

homem de bem. Afinal, com o pânico instalado e a sociedade na condição de vítima, “a 

expectativa do perigo iminente faz com que as vítimas potenciais aceitem facilmente a sugestão 

ou a prática da punição ou do extermínio preventivo dos supostos agressores potenciais”237. 

Portanto, “a impunidade, sensação de insegurança e o medo acabam sendo combustíveis a tentar 

justificar o expansionismo penal”238. Denunciando as medidas cautelares como eufemismo, 

pois “sempre é uma forma de linguagem encobridora, própria de todo poder punitivo de modelo 

inquisitorial”239, Zaffaroni compara a prisão cautelar como a produção da “confissão 

voluntária” praticada pelos inquisidores, onde a mulher confessava “depois de ter sido 

pendurada e desconjuntada”240, também a enxerga como prática semelhante dos nazistas, que 

“usavam tratamento especial, distanciamento, internação especial, limpeza, solução”241 como 

prática penal preventiva e, exarando sentença contra este instituto na atualidade, o criminólogo 

 

 

 
235 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
236 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 4. 
237 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 4. 
238 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2015, p. 8. 
239 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
240 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
241 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
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afirma: “nós escondemos a pena sem condenação como medida cautelar”242. 

A prática de se utilizar a medida cautelar quando se trata de crime envolvendo drogas é 

comum nos dias atuais. Utilizando-se da oportunidade de vitimização da sociedade pelo medo 

das drogas, “os governos brasileiros vêm atribuindo aos traficantes imensa parte dos problemas 

para o controle da sociedade, sua “ordem pública”, sua “paz social” e, consequentemente, sua 

manutenção do poder”243. Contudo, os efeitos do alto encarceramento através dessa política 

criminal de repressão às drogas são facilmente constatados e, aos selecionados por este sistema 

cautelar, resta a estigmatização, o convívio ou envolvimento com o crime organizado. Em 

verdade, “pouco importa que, no final, a pessoa acabe libertada ou absolvida, porque 

socialmente carregará um estigma, dado que a criminologia midiática publica sua detenção, 

mas não sua libertação”244, pois o que gera notoriamente audiência é a notícia da prisão, o 

espetáculo da guerra, inclusive com produções cinematográficas de operações militares contra 

as drogas, que a título de exemplo, cita-se o filme brasileiro Tropa de Elite, já com duas edições. 

Portanto, essas prisões que visam a suposta manutenção da ordem pública e paz social não se 

trata necessariamente de erros judiciais isolados mas, principalmente, de prática comum, “com 

a qual juízes se protegem da criminologia midiática, dos políticos e de suas próprias cúpulas, 

pois se decide conforme o grau de periculosidade política que o juiz experimenta”245. 

Não obstante as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade constantes 

no artigo 95 da Constituição Federal, essa “periculosidade judicial, entendida como o grau de 

perigo que uma libertação, uma absolvição ou a colocação em liberdade por mandado judicial 

pode representar para o juiz”246 resulta, inevitavelmente, em evidente interferência na decisão 

do magistrado. A garantia da ordem pública, portanto, além das peculiaridades do caso em 

concreto, também é potencializada ou não pelo magistrado, a depender de seu próprio medo 

midiático incorporado, uma vez que mesmo na condição de julgador também recebe notícias 

midiáticas e possui convívio social comum. 

O artigo 28 § 2o da Lei 11.343/2006, aponta que para determinar se a droga destinava- 
 

 
242 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
243 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2015, p. 12. 
244 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
245 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
246 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A Questão Criminal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2013, p. 283. 
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se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e a quantidade da substância psicoativa que 

foi apreendida, e também ao local e as condições que se desenvolveu a ação, bem como às 

circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente, não existindo assim 

critério objetivo de distinção, o que remete incondicionalmente às condições subjetivas do 

magistrado, permitindo-se que o julgamento tenha interferência do grau de periculosidade 

política experimentado pelo juiz. 

O criminólogo abolicionista Louk Hulsman registrou na obra Penas Perdidas que, tanto 

os políticos quanto os juízes, exercem suas funções em abstrato. Os políticos, por sua vez, 

quando “propõem ou votam uma nova incriminação, sequer imaginam suas consequências na 

vida das pessoas”247, afinal, é bem verdade que a realidade social, econômica e cultural do 

político é bem diversa da maioria dos cidadãos brasileiros e, mais, poucos políticos visitam 

prisões e, quando muito alguns deles vão, “foram bem escolhidos o dia e o lugar, para que não 

tivessem uma impressão tão má”248. Aliás, ironicamente, é bem capaz que “talvez tenha, até 

mesmo, sido organizada uma festinha no estabelecimento, com cânticos e um banquete”249. De 

qualquer forma, ao se afirmar a abstração tanto do agente político como do magistrado, não se 

está a denegrir a imagem dos mesmos, mas, em verdade, denunciar a discrepância da realidade 

existente entre o legislador que criminaliza e o apenado, e também entre o juiz que impõe a 

pena ou a medida cautelar de cerceamento de liberdade, para com aquele que a recebe a ordem 

imposta, ou seja, resta evidente que “os juízes de carreira, tanto quanto os políticos, estão 

psicologicamente distante dos homens que condenam, pois pertencem a uma camada social 

diversa daquela da clientela normal dos tribunais repressivos”250. Contudo, que fique bem claro, 

não se está a afirmar que estes agentes possuem má índole ou uma certa pretensão de executar 

o mal, mas, que pelo distanciamento existente entre as realidades vividas, entre o político e o 

criminalizado, entre o juiz e o apenado, abre o espaço para a campanha midiática do medo. 

Ademais, “entre pessoas de cultura, modo de vida, linguagem, modo de pensar tão diferentes, 

 
 

247 HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: O Sistema Penal em Questão. Tradução de 

Maria Lúcia Karam. 1a Edição. Rio de Janeiro: Luam Editora, 1993, p. 77. 
248 HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: O Sistema Penal em Questão. Tradução de 

Maria Lúcia Karam. 1a Edição. Rio de Janeiro: Luam Editora, 1993, p. 77. 
249 HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: O Sistema Penal em Questão. Tradução de 

Maria Lúcia Karam. 1a Edição. Rio de Janeiro: Luam Editora, 1993, p. 77. 
250 HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: O Sistema Penal em Questão. Tradução de 

Maria Lúcia Karam. 1a Edição. Rio de Janeiro: Luam Editora, 1993, p. 77. 
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naturalmente se cria uma espécie de incomunicabilidade difícil de superar”251. 

 

3.4 PROTEÇÃO INTEGRAL DO USUÁRIO – DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
 

Tudo o que foi exposto até o momento visou trabalhar o tema a partir de sua inerente 

complexidade, porém, é necessário deferir especial atenção ao usuário de drogas, visando sua 

integral proteção já garantida pela Constituição Federal frente a invasão do Estado por meio da 

repressão penal. Todos os argumentos dispensados a partir da análise dos fundamentos teóricos 

de políticas criminais alternativas, tanto o garantismo como o abolicionismo, buscaram denotar 

evidente inconstitucionalidade do dispositivo de drogas brasileiro no que condiz ao uso de 

determinadas substâncias psicoativas, ou então, no mínimo, demonstrar patente incongruência 

entre as ordens constitucionais e a operacionalidade real do sistema jurídico-penal, com especial 

atenção ao resultado obtido através da política criminal de repressão que não tutela, na prática, 

a saúde pública e faz com que deslegitime a legislação de drogas neste ponto em específico. 

De toda sorte, agregando-se a fundamentação já registrada por ocasião do segundo 

capítulo, pesa como argumento a constatação de que a conduta do autor do crime de uso de 

drogas não ultrapassa sua esfera individual, ou seja, é o próprio autor também vítima de sua 

opção. Neste ponto é necessário analisar que há presente nas circunstâncias do delito de uso o 

consentimento do agente, mesmo na condição de vítima, vale registrar, consentir é o mesmo 

que concordar e, por sua vez, “consentir na ofensa a um bem jurídico é renunciar a proteção 

penal que o Estado oferece a este bem, desde que sejam disponíveis252”. 

Sendo o bem jurídico tutelado no dispositivo das drogas a saúde pública, inclusive para 

o crime de uso de drogas, não há como sobrepor este alegado bem jurídico que, ao menos em 

tese seria em benefício a todos, em face da constatação de que a ação e o resultado do crime de 

uso de drogas são unilaterais e individuais, com o pleno consentimento do autor e vítima da 

conduta criminosa. Afinal, em outros delitos que se procedem mediante representação da vítima 

se conclui que a tutela a determinados bens jurídicos podem ser renunciado pela vítima, 

 

 
251 HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: O Sistema Penal em Questão. Tradução de 

Maria Lúcia Karam. 1a Edição. Rio de Janeiro: Luam Editora, 1993, p. 77. 
252 MORAES, Carlos Alexandre; CARDIN, Valéria Silva Galdino. (coordenadores). Novos Direitos e Direitos da 

Personalidade. Maringá: Clichetec Editora, 2013, p. 35. 
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demonstrando que “o consentimento do ofendido no Direito Penal pode ser definido como a 

renúncia à proteção penal de determinado bem”253 e, no caso da opção individual de usar 

determinada substância psicoativa, com perspectiva ao próprio “corpo como objeto de 

expressão da personalidade do sujeito”254, realizar a experiência que bem entender para a 

construção de sua identidade quanto pessoa. Trata-se, em outras palavras, da esfera mais 

individual possível do ser humano, onde o mesmo se encontra consigo e desenvolve sua 

personalidade quanto ser humano e cidadão. Este universo individual do homem deve ser 

resguardada pelo Estado, o qual deve agir em pleno comportamento de abstenção, eis que 

relacionado diretamente aos direitos da pessoa que são anteriores à própria formação do Estado. 

Portanto, “esta renúncia é calcada na ponderação de valores, ou seja, nos casos que a 

liberdade de dispor do direito tem mais valor que o desvalor da ação e do resultado”255, o que 

faz remontar as “bases de um Estado Social e Democrático de Direito, ancorado em um sistema 

penal de responsabilidade subjetiva, de respeito aos direitos da personalidade, calcados em 

princípios como da liberdade e da justiça”256. A legislação que deve ser dispensada ao 

tratamento das drogas deve aproximar, assim, os direitos da personalidade do usuário de drogas 

com mecanismos para sua realização, logo, o Estado deve desenvolver políticas públicas 

visando informação e conhecimento sobre o tema das drogas, permitindo à própria pessoa se 

autodeterminar em relação ao uso de determinada substância psicoativa. Considerando a 

impossibilidade de erradicar a presença e o uso das drogas na sociedade, faz nascer a ideia de 

tornar o uso “mais seguro, impedindo transmissão de doenças e com um acompanhamento mais 

próximo aos usuários, pois mais vulneráveis do ponto de vista da saúde pública”257. O próximo 

capítulo visa justamente iniciar um estudo sobre estas medidas de redução de riscos a partir do 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao uso de entorpecentes. 
 

 

 
 

253 MORAES, Carlos Alexandre; CARDIN, Valéria Silva Galdino. (coordenadores). Novos Direitos e Direitos da 
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256 MORAES, Carlos Alexandre; CARDIN, Valéria Silva Galdino. (coordenadores). Novos Direitos e Direitos da 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS DROGAS 

 
 

Este capítulo visa estudar as políticas públicas voltadas às drogas e, para tanto, inicia- 

se com o estudo da formulação da política pública. Especificando os estágios do ciclo político- 

administrativo que, a partir da doutrina utilizada a divide em cinco fases, visa entender como 

se formam estes programas do governo. Na sequência, visa situar o leitor com a definição de 

pontos importantes para o melhor entendimento e desenvolvimento destas políticas públicas 

voltadas às drogas, bem como especificar as recomendações para se alcançar o menor dano 

possível ao usuário, em clara adoção às politicas de redução de danos. 

 
4.1 ESTÁGIOS DO CICLO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO PARA FORMULAÇÃO DE 

POLÍTICA PÚBLICA 

 
Inicialmente é importante registrar que as políticas públicas “devem ser observadas 

como os meios necessários para efetivação dos direitos fundamentais”258, assumindo assim 

evidente caráter instrumental para aplicação da lei, ou seja, a via adequada para concretizar os 

direitos reconhecidos constitucionalmente, mormente os direitos da personalidade. Em verdade, 

pouco interessa um Estado Democrático de Direito sem condições de ser de fato executado, 

“uma vez que pouco vale o mero reconhecimento formal de direitos se ele não vem 

acompanhado de instrumentos para efetivá-los”259. E para entender melhor determinada política 

pública, se faz necessário definir ao menos brevemente, o caminho a ser percorrido para o 

reconhecimento e a formulação de determinada política pública. Nesta toada, seguindo o estudo 

proposto por Michel Howlett, M. Ramesh e Anthony Perl, na obra Política Pública - seus ciclos 

e subsistemas, uma abordagem integral, se registra cinco fases para formulação de política 

pública a serem observadas, são elas: montagem da agenda, formulação de políticas, tomada de 

decisão, implementação de políticas e avaliação de políticas. 

 

 
258 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CAMPOS SILVA, Nilson Tadeu Reis. Minorias & Grupos Vulneráveis: Reflexões 

para uma Tutela Inclusiva. Birigui: Editora Boreal, 2013, p. 320. 
259 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CAMPOS SILVA, Nilson Tadeu Reis. Minorias & Grupos Vulneráveis: Reflexões 

para uma Tutela Inclusiva. Birigui: Editora Boreal, 2013, p. 320. 
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A montagem da agenda é a fase inicial, essencial e de muita dificuldade, sendo 

considerada “talvez o mais crítico dos estágios do ciclo de uma política pública”260. Nesta fase 

busca reconhecer “a maneira como os problemas surgem ou não enquanto alvo de atenção por 

parte do governo”261, ou seja, se haverá “reconhecimento de que algum assunto é um problema 

que requer mais atenção por parte do governo”262. Contudo, é importante deixar claro que, 

mesmo que eventual assunto seja reconhecido como um problema que necessita da interferência 

do estado, isso não signifique que haverá nesta fase qualquer medida do estado antes do fim do 

ciclo político-administrativo para a formulação da política pública. Portanto, a montagem da 

agenda “não garante, de modo algum, que o problema será eventualmente abordado, ou 

resolvido, por alguma atividade adicional do governo”263, mas tão somente “que ele foi 

isoladamente destacado para que o governo o leve em consideração entre a massa de problemas 

que existem numa sociedade em determinado momento”264. Este destaque, essencialmente, 

significa dizer que o problema “foi elevado de seu status como objeto de preocupação para o 

status de um problema privado ou social e, finalmente, ao status de uma questão pública (public 

issue) potencialmente sujeita à ação governamental”265. 

O segundo estágio é a formulação de política. Após o governo definir a agenda, 

elencando assim determinado problema como questão pública sujeita a ação governamental, é 

preciso que o governo defina o curso desta ação, especificando então definições de meios para 

a solução ou tratamento adequado do problema instalada e já reconhecido. É, portanto, o 

“processo de criação de opções sobre o que fazer a respeito de um problema público”266, 

identificando e refinando as “opções políticas que poderão ajudar a resolver as questões e os 

 

 
 

260 HOWLETT, Michel; M. Ramesh; Anthony Perl. Obra Política Pública: seus ciclos e subsistemas, uma 
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abordagem integral. Canadá: Elsevier Editora Ltda, 2013, p. 104. 
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problemas reconhecidos no estágio da montagem da agenda”267. Em suma, esta segunda fase 

da formulação de determinada política pública se inicia após a definição de que determinado 

assunto tornou-se de interesse comum, especialmente do estado que visa a regulamentação da 

paz social e da concretização dos direitos elencados na Constituição Federal, pois “depois que 

um governo reconheceu a existência de um problema público e a necessidade de tomar um 

posicionamento a seu respeito”268, ou melhor especificando, “depois que o problema entrou na 

agenda formal do governo”269, é o momento em que há necessidade de se tomar a decisão de 

quais opções adequadas serão adotadas para desenvolver o programa da política pública. 

Portanto, nesta segunda fase denominada de formulação da política “envolve a identificação e 

a determinação das possíveis soluções para os problemas políticos”270, sendo exatamente “a 

exploração das várias opções ou cursos alternativos de ação disponível para enfrentá-los”271. 

A próxima fase registrada é a tomada de decisão política, significa dizer, onde decisões 

serão tomadas pelo governo, contudo, podem ser decisões positivas ou negativas. Afirma-se 

que “o estágio da tomada de decisão no processo político é aquele em que uma, ou mais, ou 

nenhuma, das opções que foram debatidas e examinadas durante os dois estágios anteriores do 

ciclo político é aprovada como curso oficial de ação”272, portanto, eleito o problema, definido 

as opções de ação é, por sua vez, regulamentado as medidas a serem tomadas. Estas decisões 

políticas “em geral produzem algum tipo de declaração formal ou informal de intenção por 

parte dos atores públicos autorizados, no sentido de se empreender ou não alguma ação, como 

uma lei ou regulamentação”273. 

O quarto estágio do ciclo político-administrativo é a implementação de política. Em 

outras palavras, é preciso colocar o plano em ação, executando as medidas então definidas nas 
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fases anteriores, sendo neste momento que a política pública é concretizada, colocada em 

prática conforme programada e, com isso, aguarda-se os respectivos resultados da ação 

realizada. Portanto, assim que um problema passou a ser público e passou a integrar a agenda 

política, “depois que foram formuladas várias opções para resolvê-lo e depois que o governo 

estabeleceu os objetivos políticos e se decidiu por um curso de ação, ainda cabe a ele colocar a 

decisão em prática”. Nesta fase da implementação da política pública enseja a aplicação de 

esforço, conhecimento e recursos para as decisões políticas tomem forma em ações ou mesmo 

em abstenção, aguardando-se, por sua vez, o resultado de seu comportamento, pois “enquanto 

a maioria das decisões políticas identifica os meios para perseguir seus objetivos, as escolhas 

subsequentes têm de alcançar resultados”. Incontroverso, assim, que nesta fase representa a 

concretização do caminho tomado anteriormente, pois “para que uma política funcione, há que 

se alocar fundos, designar pessoas e desenvolver regras de como proceder274. 

O quinto e último estágio é a avaliação de políticas, que corresponde a necessidade de 

analisar a política pública empregada ao caso concreto como método de aprendizagem, 

determinando, assim, se houve sucesso ou não. Analisa-se os meios que a política foi 

empregada, bem como se o objetivo determinado está sendo alcançado, almejando extrair se a 

política pública foi bem definida e, por seus resultados, dirá se deve mantê-la nos termos já 

definidos ou se deve ser reformulada. Desta forma, “o conceito de avaliação de políticas se 

refere, em termos amplos, ao estágio do processo em que se determina como uma política de 

fato está funcionando na prática”275, considerando que após a avaliação, o próprio problema e 

as soluções podem ser repensados e, se necessários, reformulados. Entre o objetivo estabelecido 

e o resultado obtido se abre um campo de atuação para o melhoramento da política pública, de 

modo que a avaliação de política tem se demonstrado como o setor de atuação dos profissionais 

que “veem essa verificação ou apuração como exercício neutro, técnico, para determinar o 

sucesso (ou insucesso) dos esforços envidados pelos governos para resolver problemas 

políticos”276. 
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Superada, assim, ainda que de maneira breve as fases necessárias para formulação de 

política pública, é possível defini-la melhor, entendo-a como “um processo, complexo, que o 

governo coloca em prática para a defesa dos direitos consagrados pelo ordenamento 

jurídico”277, pois nada se ainda ter direitos sem que sejam realmente eficaz e possível de ser 

concretizados. Toda a ordem constitucional e demais previsões infraconstitucional devem 

apresentar o resultado de seu reconhecimento e aplicação em consonância ao que diz o seu 

conteúdo, “sob pena dos mesmos não serem efetivados e seus titulares serem desrespeitados e 

terem sua dignidade humana comprometida”278. Em verdade, tratando-se de erário e 

administração pública, “o procedimento dessa atividade governamental deve ser entendido com 

responsabilidade, de modo que as fases enumeradas pelos estudiosos acima são de suma 

importância para o sucesso de uma política pública, seja de qual natureza for”279. 

 
4.2 POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS 

 
 

Antes de se pensar em política pública de redução de danos, é necessário entender “as 

atribuições do Estado moderno referentes à proteção e a promoção tanto do bem-estar quanto 

da saúde das pessoas”280, especialmente considerando que medidas neste sentido “já ocorreram 

há algum tempo nas sociedades ocidentais, representando a consubstanciação de uma cadeia de 

considerações políticas, econômicas, sociais, culturais e éticas”281. Pela própria carência da 

condição natural do homem, reconheceu-se “a importância da comunidade tanto no 

desenvolvimento da promoção da saúde quanto na prevenção e tratamento das diferentes 

enfermidades que emergiam cotidianamente”282. É incontroverso, a partir de uma simples 

análise histórica, que a maioria dos problemas de saúde enfrentado pelas sociedades de vários 

 
277 SIQUEIRA, Direceu Pereira; CAMPOS SILVA, Nilson Tadeu Reis. Minorias & Grupos Vulneráveis: Reflexões 
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segmentos e distintas formas esteve relacionado ao meio natural em que há o convívio 

comunitário, ou seja, os mais variados “problemas de saúde enfrentados pelos seres humanos 

no decorrer da história esteve relacionada à localização da natureza da vida em comunidade”283. 

Facilmente cita-se exemplos de ações que denotam essa característica comunitária, como o 

controle de “doenças transmissíveis, da provisão de comida e água suficientes e com certa 

qualidade para a população, do controle e melhoria do saneamento, da assistência médica, 

auxílio aos considerados incapazes, dentre outros”284. É justamente a partir do reconhecimento 

de prevenir e tratar os problemas de saúde que iriam surgindo, que consolidou-se a ideia de 

saúde pública, mais precisamente pode-se afirmar que “foi através da busca pela dissolução 

destas desagradáveis eventualidades, que variavam de acordo com tempo e o espaço, que a 

chamada saúde pública acabou desenvolvendo”285. 

As políticas de redução de danos estão diretamente ligadas a esse bem jurídico 

denominado saúde pública. Não obstante cita-se que as políticas de redução de danos 

“iniciaram-se com o relatório de Rolleston implementado na Inglaterra, em 1926, que 

estabelecia um princípio segundo o qual o médico poderia prescrever legalmente substâncias 

derivadas do ópio para os dependentes de alguns tipos de drogas”286, somente na década de 

1980 que a redução de danos passou a ser tratada como “movimento político de cunho 

internacional fundamentado na minimização das consequências danosas à saúde em 

decorrência do consumo de drogas”287. A partir deste período, se instalou a prática de uso de 

psicoativos pelo meio intravenoso, bem como através da prática do sexo sem proteção, que 

culminaram na elevação drástica dos números dos infectados pelo vírus HIV, fazendo com que 

as políticas de redução de danos surgissem “como resposta ao aumento da incidência em nível 

internacional do HIV/AIDS”288. O interesse mundial sobre políticas de redução de danos 
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desencadeou várias conferências de nível internacional, tal como a de “Liverpool, na Inglaterra, 

em 1990, que tiveram suas atas publicadas em 1992”289, ainda cita-se conferências sobre o tema 

“em Barcelona, Espanha (1991), Melbourne, Austrália (1992), Roterdã, Holanda (1993), 

Toronto, Canadá (1994), Florença, Itália (1995), Hobart, Austrália (1996), Paris, França (1997) 

e São Paulo, Brasil (1998)”290. Portanto, as políticas de redução de danos se mostrou como 

mecanismo de combate à infecção do vírus da AIDS, inclusive, pode-se confirmar que o “Brasil 

possui uma significativa experiência de enfrentamento deste problema por meio da implantação 

e desenvolvimento de políticas públicas bem-sucedidas de projetos em redução de danos 

decorrentes do uso de drogas”291, pelo que, inevitavelmente, seringas infectadas ao serem 

compartilhadas propagava o vírus mortal, o que fez a política de redução de danos se voltar 

“quase que exclusivamente para a prevenção da infecção pelo HIV e outros agentes de 

transmissão sexual e sanguínea”292. 

No Brasil, cita-se que a partir de 2006, com o 6o Encontro Nacional de Redutores de 

Danos, se objetivou relacionar a política de redução de danos com o SUS – Sistema Único de 

Saúde, isto por considerar que até “meados da década de 1990, a saúde mental não apenas 

incorporava muito pouco da questão da drogadição, como os usuários de drogas também eram 

recorrentemente submetidos a tratamentos psiquiátricos manicomiais”293. Contudo, atualmente, 

o SUS tem como referência o CAPs - Centro de Atenção Psicossocial para o atendimento de 

usuário de drogas, embora tem-se constatado especialmente pela prática, que “sua atuação ainda 

não consegue alcançar suas propostas iniciais devido ao fato de que suas ações acabam sendo 

muito mais efetivas no tratamento das doenças psiquiátricas do que na redução dos danos 

provocados pelo consumo das drogas”294. E, justamente por esta ineficiência, necessitou-se 

implantar o CAPsAD – Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas em 2002 “em 

 
289 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 198. 
290 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 199. 
291 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 226. 
292 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 226. 
293 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 227. 
294 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 227. 
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algumas cidades brasileiras como forma de construir uma rede especializada com vistas à 

situação de escassez de serviço com esse perfil de usuários do SUS”295. Em 2004, por sua vez, 

“o Ministério da Saúde propôs uma Política de Atenção Integral ao Uso de Álcool e Outras 

Drogas”296 visando superar a “elevação das responsabilidades do SUS, tendo em vista subsídios 

para a construção coletiva de seu enfrentamento”297. Assim, afirmam-se que a partir deste 

momento dificuldades tem sido superadas, transpassando às “propostas de implantação dos 

CAPsAD até os desafios da garantia de diretrizes junto a Secretaria Nacional Anti-Drogas – 

SENAD, órgão oficial ligado a presidência da República, que estabelece as políticas públicas 

brasileiras de redução de oferta e demanda de drogas”298. 

Por sua vez, é preciso registrar a recente Lei no 13.840, promulgada em 5 de junho de 

2019, alterando várias legislações, em especial a 11.343/2006, para dispor sobre o Sistema 

Nacional de Política Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou 

dependentes de drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas299. Instituiu no 

artigo 19-A, a Semana Nacional de Política sobre Drogas a ser comemorada anualmente na 

quarta semana de junho, momento em que se objetiva a “difusão de informações sobre os 

problemas decorrentes do uso de drogas” (inciso I do artigo 19-A), “a promoção de eventos 

para o debate público sobre as políticas sobre drogas” (inciso II do artigo 19-A), a “difusão de 

boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de 

usuários de drogas” (inciso III do artigo 19-A), a “divulgação de iniciativas, ações e campanhas 

de prevenção do uso indevido de drogas” (inciso IV do artigo 19-A), a “divulgação de 

iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas” (inciso V do artigo 19- 

A) e a “mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de 

prevenção ao uso de drogas” (inciso VI do artigo 19-A). 

 
295 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 227. 
296ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 229. 
297 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 229. 
298 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 229 e 230. 
299BRASIL.    Lei    n.    10.406,    10    de    janeiro    de    2002.   Código   Civil. Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13840.htm. Acesso: 09 dez. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13840.htm
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Contudo, não obstante a realização da Semana de Política sobre Drogas, essa recente lei 

de 2019 demonstrou certo endurecimento às liberdades individuais ao reconhecer a 

possibilidade de internação involuntária (artigo 23-A, §5o) como forma de tratamento da 

dependência química. Vale esclarecer, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na 

absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos 

públicos integrantes do Sisnad300, a internação involuntária poderá ser realizada a depender da 

formalização desta decisão por médico responsável, sendo indicado esta modalidade 

involuntária de tratamento após avaliação sobre o tipo de droga utilizada, bem como o padrão 

de uso e, na hipótese de restar comprovado a impossibilidade de utilização de outras alternativas 

terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde, concretizará então a internação involuntária. 

O tempo desta medida não ultrapassará 90 (noventa) dias, entendendo-se, portanto, que este é 

o tempo necessário para ocorrer a desintoxicação do internado, chegando ao fim a partir de 

parecer emitido pelo médico responsável. 

Obviamente, essa previsão é recente e ainda está aguardando os resultados de sua 

aplicação, porém, já se denotam vários pontos que inviabilizam sua constitucionalidade e 

eficiência. Além dos pertinentes questionamentos e da complexa análise da capacidade do 

internado a exercer sua autonomia individual para formalização de sua personalidade, o que 

permite em sua esfera individual de optar em usar o psicoativo que bem entender, mesmo com 

a consciência de assumir, para tanto, as consequências maléficas de sua escolha, também resta 

incontroversa a indisponibilidade de leitos em hospitais psiquiátricos e hospitais gerais, 

problema crônico inclusive de todo o Sistema Único de Saúde. Nesta sintonia, o internamento 

compulsório caminha em sentido contrário ao que se tem positivado na ordem constitucional, 

em especial os direitos da personalidade, aliás, como já demonstrado ao longo deste trabalho, 

o problema das drogas é de ordem transnacional, sendo então possível exercer o direito 

comparado, certificando que as políticas voltadas às drogas têm caminhado no sentido de 

valorizar a liberdade e formar a consciência humana que realce a boa saúde, dispondo diretrizes 

 
 

300 Art. 3o. (…). § 1o Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais 

e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por 

adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. §2o O Sisnad 

atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

BRASIL. Lei n. 13.840, 05 de junho de 2019. Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas. Planalto. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13840.htm. Acesso: 09 dez. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13840.htm
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para eficaz redução de danos aos usuários. Ademais, é questionável a eficácia do próprio 

tratamento, inclusive, se em 90 (noventa) dias haverá a suposta desintoxicação capaz de afastar 

o usuário da prática recorrente de usar droga, já que se tem como fatores de risco à abstinência 

as denominadas “recaídas”, pois, “como nem sempre foi possível alcançar, de imediato, a 

abstinência do uso da droga”301, fazendo com que o uso seja interrompido por completo. A 

constatação de que os entorpecentes sempre foram consumidos ao longo da história em diversas 

sociedades, desde o tempo antigo ao atual, evidencia “que muitas pessoas não desejam deixar 

de usá-las mesmo após um processo de tratamento”302. Portanto, “as estratégias que 

fundamentam as políticas de redução de danos consistem em tentar minimizar os prejuízos 

causados pelo consumo de drogas à saúde dos indivíduos que possuem este tipo de conduta”303, 

logo, não se trata de insistir nas mesmas práticas utilizadas pela fracassada guerra às drogas, 

que objetiva de várias maneiras erradicar o uso das drogas e as próprias drogas da sociedade. 

Ainda tratando brevemente dessa recente legislação que reconheceu o internamento 

compulsório, é preciso citar que a mesma também caminhou em sentido contrário ao que vem 

sendo praticado na saúde pública, principalmente em vista do conteúdo constante na Portaria 

no 1.028/2005 do Ministério da Saúde, que “determina que as ações que visam à redução de 

danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem 

dependência, sejam reguladas por esta Portaria”304, inclusive dispõe em seu artigo 4o que as 

ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção de 

comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem 

dependência, e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais. E, em 

consonância com a Constituição Federal, especialmente em vista dos direitos do homem, aduz 

que são conteúdos necessários destas ações de informação, educação e aconselhamento, a 

divulgação dos princípios e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas 

declarações universais de direitos (artigo 4o, §1o, inciso VII da Portaria no 1.028/2005). 

 

301 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 230. 
302 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 230. 
303 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 230. 
304 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.028/2005 do Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em saúde. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1028_01_07_2005.html/. Acesso: 09 dez. 

2019. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1028_01_07_2005.html/
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Portanto, conforme exposto no material técnico publicado com o título “A Redução de Danos 

no Cuidado ao Usuário de Drogas”305, não se comporta mais a intervenção obrigatória, que se 

adota medidas sanitárias e tratamento contrárias à vontade do usuário, normalmente se tratando 

de políticas gerais não proporciona o atendimento e tratamento específico às condições 

peculiares de cada usuário, sendo que “a Estratégia de Redução de Danos é tolerante, pois evita 

o julgamento moral sobre os comportamentos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e 

às práticas sexuais, por exemplo, evitando intervenções autoritárias e preconceituosas”306. 

Desta forma, evidenciado que se encontrou “na redução de danos uma alternativa para 

controlar certas práticas que passaram a ser responsáveis por causarem danos não somente à 

saúde do indivíduo, mas de toda a sociedade”307, no tópico seguinte se tratará especificamente 

das diretrizes para redução de riscos no uso da Cannabis, isto ao considerar que é justamente 

esta substância psicoativa que perfaz a materialidade delitiva no Recurso Extraordinário no 

635659308 em pauta no Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, não obstante as comprovações científicas de quais sejam as melhores 

estratégias para o tratamento do usuário de drogas, é importante anotar antes de especificar os 

pontos do próximo tópico, que a política de redução de danos “tem gerado certas polêmicas 

entre àqueles que defendem a redução de danos e àqueles que a consideram uma política 

fomentadora do consumo de drogas”309, porém, mesmo que “haja força de alguns 

empreendedores morais em negar a redução de danos”310, em verdade, a partir da possibilidade 

de se analisar os resultados obtidos pela prática da adoção destas medidas, “hoje, esta política 

 

305 ABERTA. A redução de danos no cuidado ao usuário de drogas. Portal de formação a distância: sujeitos, 

contextos e drogas. Disponível em: http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094500- 

001.pdf. Acesso em 09 dez. 2019. 
306 ABERTA. A redução de danos no cuidado ao usuário de drogas. Portal de formação a distância: sujeitos, 

contextos e drogas. Disponível em: http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094500- 

001.pdf. Acesso: 09 dez. 2019. 
307 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 230. 
308 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 635659. Tema 506. Tipicidade do porte de droga 

para consumo pessoal. Recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a 

compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com 

os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numero 

Processo=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506#. Acesso 04 maio 2019. 
309 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 242. 
310 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 242. 
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circunscrita, sobretudo, à área da saúde, deixou de ser uma política de governo, passando a ser 

uma política de Estado, uma vez que atravessou os governos de FHC, Lula e Dilma”311. 

Portanto, torna-se pertinente a análise das referidas diretrizes para redução de danos no uso do 

referido entorpecente. 

 
4.3 DIRETRIZES PARA REDUÇÃO DE RISCO NO USO DE CANNABIS COMO FORMA 

DE PROTEÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS E O USO MEDICINAL DA MACONHA 

 
Em um assunto tão complexo e de posicionamentos variados, a afirmação de que as 

drogas fazem mal à saúde parece ser uma das poucas afirmativas que praticamente todos 

concordam, isto especialmente pelo uso desregrado da droga, mesmo a própria maconha que 

também tem reconhecido seu uso medicinal, porém, também é pacífico “que as drogas também 

dão prazer”312, pois “se não fosse assim, elas não seriam usadas por mais de um terço da 

população mundial, ainda que esporadicamente”313. Da mesma forma, “o uso da Cannabis é 

comum na América do Norte, especialmente entre os jovens, e está associado ao risco de 

diversas consequências adversas para a saúde, agudas e crônicas”314. Conforme já demonstrado, 

vários países já iniciaram a regulamentação do uso e produção legal da Cannabis e, pensando 

em minimizar os riscos do uso deste psicoativo, “um grupo de especialistas internacionais 

desenvolveu as Diretrizes para Redução de Riscos no Uso de Cannabis (DRRUC)”315, as quais 

foram devidamente trabalhadas por ocasião da 2a Edição da Revista Platô – Drogas e Políticas, 

publicada em 2018 pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD), no artigo 

intitulado “Diretrizes para Redução de Riscos no Uso da Cannabis: uma atualização abrangente 

de evidências e recomendações”316. 

 
311 ROSA, Pablo Ornelas. Drogas e a Governamentalidade Neoliberal: uma genealogia da redução de danos. 

Florianópolis: Insular, 2014. p. 242. 
312 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 146. 
313 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2 ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 146. 
314 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 11. 
315 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 11. 
316 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 10. 
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Baseando-se em evidências científicas a partir da identificação de comportamentos do 

uso dessa droga, que pode gerar danos à saúde, à integridade física e mental e, reconhecendo, 

por sua vez, que estes riscos podem ser minimizados ou ao menos controlados pelos usuários, 

foram formuladas um total de 10 (dez) recomendações concretas. Semelhantes às diretrizes já 

utilizadas por outras áreas da saúde, as Diretrizes para Redução de Riscos no Uso da Cannabis 

“servem como uma ferramenta de educação para a população em geral e de intervenção, 

informando os usuários sobre escolhas possíveis para melhores resultados em termos de saúde 

pública”317, especialmente útil nos países que passam pela regulamentação do uso deste 

entorpecente, constituindo-se assim em uma intervenção de saúde pública. As recomendações 

para minimizar os riscos no uso da Cannabis são as seguintes: 

 
1) a maneira mais eficaz de evitar riscos à saúde relacionados ao consumo de 
Cannabis é a abstinência; 2) o início do uso precoce de Cannabis deve ser evitado (ou 

seja, definitivamente antes dos dezesseis anos); 3) o tetraidrocanabinol de baixa 

potência (THC) ou os produtos de Cannabis com a proporção de THC/canabidiol 
(CBD) equilibrada devem ser priorizados; 4) os canabinoides sintéticos devem ser 

evitados; 5) a inalação de Cannabis queimada deve ser evitada e deve-se dar 
preferência aos métodos não inalantes; 6) as práticas de inalação profunda ou outras 

práticas de risco devem ser evitadas; 7) o uso de Cannabis em alta frequência (por 

exemplo, diariamente ou quase diariamente) deve ser evitado; 8) o ato de dirigir sob 
efeito de Cannabis deve ser evitado; 9) as parcelas da população com maior risco de 

problemas de saúde relacionados ao consumo de Cannabis devem evitar seu uso por 

completo; e 10) a combinação de comportamentos de risco mencionados 
anteriormente (por exemplo, início precoce e uso em alta frequência) deve ser 

evitada.
318

 

 
Estima-se “que a Cannabis é a droga ilícita mais consumida globalmente”319 e, não 

obstante o argumento de que seja uma droga natural, esta não está isenta de riscos, pois “embora 

os danos à saúde pública em função do consumo de maconha sejam claramente menores que os 

do álcool, tabaco e de outras drogas ilícitas”320 o uso desta droga está associada a inúmeras 

consequências adversas à saúde, com fortificação ou relação com os seguintes danos a saúde: 

 
 

317 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 11. 
318 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 11. 
319 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 13. 
320 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 13. 
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“deficiências cognitivas e psicomotoras agudas, acidentes automobilísticos, e desenvolvimento 

e funcionamento cerebral de longo prazo, dependência e psicose, problemas no sistema 

pulmonar ou brônquico e desfechos piores na gravidez”321. 

Além desses problemas de saúde e fatores de riscos, algumas diretrizes merecem 

destaque, como a gravidade do uso precoce, que é considerado o uso antes dos 18 (dezoito) 

anos de idade. Estudos mostraram que os danos podem “acontecer porque o consumo da 

Cannabis na adolescência prejudica vários aspectos do desenvolvimento cerebral, 

especialmente se for intenso e contínuo durante a fase em que esse processo acontece”322, até 

meados dos 20 (vinte) anos de idade. Vários outros prejuízos à saúde refletem que o uso precoce 

desta substância psicoativa pode acarretar, tais como o baixo rendimento ou a evasão escolar, 

isto pela “perda na capacidade de atenção, de aprendizagem verbal e de memória, de controle 

de impulsos e de eficácia no funcionamento executivo”323, aliás, neste mesmo sentido “estudos 

individuais documentaram outras correlações associadas ao uso precoce, como o risco elevado 

de desenvolver problemas de saúde mental, incluindo sintomas depressivos e sintomas 

psicóticos”324. 

Outra diretriz que revela de maneira direta a política de redução de danos, entendendo- 

a como as estratégias que visam minimizar os danos ao usuário, é o alerta contra o uso frequente 

e intenso, assim entendido como uso habitual e, por sua vez, demonstra que essa prática pode 

acarretar até mudanças estruturais no cérebro além de outros prejuízos, já que “estudos de 

imagem neurológicas, mais especificamente, encontraram alterações cerebrais morfológicas e 

efeitos neurocognitivos em adolescentes e adultos relacionados à intensidade do uso de 

Cannabis”325. Aliás, “pessoas com predisposição genética a esquizofrenia, depressão e 

ansiedade têm mais chances de desenvolver esses problemas quando usam maconha”326. 

 
321 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 13. 
322 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 17. 
323 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 17. 
324 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 17. 
325 PBPD, Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Plato: Drogas e Políticas. Editora da Plataforma Brasileira 

de Política de Droga, v. 2, setembro, 2018, p. 21. 
326 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 314. 
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Portanto, o uso intensivo ou habitual, quando inclusive somado a iniciação precoce, são fatores 

de altos riscos à saúde, os quais se constituem em hábitos que podem ser remodelados ou até 

então evitados, revelando, assim, que as Diretrizes de Redução de Riscos ao Uso de Cannabis 

constituem-se em um importante mecanismo de proteção integral ao usuário que, por opção ou 

não, insistem em fazer uso deste psicoativo. 

Não obstante essas diretrizes visando reduzir os danos deflagrados pelo uso indevido da 

maconha, não se pode negar ou omitir neste trabalho, o uso medicinal desta planta. Estima-se 

que “desde a década de 1960, sabe-se que o potencial terapêutico da maconha está ligado às 

substâncias chamadas de canabinoides”327, sendo que a planta “Cannabis Sativa produz pelo 

menos 60 deles – o THC é apenas o mais famoso”328. Aliás, é possível citar alguns remédios já 

produzidos à base de Cannabis, tal como o “Sativex: spray bucal contendo THC e Canabidiol 

(CBD), indicado para pacientes com esclerose múltipla”329, cujo efeito e imediato e é “aprovado 

desde 2005 no Canadá”330, bem como o “Marinol (Dronabinol): nome comercial e genérico do 

THC”331, sendo vendido em cápsula para uso terapêutico e psíquico foi “aprovado a partir de 

2003 para anorexia em soropositivos e para náusea e vômito de pacientes em quimioterapia”332. 

Ademais, a maconha medicinal já tem sua “eficácia comprovada contra náusea, vômito, 

anorexia e perda de peso”333, e com a “eficácia relativamente bem comprovada”334 a maconha 

medicinal resulta em melhoras “contra espasmos musculares, dores crônicas, distúrbios de 

movimento e glaucoma”335, enquanto ainda se realizam estudos iniciais para saber se a maconha 

medicinal desempenha melhorias “contra doenças autoimunes, câncer, neuroproteção, 

 

327 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 316. 
328 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 316. 
329 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 316. 
330 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 316. 
331 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 316. 
332 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 316. 
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Leya, 2014, p. 316. 
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Leya, 2014, p. 316. 
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depressão e distúrbios de pressão sanguínea”336. 

Diante destas circunstâncias não se pode entender que as DRRUC - Diretrizes para 

Redução de Riscos no Uso de Cannabis estão em sentido contrário ao reconhecimento da 

maconha medicinal, antes, se entende desde o século XVI que a diferença entre veneno e 

remédio está na dose337, inclusive, qualquer uso medicinal deve passar por cuidados por 

profissional da saúde para ministrar a dose e monitorar os resultados, logo, o que se espera da 

política de redução de danos são as condições informativas e preventivas para se obter a 

minimização dos riscos gerados pelo uso indevido da Cannabis. 

Por fim, no Brasil a partir de 2013 começou a se discutir novas regulamentações entorno 

da maconha, especialmente voltadas ao seu uso medicinal. Em 2015 houve a reclassificação do 

CBD e, em 2016, foi a vez do THC ser reclassificado (Resolução 66/2016 da Anvisa – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), constituindo-se, assim, “passos importantes para o acesso ao 

direito à saúde no país”338, mormente considerando que a Justiça brasileira passou a receber 

para apreciação, vários pedidos solicitando o acesso à medicação a base de Cannabis. Estes 

pedidos e as realidades das famílias que precisam destes remédios, estão bem relatados na 1a 

Edição da Revista Platô – Drogas e Políticas, publicada em 2017 através da Plataforma 

Brasileira de Política sobre Drogas, mais precisamente no artigo científico intitulado “A fumaça 

do bom direito: demandas pelo acesso legal à maconha na Cidade do Rio de Janeiro”339, onde 

é demonstrado a busca incansável por remédios importados pelos pais das crianças com 

epilepsia “intratável” por remédios importados, como o “Revivid LLC Hemp Tincture, 

produzido pela empresa norte-americana Revivid LLC e cuja a matéria-prima de sua fabricação 

é a maconha”340. Por último, mais precisamente no início do mês de dezembro de 2019, a 

Anvisa, através de sua Diretoria Colegiada (Dicol), aprovou novo regulamento para produtos 

 

 
336 ARAUJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate racional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Leya, 2014, p. 316. 
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.pdf. Acesso: 08 dez. 2019. 
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de Política de Droga, v. 1, setembro, 2017, p. 15. 
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derivados da Cannabis, o qual será publicado no Diário Oficial da União no prazo de 90 

(noventa) dias de sua aprovação e visa regulamentar acerca dos “procedimentos para a 

concessão de uma Autorização Santaria para fabricação e a importação desses produtos”341 e, 

por sua vez, também visa estabelecer “requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, 

monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais”342. 

Portanto, vislumbra-se que, seja por meio das políticas públicas voltadas à redução de 

danos ao usuário, ou seja, por sua vez, pelo direito de acesso à saúde através do reconhecimento 

da eficácia do uso medicinal da maconha, o que se objetiva é a construção do ser humano mais 

saudável, capaz de exercer sua autonomia em busca da formação de sua personalidade, através 

de experiências, ainda que com entorpecentes, mas de maneiras que minimizam os danos 

gerados pelas condutas, enquanto se educa e informa o cidadão também se resguarda as 

liberdades individuais. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 

Como já apontado no trabalho, a complexidade e a dinâmica social que envolve este 

tema não dá mardem a crer que é possível atingir uma conclusão com intenções de pôr fim às 

questões propostas. A drogadição sempre fez parte do contexto social, isto por conta da busca 

realizada pelo ser humano que, em vista das condições políticas, sociais, econômicas, culturais 

e religiosas de cada sociedade e época, designou as respectivas significações aos entorpecentes, 

tratando-se de imortalizar o assunto, as opiniões e as experiências vividas com as drogas. 

Portanto, a metamorfose do conhecimento mantém-se constante, não obstante a conclusão seja 

medida que se impõe por essa ocasião. 

Cada ser humano é único, com seus respectivos pensamentos, propósitos, decisões, 

necessidades. Porém, muitos caminhos podem ser seguidos pelo indivíduo, que, por vontade 
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própria se propõe a trilhar, pois suas ações são realizadas da forma que bem entender, visando 

formar sua personalidade, se realizar e ser feliz, cada um a sua maneira. 

No tocante ao pacto social e à ordem, devem ser mantidos, mas, sem respeitar a 

individualidade humana em sua esfera mais íntima e privada, de nada adianta o homem viver 

sob o jugo da lei, senão para ser escravo do tirânico. A liberdade, condição necessária para 

felicidade e a realização humana, exige que o Estado se abstenha de regulamentar conduta 

individual que não venha a atingir terceiros. Sem o exercício desta liberdade, o homem está 

sujeito a encarcerar seus sonhos, propósitos e desejos, sendo condenado a viver aquilo que lhe 

é imposto. 

O proibicionismo quanto ao uso das drogas, posse e produção de determinados 

psicoativos, que há muito são demandados pelo ser humano na sociedade, já se encontra como 

política criminal fracassada ou, pelo menos, que não alcançou o objetivo a que se propôs. Não 

foi possível ao Estado regulamentar a escolha individual consistente em não usar determinados 

entorpecentes, erradicando-os do meio social através da guerra às drogas. 

Atualmente, tem se consolidado forte manifestação no sentido de apontar que é 

justamente a proibição voltada às drogas que fez com que se criasse um mercado ilícito para 

sua venda, já que sua demanda jamais foi extirpada e, assim, consequentemente, nasceu o crime 

organizado para administrar esta atividade que, por ser ilegal, é preciso deflagrar a violência 

para sua administração. 

O bem jurídico que o dispositivo legal de proibição às drogas visa tutelar tornou-se 

absolutamente questionável, ou seja, a justificativa de que tutelar a saúde pública para se 

legitimar a interferência do Estado na vida privada e íntima da pessoa, agindo assim em 

detrimento da autodeterminação e a liberdade individual, não mais se sustenta. Afinal, os bens 

jurídicos inerentes à condição humana, os quais são inclusive anteriores à própria formação do 

Estado e do pacto social, devem ser muito mais resguardados que a suposta calamidade que as 

drogas fazem à saúde pública. Ora, não está se afirmando que drogas sejam boas, mas que a 

aplicação do Direito Penal como medida de combate ao mal que as drogas representa é 

evidentemente ineficaz e desproporcional, restando, por sua vez, demonstrado que existem 

políticas alternativas à criminalização, que estariam em mais consonância com a Constituição 

Federal e resguardariam, por ocasião de sua adoção, além dos direitos da pessoa, também a 

saúde pública, já que se provou ser possível reduzir os danos gerados pelo mal uso de 
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entorpecentes através de políticas públicas. 

O Estado Democrático de Direito enseja que se respeite a diversidade, a opção 

individual em ser feliz à sua maneira. Exige, inclusive, que o Estado oferte saúde e educação 

para que esta formação individual seja mais facilmente alcançada. Se querem evitar o crime, 

que se oferte educação, pois o caráter preventivo da pena voltada ao crime de uso e, pode-se a 

afirmar também, ao crime de tráfico de drogas, está evidentemente ineficaz. Aliás, o contrário 

se constata, pois, através da penalização, mormente a de cerceamento de liberdade é que se 

enchem os presídios de pessoas em sua maioria pobre e de origem negra, já que dada a 

circunstância subjetiva da definição de quem é usuário ou traficante de drogas, fica mais fácil 

de se reconhecer um usuário e dependente químico em um bairro de classe alta, como também 

fica mais fácil supor que o negro que mora na favela ou em bairros da periferia, seja traficante 

e não usuário ao ser flagrado com determinada quantia de droga supostamente para consumo 

pessoal. Nesse ponto, qual seja, de caráter processual do dispositivo legal das drogas, não 

obstante a já evidenciada instabilidade do critério subjetivo de distinção, ainda é constatado que 

o discurso jurídico-penal não coaduna com a operacionalidade do sistema penal. Vale dizer, a 

racionalidade do dispositivo de drogas não se sustenta ao constatar que o procedimento 

realizado para se apurar a ocorrência de determinado crime, possui natureza inquisitorial. Ora, 

se um já maculado sistema de distinção de crimes acarreta danos, resta evidente que um 

procedimento inadequado com práticas inquisitivas não será sinônimo do devido processo legal 

e as demais garantias constitucionais. 

Mesmo que se qualifiquem o sistema processual brasileiro como misto ou (neo) 

inquisitivo, em verdade, é imperioso que se paute um processo com base sólida na Constituição 

Federal e, com isso, se volte cada vez mais às características do sistema processual acusatório, 

onde prevaleça a imparcialidade do juízo e a independência da acusação e, à defesa, seja 

deferida a oportunidade de ampla defesa e contraditório ao acusado, mas, principalmente, que 

se concretize as condições de igualdade das partes no processo penal, de sorte que isto 

signifique o respeito ao estado de inocência do réu, a isenção do juiz em participar dos atos 

investigativos e, muito menos, que seja um juiz que conduza investigação. 

Provou-se, por ocasião das fundamentações da política criminal do abolicionismo com 

foco à questão das drogas, que através da vitimização da sociedade pelo medo das drogas, 

proporciona aos governos atribuírem aos traficantes a responsabilidade pelo caos vivido na 
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segurança pública, o que culmina em uma suposta legitimação para se adotar medidas para 

manter a ordem pública ou a denominada paz social. É através da criminologia midiática que 

muitas fundamentações de prisão preventivas são construídas, explica-se, avocando a ordem 

pública, pois desta forma mais vale ao juiz proteger-se de fortes críticas divulgadas facilmente 

pelos meios de comunicações, agravado pelo grau de periculosidade política experimentada 

pelo magistrado, do que sustentar o estado de inocência ao se deparar com a dúvida de ser 

usuário ou traficante, mesmo o acusado confessando o crime de uso. 

Utilizando-se, por sua vez, do garantismo como fundamento teórico para uma política 

criminal alternativa, se concluiu pela inconstitucionalidade do dispositivo legal de proibição ao 

uso de drogas em vista dos direitos da personalidade e demais garantias constitucionais. Com 

isso, os axiomas garantistas nos revelaram que neste ponto da legislação brasileira, o grau de 

garantismo encontra-se baixo e, para tanto, registrou-se os 10 (dez) axiomas trabalhados por 

Luigi Ferrajoli, trabalhando especificamente no caso das drogas com os seguintes princípios: 

1) Nulla poena sine crimine (princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em 

relação ao delito); 2) Nullum crimen sine lege (princípio da legalidade, no sentido lato ou no 

sentido estrito); 3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (princípio da necessidade ou da 

economia do direito penal); 4) Nulla necessitas sine injuria (princípio da lesividade ou da 

ofensividade do evento); e 5) Nulla injuria sine actione (princípio da materialidade ou da 

externalidade da ação). 

Desta forma, foi possível dirimir a questão de quando e como punir, proibir e julgar no 

caso do proibicionismo voltado às drogas, de sorte que se analisou a pena, o delito e o processo 

que envolvem drogas, restando possível concluir o baixo grau de garantismo do dispositivo 

legal de repressão às drogas e, consequentemente, a inconstitucionalidade da tipificação penal 

que proíbe a conduta de uso e posse para consumo pessoal. 
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