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“não é a droga em si que leva um dependente 

ao crime, mas a necessidade da droga. Não é 

o fornecimento da droga que torna o usuário 

um criminoso, mas a ilicitude de seu 

fornecimento”.  

(DAVENPORT-HINES, 2002) 



 

RESUMO 

 
Este trabalho analisa o proibicionismo, que, como política de repressão, é baseado na 

segregação e moralismo, não abrangendo de forma satisfatória politicas de saúde pública e 

segurança pública. Traz uma reflexão sobre a temática das drogas e da criminalidade, através 

de uma nova abordagem. Através da discussão acerca da descriminalização das drogas, é feita 

uma análise de elementos da Lei nº 11.343/2006, estudando-se o papel do Direito Penal na 

complexa questão multidisciplinar das drogas. 
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ABSTRACT 

Thispaperanalyzes the prohibition, which, as policyofrepression, 

isbasedon segregationand moralism and does not 

cover wellenoughthe policies ofpublichealth andpublicsafety. It 

thinks thetheme ofdrugsand crime through a new approach.  Through discussion on 

the decriminalization of drugs, an analysis is made of elements of Law No. 11.343 / 2006, 

studying the role of criminal law in the complex multidisciplinary issue of drugs. 
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1INTRODUÇÃO 

 
 

 A descriminalização das drogas é uma tendência mundial, principalmente na 

Europa, onde existem experiências bem sucedidas, como é o caso de Portugal. O país 

apresenta, desde o ano 2000, uma política de descriminalização das drogas e uma abordagem 

voltadas para a saúde publica, no sentido de investir em tratamento e prevenção.  

 Convém ressaltar que a instituição de criminalização maciça das drogas é 

criação americana (Rodrigues, 2005). Os Estados Unidos foram os primeiros a 

institucionalizar um aparelhoburocrático exclusivo para o controle de drogas. A intenção 

americana era, inicialmente, exportar um modo de vida que atingisse os seus interesses 

econômicos e a associação de etnias a determinadas substâncias. Segundo Fiore (2005) se 

associava os irlandeses ao álcool, os negros à cocaína, a maconha aos mexicanos e os 

chineses ao ópio. 

 O Brasil,espelhando-se no modelo americano, desenvolveu a idéia da 

segurança pública como campo de batalha contaminado com premissas como eliminação, 

neutralização e erradicação, periculosidade, reeducação, personalidade do agente, prevenção 

da reincidência, elegendo como único objetivo a abstinência ao consumo de drogas. Um dos 

maiores problemas da política antidrogas, instituída pela Lei nº 6.368, de 1976 e atualizada 

pela Lei nº 11.343, de 2006, foi à norma estipular punição equivalente aos diferentes níveis de 

inserção no tráfico: do narcotraficante ao ‘aviãozinho’, referindo-se este último ao segmento 

de menor poder na hierarquia da rede de tráfico, aquele que vende pequenas quantidades de 

droga (CARVALHO, 1996) 

 Então a guerraàs drogas, baseada no proibicionismo, que já dura mais de um 

século, estaria fadada ao fracasso? 

 Buscar-se-á analisar o proibicionismo, que, como política de repressão, é 

baseado na segregação e moralismo, não abrangendo de forma satisfatória politicas de saúde 

pública e segurança pública. Ao privilegiar a visão linear da abstinência, impede a execução 

de politicas de prevenção e redução de danos eficazes, através de uma visão simplista da 

problemática ignorando a complexidade do tema. 
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 Vale destacara relação entre os processos de criminalização e a questão social, 

que envolve o acesso ao trabalho e às políticas sociais. Ao se analisar a problemática das 

drogas, vários aspectos precisam ser considerados ao invés de associá-la de maneira direta e 

linear ao crime. 

 Uma análise complexa desses fatores caracteriza o mercado da droga como um 

dos grandes responsáveis pelo aumento da violência urbana no Brasil e que a rede de tráfico 

assume uma função social dentro da comunidade enquanto provedor de emprego, segurança, 

transporte, remédios, além de outras demandas sociais e econômicas como resposta à miséria 

que o próprio sistema fabrica e, em troca, encontra apoio e fidelização da comunidade. 

 Destacando-se como impulsionadores da criminalidade na sociedade estão: a 

falta de alternativas de ascensão social, os referenciais familiares e coletivos em uma 

sociedade de consumo e o fascínio pelo mundo do crime. 

  Neste sentido, espera-se, ao final, que o presente trabalho possa se constituir 

numa contribuição teórica que forneça uma base de reflexão para a sociedade e governos, no 

sentido de repensar a temática das drogas e da criminalidade, através de uma nova 

abordagem. Considerando que “não é a droga em si que leva um dependente ao crime, mas a 

necessidade da droga. Não é o fornecimento da droga que torna o usuário um criminoso, mas 

a ilicitude de seu fornecimento”. (DAVENPORT-HINES, 2002) 

  A relevância da discussão, neste sentido, está no usuário, visto aqui como a 

principal peça do jogo, que, como cidadão, tem direito à liberdade de escolha e deve ser 

ouvido e cuidado, tanto em ações de prevenção como no tratamento. No entanto, o usuário é 

visto no Brasil como vilão, numa sociedade que demoniza a discussão das drogas e trata o 

tema de forma preconceituosa, tratando o usuário como criminoso.  

  Essa discussão se justifica na medida em que as substâncias psicoativas estão 

presentes em praticamente toda a história da humanidade e são encontradas em diferentes 

culturas de forma habitual. Além disso, existe a polêmica envolvendo o álcool e o tabaco, que 

são drogas lícitas no Brasil e possuem um poder destrutivo maior do que todas as drogas 

ilícitas, tanto na parte social, familiar e de saúde. 

 O presente trabalho aborda a matéria desde o ponto de vista jurídico-penal, 

socioeconômico, político, cultural e de saúde publica. 
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  Este trabalho possui objetivos geral e específicos. O objetivo geral é analisar a 

politica de descriminalização frente à guerra contra as drogas e o proibicionismo. Os objetivos 

específicos são: analisar as experiências de outros países com a descriminalização das drogas 

e seus resultados; discutir a política de combate às drogas vigente no país e relacioná-la com o 

panorama da violência e criminalidade; refletir sobre a abordagem de saúde pública ao 

usuário de drogas, e, por fim, propor estratégias de enfrentamento à temática das drogas 

lícitas e ilícitas no Brasil. 
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1.2 METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

  Para realização do presente trabalho utilizar-se-á do método dedutivo, 

partindodos enunciados gerais dispostos em ordem, como premissas de um raciocínio 

parachegar a uma conclusão particular (MEDEIROS, 2005). Como modelo depesquisa foi 

utilizado o método bibliográfico, ou seja, levantamento, seleção e documentaçãode vasta 

bibliografia publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado (LAKATOS, MARCONI, 

1993). 

  Comporá também de uma pesquisa documental composta por 

leis,jurisprudência, tratados, convenções e decretos legislativos, que têm como 

objetivoadquirir maiores informações a respeito do assunto tratado e compreendido 

principalmente no período de 1970 a 2011. As fontes secundárias utilizadas foram livros e 

artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais disponíveisem bases 

de dados digitais como: Scielo, Lilacs, Bireme, etc. 

 Para a seleção das publicações consideradas neste estudo, utilizamos como 

critério os descritores: descriminalização, drogas, saúde pública e redução de danos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
 

2.1 ASPECTO HISTÓRICO-LEGAL 

 

 No Brasil colonial encontramos evidências que mostram que o comércio 

praticado era essencialmente um comércio de drogas, pois, segundo Carneiro (2005)algumas 

das principais riquezas produzidas no Oriente e na América durante a época das grandes 

navegações dos séculos XVI e XVII eram drogas, como as especiarias das Índias orientais: a 

pimenta, a canela e a noz moscada, assim como as das Índias ocidentais, como o pau-brasil, o 

açúcar e o tabaco, foram todas denominadas drogas pelos homens do período. 

 A Organização Mundial de Saúde assim define a palavra droga: “Toda 

substância que, introduzida em organismo vivo, pode modificar uma ou várias de suas 

funções, sendo suscetível de criar dependência, podendo provocar, simultaneamente, 

tolerância”. 

 No Brasil, o início da discussão legal das drogas foi com o Código Penal de 

1890, primeiro Código Penal da República, que no seu art. 159 tipificava tanto o ato de 

vender quanto o de ministrar substâncias venenosas. Em 1932 foram acrescentados doze 

parágrafos ao Código Penal, através dos Decretos 780/36 e 2.953/38, além de vários verbos 

de incriminação das drogas como: ter, trazer consigo, portar, etc. Para Salo de Carvalho 

(2006), é somente a partir da década de 40 que surge uma política sistematizada de proibição. 

O Código Penal de 1940, em vigência até hoje, previa, inicialmente no seu art. 281, os crimes 

envolvendo entorpecentes. 

 Com a ditadura militar, pelo Decreto 54.216/64, o Brasil ingressa 

definitivamente no modelo americano de combate àsdrogas, inspirado na Convenção Única 

sobre Entorpecentes. Esta convenção foi realizada pela ONU em 1961 e teve o objetivo de 

combater o abuso de drogas por meio de ações internacionais coordenada. Segundo a 

convenção, a toxicomania é um perigo social e econômico para a humanidade e um mal a ser 

combatido. (UNODOC) 

 Em 1967 o Decreto-Lei n.º 159 iguala aos entorpecentes outras substancias 



17 

capazes de determinar dependência química ou física; em 1968 o Decreto-Lei n.º 385 iguala 

as penas de usuário e traficante. Na década de 70, através da Lei 5.726 se consolida a 

“descodificação” da matéria que restabeleceu, teoricamente, a diferença entre traficante e 

usuário. Na prática o uso abusivo de verbos incriminadores tornava passível de arbítrio a 

distinção entre um e outro. Em 1976 a Lei 6.368 mantém o discurso médico-jurídico, 

diferenciando apenas consumidor-doente e traficante-delinquente. Insere o Brasil 

definitivamente no contexto da Convenção de Viena de 1971.  

 A convenção de Viena de 1971 foi promovida pela ONU, assim como a 

convenção de 1961 e a de 1988, estas abordaram as questões referentes à produção,tráfico e 

consumo de drogas ilícitas. Cada uma dessas convenções trouxe como justificativaa 

necessidade de se preocupar com a saúde pública e o uso desenfreadode substâncias 

entorpecentes, de modo que, sem o devido controle, romperiam comtoda a estrutura da 

sociedade. O Brasil se tornou signatário dastrês convenções internacionais. (GUSMÃO, 2014) 

 A convenção de Viena descreve as substâncias e matériasprimasproibidas e 

difundiu o modelo proibicionista e a criminalização das drogas, inclusive de 

atospreparatórios. 

 A atual legislação sobre drogas no Brasil é a Lei 11.343/2006, que dispõe no 

seu Art. 28 que 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:advertência sobre os efeitos das 

drogas;prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a programa 

ou curso educativo. 

  Mas é no § 2o do mesmo artigo que a Lei descreve como é determinado se a 

droga destina-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. 

  Portanto, não existem critérios objetivos que definem a quantidade e a natureza 

da droga, nem quais são essas condições e circunstâncias às quais determinarão a conduta do 

magistrado, abrindo espaço para a subjetividade e pré-conceitos de cada magistrado para 

determinar tais condutas. 



18 

  Segundo Rosa (2012), a repressão severa ou a aplicação de medidas 

alternativas aos usuários de drogas não foram hábeis para desestimular o uso e, 

consequentemente, minorar a atuação do tráfico ilícito de entorpecentes. Prova disso é que, 

hoje, o tráfico de drogas é motivo de 24% das prisões no país segundo dados do Depen 

(Departamento Penitenciário Nacional). (TABELA III) 

  Souza (2011) aponta que: 

Portanto, sob o ponto de vista do sistema de penas, especificamente considerado e 
conforme um sistema integral de Direito Penal, constata-se a inadequação do 
tratamento jurídico criminal da questão, havendo falta de merecimento de pena e 
desproporcionalidade e inadequação desta diante de um fato carente de bem jurídico 
tutelado. Culmina-se então por se revelar postura antiliberal e, assim sendo, 
contrária à sistemática jurídica brasileira. 

 

2.2. CONSUMISMO 

 Edward McRae(2001) afirma, citando Richard Bucher, que não existe droga a 

priori, uma vez que a atividade simbólica e o conjunto das motivações no consumidor 

transformam uma substância psicotrópica em droga, levando à sua integração de maneira 

estável na estrutura motivacional do consumidor. 

 Lucchini e Bucher (1989), afirmam: 

Ora, é importante constatar que a riqueza das soluçõesadotadas e, portanto, as 
estratégias individuais para o controle do ambiente sãobaseadas na atividade 
simbólica do ser humano. A relação, pois, entre a mensagemproveniente do 
ambiente e a resposta que ela provoca não é direta ou imediata.A relação entre o 
símbolo e seu referente pode ser diferida no tempo e no espaço. O caráter abstrato 
dos símbolos deixa, assim, uma margem de interpretaçãoque pode ser muito 
importante. Daí vem, em parte, a incerteza que caracteriza asinterações sociais. 

 Ainda, defende a noção do consumidor como sujeito ativo não necessariamente 

dotado de uma personalidade doente, mas alguém que, como todo ser humano, utiliza 

símbolos para se comunicar consigo e com seu ambiente. Estes elementos simbólicos 

significam que a subjetividade e a identidade do indivíduo, não são adquiridas em definitivo e 

são constantemente postas em questão cada vez que ele interage com seu meio. (MCRAE, 

2001) 

 Ainda em Lucchini e Bucher (1989): 
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A natureza simb6lica das atividades humanas funda também aautonomia dos 
sujeitos em relação ao seu ambiente. Ora, conforme o grau de autonomiae, portanto, 
de competência social que demonstra o indivíduo, ele disporáde um leque de 
estratégias sociais mais ou menos rico. Quanto mais o indivíduo éautônomo, mais 
seu leque de estratégias é importante; ele consegue, pois, controlarmelhor seu 
ambiente e tirar dele uma certa satisfação. O grau de abstração dossímbolos varia, e 
com ele o grau de autonomia social dos sujeitos que os utilizam.É importante 
lembrar que a aquisição de símbolos vai em conjunto com uma transformaçãode 
identidade do indivíduo. Isto conduz então a modificações nos modosde adaptação 
ao ambiente. Mas o ambiente pode resistir às definições simb6licasque os indivíduos 
fazem dele. 

 Bauman (1999), afirma que, se outrora o questionamento acerca das condições 

da existência do ser humano consistia em saber se ele trabalhava para viver ou se vivia para 

trabalhar, nos tempos atuais podemos cogitar se o homem consome para viver ou se vive para 

consumir. 

 Em Conte(2008): 

A sociedade contemporânea determina os processos de subjetivação quevisam à 
construção de identidades a partir de alguns ideais como a noção defelicidade, a 
ética narcísica e o valor da vida como mercadoria. Arendt (2000)contextualiza a 
emergência histórica do consumo e aponta que, na idéia deconsumismo, o princípio 
da utilidade ligada ao trabalho ficou subordinado aoprincípio de felicidade. Os 
fundamentos para a crítica da concepção de felicidadeformulados pela mesma autora 
são buscados em Bentham, que se refereà felicidade como a soma total dos prazeres, 
sem as dores, encontrandono consumismo uma de suas expressões de sustentação, 
como bem analisaCosta (2004). 

  Discutir a questão do consumismo fomenta a necessidade de pensar a sua 

interação com os meios de comunicação e a mídia em geral. Tratar de tal tema de forma 

aprofundada foge do escopo deste estudo, mas, de forma resumida, é possível inferir que a 

mídia manipula e condiciona um consumo sem fim de produtos, em que, a regra é o estimulo 

a uma vida de prazer voltada para o consumo e a satisfação de desejos: comer, beber, vestir, 

conforto, luxo, etc. Essa necessidade é uma tentativa de buscar novas e imediatas satisfações. 

É o que Lorenz (1974) denomina de neofilia: afinidade irresistível com tudo o que aparece 

como novidade resultante da doutrinação das massas. 

 Propõe-se, então, a superposição da lógica de consumo e da lógica 

toxicomaníaca, resultando disso efeitos em nível social, tal como a incitação ao consumo sem 

crítica.  Isso leva a reflexão que o consumo de drogas na nossa sociedade passa a ser um 

problema silenciado na medida em que responde aos ideais sociais de consumo transformados 

em imperativos e traduzidos na idéia do imediatismo, da supervalorização dos produtos e na 

sua imprescindibilidade, na velocidade, na instantaneidade. (CONTE, 2008) 
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 O consumo de drogas, então, serviria como uma espécie de anulação/anestesia 

do mal-estar social e das subjetividades. 

 Mauricio Fiore (2005) destaca que mais do que se apropriar da experiência do 

uso de drogas, o que as sociedades modernas parecem ter feito foi criar o próprio fenômeno 

das drogas; e o criaram por duas vias principais: a da medicalização e da criminalização da 

experiência do consumo de substâncias que produzem efeitos sobres os corpos e que, até sua 

prescrição e penalização, não eram consideradasdrogas. 

 Além disso, segundo Carneiro (2005), a capacidade de produção de estados de 

“intensidade”, denominados êxtase, destinou às drogas o papel de gêneros de primeira 

importância na cultura religiosa e filosófica de quase todas as sociedades. 

 Cabe ressaltar que “a miséria simbólica, transmitida pela crise ética de valores 

da sociedade de consumo, tem peso fundamental nas construções identitárias e no estilo de 

vida que estão sendo construídos em torno das drogas e da criminalidade na sociedade 

brasileira (Conte et al, 2007). 

  MacRae (2001) salienta que é importante prestar atenção aosetting de uso da 

droga, ou seja, no ambiente físico e social, personalidade, companhias, tudo issovai tornar-se 

um ritual. Na sociedade brasileira capitalista pós-moderna esse setting atende a uma 

configuração que é própriada sociedade ocidental atualmente. 
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2.3 DROGAS ILICITAS x DROGAS LICITAS 

 

 Objetivamente não existem critérios quedistinguem drogas licitas e ilícitas, 

apenas a descrição legal de ambas, o que torna o entendimento muito ambíguo, mediante a 

afirmação de que as drogas lícitas, como álcool e tabaco, são igualmente prejudiciais ao ser 

humano, com um potencial danoso maior que a maioria das drogas ilícitas. Então a logica 

parece não prevalecer nesse caso e sim o pensamento capitalista que suprime os malefícios 

das drogas legais em prol do lucro e do comércio. (TAFFARELLO, 2009) 

 Segundo o UNODC em 2012 ocorreu um total aproximado de 183.000 mortes 

relacionadas com as drogas. Esse total corresponde a uma taxa de mortalidade de 40 mortes 

por milhão de pessoas entre 15 a 64 anos. Mundialmente, se calcula que em 2012 entre 162 e 

324 milhões de pessoas, entre 3,5% a 7,0% da população entre 15 a 64 anos, consumiram pelo 

menos uma vez alguma droga ilícita, principalmente substâncias do grupo da cannabis, 

opióides, cocaína e os estimulantes do tipo anfetamínicos. 

 Afirma ainda que o consumo de drogas problemático – por consumidores 

habituais ou por pessoas que sofrem de transtornos de consumo ou dependência – se manteve 

estável com um total de 16 a 39 milhões de pessoas. No entanto, continuam as deficiências na 

prestação de serviços. Nos últimos anos, apenas um em cada seis consumidores de drogas 

problemáticos do mundo conseguiram acesso a tratamento.(UNODOC, 2014) 

 Segundo estimativa da OMS, em todo o mundo, cerca de 2 bilhões de pessoas 

consomem bebidas alcóolicas com alguma regularidade, e que, dessas, aproximadamente 80 

milhões sofrem de alcoolismo. Aponta que aproximadamente 20% a 30% das incidências 

globais de câncer no esôfago e no fígado, cirrose hepática, convulsões epiléticas, acidentes de 

trânsito e homicídios estejam relacionados com altos níveis de consumo de bebidas 

alcoólicas.  

 Portanto, o álcool é a droga que mais mata e debilita pessoas, matando e 

debilitando mais do que todas as outras drogas ilícitas juntas, causando danos em 

praticamente todos os órgãos do corpo, sendo rivalizado apenas pelo tabaco.  
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 A cultura do consumo de álcool esta presente na maioria dos países do mundo, 

e no Brasil, tem conotação elitista, como uma forma de status social e está quase sempre 

presente nos ritos de passagem para a fase adulta, denotando maturidade, porém todos os 

dados apresentados anteriormente são esquecidos pela sociedade e governos, na guerra às 

drogas ilícitas. 

  Segundo a ONU, o mercado ilegal de substâncias psicoativas ilícitas produz, a 

cada ano, uma receita estimada de cerca de US$ 400 bilhões, equivalentes a aproximadamente 

8% de todo o comércio internacional realizado no planeta.  

 A Comissão Global de Política sobre Drogas, cujos membros incluem quatro 

ex-presidentes, um ex-secretário-geral da ONU e um prêmio Nobel, publicou um relatório em 

2011, desaprovando a guerra às drogas e chamando atenção das nações para considerarem 

seriamente alternativas para o enfrentamento da questão, como a descriminalização. 

(CLEMENTE, 2014) 

 

2.4A EXPERIÊNCIA DE PORTUGAL 

 O relatório European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA) aponta que a União Europeia avança no sentido do alargamento da política de 

redução de danos. Portugal é o país com maior destaque na União Europeia com relação às 

politicas de descriminalização das drogas.Tal país tem sido apontado como aúnica nação que 

efetivamente alcançou uma politica eficaz de descriminalizaçãotrabalhando o fenômeno 

dadependência química de maneira global, integrando áreas como prevenção,redução de 

danos, tratamento e inserção social numa rede articulada depolíticas 

intersetoriais.(CLEMENTE, 2014) 

 Portugal opta pela políticade descriminalização das drogas em 2000, buscando, 

inicialmente, não somente reduzir ouso e o abuso de drogas, mas também incentivar a busca 

voluntária, dos usuários,pelo tratamento como “medida alternativa a sentenças de prisão”. 

Assim a Lei 30/2000, que é o pilar da descriminalização em Portugal, aborda os usuários, 

eventuais ou crônicos, tendo em vista a sua proteção do ponto de vistasocial e da 

saúde.(CLEMENTE, 2014) 
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  Deve‑ se ressaltar que, em Portugal, o uso e a posse de drogas continuam 

proibidos, porém não há mais aprisionamento para o indivíduousuário ou dependente. No 

lugar de sanções criminais são aplicadas medidas administrativascomo multas ou 

encaminhamento para tratamento. 

  Nesse sentido, é preciso destacar que o peso dessa política recai naabordagem 

da saúde, exigindo do consumidor sua submissão ao tratamento médico e do Estado, além de 

políticas adequadas para atender à demanda dos que se dispõem aotratamento. 

  A Lei 30/2000 foi inovadora em vários sentidos, alcançando resultados inéditos 

e expressivos, como por exemplo: 

1. na ampliação de três para dez dias do períodoconsiderado para o consumo médio 

individual, ou seja, o indivíduo é considerado usuário se portar quantidade de drogas 

compatível com 10 dias de uso individual.  

2. no processo de identificação do usuário de drogas, cuja ocorrência éencaminhada para 

uma comissão que avaliará a condição do usuário. 

  Destaco esse último item como primordial e merecedor de uma analise mais 

profunda pela complexidade e abrangência de sua aplicabilidade.  

 Clemente (2014) afirma que: 

A competência para o processamento, aplicação e execução das sanções está sob a 
responsabilidade de uma comissão denominada Comissãopara a Dissuasão da 
Toxicodependência (CDT), composta por um jurista epor mais dois membros que 
poderão ser escolhidos entre médicos, psicólogos,sociólogos, técnicos de Serviço 
Social ou outros, desde quedemonstrem competência na área da toxicodependência. 
À comissão,correspondente à área de domicílio do consumidor, cabe definir as 
condiçõesde consumo, o grau de dependência da droga e as condições econômicas 
do consumidor, sendo facultado ao usuário fazer-seacompanhar do seu terapeuta, 
bem como solicitar exames médicos paraa formulação do juízo a ser emitido pela 
comissão. 

  A Lei n. 30/2000 prevê também que para os consumidores eventuais a sanção 

poderá ser multa, que visa preveniro consumo de droga, sendo competência da comissão 

avaliar as condiçõesdo usuário ou dependente de drogas, bem como a natureza e as 

circunstânciasem que foi consumida. 

  É importante ressaltar que a internação compulsória não está previstaentre 

essas sanções. Ou seja, não há na lei de drogas portuguesapossibilidade de internação 
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compulsória por consumo de drogas. Assim, ocuidado é sempre construído numa base 

voluntária, ainda que estimulada. EmPortugal, o esforço é manter os serviços sempre muito 

acessíveis, e, quando ousuário faz uso recreativo da droga, também é feita uma análise 

doscondicionantes desse uso de forma a prevenir a construção de dependência. (CLEMENTE, 

2014) 

  Assim, as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência configuram-se 

como portas de entrada nosistema. 

  No contexto de uma política repressiva antidrogas, a experiência realizadapor 

Portugal pode ajudar a pensar a realidade brasileira, contribuindo comuma abordagem mais 

efetiva. 

 
2.5 SISTEMA PRISIONAL 

 
 
  O estudo dos inúmeros componentes que integram o sistema prisional é de 
suma importância para a compreensão do tema em analise. Destaco Christie (1998) como 
importante autor e estudioso da área. 
 
  Garland (1999), afirma: 

Um ponto de vista que Friedrich Nietzsche e Émile Durkheim compartilham – 
certamente o único, nesses pensadores tão diferentes – é o de que os regimes 
politicamente fortes não têm a menor necessidade de apoiar-se em sanções 
especialmente punitivas. A repressão pode ser tida como um símbolo de força, mas 
ela também pode ser interpretada como o sintoma da ausência de autoridade e como 
repressão inadequada. 

  Christie (1998) aponta: 

O número de presos pode ser visto como um indicador da quantidade de crimes 
cometidos no país. Esta perspectiva condiz com a visão tradicional dos crimes 
naturais num contexto de reação. O criminoso começa, o judiciário reage. Um 
aumento no número de prisões é visto como um indicador de que o número de 
delitos cometidos aumentou, enquanto a tendência para a queda indica que a 
situação mudou para melhor. No mesmo momento histórico, sociedades com alto 
nível de punição são vistas como tendo também uma alta taxa de criminalidade, 
enquanto as que têm índices mais baixos são provavelmente lagos tranquilos num 
mundo turbulento. 
 

  Então o número de presos não pode ser explicado pelo número de delitos 

cometidos em determinada sociedade. 
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  Existem vários fatores relacionados e que implicam nesses números como: o 

tipo de estrutura social, a distância social, as revoluções ou distúrbios políticos, o tipo de 

sistema legal, o interesse económico e o nível industrial. Outro aspecto é que, em vez de ser 

uma entre muitas formas de punição, a prisão passou a ser a principal reação ao crime. 

(CHRISTIE, 1998) 

  A prisão é um sistema profundamente irracional em termos de seus próprios 

objetivos estabelecidos. Inúmeros fatores determinam a fragilidade da prisão, assim como as 

outras partes do sistema de controle criminal. A prisão nos moldes brasileiros somente cria 

uma sociedade mais perigosa por produzir pessoas mais perigosas. (MATHIESEN, 2003) 

  O sistema penitenciário brasileiro se caracteriza por essa fragilidade já citada e 

a inoperância. Existem inúmeros problemas cercando esse sistema dentre eles: estrutura física 

inadequada, superlotação, maus-tratos, violência, rebeliões, fugas, corrupção do sistema e 

pessoas, carência de politicas publicas, etc. (ROCHA, 2006) 

  Em contrapartida, a Lei de Execuções Penais dispõe no Artigo 1º que: “A 

execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.  

  Segundo o Ministério da Justiça em novembro de 2000 o total Geral de Presos 

no sistema e na polícia no Brasil era de: 232.755 pessoas, já em dezembro de 2013 esse 

numero saltou para: 581.507 pessoas. Ainda revela que, no ano de 2000 o total de vagas no 

sistema penitenciário era de: 135.710, já no de 2013 o total de vagas era de: 341,253. 

(TABELA I, IV e V) 

  Rocha (2006) ressalta que um dos principais problemas do sistema 

penitenciário é a superlotação, fato comprovado pelos dados mostrados anteriormente, o 

Brasil tem um déficit de aproximadamente 240 mil vagas. Dentre os fatores que impulsionam 

esse crescimento estão: carência de investimentos, distorções na legislação penal, 

reincidência, questões socioeconômicas, fatores políticos e jurídicos, etc. (TABELA II) 

  Essa realidade reflete a falta de interesse do Estado em discutir, planejar e 

efetivamente solucionar a crise do sistema, enquanto a falta de políticas públicas eficientes e o 

pouco investimento corroboram com a crise. Rocha (2006) afirma que estamos próximos de 

um colapso do sistema penitenciário brasileiro.  
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  O calcanhar de Aquiles desse sistema está na reincidência, já que o sistema 

prisional do Brasil é incapaz de ressocializar seus presos. A punição sem ressocialização se 

torna um instrumento do crime, tornando o presídio no Brasil um campo de treinamento e 

recrutamento do crime organizado. 

  Para Adorno e Salla (2007): 

A modalidade de criminalidade organizada com sua origem nas prisões se formou 
nos anos 1970 no Rio de Janeiro, experimentando rápido crescimento na década 
seguinte. Em São Paulo, todavia, esse processo se expandiu mais tarde, na década de 
1990, conquanto houvesse sinais de sua existência na década imediatamente 
anterior. Até então, as prisões eram povoadas por criminosos que, na sua maioria, 
atuavam individualmente, em pequenos grupos ou quadrilhas desprovidos de laços 
de identidade que os sustentassem no tempo. 

  Paixão (1987) aponta que os primeiros grupos de criminosos organizados, 

conhecidos nos anos 1980 como: Falange Vermelha, Serpentes Negras, tanto no Rio de 

Janeiro quanto em São Paulo, mais que o subproduto de uma convivência entre presos 

políticos e presos comuns – aliás, como muitas vezes sugeriu parte dos estudiosos, 

eraconsequência do que identificou como “modernização da criminalidade metropolitana”. 

  A massa carcerária é, em sua grande maioria, composta por presos pobres, com 

poucos recursos pessoais, suscetíveis às influências do momento e vulneráveis às 

açõesarbitrárias e violentas de quem quer que seja. Embora pouco agressivos, acabam sendo 

cooptados pelas lideranças da criminalidade organizada. Três parecem ser os elementos que 

explicam a sujeição dos presos a essas lideranças emergentes: o medo, o cálculo e a 

resignação (Paixão, 1987). 

  Ainda sobre reincidência: 

A reincidência é o principal indicador da deficiência de qualquer sistema 
deatendimento jurídico-social, porque através dela é possível perceber que aspessoas 
entram nas instituições por apresentarem certas carências, quevão desde a falta de 
moradia digna, da deficiência na escolaridade,ausência de qualificação profissional 
ou de caráter e personalidade, e que,independente do tempo que tenham passado sob 
os cuidados dasinstituições, ao saírem apresentam as mesmas deficiências que 
originaramsua entrada no sistema. (MESQUITA; NETO; ROSA; TEIXEIRA, 2012) 

  Além disso, aproximadamente meio milhão de pessoas no Brasilexperimentam 

nos estabelecimentosprisionais uma violação ao núcleo essencial de seus direitos 

fundamentais, notadamente a dignidade humana, com raras exceções. O Estado se apresenta 

omisso e passivo diante disso. (rodrigues, 2011) 
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  Segundo o ILANUD (Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente), outro dado interessante sobre o Brasil 

mostra que a reincidência nas penas alternativas é de apenas 12%, enquanto a reincidência das 

penas privativas de liberdade é de 80%. Enquanto em outros lugares, como o Reino Unido, a 

aplicação das penas alternativas chega a 80% das condenações, no Brasil o número desse tipo 

de condenação é comparativamente muito menor.  

  Os países escandinavos apresentam uma realidade que impressiona pelos 

números. Considerada pela ONU, em 2012, o melhor país para se viver e, de acordo com 

levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil, o 8º país com a menor taxa de homicídios no 

mundo,a Noruega possui um sistema carcerário que chega a reabilitar 80% dos criminosos, ou 

seja, apenas 2 em cada 10 presos voltam a cometer crimes, sendo essa uma das menores taxas 

de reincidência do mundo. Em uma prisão em Bastoy, Noruega, chamada de ilha paradisíaca, 

essa reincidência é de cerca de 16% entre os homicidas, estupradores e traficantes. Os EUA 

chegam a registrar 60% de reincidência e o Reino Unido, 50%. A média europeia é, ainda de 

acordo com o mesmo Instituto, de 50%. 

 Infere-se que as baixas taxas de reincidência na Noruega se devam ao sistema penal, 

que é pautado na reabilitação, tirando o foco da punição por vingança ou retaliação do 

criminoso.A reabilitação, nesse caso, não é uma opção, ela é obrigatória. Dessa forma, 

qualquer criminoso poderá ser condenado à pena máxima prevista pela legislação do país (21 

anos), e, se o indivíduo não comprovar estar totalmente reabilitado para o convívio social, a 

pena será prorrogada, em mais 5 anos, até que sua reintegração seja comprovada. 

 

 

 

2.6 ABORDAGEM DE SAÚDE 

 

  A Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas foi 

criada em 2003 pelo Ministério da Saúde, sendo que até então as abordagens, intervenções e 

políticas públicas foram original e predominantemente desenvolvidas no campo da Justiça e 
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da segurança pública. O Ministério da Saúde reconheceu as dificuldades para o enfrentamento 

dos problemas associados a consumo de álcool e outras drogas, na agenda da saúde pública. 

(MACHADO e MIRANDA, 2007). 

  Essa nova política propôs o desenvolvimento de uma abordagem menos 

centrada no controle e na repressão.Propuseram-se as seguintes diretrizes: a alocação do uso 

de álcool e outras drogas entre os problemas da saúde pública; a indicação do paradigma da 

redução de danos nas ações de prevenção e de tratamento; a desconstrução da concepção do 

senso comum de que todo usuário de drogas é doente e requer internação ou prisão; e a 

mobilização da sociedade civil para práticas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras. 

(MACHADO e MIRANDA, 2007). 

  Dentre os avanços alcançados nessa nova política estão: o desenho de uma rede 

de atenção integral do SUS (ações de prevenção, promoção e proteção à saúde); a construção 

de malhas assistenciais formadas por dispositivos especializados (CAPSad) e não-

especializados (unidades básicas, programas de saúde familiar e hospitais em geral), bem 

como o estabelecimento de ações intersetoriais. (BRASIL, 2004) 

  Ainda segundo Machado e Miranda (2007) : 

Trata-se de um marco teórico-político que rompe com abordagens reducionistas e 
considera a presença das drogas nas sociedades contemporâneas como um fenômeno 
complexo, com implicações sociais, psicológicas, econômicas e políticas; e que, 
portanto, não pode ser objeto apenas das intervenções psiquiátricas e jurídicas – 
como ocorreu historicamente no Brasil – nem tampouco de ações exclusivas da 
saúde pública. 

  Segundo Alves (2009): 

Os princípios da redução de danos se sustentamno pragmatismo de que o consumo 
dedrogas sempre esteve e sempre estará presentena história da humanidade. Assim, 
oideário de uma sociedade livre de drogas perdepor completo o seu sentido. Se o 
consumo dedrogas não pode ser suprimido da sociedade,é possível traçar estratégias 
para reduzir os danosa ele relacionados, tanto para os usuáriosquanto para a 
coletividade. Esse enfoque temsido apontado como aquele que confere 
maiorracionalidade ao enfrentamento da questão dasdrogas, propiciando, por 
exemplo, compreendero consumo de drogas como um problemade saúde pública e o 
tráfico como um problemajurídico-policial. 
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  A Redução de Danos permite o reconhecimento de que, além da perspectiva 

individual, a droga contempla outras esferas, tais como a social, a econômica e a política, que 

também determinam e influenciam o comportamento individual. 

  Ainda segundo Boariniet al (2013) 

(...)todo o debate atual, decorrente da possível falta de clareza sobre a redução de 
danos, seja no âmbito acadêmico, seja na prática, indica que a superação dos 
entraves entre segurança e saúde só foi efetivada no plano teórico, e ainda assim, 
apenas parcialmente, pois, na prática, essas duas esferas continuam ambíguas. Não 
se pode dizer que a saúde tenha superado os entraves da segurança pública e da 
Justiça na questão das drogas, uma vez que as experiências ainda demonstram falta 
de clareza sobre os âmbitos de intervenção de cada uma dessas áreas e a contradição 
das concepções sobre o fenômeno das drogas entre os dois lados. 

   O Brasil vivencia um período de intensa formulação de políticas públicas e de 

planos relacionados às drogas, procurando a correção da lacuna histórica da invisibilidade do 

usuário de drogas, a superação das décadas sem resultados das políticas proibicionistas e uma 

compreensão ampliada do problema, que contemple a complexidade do fenômeno das 

drogas. (BOARINI, et al 2013) 
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3.RESULTADOS\DISCUSSÃO  

  

  Segundo Oliveira (2012) citandoCervini (1995), descriminalização é “sinônimo 

de retirar formalmente ou de fato do âmbito do Direito Penal certas condutas, não graves, que 

deixam de ser delitivas”. Em suma, descriminalizar consiste em deixar de ser 

valorado. Descriminalizar o uso de drogas, não é permiti-lo, significa tão somente que o 

usuário não comete delito.  

  O advento da Lei 11.343/06 gerou inúmeras discussões acerca da suposta 

descriminalização do crime de porte para uso de drogas. Note-se que há diferença entre a 

descriminalização e a despenalização, uma vez que a primeira retira a característica de crime 

do fato que anteriormente era tratado como ato ilícito, como descrito anteriormente. Já a 

despenalização apenas diminui a pena imposta, não sendo retirado do ordenamento jurídico o 

ato tipificado como um ilícito penal.(OLIVEIRA, 2012) 

  Segundo Oliveira (2012): 

Luiz Flávio Gomes assevera que, a conduta expressa no art. 28 da Lei 11.343/06 é 
uma infração sui generis, uma vez que não é crime nem tão pouco contravenção 
penal. Assim o ato de portar drogas para consumo pessoal não configura crime. 
Fernando Capez discorda do entendimento de Luiz Flavio Gomes e assevera que o 
tipo penal do art. 28 da Lei de drogas não foi descriminalizado, já que “o fato 
continua a ter natureza de crime, na medida em que a própria lei o inseriu no 
capítulo relativo aos crimes e as penas”. Por fim Guilherme de Souza Nucci entende 
que o delito de portar drogas para consumo próprio se tornou uma infração de 
ínfimo potencial ofensivo. 

  Diante de tal discussão, coloca-se o exemplo argentino, já que sua Corte 

Suprema declarou a inconstitucionalidade da incriminação da posse de droga para consumo 

próprio.  O Tribunal Constitucional decidiu em 2009 que o tipo penal da posse de droga para 

consumo próprio é inconstitucional. Tal decisão se esteou em dois fortes argumentos: 

primeiro, na inutilidade da incriminação da conduta do usuário que porta a droga e, segundo, 

pelo respeito à esfera privada do cidadão e às demais garantias constitucionais que lhe são 

atribuídas. (ROSA, 2014) 

  Ao comparar o modelo proibicionista criminalizante brasileiro, baseado na Lei 

11.343/2006, e o modelo proibicionista descriminalizante português, baseado no Decreto-Lei 

30 de 2002, evidencia-se que o grande diferencial entreos dois modelos normativos está 
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nosdiversos efeitossociais que as medidas legais parecem contribuir para originar ou, pelo 

menos, manter.Por exemplo, os índices de casos de AIDS, mortes ocasionadas pelo uso de 

drogas e de consumoproblemático em Portugal diminuíram nos anos seguintes à 

descriminalização. O Brasil, aoreverso, apresentou um aumento nos casos de AIDS, hepatites 

B e C, mortes relacionadas àsdrogas e a preocupante diminuição no número de atendimentos 

a usuários mesmo com ocrescimento do consumo de tóxicos.(DE MEDEIROS JALES, 2013) 

  O modelo brasileiro exposto pela Lei 11.343, é caracterizado como 

proibicionismo moderado.Embora o consumo e o tráfico de entorpecentes sejam identificados 

como ilícitospenais, apenas o segundo enseja uma resposta prisional, sendo o delito de 

consumo cominadocom penas alternativas. A conduta de drogas passou, assim, por um 

processo dedespenalização e não descriminalização.(DE MEDEIROS JALES, 2013) 

  A descriminalização compreende, portanto, a remoção do tratamento de uma 

conduta ouatividade da esfera da lei penal. Tal conduta ou atividade poderia passar a 

representar, agora,uma ofensa administrativa, ou nem isso. De todo modo, não mais seria uma 

agressão penal.(DE MEDEIROS JALES, 2013) 

  Difere-se da despenalização porquanto essa se relaciona com a sanção penal 

impostapela afronta a lei penal. Na lição de Luiz Flávio Gomes (2006, p.4) “Despenalizar 

significaadotar penas alternativas para o ilícito penal de modo que suavize a resposta penal e 

evite aaplicação da pena privativa de liberdade”. 

  Percebe-se que o modelo brasileiro, ao atribuir penas bem distintaspara os 

crimes de tráfico e consumo pessoal, delega considerável importância ao momento emque for 

definir no processo penal, quem será usuário e quem será traficante. O legisladoracabou por 

transferir essa responsabilidade ao magistrado que, examinando critérios objetivose subjetivos 

presentes no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, decidirá se o consumo era para finspessoais ou 

destinava-se ao tráfico. O modelo brasileiro acaba por não deixar claro se enxerga o 

usuáriocomo delinquente ou como um doente que necessitará de auxílio terapêutico.(DE 

MEDEIROS JALES, 2013) 

  Embora tratados com penas alternativas, não podendo ser presos, permanecem 

aqueles em contato com o sistema penal, ou seja, o usuário, quando surpreendido portando 
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drogas para uso próprio, é conduzido a uma delegacia de polícia, e responde a um processo na 

forma de termo circunstanciado. 

  Reitera-se, portanto, que, o controle penal sobre o uso de drogas é expresso no 

ordenamento brasileiro, pormeio de um proibicionismo criminalizante moderado. Em terras 

lusas, o controle do consumode drogas é realizado através de um enquadramento não penal 

(administrativo)desjudicializante, através das Comissões de Dissuasão e 

Toxicodependência.(DE MEDEIROS JALES, 2013) 

  Os dados coletados demonstram que o proibicionismo praticado no Brasil não 

diminuiu osníveis de consumo de tóxicos, e a descriminalização em Portugal não foi capaz de 

alterar atendência já anteriormente constatada de aumento do consumo de drogas.(DE 

MEDEIROS JALES, 2013) 

  Entretanto, o modelo português, ao contrário do brasileiro, reduziu diversos 

efeitossociais negativos relacionados direta ou indiretamente ao consumo de drogas. Tal 

diminuiçãodeve-se, primeiramente, ao fato da descriminalização ter sido desjudicializante, 

trazendo ousuário para uma dimensão muito mais adequada à sua reinserção ou, por vezes, 

inserçãosocial.(DE MEDEIROS JALES, 2013) 

  Portugal tornou-se um modelo internacional em termos de políticas sobre 

drogas ao remover a questão da posse pessoal da esfera judicial para a esfera da saúde 

pública. 

  João Castel-Branco Goulão, presidente do Instituto de Drogas e 

Toxicodependência de Portugal, relata que, antes de 2001, o principal desafio enfrentado era o 

medo que os usuários possuíam de buscar um tratamento para sua dependência; havia por 

parte deles o receio de serem presos ou processados criminalmente. A primeira evolução foi 

proporcionar aos usuários meios de tratamentos efetivos e humanos que pudessem ser 

alcançados sem o medo do usuário ter de carregar o signo da criminalização.  

  Além disso, a descriminalização poupou milhões de euros destinados ao 

combate criminal do consumo de drogas para revertê-los à saúde e assistência social, 

residindo aío primeiro mérito deste modelo legal. (GREENWALD, 2009. p. 9-8) 
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  Nas palavras de Marcão (2011), “é preciso destacar que não há política 

criminal que possa dar certo sem uma adequada postura de todos os envolvidos no 

enfrentamento da pandemia em que se tornou a dependência de drogas no Brasil”. 

  Então, pouco adianta a repressão ao consumo de drogas por uma política 

criminal ilegítima quando os demais aparelhos estatais não funcionam adequadamente para 

reprimir o tráfico de entorpecentes, visto que a utilização dessas substâncias continuará em 

alta, independentemente da severidade da sanção imputada ao usuário. (ROSA, 2014) 

  Segundo ROSA (2014), a incriminação do porte para uso próprio não deve ser 

enxergadaexclusivamente sob o prisma do utilitarismo sistêmico em prol de uma 

pseudopolíticacriminal estatal. Daí a necessidade da imediata descriminalização,respaldada 

nos princípios da insignificância, da subsidiariedade, da alteridade, da igualdade eda garantia 

constitucional da intimidade e da vida privada. 

  Neuman (2004) é categórico em afirmar que a repressão e a proibição só 

servem para alimentar o tabu, favorecendo o consumo e aumentando o preço do produto, 

favorecendo o traficante, que talvez seja quem melhor aproveita, com inteligência e dinheiro, 

a política de controle penal das drogas. 
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5. CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES 

  

  Diante da discussão é inegável concluir que a penalização intensifica os danos 

ao usuário, pois a penalização desloca o usuário à clandestinidade e à marginalidade, inibindo 

uma política social ativa similar ao fumo, por exemplo, em termos de saúde pública, uma vez 

que o foco prioritário é a política criminal.  

  Levantaram-se alguns pontos importantes durante a pesquisa como: 

 1) as drogas são produtos de relaçõessociais historicamente demarcadas e 

respondem, como “valor de uso”, a determinadosdesejos, deleites e necessidades próprios de 

cada época.  

 2) as drogas são mercadorias e como tais devem ser tratadas porque estão 

inseridasno processo de acumulação na sociedade capitalista e respondem à 

necessidadeintrínseca, própria das mercadorias, de gerar valor na esfera da produção e 

suaconsequente realização na esfera da circulação. 

 Faz-se necessário traçar estratégias em relação às drogasilícitas, no mínimo, da 

mesma forma como é feito com as drogas lícitas e enfrentara contradição entre repressão e 

descriminalização com elementos de redução de danos paraampliar as alternativas de uso 

mais seguro. 

 Para isso, a experiência vivida em países como Portugal, demonstra qual 

caminho devemos seguir. Diante dos resultados positivos e das estratégias traçadas por 

Portugal, podemos sugerir que é um modelo a ser seguido e estudado para se encaixar nas 

especificidades do Brasil, tendo em vista as adaptações necessárias frente às peculiaridades 

inerentes à cada cultura e realidade social. 

 Vale ressaltar que uma política que vise construir mais presídios não resolverá 

a questão da superlotação no Brasil e sim um estudo mais amplo e respectiva aplicação de 

política pública que considere todos os fatores que impulsionam essa realidade, buscando um 

esforço conjunto entre justiça, saúde e social. 

  Uma reflexão critica chegou àdefinição das seguintes propostas: 

  1. Descriminalização do consumo de todas as drogas com uma abordagem de 

saúde pública;  

  2.Remover o usuário da esfera judicial para a esfera da saúde pública;  
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  3. Investimento em programas para a juventude em risco 

  4. defesa de penas alternativas para réus primários não violentos;  

  5.Criar um espaço público alternativo de discussão onde a argumentação e 

opensar sejam valores dominantes, nos moldes da Conferência Nacional de Saúde. Uma 

conferência para discutir o sistema penal brasileiro, de forma mais ampla com real 

participação social. 

  Por fim, diante da extensa discussão sobre a descriminalização das drogas, 

evidenciou-se de maneira clara e precisa que é um erro concentrar apenas no Direito Penal o 

combate à criminalidade e a complexa questão das drogas, que não pode ser analisada sem 

levar em consideração os diversos aspectos já abordados neste estudo. 
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