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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é examinar qual a política pública adequada 

para o enfrentamento das questões atinentes às substâncias entorpecentes. 

Ressalta-se que é notório que tanto as drogas lícitas quanto às ilícitas não 

produzem benefício algum, seja para o usuário ou para a sociedade. Destarte, 

não se objetiva fazer apologia ao uso ou ao comércio de entorpecentes, mas 

sim enfrentar tal questão sem subterfúgios. De outro norte, evidencia-se o 

crescimento do contingente de usuários, a despeito da proibição do comércio. 

Nesse sentido, pensar ser possível impedir o uso de drogas seria cogitar fora 

da realidade fática. O que se pode fazer é manter o consumo sob controle. 

Mas, não se consegue tal desiderato, sem um estudo dialético do problema. 

Chega-se, em fim, à conclusão de que a liberalização pura e simples do 

consumo, ou despenalização do porte e uso de drogas (que já existe na 

prática) sem a regulamentação da produção e da distribuição só resolve o 

problema dos usuários, que ávidos pelas drogas, dão ensejo ao comércio 

ilegal, ora punido pela regulamentação normativa do país. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia aqui desenvolvida tem por escopo o estudo e a análise 

do tema, fundamentados na doutrina, jurisprudência, bem assim em opiniões 

publicadas em meios eletrônicos de divulgação. Busca-se, nesse ensejo, 

ponderar as divergências que envolvem a matéria ora sob análise. Com isso, 

serão examinadas as controvérsias mais importantes sobre o tema, 

proporcionando uma visão pragmática sobre o assunto drogas, bem assim em 

relação à liberação do seu comércio. 
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                                                 INTRODUÇÃO 

 
A presente monografia tem por escopo apresentar uma proposta de 

política pública coerente para a questão referente à regulamentação do 

comércio de drogas. Nesse contexto, será apresentado, inicialmente, um 

panorama da legislação concernente ao tema “drogas”, desde leis editadas na 

“República Velha” até a Lei nº 11.343/2006 (o mais recente documento 

normativo atinente à questão em comentário). Subseqüentemente, será 

examinado o artigo 28 da precitada lei, à guisa de se demonstrar que o porte 

de drogas para consumo próprio foi despenalizado, conquanto permaneça 

ilegal o comércio de entorpecentes. Feitas tais considerações, dedicou-se um 

título aos problemas sociais decorrentes do consumo de psicotrópicos. Nesse 

ensejo, ponderar-se-á a tese daqueles que defendem a proibição, pura e 

simples, do consumo e do comércio destas substâncias. Prosseguindo, o 

trabalho ora apresentado fará uma análise da política pública voltada para a 

prevenção do consumo das chamadas drogas lícitas (álcool e tabaco). Por 

derradeiro, será feito um breve comentário sobre programas adotados por 

outros países, com relação à problemática do consumo e do comércio de 

entorpecentes. 
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CAPÍTULO I – A LEGISLAÇÃO ANTIDROGAS NO 

BRASIL  

O histórico acerca da legislação criminal sobre drogas está 

fundamentado na monografia apresentada, originariamente, à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade 

Federal do Pará, como exigência parcial para a obtenção do título de mestre 

em Direito, sob a orientação do Professor José Carlos Dias Castro, por Marco 

Alexandre da Costa Rosário. 

O primeiro diploma legal que tratou, efetivamente, da questão atinente 

ao uso de drogas foi o código de 1890, que considerou crime expor à venda ou 

ministrar substâncias venenosas sem autorização, bem assim sem a 

observância das formalidades previstas nos regulamentos sanitários. 

 

Em 06 de julho de 1921, foi editado o Decreto Legislativo nº 4.294 que 

tratava da venda e do uso irregular de substâncias venenosas. A norma em 

comentário prescrevia pena de um a quatro anos de prisão, caso a substância 

tivesse qualidades entorpecentes, como por exemplo: o ópio, a cocaína e seus 

derivados. Como norma legal específica, reportava-se à importação de 

entorpecentes, comércio, registro, prescrição médica, internação judicial e 

voluntária de toxicômanos em sanatórios. Estabelecia, também, que o 

processo criminal, nessa hipótese, seguiria o rito sumário. 

 

Por seu turno, o Decreto nº 20.930/32 modificou a expressão substância 

venenosa do diploma anterior, para substância tóxica, considerando os efeitos 

analgésicos e/ou entorpecentes dessas substâncias. Dentre elas, o ópio, a 

cocaína e seus derivados e a maconha foram consideradas, para fins penais, 

como tóxicas. Esse mesmo Decreto atribuía ao então Departamento Nacional 

de Saúde a responsabilidade pela classificação das substâncias, segundo suas 

características químicas. Dispunha, também, sobre a expulsão de estrangeiros 

reincidentes nos delitos especificados e definidos no próprio decreto. Além 

disso, passou a considerar a toxicomania como doença de notificação 
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compulsória, de modo que o Departamento Nacional de Saúde pudesse 

cadastrar, bem assim organizar as estatísticas referentes ao consumo de 

drogas no país. 

 

No ano de 1932, instituiu-se a Consolidação das Leis Penais, aprovada 

por Decreto nº 22.213. Por esta norma, o tráfico de substâncias entorpecentes 

foi definido como delito autônomo. Observa-se, nesse ensejo, que o legislador 

passou a pugnar pela necessidade de repressão legal sobre o comércio de 

drogas ilícitas. Com efeito, o artigo 159 da Consolidação das Leis Penais 

considerava como tráfico as práticas de vender, ministrar, dar, trocar, ceder, 

além de tipificar como crime qualquer outra forma ou meio que proporcionasse 

essas ações. A partir de então, a importação ilegal de substâncias 

entorpecentes passou a ter pena mais grave (até quatro anos de prisão). 

 

Salienta-se que os sais da morfina e da cocaína foram considerados 

como substâncias entorpecentes, na redação do Decreto nº 24.505/34. 

 

O Decreto nº 730/36 instituiu a Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes, cuja atribuição, dentre outras, era delinear um anteprojeto de 

consolidação de todas as leis e decretos até então editados sobre a matéria. O 

trabalho dessa comissão resultou na Lei de Fiscalização de Entorpecentes, 

aprovada pelo Decreto-lei nº 891/38. Esse diploma legal vedava o plantio, a 

colheita e a exploração da folha de coca, de maconha, bem assim de qualquer 

outro vegetal do qual fosse possível extrair substâncias entorpecentes. Além 

disso, determinava que a polícia informasse as estatísticas sobre a matéria à 

Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes. Saliente-se que este 

diploma normativo proibia a suspensão da pena e o livramento condicional do 

condenado pelos crimes que então tipificava. 

 

Tal norma não fazia distinção entre o traficante e o usuário, impondo 

penas semelhantes às referidas condutas (um a cinco anos). Por fim, fixava a 
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Alfândega do Rio de Janeiro como o único porto legalmente autorizado ao 

acesso de entorpecentes importados, para fins médico-científicos. 

 

Com a publicação do atual Código Penal Brasileiro (1940), 

regulamentado pelo Decreto n.º 2.848/40, a matéria em comento passou a ser 

tratada no capítulo que versava sobre crimes contra a saúde pública, sendo 

que o comércio e o uso de entorpecentes foi tipificado no artigo 281 deste 

Códix. 

 

De outro norte, a cultura de plantas entorpecentes para fins medicinais e 

terapêuticos passou a ser disciplinada pelo do Decreto-lei nº 4.720/42, sendo 

que em agosto de 1964 foi editado o Decreto nº 54.216 que instituiu a 

Convenção Única sobre Entorpecentes. 

 

A Lei n.º 4.451/64, alterando o artigo 281 do Código de Processo Penal, 

acrescentou ao rol das ações tipificadas como crime a ação de cultivar plantas 

das quais fosse possível extrair substâncias alucinógenas. 

 

Em 1967 foi publicado o Decreto-lei nº 159, estabelecendo que seria 

considerada como entorpecente, para fins penais, qualquer substância capaz 

de causar dependência física ou psíquica. O mesmo decreto atribuía ao 

Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia a responsabilidade e 

a competência legal para especificar tais substâncias, bem assim determinava 

que este órgão fiscalizasse a venda ao público das substâncias com restrição 

ao consumo e que tal comércio somente seria permitido mediante prescrição 

médica. 

 

Nesse ensejo, observa-se que o legislador procurou dar tratamento 

repressivo, de forma mais abrangente, ao tráfico ilícito e ao uso indevido de 

substâncias tóxicas, que por sua natureza provocam dependência física ou 

psíquica. 
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 O Decreto nº 385/68 alterou, novamente, o artigo 281 do Código Penal, 

para tipificar como crime preparar e produzir substâncias entorpecentes. 

Modificou, também, o critério de aplicação da pena pecuniária, até então fixada 

em cruzeiros, passando a adotar o critério de fixação pelo valor referencial do 

salário mínimo, situação em que a multa cominada, a partir de então, variava 

de dez a cinqüenta vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

 

O Decreto-lei nº 753/69 cuidou da fiscalização de laboratórios que 

produzissem ou manipulassem substâncias ou produtos entorpecentes e seus 

equiparados, de firmas distribuidoras ou depositárias das referidas substâncias, 

bem assim da distribuição de amostras desses produtos. 

 

Com o agravamento do tráfico, bem como do abuso no consumo de 

drogas, foi editada a Lei nº 5.720/71 (regulamentada pelo Decreto nº 

69.845/71) que agravava as penas fixadas para os delitos relacionados a 

entorpecentes. Nesse passo, a pena restritiva de liberdade passou a ser a 

reclusão de um a seis anos, sendo que a pena pecuniária (multa) passou a ser 

de cinqüenta a cem vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no país. A 

propósito desta norma, observa-se que o legislador se equivocou, vez que 

agravou, tão somente, o máximo da pena restritiva de liberdade sem, contudo, 

aumentar a pena mínima, considerando-se que, dentro do critério de fixação da 

pena, é sempre a mínima que é levada em conta quando da prolação da 

sentença. 

 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 17/71, vedou a 

importação da semente de maconha e suas variedades. Por seu turno, a Lei nº 

5726/71 dispôs sobre medidas preventivas e repressivas ao tráfico de 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependências físicas ou 

psíquicas. 

 

Em 21 de outubro de 1976 foi promulgada a Lei nº 6.368, que dispõe 

sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 
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substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica. 

Essa lei foi regulamentada em 21 de dezembro de 1976, pelo Decreto nº 

78.992.  

 

O Decreto nº 79.388/77 promulgou a Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas, sendo que o Ministério da Saúde editou a Resolução Normativa 

nº 10/78, que estabelecia normas técnicas básicas relacionadas com a 

prescrição, produção e emprego de medicamentos capazes de produzir 

dependência química. 

 

Outra lei correlacionada ao assunto em contexto foi promulgada em 

1980 (Lei nº 6.815) definindo a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, 

criando o Conselho Nacional de Imigração. Este diploma prescreve (artigo 71) 

a possibilidade de expulsão (mediante inquérito sumário) de estrangeiros, nos 

casos de comércio, posse ou facilitação de uso indevido de substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 

 

Subseqüentemente, foi editada a Resolução nº 01/81 regulando o 

funcionamento e a ordem dos trabalhos do Conselho Federal de 

Entorpecentes, bem assim a Lei nº 7.492/86 definindo os crimes contra o 

sistema financeiro nacional, incluindo entre eles a “lavagem de dinheiro” 

auferido com narcotráfico. 

 

Na Constituição Federal de 1988 há inúmeras disposições acerca da 

matéria drogas: artigo 5º, incisos XLIII e LI (tráfico ilícito de entorpecentes 

como crime inafiançável e passível de extradição); artigo 144, parágrafo 1º, II 

(prevenção e repressão ao tráfico); artigo 227, parágrafo 3º, VII (programas de 

prevenção e atendimento à criança e ao adolescente dependente de 

entorpecentes e drogas afins); artigo 243 (que dispõe sobre a expropriação das 

terras e do confisco de bens auferidos em decorrência do lucro com o tráfico 

ilícito de entorpecentes). 
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Após a publicação da Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei nº 

7.960/89, dispondo sobre a prisão temporária dos envolvidos com drogas. 

 

Já o Decreto nº 98.961/90 dispôs sobre expulsão de estrangeiro 

condenado por tráfico de entorpecentes e drogas afins. Também em 1990 

foram editadas as Leis nº 8.072 e nº 8.137. A primeira, dispondo sobre os 

crimes hediondos, nos termos do artigo 5°, inciso XLII, da Constituição Federal. 

A segunda, estabelecendo os crimes contra a ordem tributária, econômica e 

contra as relações de consumo. 

 

A obrigatoriedade do ensino sobre as drogas entorpecentes, 

psicotrópicos, bem assim sobre a transmissão do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (VIH) nos currículos do ensino fundamental, médio e nos cursos de 

formação de professores foi prescrita pela Lei nº 8.147/91. 

 

Ainda em 1991, veio o Decreto nº 154, promulgando a Convenção 

Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e a Lei nº 

8.257, dispondo sobre a expropriação das glebas nas quais fossem 

encontradas culturas de plantas psicotrópicas.  

 

Em 1995, foram promulgadas a Lei nº 9.017, estabelecendo normas de 

controle e fiscalização sobre produtos e insumos químicos que possam ser 

destinados à elaboração da cocaína em suas diversas formas e de outras 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica 

(regulamentada pelo Decreto nº 1.646); a Lei nº  9.034, dispondo sobre a 

utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações 

praticadas por organizações criminosas; e a Lei 9240, que criou o Fundo de 

Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas. 

 

Em 1998, editou-se a Lei nº 9.613, dispondo sobre os crimes de 

"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, criando o Conselho de 
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Controle de Atividades Financeiras – COAF; e o Decreto nº 2.632, dispondo 

sobre o Sistema Nacional Antidrogas. 

 

No ano de 2002, foi promulgada a Lei nº 10.409, dispondo sobre a 

prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, 

ao uso e ao tráfico ilícito de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que 

causem dependência física ou psíquica (nos termos de regulamento a ser 

editado pelo Ministério da Saúde).  

 

A Lei nº 11.3431 de 23 de agosto de 2006, que entrou em vigor a partir 

do dia 08 de outubro de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 

atenção e reintegração social de usuários e dependentes de drogas; 

estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 

de drogas. 

 

Diga-se que a novel norma (em seu artigo 75) revogou (parcialmente) 

tanto a Lei nº 6.368/76, quanto a Lei nº 10.409/2002, normas que, até então, 

tratavam sobre drogas na nossa legislação, porém, as proibições prescritas nas 

antigas leis foram recepcionadas pelo novo texto legal. 

 

Uma das principais mudanças foi o tratamento diferenciado ao usuário e 

ao traficante. Além disso, foi agravada a pena imposta ao tráfico de 

entorpecentes, bem assim, minimizado os efeitos penais referentes ao usuário. 

Nesse ponto, é patente que a Lei nº 11.343 despenalizou a posse de drogas 

para consumo próprio. Este será o assunto do próximo capítulo.  

CAPÍTULO II – A DESPENALIZAÇÃO DO USO DE 

DROGAS 

                                                 
1 Esta é a mais recente lei relacionada às drogas publicada no país. 
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 Este capítulo tem por desiderato demonstrar que já vivenciamos a 

despenalização da posse de drogas para consumo próprio. 

 

Considera-se2 usuário de drogas quem adquire, guarda, tem em 

depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, qualquer tipo de 

droga proibida. Com efeito, o conceito de usuário não se confunde com o de 

traficante. Nessa esteira, para perquirir se a droga destina-se ao consumo 

pessoal, o juiz examinará a natureza e a quantidade da substância apreendida, 

o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias 

sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente 

envolvido. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS)3 recomenda a seguinte 

classificação para as pessoas que utilizam substâncias psicoativas: a) não-

usuário é aquele que jamais utilizou drogas; b) usuário leve, este utilizou 

drogas, mas no último mês o consumo não foi diário ou semanal; c) o usuário 

moderado, aquele que faz uso de drogas semanalmente, mas não diariamente 

no último mês; d) já o usuário pesado é aquele que utiliza drogas diariamente. 

 

Por outro norte, consoante considerações de saúde pública, sociais e 

educacionais, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura distingue quatro tipos de usuários: a) usuário experimental, é o 

consumidor de substâncias alucinógenas que se limita a experimentar uma ou 

várias drogas, por diversos motivos, como curiosidade, desejo de novas 

experiências, pressão de grupo. Nesta hipótese, o contato com drogas não 

passa das primeiras experiências; b) já o usuário eventual utiliza um ou vários 

produtos (ocasionalmente) desde que o ambiente seja favorável e a droga 

disponível. Neste caso, não há dependência, nem ruptura das relações 

afetivas, profissionais e sociais; c) o usuário habitual faz uso freqüente de 

                                                 
2 jus2.uol.com.br/doutrina/texto. 
3 www.adroga.casadia.org/glossario/index-U.htm 
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drogas. Em suas relações já se observam sinais de ruptura, conquanto 

mantenha a interação social de forma precária, sendo que corre o risco de se 

tornar dependente; d) por derradeiro, o dependente químico vive pela droga e 

para a droga, quase que exclusivamente. Como conseqüência, rompe os 

vínculos sociais, o que provoca seu isolamento e marginalização, 

acompanhados, eventualmente, de decadência física e mental. 

 

Feitas estas considerações iniciais, cumpre assinalar que 

descriminalizar4 implica afastar o caráter criminoso de determinada conduta 

criminosa. Nessa hipótese, o fato típico definido como infração penal deixa de 

ser crime. Nessa esteira de raciocínio, podemos vislumbrar três espécies de 

descriminalização: a) a primeira hipótese é aquela que afasta a natureza 

criminosa do fato, mas não o exclui do campo do direito penal, vez que 

transforma o “crime” numa infração penal peculiar; trata-se, aqui, de uma 

descriminalização formal; b) uma segunda possibilidade é aquela que derroga 

o caráter criminoso do fato, transformando-o em ilícito civil ou administrativo; c) 

por derradeiro, há a alternativa que afasta o caráter criminoso do fato, vez que 

o legaliza; cuida-se, nesta hipótese, da descriminalização substancial. 

 

Com efeito, na hipótese da descriminalização formal, o fato continua 

sendo ilícito, não obstante, deixa de ser taxado como crime. Passa a ser um 

ilícito peculiar, vez que se afasta da conduta a denominação de crime, ainda 

que permaneça inarredável a ilicitude. 

 

 Sempre que ocorre o processo de descriminalização é preciso verificar 

se o fato antes incriminado foi, ou não, legalizado ou, ainda, se tal ação, 

conquanto não configure mais crime, permanece antijurídica. 

 

A questão é que o fato formalmente descriminalizado tão-somente perde 

a natureza criminal, não obstante, pode ser reprimido com outras sanções. Em 

sendo assim, o fato descriminalizado penalmente é derrogado do âmbito do 

                                                 
4 www.ambito-juridico.com.br/site/index 
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direito penal, mesmo assim, continua sendo punido como ilícito civil ou 

administrativo. 

 

Em outra perspectiva, o fato substancialmente descriminalizado é 

afastado do âmbito do direito penal, porque deixa de constituir um ilícito. Ou 

seja, não é punido com nenhuma sanção, quer no âmbito penal, quer em sede 

administrativa. 

 

Nessa linha de raciocínio, chega-se à conclusão que há três formas de 

descriminalização, além da formal, há a substantiva e a de fato. Senão 

vejamos: a descriminalização formal, ou em sentido estrito, que em alguns 

casos sinaliza para o desiderato de reconhecer como sendo legal e social o 

comportamento antes penalizado. Com efeito, em tal hipótese o Estado não 

mais intervém, delegando às pessoas diretamente interessadas a resolução da 

questão. 

 

Por seu turno, havendo descriminalização substantiva da conduta, a 

pena pode ser substituída por uma sanção administrativa. É nessa hipótese 

que se inserem os  delitos com menor potencial ofensivo, infração que pode vir 

a ser punida  com multa ou prestação de serviços à comunidade. 

 

Em uma terceira conjetura, temos a descriminalização de fato, vez que o 

sistema penal, simplesmente, abstém-se de atuar, ainda que, formalmente, não 

tenha perdido competência para tal. Com efeito, aqui se mantém a natureza 

ilícita do fato, vez que apenas se elimina a aplicação efetiva da pena. 

 

Em síntese, despenalizar significa mitigar a resposta penal, atenuando-

se o manejo da pena de prisão, contudo resta intacto o caráter ilícito da ação (o 

fato continua sendo uma infração penal). Nesse sentido, a despenalização da 

conduta implica a adoção de penas alternativas para a infração penal. 
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Como exemplo do raciocínio aqui desenvolvido, temos a Lei nº 9.099/95, 

que estabeleceu os Juizados Criminais, vez que esse diploma legal não 

descriminalizou qualquer conduta, porém, introduziu na legislação pátria as 

chamadas “medidas despenalizadoras” à guisa de evitar (ou mesmo afastar) a 

pena da prisão.  

 

Nesse passo, considerando o conceito de descriminalização em sentido 

amplo (formal, penal e substancial), chega-se à conclusão que o artigo 28 da 

Lei nº 11.343/ 2006 despenalizou a posse de drogas para consumo próprio. 

 

 Dispõe o artigo em comentário: 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

§ 1o  Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, 

semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena 

quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou 

psíquica. 

§ 2o  Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às 

condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 

§ 3o  As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 

aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 
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§ 4o  Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput 

deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. 

§ 5o  A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas 

comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, 

estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se 

ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de 

usuários e dependentes de drogas.  

§ 6o  Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o 

caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá 

o juiz submetê-lo, sucessivamente a: 

I - admoestação verbal; 

II - multa. 

§ 7o  O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, 

gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para 

tratamento especializado. 

Não se discute que o tipo penal prescrito no supra citado artigo continua 

sendo um ilícito penal. Não obstante, a posse de droga para consumo próprio 

deixou de ser formalmente crime. E é assim, porque a conduta descrita na 

novel lei continua sendo proibida, vez que não se estabeleceu a legalização do 

consumo de drogas, porém, a ação em si não sofre qualquer constrição de 

natureza estritamente penal. 

 

 Portanto, creio que podemos afirmar que o artigo 28 configura hipótese 

de despenalização. Pode-se aventar aqui um processo misto (despenalização 

e descriminalização), vez que a Lei 11.343/2006 aboliu o caráter criminoso da 

posse de drogas para consumo pessoal. Em sendo assim, tal conduta deixou 

de ser considerada crime, ainda que continue sendo um ilícito penal. Houve, 

portanto, descriminalização “formal”, mas não a legalização do uso de droga 
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ou, ainda, a descriminalização substancial, daí a dificuldade de se 

compreender o desiderato peculiar da norma em comentário. Senão vejamos: 

 

 Ora, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal considera crime a 

infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer 

isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; 

contravenção, a infração a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão 

simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente: 

 

Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão 

ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a 

pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, 

isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas. alternativa ou 

cumulativamente.”  

 

Com efeito, crime é a infração penal punida com reclusão ou detenção 

(quer isolada, cumulativa ou alternativamente com multa). Conseqüentemente, 

resta pouca dúvida de que a posse de droga para consumo pessoal (com a 

nova lei) deixou de ser crime, pelo menos do ponto de vista formal, vez que as 

sanções impostas para essa conduta (advertência, prestação de serviços à 

comunidade e comparecimento a programas educativos) afastam a 

possibilidade de se decretar a prisão do agente infrator. 

 

Diga-se, a propósito, que a conduta descrita no indigitado artigo não 

pode, também, ser taxada de contravenção penal, vez que tal cominação 

implica a imposição de prisão simples ou multa, hipótese que não se cogita no 

artigo ora em estudo. 

 

Destarte, a nova Lei de Drogas simplesmente despenalizou formalmente 

a conduta da posse de droga para consumo pessoal, vez que não há 

possibilidade de se decretar a prisão do agente. Portanto, aquele que faz uso 

de drogas já não pode ser taxado de criminoso, porque tal ação sujeita o 
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infrator, apenas, a uma reprimenda de natureza sócio-educativa, visando à 

recuperação do usuário. 

 

Como visto, a posse de droga não foi legalizada, porém, não pode mais 

ser incriminada, porque a conduta do consumidor passou a ser uma infração 

peculiar (conforme dito alhures), posto que o usuário, ainda que contumaz, não 

é, do ponto de vista legal, um criminoso. Assim, a posse de drogas para 

consumo pessoal passou a configurar uma infração sui generis, vez que não 

mais se trata de crime, tampouco de contravenção penal, porque a tal conduta 

somente foram cominadas penas alternativas, afastando-se a possibilidade de 

pena de prisão. 

 

Ressalta-se, mais uma vez, que o fato em análise, não perdeu sua 

natureza ilícita, já que a posse de droga não foi legalizada. É um fato ilícito, 

porém, peculiar ao ordenamento jurídico. 

 

Por outro norte, não se pode afirmar, com segurança, que se trata de um 

ilícito estritamente administrativo, porque as sanções prescritas na lei devem 

ser aplicadas pelo magistrado competente dos Juizados Especiais, não por 

uma autoridade administrativa. 

 

Daí a conclusão de que a conduta do artigo 28 da lei em comentário, 

não pode ser taxada como crime, contravenção penal, tampouco ilícito 

administrativo, mas sim um ilícito sui generis, idealizado pelo legislador, 

objetivando despenalizar a conduta do usuário de drogas. 

 

Vejamos a complexidade da questão, a conduta do usuário permanece 

sendo penalmente punível (vez que não houve discriminalização, em sentido 

estrito). Não obstante, o usuário que carrega drogas para o seu próprio 

consumo, não pode ser mais considerado como criminoso, porque não se pode 

admitir que um fato punido com sanções mais brandas do que a prisão simples 
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possa ser considerada como crime, nos termos do artigo 1º da Lei de 

Introdução ao Código Penal. 

 

Vejamos o seguinte, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 encontrar-se 

inserido no capítulo denominado DOS CRIMES E DAS PENAS. Não obstante, 

quando se faz referência às conseqüências a serem impostas ao agente, a 

norma prescreve (imperativamente) medidas sócio-educativas. Além disso, a 

transação penal (artigo 48, parágrafo 5º) não resulta em reincidência ou 

mesmo antecedente para o infrator. Com efeito, na hipótese de transação 

penal, a atual lei de tóxicos não guarda qualquer similitude com o Direito penal.  

 

Ordinariamente, a transação penal, uma vez firmada, impede que outra 

seja implementada no lapso de cinco anos. Não obstante, essa regra geral não 

alcança o usuário de drogas (que esta submetido a uma disciplina peculiar), 

vez que pode postular indefinidas transações penais, conquanto não tenha 

cumprido sequer o acordo anteriormente firmado. 

 

Pelo exposto, vislumbra-se que para o usuário de drogas foi 

estabelecida (repita-se) uma disciplina jurídica peculiar, que a afasta tal ação 

do ordenamento jurídico comum. Assim, conclui-se, com arrimo nos 

parâmetros estabelecidos no artigo 28, parágrafo 2º, que não houve a 

legalização da conduta propriamente dita, mas sim a sua despenalização. 

 

Diga-se, também, que as implicações legais são exclusivamente de 

natureza sócio-educativa; isso se percebe, claramente, em relação à 

admoestação, bem assim, quanto ao encaminhamento a programas 

educativos, vez que direcionadas para o próprio usuário, no sentido de 

possibilitar sua recuperação. 

 

Cumpre salientar, que a prestação de serviço à comunidade, nos termos 

do parágrafo 5º do artigo 28, objetiva, precisamente, a recuperação de 

dependentes de drogas. Contudo, conforme já mencionado, o artigo 28 
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encontrar-se inserto no capítulo intitulado DOS CRIMES E DAS PENAS, 

integrando o Título I da Lei, que trata DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO 

USO INDEVIDO, ATENÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS E 

DEPENDENTES DE DROGAS. Ora, as medidas direcionadas à repressão 

constam no Título II, sendo concernentes, apenas, à produção e ao tráfico de 

drogas; à prevenção. 

 

Portanto, evidencia-se (mais uma vez) que o legislador, ao impor 

cominações ao usuário, afastou tal conduta das normas gerais atinentes ao 

tema penal, vez que a integração do consumidor no tecido social vem a ser o 

escopo primordial da nova lei de drogas. 

 

De fato, a conduta do usuário de drogas, desde que não tipifique outro 

delito, deve se distanciar do direito repressivo. Isso porque jamais obteve êxito 

qualquer política voltada para controlar as drogas que tenha tratado o usuário 

como criminoso. Ao revês, deve-se buscar, inexoravelmente, sua recuperação, 

à guisa de reintegrá-lo socialmente. 

 

Trata-se de uma política criminal coerente, vez que objetiva evitar que o 

usuário torne-se um delinqüente. Contudo, não se pode olvidar que o usuário 

de drogas acaba por perpetuar o comércio ilícito das mercadorias que deseja 

consumir, vez que ausente a demanda não se faz a oferta. Conseqüentemente, 

seria necessário que a lei fosse mais além, para regulamentar a própria venda 

de tóxicos. Assunto que será ventilado, ainda, nos próximos capítulos. 

 

Sobre o controvertido artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, colaciono a este 

capítulo, à guisa de concluí-lo, o entendimento da primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal, quando debateu o assunto no dia 13 de fevereiro de 2007, ao 

apreciar o RE 430105/QO/RJ, cujo relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 

 

 “A Turma, resolvendo questão de ordem no sentido de que o art. 28 da Lei 

11.343/2006 (Nova Lei de Tóxicos) não implicou abolitio criminis do delito de 

posse de drogas para consumo pessoal, então previsto no art. 16 da Lei 
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6.368/76, julgou prejudicado recurso extraordinário em que o Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro alegava a incompetência dos juizados especiais 

para processar e julgar conduta capitulada no art. 16 da Lei 6.368/76. 

Considerou-se que a conduta antes descrita neste artigo continua sendo crime 

sob a égide da lei nova, tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização, cuja 

característica marcante seria a exclusão de penas privativas de liberdade como 

sanção principal ou substitutiva da infração penal. Afastou-se, também, o 

entendimento de parte da doutrina de que o fato, agora, constituir-se-ia 

infração penal sui generis, pois esta posição acarretaria sérias conseqüências, 

tais como a impossibilidade de a conduta ser enquadrada como ato infracional, 

já que não seria crime nem contravenção penal, e a dificuldade na definição de 

seu regime jurídico. Ademais, rejeitou-se o argumento de que o art. 1º do DL 

3.914/41 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais) 

seria óbice a que a novel lei criasse crime sem a imposição de pena de 

reclusão ou de detenção, uma vez que esse dispositivo apenas estabelece 

critério para a distinção entre crime e contravenção, o que não impediria que lei 

ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de diferenciação ou 

escolhesse para determinado delito pena diversa da privação ou restrição da 

liberdade. Aduziu-se, ainda, que, embora os termos da Nova Lei de Tóxicos 

não sejam inequívocos, não se poderia partir da premissa de mero equívoco na 

colocação das infrações relativas ao usuário em capítulo chamado ‘Dos Crimes 

e das Penas’. Por outro lado, salientou-se a previsão, como regra geral, do rito 

processual estabelecido pela Lei 9.099/95. Por fim, tendo em conta que o art. 

30 da Lei 11.343/2006 fixou em 2 anos o prazo de prescrição da pretensão 

punitiva e que já transcorrera tempo superior a esse período, sem qualquer 

causa interruptiva da prescrição, reconheceu-se a extinção da punibilidade do 

fato e, em conseqüência, concluiu-se pela perda de objeto do recurso 

extraordinário (STF, 1º Turma, RE 430105 QO/RJ, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, 13.2.2007. Informativo n.º 456. Brasília, 12 a 23 de fevereiro de 

2007). 

 

 Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal considera que, de fato, a 

Nova Lei de Drogas prenuncia a despenalização do porte de drogas para 

consumo próprio. Isso porque não admite o uso da prisão, nem mesmo no caso 
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de reincidência do agente. Com efeito, a partir da vigência do artigo 28 da Lei 

11.343/06 o uso de drogas para consumo próprio restou despenalizado. 

 

Nesse contexto, a nova norma concernente às drogas se diferencia das 

legislações precedentes, fato que se observa no título primeiro desta 

monografia. Atualmente, o traficante sempre será punido com penas severas, 

enquanto que ao usuário, a Lei de Drogas comina penas nitidamente sócio-

educativas. Portanto, criou-se uma margem no ordenamento jurídico para tratar 

o usuário de modo diferenciado, conquanto seja este quem (de fato) sustenta o 

tráfico ilícito de entorpecentes. Neste ponto impera a contradição da lei, vez 

que a despenalização deveria ser ampla e irrestrita, para contemplar, inclusive, 

a regulamentação do fornecimento de drogas. 

 

CAPÍTULO III – PROBLEMAS SOCIAIS DECORRENTES 

DAS DROGAS 

 

Conforme foi ressaltado nas primeiras linhas, o objetivo deste trabalho é 

confrontar idéias, para que se consiga, ao menos, tanger uma perspectiva para 

o implemento de uma política pública coerente sobre o tema. Nesse desiderato, 

colaciono neste capítulo o trecho de uma monografia5 no qual o autor se 

posiciona frontalmente contra qualquer hipótese de legalização da drogas. Em 

seguida será examinado o ponto de defendido no artigo em comentário: 

 

 "É inconteste que o uso de substâncias entorpecentes sempre resulta 

conseqüências sociais para o drogado, além de constituir perigo para a 

sociedade, pois terá tendência para a prática criminal. 

 

                                                 
5 www.jefersonbotelho.com.br/wp-content/uploads/2007/02/contraposicao-a-legalizacao-das-
drogas.doc 
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 Paralelamente, o uso reiterado do tóxico favorece uma série de 

anormalidades, conduzindo a mulher à prostituição e o homem à vadiagem, à 

mendicância e às inversões e perversões sexuais. Não raro, a droga leva o 

usuário contumaz à morte. 

 

Alusivamente às conseqüências individuais da toxicomania, é inconteste que a 

utilização contínua da droga acarreta transtornos funcionais (gastrite, úlcera, 

cardiopatia, insônia etc...), desaparecendo no toxicômano, toda a atividade 

afetiva, o senso moral e até o significado da honra. 

 

 Por conseguinte os efeitos psicológicos que o tóxico produz no usuário, 

causando-lhe dependência, muitas vezes o leva à prática de ilícitos penais, 

como apropriação indébita, furto, roubo e até ao latrocínio visando conseguir o 

numerário para a aquisição do tóxico. Como se percebe, a toxicomania não é 

predisponente ao delito. 

 

 O drogado é levado a delinqüir com o objetivo único de obter a droga, quando 

não pode consegui-la de outro modo. Contrariamente do que acontece com o 

alcoólatra, o drogado excepcionalmente se vê implicado em atos violentos. 

 

Representam, as toxicomanias, enfim, um razoável fator de criminalidade e 

fenômeno de patologia social que, dia após dia, perigosamente ganha 

proporções alarmantes e dificilmente controláveis. 

 

 Uma pessoa que não tenha como receber educação, que é obrigada a viver 

em ambientes desequilibrados, violentos, perniciosos, degradantes, 

evidentemente, que somente experiências negativas entrarão em sua memória. 

 

 O dependente é um problema para a sociedade porque ele perde o controle, 

consome a droga em situações de risco, causa acidentes e comete crimes. 

 

Existe uma relação direta entre consumo de drogas e o aumento da 

criminalidade. A maioria dos crimes no Brasil é cometida sob a influência de 

bebidas alcoólicas, uma droga recreativa já legalizada. Por sua vez, um dos 

grandes problemas enfrentados pela sociedade é o tráfico de drogas, que 
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infelizmente se propaga de forma contínua no meio social, angariando cada 

vez mais usuários. Com isso, é de se esperar que sempre haja repressão ao 

tráfico e também ao uso de drogas no país, haja vista que quando menos 

custar para cultivar e transportar drogas neste país, mais baixo será o preço 

delas na rua. 

 

Conseqüentemente, reduzir o fluxo das drogas que entram ou que estão sendo 

produzidas no Brasil deve ser uma prioridade máxima. 

 

 A utilização de drogas não resolve qualquer problema, ao revés, lança o 

usuário num ciclo de dependência física e psíquica, que causa sua inevitável 

ruína. Necessitando de doses cada vez mais altas, seu organismo acaba por 

se destruir paulatinamente. Começa a haver uma tolerância por parte do 

organismo humano, isto é, para se obter o mesmo efeito, o organismo 

necessitará de uma quantidade cada vez maior da substância da qual se é 

dependente. 

 

Assim, fundamentalmente, dois outros problemas originados pelo consumo das 

drogas: a necessidade do aumento do consumo para se obter o mesmo 

resultado; a depauperação paulatina do organismo humano, até o seu fim letal. 

 

Em hipótese alguma a legalização das drogas resolveria qualquer problema 

social, pois continuariam a causar a degradação paulatina do organismo 

humano, em razão do poder tóxico que causa a dependência física e psíquica. 

 

 Sua obtenção continuaria a ser onerosa e o ciclo de usuários aumentaria 

gradativamente em função da isenção de pena ou reprimenda legal, o fluxo de 

drogas, com certeza, subiria enormemente. 

 

 O Estado ao tornar lícito o uso e tráfico de drogas no país estaria decretando a 

sua decadência na consecução de seu objetivo primordial que é o bem estar 

social. 

 

 Ex positis, acredita-se numa solução muito mais plausível e eficaz para que se 

possa combater este câncer social, ao invés de agravá-lo, que é o incentivo à 
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Educação, pois, educando uma criança hoje, com certeza não será necessário 

punir o homem de amanhã”.. 

 

Conforme reiteradamente salientado, não se cuida aqui em fazer 

apologia à liberalização do consumo, bem assim do comércio das drogas 

ilícitas. Nesse sentido, não se vai discutir os malefícios do uso de drogas, vez 

que tal é incontestável. Portanto, não se há de ponderar (ao menos nesse 

ponto) a tese defendida pelo autor do artigo ora transcrito. 

 

Contudo, como é de conhecimento comum, as drogas sempre estiveram 

presentes na historia da humanidade6. Nessa esteira, há indícios do uso de 

plantas alucinógenas em vários cultos pagãos, prática que tem entre dez e 

quinze mil anos. Buscava-se, através do transe, viajar ao mundo dos espíritos 

e de seus ancestrais (prática ainda observada em sociedades primitivas). 

 

O álcool foi originalmente extraído da polpa de frutas fermentadas, 

sendo que existe referência ao consumo desta droga já no período neolítico 

(oito a dez mil anos antes de cristo). Observa-se, também, que o culto a 

Dionísio (deus do vinho entre os gregos) esteve presente em diversas culturas 

e lendas indo-européias, nas quais assimilou divindades locais e assumiu 

diferentes formas. 

 

Provavelmente, o homem começou a consumir drogas psicotrópicas a 

partir do momento em que descobriu que determinadas substâncias (aqui se 

pode catalogar, também, o álcool e o tabaco) poderiam atenuar a dor física e 

da alma, curar doenças, possibilitar maior energia, aguçar atividades cognitivas 

e proporcionar maior sensibilidade, além de possibilitar a interação social do 

grupo de usuários. 

 

                                                 
6www.jefersonbotelho.com.br/wp-content/uploads/2007/02/contraposição a legalização 

das drogas.doc 
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No momento em que o homem começou a dominar a tecnologicamente 

a natureza (tal momento pode ser assinalado com o surgimento das primeiras 

civilizações na mesopotâmia) passou a produzir drogas em escala industrial 

sua oferta. Diga-se a propósito, que o álcool e o tabaco foram usados como 

moeda de troca durante os séculos XVI e XVII. 

 

Tal epopéia teve seu ápice no século dezenove, quando a Europa se 

familiarizou com uma variedade de drogas e estimulantes obtidos com a 

exploração de terras em todas as partes do mundo. São exemplos da 

disseminação aqui descrita, o consumo do ópio (obtido no oriente médio); do 

tabaco, que, conquanto conhecido desde o século XVI na Europa, foi 

propagado para todas as classes sociais deste continente no século XIX. 

 

 Já no inicio do século XX, o mundo conheceu o impacto da 

disseminação do uso das drogas sintéticas, fato que se perpetua até os dias 

atuais. 

  

Ora, a boa vontade daqueles que se opõe à liberalização do uso de 

drogas, que por sua vez dinamiza o tráfico de entorpecentes, com as 

conseqüências que vivenciamos, não é suficiente para embargar a vontade 

humana de consumir substâncias alucinógenas. 

 

Partido desta premissa, uma política pública restritiva ao comércio das 

drogas ilícitas gera mais problemas do que soluções, vez que jamais se 

obstará que determinados “comerciantes” façam chegar aos consumidores as 

mercadorias que estes desejam usufruir. 

 

Nessa esteira, veremos nos próximos capítulos que a adoção de uma 

política de contenção ao consumo, como a realizada em relação ao consumo 

do álcool e do cigarro, é a única possível a ser perpetrada em relação à venda 

de drogas ilícitas, vez que a história demonstra que jamais se conseguiu 

extinguir o consumo e o conseqüente tráfico de substâncias proibidas. 
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CAPÍTULO IV – A LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS 

Conforme visto no capítulo anterior, um dos motivos que dificulta o 

implemento de uma política pública coerente e eficaz em relação à legalização 

do comércio de drogas é o maniqueísmo que impera nas discussões sobre o 

problema. 

Caso emblemático é o uso da maconha no Brasil. Com efeito, tem sido 

comum defender o uso desta substância com esteio na liberdade e nos direitos 

do cidadão, bem assim que não seria função do Estado interferir em tal 

comportamento. Assim sendo, o controle público malferiria direitos individuais 

amparados pela Constituição Federal (tese defendida pelo Deputado Fernando 

Gabeira). 

Na outra ponta, há os que defendem a proibição pura e simples do 

consumo de drogas, fundamentados nos malefícios sociais causados por tais 

substâncias. 

O clima ideológico em que se sustenta o debate em relação ao consumo 

de drogas resulta na inexistência de uma política pública coerente a ser 

seguida. Os dois lados do debate usam informações de fontes controvertidas, 

vez que, quase sempre, os contendores utilizam-se de artifícios ideológicos, 

incoerentes com a realidade, para sustentar suas teses. 

Ora, é impreterível lançar mão de um modelo teórico sustentável para 

guiar a orientação política a ser adotada. Cumpre salientar que tal desiderato já 

foi alcançado em relação às drogas lícitas, resta, portanto, delinear um 

programa a ser adotado em relação às substâncias psicotrópicas, bem assim à 

regulamentação de seu comércio. 

Um argumento inquestionável contra a proibição total do comércio de 

drogas é o fiasco da lei seca americana (perpetrada nas primeiras décadas do 

século passado) que produziu um aumento considerável da violência 
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decorrente do crime organizado, que se voltou para o fornecimento clandestino 

de bebidas alcoólicas. 

É vastíssima a literatura sobre este período da história americana. De 

maneira geral, os escritos que examinam a questão em comentário enfatizam o 

custo político e social da lei seca. Nessa esteira, conquanto tal programa tenha 

diminuído consideravelmente o consumo de álcool na América do Norte, 

incrementou consumo de destilados de péssima qualidade, levando um número 

considerável de pessoas a terem problemas sérios de saúde, sem falar da 

corrupção política que se alastrou naquele momento histórico. 

De qualquer forma, uma simples análise de custo benefício demonstra 

que a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos da 

América foi uma experiência que nenhum país ocidental tentou reeditar, 

embora tentem implementar (evidentemente sem sucesso) a mesma política 

em relação às drogas ora ilícitas. 

Nessa esteira de pensamento, a proibição total de uma droga conduz a 

um grande nível de dano, principalmente pelo crime que estaria associado com 

o uso ilegal da substância proibida, a maior corrupção social, o nível mais 

impuro da droga (fato que se observa atualmente em relação ao consumo de 

crack, um subproduto da cocaína), e à dificuldade das pessoas buscarem ajuda 

em relação a um comportamento penalmente reprimido. 

Assim, conforme demonstra o exemplo histórico da Lei Seca, a proibição 

total causa mais dano do que o a legalização controlada do comércio de 

drogas. 

Não se está aqui dizendo que a legalização de uma substância 

entorpecente não produza maior oferta, expondo (conseqüentemente) um 

número maior de pessoas ao consumo (tese daqueles que defendem a 

proibição total). Com efeito, a legalização implicará (seguramente) aumento do 

consumo, pois é isto que ocorre com as drogas lícitas como o álcool e o 

cigarro. 
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Portanto, com a legalização teríamos por um lado, talvez, um menor 

número de crimes relacionados à questão, mas, por outro vértice, o inevitável 

incremento da oferta e do consumo de substâncias alucinógenas. É neste 

ponto que seria fundamental implementar, concomitantemente a uma possível 

liberação do comércio de drogas, políticas publicas voltadas para a prevenção, 

consoante já se faz em relação ao tabaco e ao álcool.  

Em fim, em relação ao álcool e o fumo a tendência mundial é tornar o 

consumo de tais substâncias mais próximo de uma proibição velada, ou de 

controles sociais mais rígidos, por meio de leis que restrinjam o consumo. 

Nessa esteira, a política adotada em relação ao consumo e ao comércio 

do álcool e do tabaco, conquanto sejam drogas lícitas, serve de modelo para se 

estabelecer uma postura, baseada em resultados, em relação ao consumo e ao 

comércio das drogas ilícitas. 

No próximo capítulo será analisado o efeito das políticas públicas em 

relação às drogas lícitas, bem assim como podemos aproveitá-las em relação 

às drogas hoje qualificadas como ilícitas. 

CAPÍTULO V – DROGAS LÍCITAS 

A convivência de programas públicos diferenciados para drogas lícitas e 

ilícitas é, no mínimo, uma hipocrisia política, vez que deveria haver tão 

somente uma atitude pragmática em relação ao problema das drogas, baseada 

em resultados, objetivando a redução do custo social decorrente do consumo 

de qualquer substância prejudicial à saúde. 

Não obstante, tal conjectura está, momentaneamente, dissociada da 

realidade fática. Em sendo assim, buscaremos analisar as políticas voltadas às 

drogas lícitas, como substrato para implementar um programa coerente, em 

relação às substâncias proibidas. 
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Em 1995 a Organização Mundial de Saúde7 editou um livro intitulado 

"Alcohol Policy and the Public Good" (O Álcool e a Política do Bem Público).  

Este compêndio apresenta uma perspectiva crítica sobre alcoolismo e sua 

gestão, bem assim oferece uma avaliação da natureza e extensão dos 

problemas decorrentes do alcoolismo. Além disso, define a concepção de uma 

política pública eficaz para tratar a questão.  O estudo patrocinado pela OMS 

versa, também, sobre a tendência internacional do consumo de álcool, a 

compreensão das relações entre o consumo de álcool e vários tipos de danos à 

saúde, bem assim propõe estratégias de prevenção ao consumo. Um capítulo 

final descreve sucintamente como tais análises podem auxiliar na tomada de 

opções políticas correlacionas ao tema sob análise. 

Em síntese, a postura basilar a ser adotada, segundo a Organização 

Mundial de Saúde, é no sentido da contenção do consumo de álcool, 

principalmente por meio de programas que visem à prevenção do consumo. 

Nesse sentido, cogitou-se, inicialmente, em implementar políticas 

objetivando reduzir o número de bebedores contumazes, para manter um nível 

tolerável de ingestão de bebidas alcoólicas pela população. Não obstante, 

verificou-se que esse procedimento não tem efeito em relação ao consumo 

excessivo desta substância. Destarte, a melhor política seria mesmo diminuir o 

consumo global, de maneira a alcançar, inclusive, os dependentes químicos. 

Com efeito, tornando menor o consumo do álcool, haveria a 

possibilidade de se obter um bom êxito, também, sobre bebedores com 

problemas. Vez que a diminuição da oferta implica menor exposição deste 

produto às pessoas predispostas à dependência química. Conseqüentemente, 

um número menor de pessoas se tornaria dependentes de bebidas, decorrendo 

desse programa um menor custo social para o Estado, como um todo. 

Nitidamente, observamos que a política adotada pela Organização 

Mundial de Saúde em relação ao consumo do álcool é essencialmente 

                                                 
7 br.monografias.com/trabalhos/legalizacao-drogas-brasil 
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preventiva, vez que para reduzir substancialmente o número de pessoas 

dependentes, teríamos que diminuir o consumo de toda a população. 

Como é de conhecimento curial, o preço das drogas segue o padrão de 

qualquer outra mercadoria. Por conseguinte, quanto maior o preço menor o 

consumo. De fato, a quantidade de dinheiro necessária para comprar uma 

carteira de cigarros vem subindo ininterruptamente, fazendo com que o 

consumo diminua proporcionalmente. 

Ressalta-se, que sempre haverá a possibilidade do consumidor procurar 

mercadorias de menor preço, o que implica em consumir produtos de menor 

qualidade. Exemplo do fato ora suscitado são os consumidores que trocam a 

marca do cigarro ou ainda, os viciados que passam a consumir crak, em vista 

do menor preço desta substância em relação à cocaína. Contudo, 

ordinariamente, sempre haverá um decréscimo do consumo em relação ao 

aumento do preço da mercadoria. 

De outro norte, há programas que visam restringir o acesso ao álcool. 

Tal política é bastante razoável, vez que havendo um menor número de pontos 

de venda de bebidas alcoólicas, maior será o controle quanto ao limite de idade 

para vendas deste produto, bem assim quanto ao consumo desta substância 

por bebedores potencialmente perigosos. 

Seguindo este raciocínio, poderia ser cogitada a instalação de sítios 

onde fosse permitido o consumo de drogas. Nesses locais seria dado o apoio 

necessário ao dependente químico. Porém tal conjectura seria embargada pela 

hipocrisia social, que teima em não enfrentar o problema das drogas, 

conquanto o faça (com relativo sucesso) em relação aos dependentes de 

substâncias socialmente aceitáveis. 

Por outra perspectiva, a proibição de propagandas que decantam o 

consumo de drogas lícitas é um fator que merece consideração, quando se 

objetiva diminuir o consumo. Nessa esteira, campanhas que informam 
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(verdadeiramente) os efeitos do consumo de bebidas alcoólicas ou do tabaco 

são importantíssimas para conscientização do problema, sem falar que se trata 

de uma política pública nitidamente voltada à prevenção. 

Não obstante, o resultado dessas campanhas produz muito pouco efeito, 

quando se permite que empresas de marketing relacionem alegria, 

descontração e virilidade ao consumo do álcool e do tabaco, como era comum 

há bem pouco tempo atrás. 

Nesse sentido, colaciono o artigo da Doutora Ilana Pinsky, sobre o tema.  

“A propaganda de bebidas alcoólicas no Brasil é regulada pela lei n. 9,294, de 

1996. Segundo essa lei, que também regulamenta os cigarros, entre outros 

produtos, bebida alcoólica é somente aquela com mais de 13 GL, ou seja, 

exclui cervejas e vinhos. 

 A principal restrição que apresenta é a redução do horário de propaganda na 

televisão e no rádio permitindo propagandas de álcool entre 21:00 e 6:00 

horas. No entanto, as chamadas, propagandas de uns poucos segundos, são 

permitidas a qualquer horário. 

A partir de 2000, uma nova lei (n.10.167), foi sancionada que praticamente 

proibiu qualquer propaganda de cigarro (exceto dentro dos locais de venda). 

Apesar dessa proibição não atingir as bebidas alcoólicas, o clima político 

parece ter se alterado um pouco, tanto que em janeiro de 2002 haviam mais de 

50 projetos de lei propondo maiores restrições às propagandas de álcool.  

No início de 2003, o governo pareceu mais consciente do que nunca sobre a 

importância de introduzir restrições mais profundas com a intenção de reduzir 

os problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. No que diz 

respeito às propagandas de álcool, o ministro da saúde propôs a inclusão das 

cervejas na restrição de horário de veiculação. 

 A cerveja possui papel de destaque entre as bebidas alcoólicas consumidas 

no Brasil. Dos cerca de U$ 106,000,000 gastos em propaganda de álcool na 

mídia em 2001, 80% foi em cerveja. Da mesma maneira, o consumo de cerveja 
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representa 85% das bebidas alcoólicas consumidas. Apesar dessa quantidade 

ser muito menor se levarmos em conta apenas o álcool puro das bebidas 

alcoólicas, a cerveja certamente é uma bebida alcoólica e tem um papel 

importante em muitos dos problemas relacionados ao álcool, principalmente no 

que diz respeito aos jovens. 

 Os números de problemas associados ao álcool no Brasil não deixam dúvida 

quanto ao potencial devastador deste, principalmente junto aos jovens. Em 

acidentes com motoristas alcoolizados, episódios de violência relacionado ao 

álcool, intoxicação alcoólica, etc., os jovens têm uma participação importante e 

início cada vez mais precoce. 

As propagandas e marketing das bebidas alcoólicas no Brasil são parte 

integrante da criação de um clima normatizador, associando-as exclusivamente 

a momentos gloriosos, à sexualidade e a ser brasileiro, esquecendo-se dos 

problemas associados. 

Restringir a propaganda de álcool é uma estratégia importante? Estudos 

recentes e utilizando metodologia avançada têm conseguido mostrar 

associações importantes entre a propaganda de bebidas alcoólicas e o 

consumo de álcool entre os jovens. Uma das pesquisas mais interessantes 

investigou por vários anos e comprovou o impacto que apreciar propagandas 

de cerveja aos 18 anos tinha sobre o consumo de álcool e o comportamento 

agressivo relacionado ao uso de álcool aos 21 anos. 

 Outro estudo dirigindo-se à faixa etária dos 10-17 anos, encontrou que gostar 

da propaganda e assistir propagandas com maior freqüência assocou-se com a 

expectativa de beber mais no futuro. Além disso, muitos dos jovens 

entrevistados sentiram que as propagandas de álcool os encorajavam a beber, 

especialmente os meninos de 10-13 anos, que aceitavam as propagandas 

como realísticas. 

No entanto, qualquer pessoa que já tenha assistido a alguma propaganda de 

álcool na televisão brasileira, verifica a agressiva utilização da sexualidade nas 

propagandas, especialmente no caso da cerveja. 
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 Também é fácil verificar que os (muito) jovens são certamente alvos das 

propagandas, com temas evidentemente voltados a eles (ex: desenhos 

animados, festas rave, etc.). 

Além disso, as indústrias têm desenvolvido produtos voltados a essa faixa 

etária (os produtos “ice”, destilados misturados com refrigerantes ou sucos), e 

oferecido patrocínio a festas exclusivamente desse público-alvo (ex.: Skol Bits). 

 Mas tão importante como as estratégias descritas acima, é a utilização do 

Brasil e de símbolos nacionais para a venda de álcool. Um exemplo bem 

recente e evidente dessa técnica ocorreu durante a Copa Mundial de Futebol, 

com a criação de uma tartaruga de desenho animado associada a uma marca 

de cerveja que foi denominada a “torcedora símbolo da seleção brasileira”. 

Algumas marcas de cachaça também têm se utilizado de características 

fortemente brasileiras, como o samba, para vender seus produtos. Esse tipo de 

associação das bebidas alcoólicas com o que temos de mais característico no 

nosso país normatiza o álcool. Em especial, esse é mais um exemplo de como 

a propaganda do álcool mostra apenas uma face do uso do álcool, esquecendo 

ou associando à uma minoria de “pessoas problemáticas” sua importante 

contribuição para a morbidade, mortalidade e prejuízos sociais, inclusive no 

que se refere a criar um ambiente hostil e ridicularizador às mensagens e 

medidas de saúde pública. 

Por que essa situação é importante? Um fator é a virtual inexistência de 

contrapartida da indústria do álcool no Brasil, no que se refere ao 

desenvolvimento de atividades sérias, coerentes e efetivas de prevenção ao 

abuso do álcool. 

 Com exceção de uma atividade de pequenas proporções desenvolvida por 

uma das maiores indústrias de álcool no Brasil, a indústria como um todo não 

dá sinais de reconhecer sua responsabilidade social, nem para fins de relações 

públicas. Ou seja, a indústria das bebidas alcoólicas não assume e não se 

responsabiliza por qualquer tipo de problema relacionado ao álcool. A indústria 

do álcool e da propaganda no Brasil não está, nem de longe, desempenhando 

um papel responsável nessa situação. Medidas claras devem ser tomadas para 

lidar com esse importante problema de saúde pública”.. 
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Em síntese, tanto o álcool quanto o tabaco são drogas cujos efeitos 

sociais, o controle, o comércio e a prevenção foram estudos minuciosamente. 

Em sendo assim, a política que se implementa em relação a estes produtos 

deve ser repetida em relação às drogas ora ilícitas visando, essencialmente, 

diminuir o acesso e o consumo dessas substâncias, a partir de uma política 

voltada para a prevenção. 

De acordo com o Banco Mundial8, o consumo do fumo gera uma perda 

mundial de duzentos bilhões de dólares por ano. Tal dano é causado por 

diversos fatores, como sobrecarga do sistema de saúde com tratamento das 

doenças causadas pelo fumo, mortes precoces de cidadãos em idade 

produtiva, maior índice de aposentadoria, faltas, menor rendimento do 

trabalhador. Além de prejudicar a qualidade de vida do fumante e de sua 

família.  

Contudo, nos últimos anos, o consumo de tabaco vem diminuindo e a 

tendência é que tal retração venha a se acentuar nos próximos anos, a razão 

disso (além da conscientização dos malefícios do fumo) decorrente, 

principalmente, de maciças campanhas publicitárias, bem assim da 

descriminação social que os fumantes vêm sofrendo nos últimos anos. 

Colaciono a seguinte crônica, porque bem elucida a questão: 

“Imagine9 um cenário em que os homens só se tornassem viris se fumassem 

Marlboro ou, como o tricampeão Gerson, levassem vantagem em tudo 

fumando Vila Rica, ou alcançassem o sucesso praticando esportes radicais 

graças às baforadas de Hollywood, ou só chegassem ao raro prazer tragando 

um cigarro Carlton. Agora imagine se essas mensagens associando virilidade, 

sucesso, juventude, velocidade e prazer ao ato de fumar estivessem livremente 

disponíveis 365 dias por ano, a qualquer hora, a todos os públicos, em 

televisões, filmes, revistas, jornais, shows, outdoors, enfim, todo e qualquer 

espaço publicitário. 

                                                 
8 www.tabagismoumadoenca.hpg.ig.com.br/consumo_no_brasil.htm 
 
9 www.inca.gov.br/tabagismo/atualidades 
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Pois bem. Esta era a realidade que enfumaçava o cotidiano do desprotegido 

consumidor brasileiro até meados da década de 90.  

Mas, durante este massacre midiático que aumentava proporcionalmente os 

lucros das indústrias e os óbitos por câncer de pulmão, uma campanha bem-

humorada, elaborada em 1987 pelo jornalista e cartunista Ziraldo, 

encomendada pelo Pro-Onco, ex-Programa de Oncologia e atual Coordenação 

de Prevenção e Vigilância do INCA, se tornaria célebre, abrindo as portas para 

a construção de uma avançada legislação antitabaco no Brasil, nove anos 

depois. 

A parceria entre o INCA e Ziraldo resultou na produção de cinco pôsteres com 

desenhos que visavam desconstruir o glamour do ato de fumar, com as frases 

“fumar é cafona”, “fumar é careta” “fumar é de mau gosto”, “fumar é patético”, e 

“fumar é brega”. A campanha foi a primeira a visar o comportamento do 

consumidor, virando de cabeça para baixo os mitos da beleza e juventude 

empregados pela indústria tabagística. Mas não parou por aí. A campanha foi 

capa do conceituado periódico Tobacco Control, em outubro de 1993. 

 Segundo o texto de apresentação da médica Vera Luiza da Costa e Silva, que 

dirigia na época o Setor de Controle do Tabagismo do antigo Pro-Onco, o 

convite a Ziraldo partiu da necessidade do uso de imagens de qualidade e 

humor que fugissem das figuras de caveiras, revólveres e caixões que eram 

associadas às campanhas incipientes de controle do tabagismo da época e 

que tinham pouco ou nenhum impacto. 

A médica, que agora é líder da equipe de controle do tabagismo e saúde do 

consumidor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), relata que as 

imagens de Ziraldo foram o primeiro passo concreto na desmistificação do 

glamour que era associado ao uso do tabaco no Brasil e comenta: “Sua 

repercussão foi imediata nos grandes centros e a reação das pessoas era 

visível, um misto de surpresa, graça e, finalmente, concordância com a 

mensagem”. 

 O pioneirismo da mensagem do artista conquistou um prêmio da Organização 

Mundial de Saúde e recebeu, dez anos depois, a homenagem do INCA com o 

lançamento de um cartaz comemorativo. “Muitas outras campanhas se 
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seguiram no país na tentativa de desmistificar o uso do tabaco, mas nenhuma 

foi tão criativa, sutil e inovadora quanto a de Ziraldo”, elogia Vera. 

A recepção positiva do público e a afinidade do desenhista com a campanha 

fariam o fumante Ziraldo rever o consumo de 60 cigarros por noite, durante 37 

anos, enquanto trabalhava. "Eu era um escravo dessa porcaria. E de manhã o 

estúdio tinha um odor fétido, minha boca estava um horror, eu estava 

liquidado", confessa ele. 

A ação pioneira não tardaria a sofrer a reação da indústria do tabaco. No Brasil, 

entre 1985 e 1994, os investimentos em publicidade aumentaram 74,3% em 

termos acumulados. Em 1994, os gastos foram 3,6 vezes maiores do que os 

relativos a 1985. 

No entanto, ressalta Tânia Cavalcante, atual chefe da Divisão de Controle do 

Tabagismo do INCA, “essa escalada foi interrompida a partir de 2000, com a 

publicação da Lei 10.167, que restringiu a publicidade aos pontos externos de 

venda”  

A iniciativa de controlar o consumo de tabaco, por meio de campanhas 

publicitárias que exortam os malefícios do fumo, além do aumento do imposto 

sobre tal produto, é uma política pública coerente que bem poderia ser utilizada 

para controlar o avanço do consumo de tóxicos., bem assim regulamentar o 

seu comércio 

Em fim, controles sociais, de fato, podem conter o consumo de drogas 

através da estigmatizarão do seu uso. Nessa esteira, hoje seria impensável 

acender um cigarro dentro de uma repartição pública (aqui a proibição do 

consumo tornou-se um fato social).  

CAPÍTULO VI – POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 

ENTORPECENTES   

Aproveitando o liame do capítulo precedente, conclui-se que uma 

política pública para ser coerente em relação às drogas deve visar a diminuição 
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do consumo. Nessa esteira, a sociedade tem, inevitavelmente, que a admitir 

que há pessoas que sempre irão consumir substâncias alucinógenas, 

conquanto não precise tolerá-las (é isso exatamente o que ocorre com os não 

fumantes). 

Fora disso, o debate da legalização de drogas e conseqüentemente de 

seu comércio jamais se afastará de seu substrato ideológico, onde as pessoas 

se posicionaram, simplesmente, a favor ou contra, permitindo que o problema 

continue sem solução. 

Um exemplo10 desta hipocrisia se revela no debate ideológico travado 

em relação às drogas injetáveis e à síndrome da imunodeficiência adquirida. 

Durante anos foi discutido se seria válido fornecer, gratuitamente, 

seringas e agulhas aos usuários de drogas, bem assim se tal política seria ou 

não um estímulo ao consumo de drogas. 

 O resultado da ausência de um programa consistente em relação à 

questão que ora se ventila foi que grande parte dos usuários de drogas 

injetáveis (que compartilhavam agulhas) foram contaminados pelo vírus HIV e, 

conseqüentemente, outras centenas de pessoas que se relacionavam com tais 

viciados contraíram, também, a doença. 

Hoje, finalmente, o Estado implementa uma política de resultados, em 

relação aos viciados em drogas injetáveis, onde a prioridade é manter vivo o 

usuário, a partir de um programa de fornecimento gratuito de seringas 

descartáveis. 

 Com efeito, já temos um exemplo de uma política de drogas racional 

que envolveu, inclusive estados e municípios. Ademais, a sociedade civil já 

está mobilizada em relação às drogas lícitas, resta que o governo organize um 

resposta racional a um problema que afeta a vida de milhares de pessoas, 

                                                 
10 www.abead.com.br/politica 
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implementando um programa coerente em relação ao consumo e à venda de 

entorpecentes.  

CAPÍTULO VII – A QUESTÃO DAS DROGAS EM 

OUTROS PAÍSES 

Paises como a Alemanha11, Espanha, Itália e Portugal enfrentam a 

questão concernente ao uso de drogas como um caso de saúde pública, e não 

de polícia. 

Na Itália (por exemplo) o usuário de drogas tem a prisão revogada, 

desde que se integre a um programa de recuperação controlado pelo Ministério 

da Saúde. Por seu turno, em Portugal o usuário de drogas, uma vez detido, 

deve ser encaminhado para tratamento médico. Já o governo australiano foi 

mais além, quando permitiu, em locais determinados, o consumo da heroína, 

tudo sob supervisão médica.  

Vejamos nesse sentido o seguinte artigo: 

O governo holandês12 quer limitar o acesso de turistas aos “coffe shops” junto à 

fronteira belga. 

 

 Uma decisão face a pertubarções geradas pelo chamado turismo da droga, na 

provincia de Limbourg no sudeste do país. 

 

Aqui os proprietários deste tipo de establecimentos pretendem criar cartões de 

membro para regulamentar o tráfego de clientes. 

 

 A medida poderá ser aplicada já a partir do ano que vem o que obrigará os à 

identificação de todos os compradores de droga para poderam adquirir no 

máximo de 3 gramas de cannabis por dia contra as cinco permitidas 

actualmente. 

                                                 
11 http://veja.abril.com.br 
12 http://pt.euronews.net/2009/05/ 
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A Holanda conta com 702 “coffe shopes” devidamente regulamentados através 

de licenças municipais que podem vender drogas leves mas não podem 

armazenar mais do que 500 gramas. 

 

A mais revolucionária experiência sobre a liberação do consumo de 

drogas que se tem notícia, foi levada a efeito na Suíça13. Nesse país os 

viciados em heroína podem obtê-la de graça do governo. Nesse passo, foram 

estabelecidas clínicas para os usuários. Com efeito, o tráfico e as mortes por 

overdose acabaram. Diga-se, a propósito, que nessa “clinicas” sui generi, os 

dependentes são assistidos por médicos, sendo que há notícia de que alguns 

pacientes largaram o vício. 

 

Conforme se observa, há uma tendência mundial para que se considere 

o consumo de drogas como um problema de saúde pública. Com efeito, uma 

política para ser coerente em relação ao consumo e ao comércio de drogas 

deve se afastar de qualquer ingerência ideológica, vez que jamais obterá 

sucesso qualquer programa que vise punir o consumo e o comércio. 

 

Porém, é bastante razoável se imaginar uma redução do consume e, 

conseqüentemente, dos efeitos nefastos das drogas, posto que tal sucesso já é 

evidente em relação às chamadas “drogas lícitas”. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Contraposição à Liberalização das Drogas, por Túlio Morais Colares. 
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CONCLUSÃO 

 Conforme delineado ao longo desta monografia, o debate sobre a 

legalização das drogas, bem assim de seu comércio permanece envolvido num 

emaranhado ideológico. De forma geral, é mais cômodo para um político 

defender a proibição pura e simples da legalização, vez que do contrário 

poderia ser taxado de adepto às drogas, bem assim acusado de legislar em 

causa própria, aliás, pecha que recai sobre o Deputado Federal Fernando  

Gabeira. Ora, criminaliza15 o tráfico e despenalizar o uso, têm custos sociais 

que devem ser levados em conta. A política voltada para a intolerância total, 

por exemplo, tem não apenas um custo direto no orçamento do Estado 

(sempre deficitário em relação à segurança pública), implica em incrementar a 

população carcerária, bem assim fomentar a marginalização de grupos de 

usuários e traficantes. Com efeito, proibir causa mais malefício do que 

vantagens sociais. Assim, é preciso fazer a escolha sensata, ou melhor, 

regulamentar a produção e o comércio das drogas, para afastar o seu tráfico 

ilícito, vez que este ameaça o próprio Estado de Direito. A outra alternativa é 

persistir em uma política que jamais alcançou resultados concretos, bem assim 

permitiu que o crime organizado estabelecesse regras para a sociedade civil. 

Creio que, nesse ensejo, foi alcançado o singelo objetivo deste trabalho, que é 

debater a questão, escamoteando idéias preconcebidas, que somente se 

prestam para agravar as contradições que envolvem o tema, afastando 

qualquer possibilidade de se chegar a uma solução prática, que vise a 

solucionar a questão ora proposta. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Alexandre Forte. 
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