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RESUMO 

 

A presente dissertação tem o objetivo precípuo de apreciar a legitimidade jurídico-

constitucional do ato estatal legislativo que criminaliza a conduta de quem porta drogas para 

consumo próprio – no caso do Brasil, o art. 28 da Lei Federal n.º 11.343, de 23 de agosto de 

2006. Para tanto, faz-se, inicialmente, uma contextualização do tema, apontando-se para os 

principais marcos normativos, internos e externos, do que se convencionou chamar de 

proibicionismo em matéria de drogas, bem como para as diferentes espécies de iniciativas 

liberalizantes hoje em trajetória ascendente no cenário internacional. Em seguida, analisa-se a 

intervenção estatal em apreço à luz dos referenciais da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade e da vida privada, pondo-se em relevo, no ponto, entre outros aportes, os diversos 

precedentes da jurisdição constitucional estrangeira sobre o tema. Ato contínuo, confronta-se 

a política em tela com aquele que talvez seja, nos dias de hoje, o principal mecanismo de 

controle das medidas restritivas de direitos fundamentais, qual seja, o critério da 

proporcionalidade, aqui representado pelos consectários clássicos da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Depois disso, examina-se a tipificação 

penal em pauta ante o parâmetro da igualdade e os interesses gerais da saúde e da segurança 

pública. Com base nos elementos teóricos e empíricos arrolados no desenvolvimento, conclui-

se, enfim, pela inconstitucionalidade da opção do legislador ordinário de impor sanções de 

natureza criminal aos usuários – problemáticos ou não – de substâncias ou produtos capazes 

de causar dependência física ou psíquica.                                   

 

Palavras-chave: Criminalização. Drogas. Constitucionalidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation has the main objective to assess the legal and constitutional legitimacy of the 

legislative state act that criminalizes the conduct of carrying drugs for own consumption - in 

the case of Brazil, art. 28 of the Federal Law n.º 11.343 of August 23rd, 2006. Therefore, it is 

done, initially, a contextualization, pointing the main regulatory frameworks, internal and 

external, of what is conventionally called prohibition in the matter of drugs, as well as the 

different species of liberalizing initiatives today on an upward trend in the international 

scenario. Then analyzes the state intervention in question in the light of references of human 

dignity, freedom and privacy, emphasizing, in the point, among other contributions, the 

various precedents of foreign constitutional jurisdiction over the theme. Immediately 

thereafter, confronts the policy in screen with what is perhaps, these days, the main control 

mechanism of the restrictive measures of fundamental rights, namely the proportionality test, 

here represented by classical elements of appropriateness, necessity and proportionality in the 

strict sense. After that, it examines the criminalization on the agenda before the parameter of 

equality and the general interests of health and public safety. Based on theory and empirical 

enrolled in the development, it is concluded, finally, the unconstitutionality of the option of 

the ordinary legislature to impose criminal penalties on users - problematic or not - of 

substances or products capable of causing physical or psychological dependence. 

 

Keywords: Criminalization. Drugs. Constitutionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A criminalização do porte de drogas para consumo pessoal tem voltado a 

despertar, ultimamente, acalorados embates entre os seus defensores, de um lado, e críticos, 

de outro, trazendo importantes reflexos, a um só tempo, para várias áreas do conhecimento 

humano. 

 Para o Direito em particular, não são poucas as implicações provocadas pela 

intensificação desse debate. No campo do Direito Constitucional, por exemplo, relações 

normativas e vivenciais já naturalmente tensionadas (como aquela travada entre o poder 

punitivo do Estado e os direitos fundamentais da personalidade) se complicaram ainda mais 

com os novos influxos da discussão.       

 Nos últimos meses, sobretudo, tal estado de coisas foi alimentado pela adoção, 

por parte do Uruguai e de estados norte-americanos como Colorado, Alasca e Oregon, de 

iniciativas antidrogas fortemente destoantes da ortodoxia proibicionista em vigor desde 

meados do século XX, bem como pela sutil mudança verificada no discurso de organismos 

multilaterais como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

 Em fins de dezembro de 2013, o Parlamento do Uruguai aprovou o projeto de 

legalização estatizante da maconha a ele encaminhado pelo então Presidente da República 

José Alberto Mujica Cordano (o “Pepe Mujica”), nos termos do qual todo o mercado dos 

derivados de Cannabis sativa fica, pelo menos em tese, sob forte controle do aparelho estatal 

uruguaio. 

 Descortinado o ano de 2014, o estado norte-americano do Colorado deu início ao 

seu modelo de legalização liberal da maconha, permitindo a venda da substância em 

estabelecimentos privados para os maiores de 21 anos que queiram fazer uso recreativo. Ato 

contínuo, consultas populares realizadas no Alasca, em Oregon e no Distrito de Columbia 
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avalizaram a implantação, nos referidos territórios, de sistemática jurídica semelhante à 

concebida pelo Colorado.   

 Meses antes, a própria OEA, por sua Assembléia Geral reunida em Antígua, na 

Guatemala, entre os dias 4 e 6 de junho de 2013, emitiu declaração que, mesmo com a 

sobriedade típica da linguagem diplomática, abriu um verdadeiro flanco na estratégia de 

“guerra às drogas” construída pelos Estados Unidos da América (EUA) e pela ONU, hoje 

mundialmente dominante, na medida em que incentivou o emprego de métodos alternativos 

para o tratamento do problema nas Américas, desde que gestados a partir do conhecimento 

científico mais atual. 

 Já em março de 2014, o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime 

(UNODC) concluiu relatório propondo, pela primeira vez em anos de atuação, a 

descriminalização do uso de drogas, indicando-a, diante do notório fracasso das medidas 

proibicionistas em alcançar as metas traçadas por seus idealizadores, como uma ferramenta 

útil para debelar a superlotação do sistema penitenciário e liberar recursos orçamentários em 

prol das atividades de recuperação dos viciados.               

 Seja pela circunstância de o Uruguai ser um país vizinho ao nosso, o que faz com 

que o êxito ou o malogro de sua nova política reverbere naturalmente por aqui, seja pela 

influência que a cultura norte-americana e as falas da OEA (da qual o Brasil é um dos 

membros mais proeminentes) e da ONU exercem sobre nós, o fato concreto é que tais vetores 

externos vieram a se somar a outros quatro ocorridos recentemente no âmbito doméstico, aos 

quais será dado a seguir um alinhamento cronológico. 

 Em 8 de dezembro de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a 

repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n.º 635.659, 

consubstanciada na alegação, formulada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da 

total inconstitucionalidade, sob as lentes dos direitos fundamentais à intimidade e à vida 
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privada, do dispositivo legal pátrio que tipifica penalmente o porte de drogas para consumo 

pessoal, estando a mencionada demanda conclusa ao Relator (Ministro Gilmar Mendes) para 

prolação de voto. 

 Já em 18 de junho de 2012, a Comissão de Juristas designada para a elaboração do 

anteprojeto do novo Código Penal, representada no ponto pelo advogado Técio Lins e Silva, 

propôs a descriminalização da conduta insculpida no art. 28 da Lei Federal n.º 11.343, de 23 

de agosto de 2006, sugerindo, também, a existência de um limite quantitativo a definir se o 

caso é de porte para consumo pessoal ou, ao revés, de condução destinada à traficância, 

referencial este a ser fixado pelas autoridades administrativas competentes. 

 Em 16 de abril de 2013, sete ex-Ministros da Justiça dos governos de Fernando 

Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva (Nelson Jobim, José Carlos Dias, José Gregori, 

Aloysio Nunes Ferreira Filho, Miguel Reale Júnior, Márcio Thomaz Bastos e Tarso Genro) 

entregaram ao STF um manifesto a ser apensado aos autos do aludido Recurso Extraordinário 

n.º 635.659, pugnando pela inconstitucionalidade da repressão penal ao porte de drogas para 

uso próprio, com base nos parâmetros da dignidade da pessoa humana, da pluralidade política 

e dos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada. 

 E, por derradeiro, em 14 de janeiro de 2015, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) decidiu-se pela reclassificação da substância química Canabidiol (CBD), 

encontrada em grande quantidade na espécie vegetal Cannabis sativa. Com o novo 

enquadramento oficial, o CBD deixou de estar entre os compostos de uso proscrito no Brasil, 

tendo, inclusive, a sua importação sido facilitada para aqueles que dele necessitam, por 

exemplo, com objetivos terapêuticos.     

 Em vista de tudo isso, e diante da grande curiosidade científica que a questão das 

drogas desperta, inclusive na seara do Direito, bem assim em virtude da iminência do 

julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário n.º 635.659, a presente dissertação tenciona 
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jogar luzes sobre a temática apresentada, esperando contribuir minimamente, com os 

elementos teóricos e empíricos arrolados no desenvolvimento e com a tomada final de posição 

acerca da constitucionalidade ou não da medida, para o amadurecimento técnico de tão 

dificultosa discussão. 

 Para tanto, crê-se ser necessária, antes de tudo, uma rápida contextualização do 

tema, trilhando-se as principais estações do caminho histórico que acabou por desaguar no 

tratamento penal do ato de se drogar. É o que se fará no bojo do Capítulo 2, no âmbito do qual 

também será particularizada a política de descriminalização do porte de drogas para consumo 

pessoal, apartando-a conceitualmente de institutos assemelhados, como a despenalização e a 

legalização do uso de entorpecentes. 

 Dois esclarecimentos se impõem nesse momento: a despeito de se saber que a 

tipificação penal recai sobre a conduta de portar estupefacientes para utilização própria, e não 

sobre o hábito em si de se entorpecer, não se fará nenhuma objeção, no trabalho em riste, à 

expressão criminalização do uso de drogas, por razões didáticas e pelo fato dela ser, a nosso 

ver, potencialmente inofensiva para comprometer a tecnicidade que se pretende dar à 

investigação. 

 Por motivos rigorosamente idênticos, mesmo tendo-se a noção de que o vocábulo 

droga é o mais adequado hodiernamente, sob o ângulo científico, para designar as substâncias 

ou os produtos capazes de causar dependência física ou psíquica, não será embaraçado aqui o 

emprego de palavras semanticamente próximas, como tóxico, entorpecente, estupefaciente, 

narcótico e outras. 

 Feita essa digressão, volta-se ao plano da dissertação. A partir do Capítulo 3, a 

contextualização do tema sairá de cena para que se dê início ao exame jurídico-constitucional 

da temática. Nesse propósito, serão levantados, de saída, aspectos concernentes à dignidade 

da pessoa humana e aos direitos fundamentais à liberdade e à vida privada, dando-se 
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destaque, para além dos aportes doutrinários e de direito positivo, a alguns precedentes da 

jurisdição constitucional estrangeira (Canadá, Argentina, Colômbia e Alemanha) que já 

confrontaram o assunto em apreço com os três parâmetros acima citados. 

 No Capítulo 4, analisar-se-á a imposição de sanções de natureza criminal aos 

usuários de drogas sob a ótica daquele que é, nos dias de hoje, talvez o mais relevante 

instrumento de controle dos atos estatais restritivos de direitos fundamentais: o princípio da 

proporcionalidade. Consoante se poderá observar oportunamente, priorizar-se-á, no ponto, por 

uma exigência do próprio teste de proporcionalidade, é bom que se diga, a colação de dados 

empíricos em detrimento de elementos meramente teóricos, por ser esta, sem dúvida, a melhor 

forma de aferir a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito de 

limitações como a ora dissecada.      

 Em seguida, e para concluir, o Capítulo 5 meditará sobre a classificação como 

delito do porte de drogas para consumo pessoal diante de interesses gerais como o da saúde e 

o da segurança pública, ambos consagrados no Texto Magno de 1988, trazendo à baila 

subsídios que, ao final, servirão de esteio para um opinamento sobre a veracidade ou falsidade 

da tese segundo a qual tais valores difusos estariam seriamente ameaçados não fosse o 

sancionamento criminal do usuário de entorpecentes. 

 Desfechado o núcleo da dissertação, formular-se-á, enfim, conclusão acerca da 

constitucionalidade ou não da intervenção estatal em foco, indicando-se qual o 

encaminhamento que o trabalho entende mais salutar para o alcance do ideal de uma 

sociedade com menos ou – quem sabe – sem drogas.                               
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2 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DO PROIBICIONISMO EM MATÉRIA DE 

DROGAS 

 

 Como etapa preliminar do enfoque propriamente jurídico-constitucional, é de todo 

recomendável que se faça uma contextualização do tema, apontando, basicamente, para os 

principais marcos normativos do que se convencionou chamar de escalada proibicionista em 

matéria de drogas, tanto lá fora como aqui, bem como para as diferentes espécies de 

iniciativas liberalizantes (despenalização, descriminalização e legalização) que, abraçadas por 

alguns países, de norte a sul, se encontram hoje em trajetória ascendente no cenário 

internacional.       

 Inicialmente, far-se-á menção ao surgimento do proibicionismo além fronteiras, 

destacando-se o vigoroso aporte legislativo oferecido pelos Estados Unidos da América 

(EUA) na área, o qual será devidamente correlacionado com o processo de feitura dos três 

grandes atos de direito internacional público que, desde há muito, praticamente monopolizam 

a regência do assunto drogas nas relações entre países e entre países e seus nacionais, quais 

sejam, (i) a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, emendada pelo protocolo de 

1972, (ii) a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 e (iii) a Convenção Contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988.      

 

2.1 NO EXTERIOR 

 

 Na esfera externa, costuma-se indicar como evento inaugural da tendência 

proibicionista ainda hoje em voga mundialmente a aprovação, nos Estados Unidos da 

América (EUA), em 1919, da nomeada Lei Seca, por intermédio da qual foi jogado às 

margens da legalidade, até o ano de 1933, termo final da vigência do sobredito diploma legal, 
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“todo o circuito de produção, circulação e comercialização de bebidas alcoólicas no território 

estadunidense”.
1
   

 Tendo como contexto o forte lobby promovido por instituições civis como o 

Partido pela Proibição (Prohibition Party), a União de Mulheres Cristãs pela Temperança 

(Woman’s Christian Temperance Union) e a Liga Anti-saloon (Anti-saloon League), a Lei 

Seca foi antecedida pela Lei Harrison (Harrison Act), do ano de 1914, que enrijeceu 

radicalmente os mecanismos de controle sobre substâncias como o ópio, a morfina, a heroína 

e a cocaína, circunscrevendo a ministração delas apenas ao campo das ciências médicas.
2
 

 Tratamento ainda mais restritivo foi dado, aliás, em 1937, aos derivados da 

Cannabis sativa, cuja produção, distribuição e posse passaram a ser incriminadas a partir da 

edição do denominado Marihuana Tax Act.
3
 

 Ao arcabouço legislativo que acaba de ser exposto foram acrescidos, décadas 

depois, o designado Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act e o Foreign 

Assistance Act, sendo este último o grande esteio jurídico da ofensiva econômica 

(consubstanciada, fundamentalmente, no corte de auxílios financeiros) perpetrada pelos 

Estados Unidos da América (EUA) contra os países considerados não-alinhados com a sua 

estratégia de guerra às drogas.
4
  

 Tal aparato legal foi finalmente consolidado com o ingresso no ordenamento 

jurídico norte-americano, no ano de 1986, da Lei Antidrogas (Anti-Drug Abuse Act), a qual 

“estipulou penas extremamente severas para tráfico e consumo de drogas e lavagem de 

_______________ 
1
    RODRIGUES, Thiago. Drogas, proibição e a abolição das penas. In: PASSETTI, Edson (Org.). Curso livre 

de abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004, pp. 134-135. 
2
    Cf. RODRIGUES, Thiago. op. cit., pp. 134-135. 

3
    Cf. SILVA, Luiza Lopes da. A questão das drogas nas relações internacionais: uma perspectiva brasileira.     

Brasília: FUNAG, 2013, p. 98. 
4
    Cf. SILVA, Luiza Lopes da. op. cit., pp. 121-122.        
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dinheiro e autorizou as agências federais a incorporarem os bens e ativos confiscados do 

narcotráfico”.
5
                  

 Mas não foi só. A doutrina do proibicionismo, inicialmente apregoada apenas para 

o público interno, como bem demonstram as deliberações legislativas elencadas nos 

parágrafos anteriores, veio a representar uma das bandeiras mais ostensivas da diplomacia 

norte-americana, datando de 1923 o primeiro influxo do Congresso estadunidense no sentido 

de que o Chefe do Poder Executivo envidasse todos os esforços possíveis e imagináveis para 

persuadir “os governos dos países produtores a que limitassem às necessidades médicas e 

científicas as produções de ópio (Grã-Bretanha, Pérsia e Turquia, nominalmente citados) ou 

de folha de coca (Peru, Bolívia e Holanda/Java)”.
6
 

 Finda a Segunda Grande Guerra Mundial, da qual emergiu como a maior potência 

econômica e militar do globo, os Estados Unidos da América (EUA) se afirmou, 

definitivamente, como a principal força motriz no delineamento do plano mundial contra as 

drogas, fazendo prevalecer, no planeta todo, um viés muito mais próximo do seu ideal 

belicista do que das abordagens sugeridas pelos estudiosos das questões sociais e de saúde 

pública.
7
              

 Assim sendo, os três principais documentos de direito internacional público 

concernentes ao assunto encamparam tal perspectiva repressora. O primeiro deles, a 

Convenção Única de 1961 sobre Entorpecentes, emendada por um protocolo datado de 1972, 

estipulou como meta primordial a ser alcançada pelos países signatários a limitação da 

produção, fabricação, exportação, importação, distribuição e posse, bem como do comércio e 

_______________ 
5
  SILVA, Luiza Lopes da. A questão das drogas nas relações internacionais: uma perspectiva brasileira.        

Brasília: FUNAG, 2013, p. 135.  
6
    SILVA, Luiza Lopes da. op. cit., pp. 96-97. 

7
    Cf. SILVA, Luiza Lopes da. op.  cit., pp. 105-106.   
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do uso de produtos entorpecentes, exclusivamente, a fins de cunho médico e científico (art. 4º, 

“c”).
8
 

 Para atingir tal escopo, a Convenção em apreço lançou mão, nas suas disposições 

penais, de preceito segundo o qual as partes subscritoras se comprometiam a adotar as 

medidas necessárias para que, entre outras condutas, a posse de entorpecentes fosse 

enquadrada como delito (caso cometida intencionalmente), devendo ser aplicadas, na hipótese 

de a ação se revestir de maior gravidade, penas de prisão ou outras de privação de liberdade 

(art. 36, 1, “a”). 

 Apesar de norteada por essa linha de ação mais incisiva, a Convenção em tela 

também abriu a possibilidade, justiça seja feita, de as nações ratificadoras, ao invés de 

declarar culpadas ou de sancionar penalmente as pessoas que façam uso indevido de 

entorpecentes e hajam cometido delitos, ou além de declará-las culpadas ou de sancioná-las, 

submetê-las a medidas de tratamento, educação, pós-tratamento, reabilitação e readaptação 

social (art. 36, 1, “b”). 

 A seu turno, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971,
9
 após 

subdividi-las em quatro grupos, impôs dois regramentos específicos: um para as substâncias 

da primeira lista (mais rigoroso) e outro para as contidas nas três últimas listas (mais 

maleável). O primeiro rol reuniu, entre outros compostos, o LSD e os tetraidrocanabinois 

(estes últimos encontrados na espécie vegetal Cannabis sativa). Já nos demais catálogos 

foram arrolados, apenas a título de ilustração, elementos como a anfetamina e a 

metanfetamina. 

_______________ 
8
    NAÇÕES UNIDAS. Convenção única de 1961 sobre entorpecentes. Disponível em: 

<http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf>. Acesso em: 19 out. 2014. 
9
    BRASIL. Decreto-Lei n.º 79.388, de 14 de março de 1977. Promulga a Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas. OEA, 2014. Disponível em: 

<http://www.oas.org/juridico/MLA/pt/bra/pt_bra_1971_convencao_substancias_psicotropicas.pdf>. Acesso 

em: 8 nov. 2014. 
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 Muito embora essa Convenção também tenha pretendido limitar a fins médicos e 

científicos, e sob autorização legal, a posse das substâncias, naturais ou sintéticas, inseridas 

nas listas II, III e IV, algumas exceções foram abertas em relação a essa regra geral, 

permitindo-se, por exemplo, o transporte por estrangeiros em trânsito (turistas) de pequenas 

quantidades para uso pessoal, desde que comprovadamente obtidas por via legal (arts. 5º, 2 e 

3, e 4º, “a”). 

 Por outro lado, no tocante às substâncias constantes da Lista I, a Convenção 

preceituou que a respectiva posse fosse realizada somente sob licença especial ou mediante 

autorização prévia, debaixo de estreita fiscalização, restringindo-se a quantidade apenas ao 

estritamente exigido para o cumprimento da finalidade autorizada, devendo esta possuir 

sempre um viés médico ou científico muito limitado e se desenvolver no âmbito de 

instituições técnicas controladas direta ou indiretamente pelo Estado (art. 7º, “a”, “b”, “c” e 

“d”).                                                 

 Em arremate, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas de 1988
10

 estatuiu que cada parte adotaria as medidas necessárias 

para caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, a posse intencional de 

entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal (art. 3, 2). De outra 

banda, a sobredita Convenção também estipulou que as partes poderiam, seja a título 

substitutivo de condenação ou de sanção penal, seja como complemento de uma dessas duas 

reprimendas, propor medidas de tratamento, educação, acompanhamento posterior, 

reabilitação ou reintegração social do delinqüente (art. 3, 4, “d”). 

 Condensados tais regramentos pertencentes às ordens jurídicas norte-americana e 

internacional, passa-se a discorrer sobre o processo de aparecimento e consolidação da tônica 

proibicionista no Brasil, não sem antes ponderar que, a exemplo do que vem ocorrendo em 

_______________ 
10

    BRASIL. Decreto n.º 154, de 26 de junho de 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de     

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Brasília, DF, 26 de junho de 1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0154.htm>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
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várias partes do mundo, também aqui o ímpeto repressor em matéria de consumo de drogas 

parece em arrefecimento nos últimos anos.                       

 

2.2 NO BRASIL 

 

 A legislação antidrogas brasileira, por sua vez, é, a um só tempo, vasta e de 

origem remota. Seus componentes são contados às dezenas e seu nascedouro remonta às 

Ordenações Filipinas (compêndio datado do início do Século XVII), cujo Quinto Livro 

possuía um Título LXXXIX com a seguinte redação: “que ninguem tenha em sua caza 

rosalgar, nem o venda, nem outro material venenoso”. Dentre os inúmeros atos normativos 

que se seguiram sobre o tema, enumerar-se-á doravante os reputados mais relevantes para a 

configuração do pensamento nacional contemporâneo acerca dos entorpecentes.
11

  

 Em fins do Século XIX, editou-se o Decreto n.º 828, de 29 de setembro de 1851, 

que mandava executar o regulamento de uma denominada Junta de Hygiene Publica, 

merecendo realce nessa normatização as diversas e severas restrições constantes do seu 

Capítulo VII, referentes à venda de medicamentos e de quaisquer outras substâncias de índole 

medicinal.
12

  

 Com a promulgação do segundo Código Penal pátrio, o de 1890, aprovado pelo 

Decreto n.º 847, de 11 de outubro daquele ano, tipificou-se como crime a conduta de “expor á 

venda, ou ministrar, substancias venenosas, sem legitima autorização e sem as formalidades 

_______________ 
11

   Para uma consulta mais detalhada acerca da seqüência cronológica da legislação brasileira antidrogas, cf. 

GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção – repressão: comentários à lei n.º 6.368, de 21-10-1976, 

acompanhados da legislação vigente e de referência jurisprudencial, acrescida de novas ementas. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1996, pp. 39-43.  
12

    BRASIL. Decreto n.º 828, de 29 de setembro de 1851. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-

publicacaooriginal-81781-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014.  



19 

prescriptas nos regulamentos sanitários” (art. 159), adotando-se como pena para o infrator 

multa pecuniária.
13

 

 Como explica a literatura especializada, até 1910 não era tão intensa a 

preocupação do Estado brasileiro com o consumo de drogas por parte de seus cidadãos, muito 

pelo fato desse fenômeno ainda se restringir, naquele momento, aos círculos sociais mais 

elitizados. Entretanto, com o avanço de entorpecentes como a cocaína e a maconha entre os 

estratos sociais mais depauperados, nota-se uma progressão no rigor estatal para com os 

usuários de estupefacientes,
14

 sendo emblemática dessa constatação a seqüência de 

normatizações abaixo disposta.           

 Em 6 de julho de 1921, o Decreto n.º 4.294,
15

 regulamentado pelo Decreto n.º 

14.969, de 3 de setembro de 1921,
16

 repetiu quase que integralmente, em seu art. 1º, caput, o 

inteiro teor do art. 159 do Decreto n.º 847/1890, acima referenciado, complementando o 

preceito jurídico com um parágrafo único nos termos do qual se cominava pena de “prisão 

cellular por um a quatro annos” para a hipótese de a substância venenosa ter “qualidade 

entorpecente”.    

 Na década subseqüente, entrou em vigor o Decreto n.º 20.930, de 11 de janeiro de 

1932,
17

 mais adiante alterado pelo Decreto n.º 24.505, de 29 de junho de 1934,
18

 versando 

sobre a fiscalização do emprego e do comércio das substâncias tóxicas entorpecentes, bem 

_______________ 
13

    BRASIL. Decreto n.º 847, de 11 de outubro de 1890. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-

publicacaoorigial-1-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014. 
14

   Cf. RODRIGUES, Thiago. Drogas, proibição e a abolição das penas. In: PASSETTI, Edson (Org.). Curso 

livre de abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004, pp. 139-140.  
15

    BRASIL. Decreto n.º 4.294, de 6 de julho de 1921. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4294-6-julho-1921-569300-republicacao-

92584-pl.html>. Acesso em: 17 out. 2014.   
16

    BRASIL. Decreto n.º 14.969, de 3 de setembro de 1921. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-14969-3-setembro-1921-498564-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014.    
17

    BRASIL. Decreto n.º 20.930, de 11 de janeiro de 1932. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20930-11-janeiro-1932-498374-

publicacaooriginal-81616-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014.  
18

    BRASIL. Decreto n.º 24.505, de 29 de junho de 1934. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24505-29-junho-1934-508459-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014. 
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como sobre a regulação da respectiva entrada no país, de acordo com solicitação do Comitê 

Central Permanente do Ópio da Liga das Nações. 

 Em 28 de abril de 1936, foi expedido o Decreto n.º 780, criando uma Comissão 

Permanente de Fiscalização de Entorpecentes, à qual incumbia o estudo e a fixação de normas 

gerais pertinentes à ação fiscalizadora do cultivo, extração, produção, fabricação, 

transformação, preparo, posse, importação, reexportação, oferta, venda, compra, troca e 

cessão, bem como relacionadas à repressão do tráfico e do uso ilícitos de drogas 

entorpecentes.
19

 

 Na seqüência, foi exarado, em 25 de novembro de 1938, o Decreto-Lei n.º 891 – 

verdadeiro marco da política legislativa antidrogas no Brasil –, o qual, ao aprovar a Lei de 

Fiscalização de Entorpecentes, tratou das substâncias entorpecentes em geral, da produção, do 

tráfico e do consumo, assim como da internação (obrigatória ou facultativa)
20

 e da interdição 

civil dos toxicômanos.
21

 

 Vale ressaltar que tal diploma normativo teve a sua parte penal modificada pelo 

Código de 1940 (Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro),
22

 cujo art. 281 incriminava as 

ações de importar ou exportar, vender ou expor à venda, fornecer, ainda que a título gratuito, 

transportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, ministrar ou, de qualquer maneira, 

entregar a consumo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com 

_______________ 
19

    BRASIL. Decreto n.º 780, de 28 de abril de 1936. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-780-28-abril-1936-472250-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014.  
20

   Aqui, uma pequena digressão se mostra oportuna. Numa época em que a internação compulsória de adictos 

passou a ser freqüentemente aventada por vários atores governamentais como uma possível solução para o 

problema da dependência química, como demonstra, por exemplo, a recente iniciativa do Governo do Estado 

de São Paulo na região paulistana conhecida como “Cracolândia”, é interessante notar que já em 1938 o 

Decreto-Lei n.º 891 estabelecia medida semelhante, tornando o viciado em drogas passível de ser internado 

obrigatoriamente, por decisão judicial, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo ou 

quando fosse conveniente à ordem pública. 
21

    BRASIL. Decreto-Lei n.º 891, de 25 de novembro de 1938. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-891-25-novembro-1938-349873-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014.     
22

    BRASIL. Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014.   
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determinação legal ou regulamentar. Em resumo: a princípio, o que o Código de 1940 

tipificava era apenas as condutas correlatas ao tráfico de drogas, e não o porte para uso 

próprio, apenando aquelas com reclusão, de um a cinco anos, e multa, no valor de dois a dez 

contos de réis.  

 Dois anos mais tarde, o Decreto-Lei n.º 4.720, de 21 de setembro de 1942, fixou 

normas gerais para o cultivo de plantas entorpecentes e para a extração, transformação e 

purificação dos seus princípios ativo-terapêuticos.
23

 Saindo do período histórico politicamente 

marcado pela influência do Presidente Getúlio Vargas, novos atos gerais e abstratos afetos ao 

tema das drogas são encontrados, pelo menos de forma substanciosa e articulada, somente 

após a década de 1960.
24

 Senão veja-se.        

 Em 4 de novembro de 1964, a Lei n.º 4.451 alterou a redação do art. 281 do 

Código Penal de 1940 para acrescentar o verbo “plantar” ao tipo ali previsto,
25

 tipo este que, 

diga-se de passagem, foi novamente mudado quatro anos à frente, desta feita pelo Decreto-Lei 

n.º 385, de 26 de dezembro de 1968,
26

 o qual acabou por atribuir à conduta de trazer drogas 

consigo para consumo pessoal o mesmo desvalor de há muito impingido à traficância. 

 Já em 11 de agosto de 1969, lançou-se o Decreto-Lei n.º 753,
27

 que disciplinava a 

fiscalização de estabelecimentos laboratoriais produtores ou manipuladores de substâncias ou 

produtos entorpecentes e seus equiparados, e de firmas distribuidoras ou depositárias das 

_______________ 
23

    BRASIL. Decreto-Lei n.º 4.720, de 21 de setembro de 1942. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4720-21-setembro-1942-414751-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 out. 2014.  
24

   Aliás, mesmo para um olhar pouco acurado no estudo da História, torna-se evidente que a maior parte da 

legislação brasileira antidrogas foi confeccionada durante a vigência de dois regimes ditatoriais, um civil e o 

outro, militar.           
25

    BRASIL. Lei n.º 4.451, de 4 de novembro de 1964. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4451.htm>. Acesso em: 18 out. 2014. 
26

    BRASIL. Decreto-Lei n.º 385, de 26 de dezembro de 1968. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0385.htm>. Acesso em: 18 out. 2014.  
27

    BRASIL. Decreto-Lei n.º 753, de 11 de agosto de 1969. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-753-11-agosto-1969-374390-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 out. 2014.  
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referidas substâncias, bem como regulamentava a distribuição de amostras dos aludidos 

materiais. 

 Em seguida, passou a vigorar a Lei n.º 5.726, de 29 de outubro de 1971
28

 – para 

alguns, “a iniciativa mais completa e válida na repressão aos tóxicos no âmbito mundial”
29

 –, 

estatuindo medidas preventivas e repressivas ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou 

que determinem dependência física ou psíquica, e cuja regulamentação foi empreendida por 

meio do Decreto n.º 69.845, de 27 de dezembro de 1971.
30

  

 Poucos anos depois, veio à tona a Lei n.º 6.368, de 21 de outubro de 1976,
31

 

regulamentada pelo Decreto n.º 78.992, de 21 de dezembro de 1976.
32

 Apesar de qualificar 

como crime o porte de drogas para uso próprio, o diploma legal em comento inaugurou uma 

importante separação entre as categorias do traficante, do usuário e do dependente químico, 

impondo sanções penais mais consonantes com o nível de gravidade das condutas de cada um 

deles. 

 Em 1988, a Constituição Federal
33

 introduziu diversos mandamentos afeitos à 

temática ora suscitada, sendo bem exemplificativos de sua preocupação com esse aspecto da 

realidade humana os incisos XLIII e LI do art. 5º. Por meio do primeiro, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins foi considerado crime inafiançável e insuscetível de graça ou 

_______________ 
28

    BRASIL. Lei n.º 5.726, de 29 de outubro de 1971. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5726.htm>. Acesso em: 18 out. 2014. 
29

   GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção – repressão: comentários à lei n.º 6.368, de 21-10-1976, 

acompanhados da legislação vigente e de referência jurisprudencial, acrescida de novas ementas. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1996, p. 41.  
30

    BRASIL. Decreto n.º 69.845, de 27 de dezembro de 1971. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-69845-27-dezembro-1971-418448-

publicacaooiginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 out. 2014.    
31

    BRASIL. Lei n.º 6.368, de 21 de outubro de 1976. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6368.htm>. Acesso em: 18 out. 2014.   
32

    BRASIL. Decreto n.º 78.992, de 21 de dezembro de 1976. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-78992-21-dezembro-1976-427936-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 out. 2014.  
33

    BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: de 5 de outubro de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 fev. 

2015.  
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anistia.
34

 Já de acordo com o segundo, restou autorizada a extradição do brasileiro 

naturalizado em caso de comprovado envolvimento (anterior ou posterior ao processo de 

naturalização) em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.         

 Além disso, a Carta Magna cometeu à Polícia Federal a responsabilidade de 

prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (art. 144, § 1º, II), 

incumbiu o Poder Público de instituir programas de prevenção e atendimento especializado à 

criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins (art. 227, § 3º, 

VII), e ordenou que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão expropriadas e destinadas à reforma 

agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 

prejuízo de outras sanções previstas em lei (art. 243, caput), acrescentando, também, que todo 

e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido a fundo especial com destinação 

específica (art. 243, parágrafo único).
35

 

 Por último, foi aprovada a Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006,
36

 que instituiu 

o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, prescreveu medidas para 

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, 

estabeleceu normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 

definiu crimes e deu outras providências. No geral, pode-se assinalar que a legislação em 

foco, ao menos no seu nascedouro, pretendeu se guiar “pela política criminológica de 

repressão ao tráfico e pelo paradigma clínico de tratamento dos usuários de drogas”.
37

            

_______________ 
34

   A propósito, consigne-se que a Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, colocou o delito de tráfico ilícito de     

entorpecentes e drogas afins em pé de igualdade com os crimes hediondos, a prática da tortura e o terrorismo. 
35

   O art. 243 da Constituição Federal de 1988 foi regulamentado pela Lei n.º 8.257, de 26 de novembro de    

1991. 
36

    BRASIL. Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em: 18 out. 2014.   
37

   SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Idéias para a cidadania e para a justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio    

Fabris Editor, 2008, p. 49.  
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 Mas, como é sabido, o aparecimento do supracitado diploma legal deu ensejo a 

uma intensa contenda doutrinária e jurisprudencial sobre a ocorrência ou não de 

descriminalização das condutas descritas no seu art. 28. Superada a fase inicial da altercação, 

parece seguro e suficiente, para o momento, asseverar que a maioria dos penalistas se 

encaminhou no sentido de admitir a sobrevinda de uma mera despenalização, tendo sido essa, 

outrossim, a vereda trilhada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
38

 

 Revisitadas as principais etapas do caminho percorrido pelo Brasil no seu intento 

de fazer frente à disseminação do consumo de entorpecentes, muda-se o enfoque, doravante, 

para a diferenciação entre as três iniciativas liberalizantes mais adotadas atualmente em 

matéria de drogas.        

 

2.3 INICIATIVAS LIBERALIZANTES ATUAIS 

 

 Questão por demais comum na esfera das discussões sobre drogas diz respeito à 

verdadeira confusão conceitual protagonizada entre os que fazem alusão à despenalização, à 

descriminalização e à legalização dos narcóticos, sendo prática corriqueira, sobretudo do lado 

dos que se contrapõem a tais medidas, associá-las a um quadro de absoluto descalabro em 

relação ao acesso e ao uso de estupefacientes, o que culminaria, segundo eles, na formatação 

de um panorama social com problemas incontornáveis de degradação física e moral.          

 Em razão disso, tentar-se-á definir com o máximo de precisão o cerne de cada 

uma dessas políticas alternativas, buscando ilustrá-las, sempre que possível, com a vivência 

de países que as acolheram, de modo que se possa situar com exatidão o objeto da presente 

dissertação. Seguir-se-á, para fins meramente didáticos, uma seqüência que vai da abordagem 

mais conservadora (despenalização), por assim dizer, para a mais liberal (legalização), 

_______________ 
38

    Nesse diapasão, cf. MARTINS, Charles Emil Machado. Uso de drogas: Crime? Castigo? In: CALLEGARI,  

André Luís; WEDY, Miguel Tedesco (Org.). Lei de drogas: aspectos polêmicos à luz da dogmática penal e 

da política criminal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, pp. 72 e ss.; e Recurso Extraordinário n.º 

430-105-QO, da relatoria do Ministro aposentado Sepúlveda Pertence.     
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passando antes pela posição compreendida como intermediária entre ambas 

(descriminalização).    

 

2.3.1 Despenalização 

 

 Em poucas palavras, é possível descrever a despenalização como “o ato de reduzir 

a pena de um ilícito penal, eliminando, normalmente, a opção de encarceramento”.
39

 Entre os 

países que a escolheram como modelo para o enfrentamento da problemática das drogas, 

destacam-se a Alemanha, a Dinamarca e, mais recentemente, conforme já assentado 

anteriormente, o Brasil.       

 Na Alemanha, a despenalização alcança apenas o ato de ter em poder porções de 

droga (independentemente de qual seja) classificadas como diminutas. Na Dinamarca, por sua 

vez, essa mesma conduta é tratada de duas formas um pouco distintas, a depender de qual 

droga esteja sendo objeto da posse: se maconha, é empregada uma mera admoestação de 

natureza policial; se cocaína ou heroína, é aplicada, além da sobredita exortação, a apreensão 

do produto.
40

 

 Segundo dados do Relatório Europeu sobre Drogas de 2014,
41

 publicado pelo 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, sediado em Portugal (Lisboa), 

registrou-se na Alemanha, nos últimos dez anos, um recuo na prevalência do uso de maconha, 

de anfetaminas e de ecstasy, bem como um viés de estabilização nas taxas de consumo de 

cocaína, entre as pessoas com idade entre 15 e 34 anos. 

 Quanto à Dinamarca, país onde cerca de um terço dos adultos já usou alguma 

droga ilícita pelo menos uma vez na vida, tal publicação atesta, em relação ao mesmo período 

_______________ 
39

  SILVA, Luiza Lopes da. A questão das drogas nas relações internacionais: uma perspectiva brasileira.        

Brasília: FUNAG, 2013, p. 339.  
40

   Cf. SILVA, Luiza Lopes da. op. cit., p. 342.  
41

    OBSERVATÓRIO EUROPEU DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. Relatório europeu sobre 

drogas 2014: tendências e evoluções. Lisboa, PT, 2014. Disponível em: 

<http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_228272_PT_TDAT14001PTN.pdf>. Acesso em: 18 

nov. 2014.   
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e à mesma faixa etária sublinhados no parágrafo anterior, um aumento relativamente 

considerável no consumo de Cannabis sativa, consignando, todavia, uma tendência de queda 

na prevalência da utilização de cocaína e de anfetaminas.                    

 No tocante ao Brasil, o seu modelo e as suas estatísticas serão devidamente 

expostos no Capítulo 4, que versa sobre a imposição de sanções criminais aos usuários de 

drogas sob o crivo da proporcionalidade. Avança-se, agora, para o estudo da 

descriminalização.    

 

2.3.2 Descriminalização 

 

 A descriminalização, a seu turno, “retira o status de crime dos atos aos quais se 

aplica, embora continuem sendo ilegais. Podem ser aplicadas aos infratores apenas sanções 

administrativas (multa, trabalhos comunitários, sessões educativas, tratamento e outros)”.
42

 

Trata-se de método de combate às drogas, por vezes, de difícil aceitação popular, 

principalmente porque “há, na sociedade, um disseminado sentimento de que aquilo que não é 

objeto de tutela penal não está sendo efetivamente protegido”.
43

 Inobstante, ele é utilizado por 

países como Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda. 

 Guardadas as naturais discrepâncias, nos territórios das supracitadas nações, 

grosso modo, “a posse de drogas para consumo pessoal é descriminalizada e tratada como 

uma contravenção, sendo aplicadas aos usuários apenas sanções administrativas”.
44

 Na 

impossibilidade de se dissecar as peculiaridades de todos os Estados acima elencados, opta-se 

por trazer a lume o estatuto português, quando nada, em razão da maior proximidade 

histórico-cultural entre Brasil e Portugal.  

_______________ 
42

   SILVA, Luiza Lopes da. A questão das drogas nas relações internacionais: uma perspectiva brasileira.        

Brasília: FUNAG, 2013, p. 339.  
43

   BIANCHINI, Alice. Segurança pública como um direito do cidadão e expectativas sociais em relação ao 

enfrentamento da violência. In: SILVA, Reinaldo Pereira (Coord.). Novos direitos: conquistas e desafios. 

Curitiba: Juruá, 2008, p. 106. 
44

   SILVA, Luiza Lopes da. op. cit., p. 342. 
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 Em Portugal, a Lei n.º 30, de 29 de novembro de 2000,
45

 definiu o regime jurídico 

aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a proteção 

sanitária e social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica. 

Consoante o seu art. 2º, o consumo, a aquisição e a detenção para uso próprio das plantas, 

substâncias ou preparações vedadas legalmente constituem mera contra-ordenação,
46

 desde 

que não excedam a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período 

de 10 dias. 

 Nos quesitos apreensão e identificação, o art. 4º da Lei n.º 30/2000 dispõe que as 

autoridades policiais procederão à identificação do consumidor e, eventualmente, à revista e à 

apreensão das plantas, substâncias ou preparações encontradas em sua posse, que são perdidas 

a favor do Estado, elaborando-se auto da ocorrência, o qual será remetido à comissão 

territorialmente competente. 

 Conforme os arts. 5º e 7º, tal colegiado, ao qual compete o processamento das 

contra-ordenações e a aplicação das respectivas sanções, é denominado de Comissão para a 

Dissuasão da Toxicodependência, cuja composição obedece à seguinte fórmula: um dos 

membros é um jurista designado pelo Ministro da Justiça, cabendo ao Ministro da Saúde e ao 

membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da 

toxicodependência a indicação dos dois restantes, que são escolhidos entre médicos, 

psicólogos, sociólogos, assistentes sociais ou outros com currículo adequado na área da 

adicção. 

_______________ 
45

    PORTUGAL. Lei n.º 30, de 29 de novembro de 2000. Define o regime jurídico aplicável ao consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Diário oficial [da] República Portuguesa. Lisboa, PT: 29 de nov. 

de 2000. Disponível em: <http://www.policiajudiciaria.pt/PortalWeb/content/?id={F04506E5-B15E-428B-

853D-ABA75B723AF8}>. Acesso em: 3 nov. 2014.  
46

   Trata-se de figura jurídica própria do ordenamento português que, apesar de assemelhada, não se confunde 

com a contravenção. Ambas são puníveis com sanções pecuniárias, não convertíveis em prisão, mas a 

primeira é processada administrativamente, com recurso para as instâncias judiciais, ao passo que a segunda 

é processada diretamente nos Tribunais. PORTUGAL. O que são as contra-ordenações, contravenções e 

transgressões?. Ministério Público: Procuradoria Geral do Porto. Disponível em: 

<https://www.pgdporto.pt/proc-web/faq.jsf?ctxId=85&subCtxId=86&faqId=950&show=&offset=>. Acesso 

em: 6 mar. 2015.  
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 No subseqüente art. 10, a Lei n.º 30/2000 estabelece que a comissão ouve o 

consumidor (o qual pode solicitar a participação de terapeuta da sua escolha durante o 

procedimento) e reúne os demais elementos necessários para formular um juízo sobre se é 

toxicodependente ou não, quais as substâncias consumidas, em que circunstâncias estava 

consumindo quando foi interpelado, qual o local e qual a sua situação econômica, podendo 

ambos (comissão e consumidor) propor ou solicitar a realização de exames médicos 

adequados, incluindo análise de sangue, de urina ou outra que se mostre conveniente para o 

caso. 

 Feito isso, a comissão suspende provisoriamente o processo (i) sempre que o 

consumidor sem registro de processo contra-ordenacional anterior, referente à Lei n.º 

30/2000, seja considerado não toxicodependente, bem assim (ii) sempre que o consumidor 

toxicodependente na mesma condição descrita no item anterior aceite submeter-se à 

desintoxicação. Cuidando-se de consumidor toxicodependente reincidente, a comissão, 

discricionariamente, pode ou não suspender provisoriamente o processo, ainda quando aquele 

se voluntarie para fins de tratamento (art. 11).      

 Uma vez encaminhado o viciado aos cuidados dos profissionais de saúde, o 

estabelecimento responsável, público ou privado, deve informar à comissão, a cada três 

meses, acerca da continuidade ou não do tratamento (art. 12). Segundo o art. 13, a suspensão 

do processo pode ir até dois anos, podendo ser prorrogada por mais um ano mediante decisão 

fundamentada da comissão, que arquiva o processo, não podendo ser reaberto, se, tratando-se 

de consumidor não toxicodependente, não tiver havido reincidência, e se, tratando-se de 

consumidor toxicodependente, o tratamento tiver decorrido sem nenhuma interrupção 

indevida. 

 A teor do art. 14, mesmo na fase de determinação da sanção, a comissão pode 

suspender (por até três anos) o procedimento, desde que o consumidor toxicodependente 
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aceite se sujeitar, voluntariamente, a tratamento. Se durante o período da suspensão, o viciado 

der causa a qualquer malogro da terapia, o sobrestamento é revogado e a penalidade cominada 

é fixada. Ao revés, se, decorrido o período da suspensão, não houver motivos que possam 

conduzir à sua revogação, a comissão declara a extinção definitiva do processo. 

 Quanto às punições, os arts. 15 e 17 prescrevem que aos consumidores não 

toxicodependentes poderá ser imposta sanção pecuniária (suscetível de ser substituída por 

admoestação ou por outras medidas mais específicas)
47

 ou não pecuniária, ao passo que aos 

consumidores toxicodependentes são aplicáveis apenas sanções não pecuniárias, levando-se 

em conta, em ambos os casos, a situação do consumidor, bem como a natureza e as 

circunstâncias do consumo.
48

 

 Pois bem. Pouco mais de uma década após a oficialização da descriminalização do 

uso de drogas acima esmiuçada, Portugal atingiu um número nunca antes alcançado de 

adictos em tratamento de desintoxicação, muitos dos quais viciados em maconha, além de ter 

conseguido minorar os índices de consumo de entorpecentes entre a população com idade de 

15 a 19 anos e de ter reduzido a incidência de contágio por HIV no grupo vulnerável dos 

toxicodependentes.
49

 Apenas para ilustrar esta última assertiva, em 2000, a participação dos 

_______________ 
47

  Tais como: (i) proibição de exercer profissão ou atividade, designadamente as sujeitas a regime de 

licenciamento, quando daí resulte risco para a integridade do próprio ou de terceiros; (ii) interdição de 

freqüência de certos lugares; (iii) proibição de acompanhar, alojar ou receber certas pessoas; (iv) interdição 

de ausência para o exterior sem autorização; (v) apresentação periódica em local designado pela comissão; 

(vi) cassação, proibição da concessão ou renovação de licença de uso e porte de arma de defesa, caça, 

precisão ou recreio; (vii) apreensão de objetos que pertençam ao próprio e representem um risco para este ou 

para a comunidade ou favoreçam a prática de um crime ou de outra contra-ordenação; e (viii) privação da 

gestão de subsídio ou benefício atribuído a título pessoal por entidades ou serviços públicos, que será 

confiada à entidade que conduz o processo ou àquela que acompanha o processo de tratamento, quando 

aceite. Como se não bastasse, a Lei n.º 30/2000 ainda abre brecha para a comissão substituir, com a devida 

aquiescência do acusado, as penalidades que acabam de ser arroladas pela entrega a instituições beneficentes 

públicas ou privadas de uma contribuição monetária ou pela prestação de serviços gratuitos a favor da 

comunidade.    
48

   Entre elas, (i) a gravidade do ato; (ii) a culpa do agente; (iii) o tipo de plantas, substâncias ou preparados 

consumidos; (iv) a natureza pública ou privada do consumo; (v) tratando-se de consumo público, o local do 

consumo; (vi) em caso de consumidor não toxicodependente, o caráter ocasional ou habitual do consumo; e 

(vii) a situação pessoal, nomeadamente econômica e financeira, do consumidor. 
49

    GLOBAL MEDIA. DN Portugal. 25 de abril de 2011. Disponível em: 

<http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1837101>. Acesso em: 11 nov. 2014. 
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consumidores de drogas no conjunto das pessoas infectadas por HIV era de 52%, tendo esse 

percentual caído para 20% em 2008 e para 16% em 2010.
50

     

 Numa perspectiva mais abrangente, constatou-se, outrossim, que o pequeno 

incremento nas taxas de utilização de estupefacientes, verificado no período pós-

descriminalização, em nada diferiu do crescimento identificado em países que continuaram a 

insistir na lógica proibicionista.
51

 Ainda sob um ângulo positivo, percebeu-se uma diminuição 

da criminalidade ligada ao uso de drogas, além de um esmaecimento do consumo ostensivo 

em zonas urbanas.
52

      

 Por outro lado, averiguou-se uma elevação na quantidade de mortes decorrentes – 

de uma forma ou de outra – do consumo de drogas, recaindo a repressão 

desproporcionalmente sobre jovens e pobres moradores de bairros perigosos. Como se não 

bastasse, o uso de narcóticos (principalmente de cocaína) foi ampliado em todas as faixas de 

idade, especialmente naquela compreendida entre 20 e 24 anos.
53

              

 Isto posto, cuidar-se-á de analisar os lineamentos básicos da próxima e derradeira 

iniciativa liberalizante, a saber, a legalização.     

 

2.3.3 Legalização 

 

 Em relação à legalização, antes de se examinar suas experiências nacionais mais 

simbólicas, é preciso que se faça uma clivagem entre as duas vertentes mais célebres da 

aludida visão estatal, quais sejam, a legalização estatizante e a legalização liberal. Acerca 

dessa diferenciação, veja-se o elucidativo excerto abaixo transcrito: 

_______________ 
50

   DOMOSLAWSKI, Artur; CAPAZ, Nuno Portugal (Trad.). Global Drug Policy Program. Warsaw: junho de 

2011. Disponível em: <http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-policy-in-portugal-

portuguese-20111206_0.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2014. 
51

   BRASIL. Senado Federal. As drogas em Portugal. Brasília, DF, 2011. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-quimica/mundo-e-as-drogas/as-drogas-

em-portugal.aspx>. Acesso em: 11 nov. 2014. 
52

   DOMOSLAWSKI, Artur; CAPAZ, Nuno Portugal (Trad.). op. cit. 
53

   DOMOSLAWSKI, Artur; CAPAZ, Nuno Portugal (Trad.). op. cit.  
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“Em ambos os casos, o circuito da produção, venda e consumo de drogas psicoativas 

deixaria de ser ilegal, encontrando meios de regulação pela nova legislação 

específica. Para a legalização estatizante, prefigurar-se-ia uma situação na qual o 

mercado de drogas estaria sob o controle total do Estado, que comandaria desde o 

cultivo e/ou síntese de substâncias psicoativas até a comercialização final do 

produto. No caso de uma legalização liberal, o Estado atuaria apenas como 

regulador de um mercado livre de produtores privados de psicoativos que 

disputariam seus consumidores com os mesmos recursos utilizados nas atuais 

campanhas publicitárias das drogas legais (medicamentos, álcool e tabaco)”.
54

 

     

2.3.3.1 Legalização estatizante 

 

 Como é público, o modelo de legalização estatizante foi adotado, recentemente, 

pela República Oriental do Uruguai. Ali, em fins de dezembro do ano de 2013, o Parlamento 

aprovou um projeto de lei, encaminhado pelo então Presidente José Alberto Mujica Cordano 

(o “Pepe Mujica”), nos termos do qual todo o mercado dos derivados de Cannabis sativa 

passou, pelo menos teoricamente, a ser fortemente controlado pelo aparelho estatal uruguaio. 

 Uma vez chancelado pelo Poder Legislativo, o projeto de lei enfocado foi 

convertido na Lei n.º 19.172,
55

 posteriormente regulamentada pelo Decreto n.º 120/2014.
56

 De 

acordo com este ato secundário, apenas os cidadãos uruguaios, natos ou naturalizados, e os 

estrangeiros com residência permanente no país,
57

 todos devidamente capazes, maiores de 18 

anos de idade e cadastrados em registro próprio mantido pelo governo, podem comprar 

maconha para uso recreativo (art. 34). 

 Para tanto, deverá ser observado o limite de 10 gramas semanais e 40 gramas 

mensais por usuário, e assegurado o monopólio das farmácias especialmente direcionadas 

para a comercialização do produto (art. 2º, V), a ser feita presencialmente e com exclusão de 

_______________ 
54

   RODRIGUES, Thiago. Drogas, proibição e a abolição das penas. In: PASSETTI, Edson (Org.). Curso livre 

de abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004, pp. 144-145. 
55

    URUGUAY. Lei n.º 19.172, de 20 de dezembro de 2013. Diário Oficial. Montevideo, 2014. Disponível em: 

<http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19172&Anchor=>. Acesso em: 1 nov. 

2014. 
56

    URUGUAY. Presidência: República Oriental do Uruguai. Decreto n.º 120, de 6 de maio de 2014. Disponível 

em: <http://www.adau.com.uy/innovaportal/file/11715/1/reglamentario_marihuana.pdf>. Acesso em: 1 nov. 

2014.   
57

   Tal requisito objetiva combater um dos efeitos colaterais mais temidos por países desejosos de distender sua 

política antidrogas, qual seja, o aumento do fluxo de pessoas oriundas de outras regiões interessadas em 

adquirir e consumir drogas.        
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todas as outras modalidades de venda (através da Internet, por contato telefônico etc.) (art. 

35).    

 Quanto à produção doméstica da maconha destinada ao uso pessoal, permitiu-se a 

cada consumidor plantar até 6 pés de Cannabis sativa e colher não mais do que 480 gramas da 

substância por ano (art. 14). Além dessas particularidades jurídicas voltadas eminentemente à 

utilização individual do entorpecente, a novel regulação uruguaia também inovou, e muito, 

quando facultou às associações de usuários o exercício de algumas poucas e interessantes 

prerrogativas. 

 Tendo como única finalidade institucional o plantio, o cultivo e a colheita da 

maconha para a fruição exclusiva de seus congregados (art. 23), as referidas entidades 

privadas têm de ser compostas por, no mínimo, quinze e, no máximo, quarenta e cinco 

filiados (art. 24), os quais integrarão um quadro associativo rigorosamente monitorado pelo 

Estado uruguaio (art. 26). 

 A essas agremiações, foi dado o direito de plantar até 99 pés de Cannabis sativa e 

de distribuir até 480 gramas por ano a cada um dos participantes regularmente credenciados, 

devendo todo o excedente da produção ficar à disposição do Instituto de Regulação e Controle 

de Cannabis (IRCCA), órgão de fiscalização instituído para tal, com vinculação 

administrativa ao Ministério da Saúde Pública (art. 29). 

 Sob outro prisma, o art. 4º do Decreto n.º 120/2014 também vedou toda e 

qualquer forma de publicidade envolvendo a maconha, independentemente do meio de 

comunicação empregado (imprensa escrita, rádio, televisão, cinema, revista, cartaz, folheto, 

correio eletrônico, tecnologias de Internet ou qualquer outro meio idôneo à propagação do 

proselitismo juridicamente bloqueado).  

 Ainda no capítulo das proibições, o regramento uruguaio arrolou como locais em 

que o consumo da maconha é terminantemente interditado (i) os espaços fechados que sejam 
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um lugar de uso público, (ii) os espaços fechados que sejam um lugar ou espaço de trabalho e 

(iii) os espaços fechados ou abertos, públicos ou privados, que correspondam a dependências 

de estabelecimentos sanitários, de instituições da área da saúde de qualquer tipo ou natureza, 

de centros de ensino, de entidades nas quais se realize prática docente em quaisquer de suas 

formas e de instituições desportivas (art. 40). 

 Outrossim, o Decreto n.º 120/2014 tornou passível de receber uma série de 

sanções (entre elas, a retenção da carteira de habilitação) o motorista em cujo organismo seja 

detectado o mínimo vestígio de tetraidrocanabinol (THC)
58

 (art. 41), assim como obstou o 

contato do indivíduo com a maconha em situações ligadas, direta ou indiretamente, à jornada 

de trabalho (art. 42). 

 Para concluir, outorgou-se à autoridade competente o poder de impedir o ingresso 

ou a permanência do usuário de maconha em centros educativos de qualquer natureza (art. 43) 

e em eventos ou espetáculos públicos (art. 44), barrando-se, do mesmo modo, a realização de 

concursos, torneios ou acontecimentos abertos que promovam o consumo de Cannabis sativa 

(art. 45). 

 Não obstante a incipiência de todo esse arcabouço normativo, já há declarações da 

Secretaria Nacional de Drogas do Uruguai no sentido de que, seis meses após a legalização da 

maconha, não se consignou nenhuma morte naquele país relacionada tanto ao consumo 

quanto à comercialização da droga,
59

 não estando afastada, no entanto, a hipótese de um 

aumento inicial no número de usuários.
60

 

 No mesmo diapasão, dados preliminares do Ministério do Turismo e Esporte 

uruguaio atestam um incremento no quantitativo de turistas depois que o país flexibilizou o 

_______________ 
58

     Trata-se do princípio ativo da maconha. 
59

  UOL. Liberação da maconha. Brasília, DF: 2 de junho de 2014. Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/06/02/liberacao-da-maconha-no-uruguai-

reduziu-mortes-a-zero-diz-secretario.htm>. Acesso em: 2 nov. 2014. 
60

  NÉRI, Felipe. Maconha. G1. Brasília, DF: 2 de junho de 2014. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/06/legalizar-maconha-pode-aumentar-o-consumo-diz-secretario-

do-uruguai.html>. Acesso em: 2 nov. 2014.  
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trato com a maconha,
61

 havendo quem vislumbre, também, um notório recrudescimento na 

oferta clandestina da droga, principalmente com o fortalecimento das rotas de tráfico 

provenientes das nações vizinhas.
62

 

 Seja pela heterodoxia, seja pela vizinhança com o Brasil, é de todo conveniente 

ficar atento aos próximos desdobramentos do modelo de legalização estatizante encampado 

pelo Uruguai. Desfechando o presente Capítulo, segue-se para o exame da variante da 

legalização liberal.                

 

2.3.3.2 Legalização liberal 

 

 No tocante à sistemática da legalização liberal, sabe-se que ela se encontra em 

processo de instalação no estado norte-americano do Colorado. Manejando critérios 

praticamente idênticos àqueles reguladores do mercado do tabaco e das bebidas alcoólicas, o 

governo da mencionada unidade federativa permitiu, a partir do primeiro dia do mês de 

janeiro de 2014, a venda de maconha para fins recreativos aos seus cidadãos com idade igual 

ou superior a 21 anos. 

 Pelas regras domésticas, cada habitante do Colorado recebeu licença para adquirir, 

de uma única ou em tantas vezes quantas queira, até 28 gramas de maconha – limite este 

reduzido a 7 gramas na hipótese de o consumidor não ser morador do dito estado americano –, 

liberando-se o respectivo uso apenas em ambientes de natureza estritamente privada, desde 

que obtida a devida anuência do seu responsável. 

 No que pertine às operações comerciais propriamente ditas, a legislação estadual 

em perspectiva compeliu os estabelecimentos a repassarem ao tesouro o percentual de 25% do 

_______________ 
61

      FRI. Legalização da maconha. Uruguai, 6 de março de 2014. Disponível em: 

<http://www.portugues.rfi.fr/americas/20140306-legalizacao-da-maconha-atrai-turistas-ao-uruguai>. 

Acesso em: 2 nov. 2014. 
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      TREZZI, Humberto. Brasil: ZH notícias, 8 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/05/legalizacao-da-maconha-deixa-rastros-de-nova-rota-

de-trafico-4494380.html>. Acesso em: 2 nov. 2014.   
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produto das vendas de maconha, sendo a maior parte desse numerário destinada, de antemão, 

para a edificação de instituições de ensino. Por fim, cada empreendedor restou autorizado a 

plantar até 10.200 pés da espécie vegetal Cannabis sativa.
63

 

 Alguns meses depois de deflagrada essa nova política no estado norte-americano 

do Colorado, já é possível ter acesso aos primeiros dados oficiais concernentes à sua 

aplicação. Segundo informe do Departamento de Receita estadunidense, apenas no primeiro 

mês de comercialização da maconha sob a égide da legalidade (janeiro de 2014) foram 

recolhidos US$ 2.000.000,00 a título de impostos.
64

 

 Como registrado de passagem, uma boa fatia dessa receita tributária será 

direcionada à construção de escolas, já que a população local pôs como uma das 

condicionantes para a aprovação da lei estadual o investimento em educação dos primeiros 

US$ 40.000.000,00 arrecadados.
65

 No que tange ao excedente, as discussões parlamentares 

giram em torno de seu emprego em campanhas publicitárias sobre as conseqüências adversas 

do uso da maconha.
66

 

 Não obstante as auspiciosas notícias no campo fazendário, o fato é que a 

embrionária legalização liberal capitaneada pelo Colorado ainda não foi capaz, por óbvias 

razões, de fornecer indicadores (sejam eles positivos ou negativos) minimamente seguros 

relativamente aos níveis de violência (urbana e familiar) e de consumo inaugurados após a 

flexibilização, sendo absolutamente inviável, nesse momento, qualquer sinalização de êxito 

ou de insucesso da medida. 

_______________ 
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    O GLOBO. Legalização da maconha no Colorado. Brasil, 1 de janeiro de 2014. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/mundo/10-fatos-sobre-legalizacao-da-maconha-no-colorado-11187847>. Acesso 

em: 29 out. 2014.    
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    UOL. Maconha. São Paulo, 10 de março de 2014. Disponível em: 
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 A despeito das incertezas, é fato que a iniciativa do Colorado tem influenciado 

significativamente outros estados norte-americanos. Prova disso é a recente aprovação da 

legalização liberal do uso recreativo de maconha em consultas populares realizadas no Alasca 

(52% dos votos), em Oregon (54% dos votos) e no Distrito de Columbia (DC) (69% dos 

votos),
67

 resultados estes que só corroboram a grande força do movimento anti-proibicionista 

ultimamente em ascensão nos Estados Unidos da América (EUA), país que, como asseverado 

desde o início, foi o grande responsável pelo triunfo do proibicionismo, sobretudo, durante o 

século XX. 

 Contextualizado o tema, a partir da necessária abordagem à legislação (pátria e 

estrangeira) que mais simboliza o surgimento e a evolução do proibicionismo, bem como às 

três iniciativas liberalizantes de maior relevo hodiernamente (despenalização, 

descriminalização e legalização), prossegue-se para a confrontação da criminalização do uso 

de drogas com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e com os direitos 

fundamentais à liberdade e à vida privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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    LORES, Raul Juste. Legalização da maconha. Brasil: Folha de São Paulo, 5 de novembro de 2014. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/11/1543501-oregon-e-washington-dc-aprovam-
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3 A TIPIFICAÇÃO PENAL DO USO DE DROGAS À LUZ DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS À LIBERDADE E À VIDA PRIVADA 

 

 Dos três parâmetros a partir dos quais se tentará certificar a constitucionalidade ou 

não do ato estatal legislativo que liga o uso de drogas à aplicação de uma sanção criminal em 

prejuízo do seu autor,
68

 impende discorrer, inicialmente, sobre a dignidade da pessoa humana, 

seja em razão de sua localização topográfica privilegiada na Constituição Federal de 1988, 

que a faz preceder os outros dois elementos, seja em virtude da especial influência axiológica 

que exerce sobre estes – como, de resto, sobre todo o “extenso catálogo de direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais”.
69

      

 

3.1 O PARÂMETRO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Não obstante a multiplicidade de aspectos relevantes que circundam a dignidade 

da pessoa humana, em áreas do conhecimento que vão da Filosofia até a Teologia, ao se 

analisar os escritos atualmente direcionados ao estudo desse conceito na órbita específica do 

Direito Constitucional, percebe-se, sem grandes dificuldades, que os maiores esforços teóricos 

– pelo menos os da literatura jurídica que preza por um mínimo de rigor científico, no Brasil e 

no exterior – têm sido empreendidos no sentido de esclarecer qual o seu correspondente 

conteúdo. 

Orientado por tal perspectiva, qual seja, a de saber o que precisamente pode ser 

extraído do referido cânone para o enfrentamento dos conflitos de interesses cada vez mais 

intrincados da sociedade dos dias de hoje, o presente trabalho opta, de antemão, por abreviar 

duas etapas comumente alongadas nos esmiuçamentos da idéia de dignidade da pessoa 

_______________ 
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   No caso do Brasil, como já se viu, cuida-se da Lei Federal n.º 11.343/2006.      
69

   CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da pessoa humana: o princípio dos princípios constitucionais. 

In: DIREITO, Carlos Alberto Menezes; PEREIRA, Antonio Celso Alves; TRINDADE, Antonio Augusto 

Cançado (Coord.). Novas perspectivas do direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem 

ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 628.  
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humana, a saber: (i) a já exaustivamente explorada narrativa do seu advento na linguagem do 

Direito, bem como (ii) a não menos conhecida discussão sobre a sua natureza jurídica. 

A narrativa do seu advento na linguagem do Direito não é outra senão aquela que 

está fortemente correlacionada com o período histórico imediatamente subseqüente ao final da 

Segunda Grande Guerra Mundial, ocasião em que a dignidade da pessoa humana foi 

apresentada como o sustentáculo principal de um contraponto humanista, notadamente do 

mundo ocidental, à tragédia nazi-fascista verificada na Alemanha e na Itália, toda ela 

perpetrada sob a égide de uma legalidade democrática de cunho eminentemente formal. 

Nessa toada, são sempre destacadas as importâncias, no plano jurídico 

internacional, da Carta das Nações Unidas (1945) e da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), bem como, no seio dos ordenamentos internos, das atuais Constituições 

italiana (1947), alemã (1949), portuguesa (1976) e espanhola (1978). 

Já a natureza jurídica que, no geral, tem sido atribuída à dignidade da pessoa 

humana diz com a sua qualidade de valor superior e, ao menos nos sistemas normativos de um 

bom número de países democráticos do Ocidente (entre os quais o Brasil), de princípio 

constitucional de maior vulto.
70

 

Contudo, é a delimitação conteudística de que já se falou que encerra, em verdade, 

a tarefa mais tormentosa com a qual se deparam tantos quantos, na quadra histórica em curso, 

procuram se aprofundar na compreensão do valor fundamental e princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988). 

_______________ 
70

  Nesse sentido, cf. BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos 

direitos fundamentais. São Paulo: Método, 2008, pp. 174-175; BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia 

jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. ed. São Paulo: 

Renovar, 2011, p. 248; SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 38; PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 

2003, p. 393; SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em torno da relação entre o princípio da dignidade 

da pessoa humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: LEITE, George Salomão 

(Org.). Dos princípios constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. 

São Paulo: Malheiros, 2003, p. 218; e BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia 

participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 233. 



39 

Desde logo, a elucidação aqui proposta assume o compromisso de buscar, na 

medida do possível, dissociar-se de noções difusas que, encontradas aos montes na doutrina 

nacional e estrangeira, têm feito com que o conceito se preste a invocações tão eloquentes 

quanto desprovidas de substância, facilitando, por conseguinte, interpretações as mais 

esdrúxulas do direito positivo. 

 

3.1.1 Conteúdo jurídico  

 

Imbuída desse propósito, a pesquisa em apreço filia-se ao entendimento teórico 

segundo o qual, dado o caráter essencialmente volúvel da construção lingüística dignidade da 

pessoa humana,
71

 faz-se necessário, caso se queira melhor operacionalizá-la nos domínios do 

Direito, privilegiar uma feição minimalista e desprendida o máximo de amarras religiosas, 

políticas e relativistas.
72

 

Para atingir esse ideal, a dignidade da pessoa humana tem de se afastar de 

concepções religiosas particularistas, de maneira a poder ser abraçada por seguidores de todos 

os credos. Do mesmo jeito, há de se manter distanciada de ideologias específicas, de modo a 

viabilizar uma adesão que independa da inclinação política do sujeito, se de esquerda ou de 

direita. E, por fim, deve ser suscetível de encampação pelos seres humanos em geral, qualquer 

que seja a localização cultural.
73

 

 Adstrita a tais marcos, a dignidade da pessoa humana cinge-se, então, aos 

postulados (i) do valor inato do ser humano, (ii) da autonomia da vontade da pessoa e (iii) do 

_______________ 
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  Nesse sentido, por todos, cf. BITTAR, Eduardo C. B. Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa 

humana como legado à pós-modernidade. In: BITTAR, Eduardo C. B.; FERRAZ, Anna Candida da Cunha 

(Org.). Direitos humanos fundamentais: positivação e concretização. Osasco: EDIFIEO, 2006, p. 47. 

Contrapondo-se àqueles que, apontando para a exagerada abertura do conceito, proclamam que a dignidade 

da pessoa humana não possui, total ou parcialmente, préstimos a oferecer ao Direito, o aludido autor rebate 

exemplificando que a vagueza da palavra justiça nunca foi motivo suficiente para se tentar eliminá-la do 

raciocínio jurídico, por mais radicais e díspares que fossem, respectivamente, as divergências científicas e os 

pleitos concretos nela fundados.    
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   Cf. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 

a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, pp. 72-

73. 
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   Cf. BARROSO, Luís Roberto. op. cit., pp. 73-74. 
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valor comunitário/social,
74

 ideias cujos delineamentos básicos constituirão o objeto de análise 

dos parágrafos seguintes. 

 O primeiro aspecto diz respeito à estatura excepcional usufruída pelo homem 

dentro do universo, sendo que “a singularidade da natureza humana é uma combinação de 

características e traços inerentes que incluem inteligência, sensibilidade e a capacidade de se 

comunicar”.
75

 Trata-se de um valor que, sendo intrínseco à (só) condição humana,
76

 é 

titularizado por todos, independentemente de quaisquer fatores de diferenciação (sexo, cor, 

religião etc.). 

 Tal desdobramento da dignidade da pessoa humana tem servido de justificação, 

ainda que de forma secundária,
77

 a medidas comunitárias e estatais voltadas à salvaguarda da 

pessoa (inclusive contra atos cometidos por ela própria),
78

 notadamente, ante a presença de 

riscos à sua aptidão para se autodeterminar – o que faz despontar um matiz positivo ou 

prestacional/assistencial da dignidade
79

 (dignidade enquanto “tarefa [...] a cargo do 

Estado”).
80

 

_______________ 
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   BARROSO, Luís Roberto. op. cit., p. 76.  
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   Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade da pessoa humana: uma compreensão jurídico-
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MOREIRA, Eduardo Ribeiro; PUGLIESI, Marcio (Coord.). 20 anos da constituição brasileira. São Paulo: 

Saraiva, 2009, pp. 64-65. 
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MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 3. 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 119. 
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   Cf. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 

natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 

14, n.º 76, nov./dez. 2012. Disponível em: 
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   Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., pp. 76-77. 
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   NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 

Coimbra Ed., 2011, p. 51.  
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 Sem prejuízo de outros, cuida-se de discurso claramente identificável na base da 

política de criminalização do uso de drogas, se revestindo a exteriorização ora enfocada da 

dignidade da pessoa humana, assim, de uma importância muito especial para a investigação 

corrente. 

 Por outro lado, a dignidade da pessoa humana igualmente se concretiza na 

dimensão da autonomia da vontade da pessoa,
81

 por meio da qual cada indivíduo está 

autorizado a desenhar sua passagem pelo mundo terrestre de acordo com as diretrizes que 

julgar mais convenientes e oportunas para si, o que, no dizer dos defensores da 

descriminalização do uso de drogas, envolveria, inequivocamente, a deliberação interna 

acerca do hábito de se entorpecer ou não, processo decisório cujo desfecho deveria ocorrer 

sem a mínima interveniência do aparato estatal. 

 Tal representação da dignidade da pessoa humana, ao enxergar o homem como 

um ser “dotado de vontade livre, de autodeterminação”,
82

 tanto em relação aos órgãos e entes 

estatais como no tocante aos seus pares,
83

 acaba por aflorar nela um lado nitidamente 

defensivo (negativo) frente às intromissões indevidas (sejam elas públicas ou privadas) na 

vida do indivíduo.
84

 Fala-se, por conseguinte, em dignidade “enquanto limite”
85

 para a 

atuação do aparelho do Estado e dos demais particulares em face do sujeito isoladamente 

considerado.  

_______________ 
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   Mormente em razão dos influxos do pensamento filosófico de Kant, cujos aportes foram decisivos para a 

edificação da dignidade da pessoa humana tal como conhecida hodiernamente, é que a autonomia se 

comporta como a pedra angular do conceito. Nesse sentido, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da 
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normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 3. 
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  Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 2000. Tomo IV: 

direitos fundamentais, p. 184. 
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   Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., pp. 76-77. 
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 Referida nuança da dignidade da pessoa humana, ademais, enfeixa o ponto de 

partida da tutela jurídica da liberdade,
86

 baliza de fundamental relevância para o desate da 

presente controvérsia e que será explanada dentro em breve. 

 Sob o viés do valor comunitário/social, a dignidade concebe a pessoa não como 

um ser separado de tudo e de todos que o rodeiam, mas como alguém que, para além do poder 

de se conduzir livremente, já que reconhecido como “conformador de si próprio e da sua vida 

segundo o seu próprio projecto espiritual”,
87

 também possui compromissos para com o 

agrupamento em que está inserido,
88

 até porque, em última análise, o modelo jurídico-político 

de organização hoje predominante não é mais o do Estado Liberal, e sim o do Estado Social e 

Democrático de Direito.
89

 

 Trata-se, portanto, de faceta da dignidade que opera em sentido inverso ao 

daquela comentada no item anterior
90

 e que, a toda evidência, guarda íntima conexão com a 

temática em debate, haja vista o seu potencial para legitimar finalidades como “1. A proteção 

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

indivíduo; e 3. A proteção dos valores sociais compartilhados”,
91

 todas elas muito bem 

_______________ 
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  Cf. MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 3. 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 119.  
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   CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
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   Cf. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 3. 
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dignidade individual, mas da dignidade de todas as pessoas, indistintamente (olhar coletivista da dignidade da 
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República Portuguesa. Coimbra: Coimbra Ed., 2011, p. 53. 
89

   Cf. NOVAIS, Jorge Reis. op. cit., p. 53.  
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   Cf. MORAES, Maria Celina Bodin de. op. cit., p. 138.  
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   BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 88. A 

propósito, insta anotar a orientação do Tribunal Constitucional Federal (TCF) alemão a respeito do manejo 

desses três vetores na justificação de ingerências do Estado na esfera de liberdade do cidadão. Na visão 



43 

incorporadas na argumentação dos que propugnam a tipificação penal do consumo de 

entorpecentes. 

 

3.1.2  Conflito entre prismas da dignidade da pessoa humana e decisões judiciais 

correlatas ao tema no direito constitucional comparado  

 

 Em síntese, o que se extrai do discorrido acima é a revelação de uma dignidade da 

pessoa humana multifacetária, cujas projeções “se entrecruzam em um todo complexo, que 

nos oferece múltiplas entradas, ao mesmo tempo contraditórias, opostas, antagônicas, mas 

complementares”,
92

 o que só patenteia, aliás, os “profundos paradoxos inerentes à própria 

condição humana”.
93

  

 Mas, configurada uma tensão entre duas pretensões amparadas por perspectivas 

distintas da dignidade da pessoa humana, qual seria, então, a maneira apropriada para fazê-la 

cessar? Ou, para reduzir a pergunta abstrata ao questionamento concreto que nos interessa 

mais de perto: entre a descriminalização do uso de drogas sustentada pela tese da autonomia 

da vontade da pessoa e a criminalização patrocinada pelo valor comunitário/social e – 

subsidiariamente – pelo valor inato do ser humano, o que deve triunfar, afinal, como a decisão 

do Estado? 

 Foi justamente diante desse embate entre exteriorizações diferentes da dignidade 

da pessoa humana que a Suprema Corte do Canadá
94

 se viu impelida a emitir juízo, no ano de 

                                                                                                                                                         
daquele órgão jurisdicional, tais intromissões devem estar lastreadas, primordialmente, na salvaguarda (i) de 

posições jurídico-subjetivas de terceiros e (ii) de interesses da sociedade, e, só remotamente, na proteção (iii) 

do indivíduo em face de si mesmo. Nesse sentido, cf. MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de 

jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung 

E.V., 2005, p. 253. Posicionando-se de modo absolutamente crítico ao formato de Estado (tutor) subjacente à 

ideia de se proteger o sujeito contra ele próprio, cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Direito constitucional: 

liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos humanos e outros temas. Barueri: Manole, 2007, p. 196.               
92

   MOURA, Lenice S. Moreira de. A dimensão antropoética do princípio da dignidade humana: elementos para 

compreensão da dignidade planetária ou dignidade integral. In: MOURA, Lenice S. Moreira de (Org.). O 

novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009, 

p. 245. 
93

   MOURA, Lenice S. Moreira de. op. cit., p. 245.  
94

   Lá, a dignidade da pessoa humana, diferentemente do Brasil, está consignada no preâmbulo da Constituição, 

e não no corpo. Nesse sentido, cf. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito 
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2003, sobre a validade de lei que criminalizava, apenando com privação de liberdade, o uso 

de maconha.
95

 Inclinando-se para a dignidade enquanto valor comunitário/social e inato de 

cada um dos seres humanos, em detrimento da dignidade como autonomia da vontade da 

pessoa, “a maioria de seis juízes (contra três) argumentou que alguns grupos sociais são 

particularmente vulneráveis aos efeitos da droga – como usuários crônicos, gestantes e 

esquizofrênicos – e que, por isso, protegê-los era uma escolha política legítima”.
96

 

  Em direção oposta à seguida pelos membros da Suprema Corte do Canadá, os 

integrantes da Corte Constitucional da Colômbia, ainda em 1994, corroboraram a tese 

segundo a qual a criminalização do uso de cocaína, maconha ou de qualquer outra droga que 

produza dependência física ou psíquica violaria, entre outros comandos, aquele que define o 

Estado colombiano como uma República fundada no respeito à dignidade da pessoa humana 

(art. 1º da Constituição de 1991).
97

 

 No mencionado julgado, o Tribunal esclareceu que, sendo um ato personalíssimo, 

rigorosamente circunscrito, portanto, à alçada mais particular de quem o pratica, o consumo 

de drogas estaria imune às investidas do Direito, mormente quando este assume a feição de 

uma ordem jurídico-constitucional alicerçada na dignidade da pessoa humana, enxergada, por 

aquela Corte, como sinônimo de soberania individual para a demarcação das filosofias de 

vida.             

 

3.1.3  Pauta para a solução do tensionamento interno da dignidade da pessoa humana e 

seus reflexos no entrechoque criminalização versus descriminalização do uso de 

drogas 

                                                                                                                                                         
constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 

Horizonte: Fórum, 2013, p. 20. 
95

  CANADÁ. Supreme Court Judgments. Processo n.º 28026, 28148. LEXUM: 23 de dezembro de 2003. 

Disponível em: <http://scc-csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/2109/index.do>. Acesso 

em: 3 fev. 2014. 
96

   BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, pp. 94-95. 
97

  COLÔMBIA. Acórdão. Corte Constitucional da República da Colômbia. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-221-94.htm>. Acesso em: 3 fev. 2014. 
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 Para que, especialmente, a acepção comunitária/social da dignidade da pessoa 

humana (à qual se filia a doutrina da criminalização do uso de drogas) possa sobrepujar 

legitimamente a dimensão autonômica (à qual adere a tese adversa da descriminalização), 

parece adequada a checagem de critérios como “a) a existência ou não de um direito 

fundamental sendo atingido; b) o dano potencial para outros e para a própria pessoa; e c) o 

grau de consenso social sobre a matéria,”
98

 todos eles componentes de um roteiro objetivo 

cuja superação se apresenta como indispensável para uma tomada de posição acerca da 

harmonia da tipificação penal em discussão com o art. 1º, III, da Constituição Federal de 

1988. 

 Em relação à incidência ou não de direito fundamental na espécie, melhor será 

aguardar o descerramento dos próximos tópicos, nos quais será perquirido se o consumo de 

drogas integra, de fato, o espectro de proteção dos direitos fundamentais à liberdade e à vida 

privada. 

 Quanto ao que se poderia designar de repercussão do ato de usar drogas, não se 

vislumbra, com efeito, pelo menos direta e imediatamente, para além dos manifestos males 

trazidos à saúde física e mental dos próprios consumidores,
99

 a presença de uma afetação real 

a bens, direitos e interesses de terceiros. Diz-se de maneira direta e imediata porque, numa 

compreensão bem mais alargada, pode-se suscitar, é verdade, a sobrevinda de lesão ou 

ameaça de lesão, por exemplo, a um direito constitucional à segurança pública – considerado, 

_______________ 
98

   BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, pp. 95-96.   
99

   De acordo com o Programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas (GREA), sediado no 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

mesmo a maconha, tida como uma droga leve, tem a sua utilização associada, entre outros efeitos, a déficits 

motores e cognitivos, podendo deflagrar, além disso, quadros temporários de natureza ansiosa – tais como 

reações de pânico – ou sintomas de cunho psicótico. DIRETRIZES em foco. Abuso e dependência da 

maconha. Rev. Assoc. Med. Brasileira, 2005. Disponível em: <http://www.grea.org.br/userfiles/DIRETRIZ-

abuso-e-dependencia-da-maconha.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2014. 
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evidentemente, o recrudescimento da violência familiar e urbana por vezes decorrente do uso 

de drogas. 

 Já no que tange à robustez ou tibieza do acordo social existente, no Brasil, sobre a 

polêmica em tela, traga-se à colação o panorama dado pelas pertinentes pesquisas de opinião 

pública. Num dos mais recentes levantamentos feitos no país sobre a questão das drogas,
100

 

83% dos indagados aderiram à assertiva “o uso de drogas deve ser proibido porque toda a 

sociedade sofre com as consequências”, ao passo que apenas 15% dos entrevistados anuíram 

com a frase “o uso de drogas não deve ser proibido, porque é o usuário que sofre com as 

conseqüências”. É necessário destacar, ainda, que, mesmo quando entram em cena as 

chamadas drogas leves, a opinião dos brasileiros continua praticamente idêntica, bastando 

frisar que, no grupo dos que possuem capacidade eleitoral ativa (eleitores), 79% se mostram 

favoráveis à conservação da proibição legal do uso de maconha,
101

 ante 17% que pensam 

exatamente o contrário.
102

 Tais percentuais só são alterados mais significativamente quando o 

cerne da investigação se volta para a liberação da maconha no âmbito medicinal. Nesse caso, 

56% dos brasileiros se mostram contrários e 50%, favoráveis.
103

 Apesar de proibição e 

criminalização do consumo não serem, definitivamente, a mesma coisa, é incontestável que os 

índices supracitados são reveladores de uma forte repulsa por parte da população nacional a 

políticas mais liberalizantes no setor das drogas. 

 Ou seja, enquanto o segundo critério (o do juízo social) realça a tendência 

criminalizadora, por assim dizer, afigura-se razoável perfilhar-se a favor da descriminalização 

quando se tem em mira o primeiro critério (o da possibilidade de risco ou dano efetivo, 

_______________ 
100

  DATAFOLHA. Perfil ideológico dos brasileiros. Brasil, novembro de 2013. Disponível em: 

<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/12/09/perfil-ideologico-dos-brasileiros.pdf>. Acesso em: 30 

jan. 2014.  
101

  Entre os mais jovens, tal percentual cai para 74%.  
102

  IBOPE. Maioridade Penal. Brasil, 17 de setembro de 2014. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Paginas/83-da-populacao-e-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.aspx>. Acesso em: 20 out. 

2014.             
103

  COLLUCCI, Cláudia. Maconha medicinal. Brasil: Datafolha, 29 de novembro de 2014. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/11/1555145-maioria-dos-brasileiros-e-contra-

maconha-medicinal.shtml>. Acesso em: 1 dez. 2014.                 
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nomeadamente, à esfera jurídica alheia), até mesmo em homenagem ao princípio da 

ofensividade,
104

 regente de todo o Direito Penal e que tem como um de seus corolários a 

vedação de “incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor”,
105

 já 

que “a absoluta necessidade das leis penais (...) fica condicionada pela lesividade a terceiros 

dos fatos proibidos”.
106

   

 Não foi outra a conclusão a que chegou a Corte Suprema de Justiça da Colômbia 

quando, em 2009, lançou sua interpretação contra a criminalização do consumo de drogas.
107

 

Na ocasião, o sobredito Colegiado assinalou que o princípio da ofensividade – criado com o 

_______________ 
104

  Dito princípio tem sido deduzido, na doutrina pátria, dos arts. 5º, XLI, e 98, I, da Constituição Federal de 

1988, e do art. 13, caput, primeira parte, do Código Penal. Nesse sentido, respectivamente, cf. SILVEIRA, 

Fabiano Augusto Martins. A constituição e o princípio da ofensividade penal vinte anos depois. In: 

CRUXÊN, Eliane; DANTAS, Bruno; LAGO, Gustavo Ponce de Leon; SANTOS, Fernando (Org.). Os 

alicerces da redemocratização: do processo constituinte aos princípios e direitos fundamentais. Brasília: 

Senado Federal, Instituto Legislativo Brasileiro, 2008, p. 327; JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 30. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. Volume 1: parte geral, p. 10; e BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio; 

MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito penal: introdução e princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, pp. 337 e ss. Há quem infira o princípio da ofensividade, também, (i) do Estado 

Social e Democrático de Direito (leia-se, do vínculo deste aos direitos e garantias fundamentais), (ii) do 

princípio estruturante do Estado de Direito (aqui representado por um concretizador princípio geral 

fundamental de tutela de bens jurídicos), (iii) da intangibilidade do direito à liberdade e da dignidade da 

pessoa humana (arts. 5º, caput, e 1º, III, da Constituição Federal de 1988), e, para terminar, (iv) das 

categorias da tentativa e do crime impossível (arts. 14, II, e 17 do Código Penal) encerradas na ordem 

jurídico-penal doméstica. Nesse sentido, cf. D‟AVILA, Fabio Roberto. Ofensividade em direito penal: 

escritos sobre a teoria do crime como ofensa a bens jurídicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pp. 

68 e ss. Sobre o princípio enfocado, cf., também, NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais 

penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 169-170; GRECO, Rogério. 

Direito penal do equilíbrio: uma visão minimalista do direito penal. 5. ed. Niterói: Impetus, 2010, pp. 77-

83; PUGLIESE, Urbano Félix. Uma nova visão do princípio da intervenção mínima no Direito Penal. 

Salvador: Ômnira, 2011, pp. 73-81; e CALLEGARI, André Luís. A concretização dos direitos 

constitucionais: uma leitura dos princípios da ofensividade e da proporcionalidade nos delitos sexuais. In: 

STRECK, Lenio Luiz (Org.). Direito penal em tempos de crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, 

pp. 145-147.                    
105

  BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, pp. 

92-93. É de todo oportuno pontuar que, entre as tipificações penais transgressoras do princípio da 

ofensividade, o autor em apreço alude justamente àquela que tem como alvo o uso de drogas (colocando-a ao 

lado dos sancionamentos da automutilação e do suicídio). No mesmo sentido, cf. CALLEGARI, André Luís; 

WEDY, Miguel Tedesco. Uso de drogas, eficiência e bem jurídico. In: CALLEGARI, André Luís; WEDY, 

Miguel Tedesco (Org.). Lei de drogas: aspectos polêmicos à luz da dogmática penal e da política criminal. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, pp. 17 e ss; e REGHELIN, Elisangela Melo. Considerações 

político-criminais sobre o uso de drogas na nova legislação penal brasileira. In: CALLEGARI, André Luís; 

WEDY, Miguel Tedesco (Org.). op. cit., pp. 93-94.  
106

  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 428.  
107

  COLÔMBIA. Suprema Corte de Justiça. Processo n.º 31531. Bogotá, 8 de julho de 2009. Disponível em: 

<http://190.24.134.69/Busquedadoc/qfullhit.htw?CiWebHitsFile=%2fsentencias%2fpenal%2f2009%2fdr.yes

id+ram%edrez+bastidas%2fjulio%2f31531(08-07-

09)+dosis+de+aprovisionamiento.doc&CiRestriction=%22quintero%22&CiQueryFile=/busquedadoc/query.i

dq&CiUserParam3=query.htm&CiHiliteType=Full>. Acesso em: 4 fev. 2014.  
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declarado propósito de moderar a ação punitiva de um Estado não mais tingido pelas cores do 

absolutismo – impõe verdadeira condescendência para com as posturas individuais que não 

lesionem ou ameacem de lesão, de modo minimamente significativo, os interesses alheios.  

 Nessa linha de raciocínio, o Tribunal decidiu que, uma vez ausente o intuito de 

malferir os bens jurídicos pertencentes a outras pessoas, isolada ou conjuntamente entendidas, 

não há como infligir sanção penal em desfavor do usuário de drogas, tendo em vista que o 

comportamento deste danifica apenas e tão-somente a sua própria sanidade física e mental, 

inviabilizando, dessa forma, a atuação do Direito Penal, ramo jurídico cujos institutos só 

devem ser convocados a agir como ultima ratio.               

 Igualada a disputa criminalização versus descriminalização do uso de drogas, à 

luz do esmiuçado até o momento, prossegue-se, agora, para a confrontação com os direitos 

fundamentais à liberdade e à vida privada, não sem antes relembrar que desse exaurimento 

também depende a manifestação sobre a compatibilidade ou não do apenamento do consumo 

de estupefacientes com a dignidade da pessoa humana.
108

            

 

3.2 O PARÂMETRO DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE 

 

 A Constituição Federal de 1988, até mesmo em virtude de ter capitaneado o 

processo de superação do regime ditatorial vigente de 1964 a 1985, com a consequente 

restauração do ambiente democrático entre nós, versou sobre a tutela da liberdade humana
109

 

_______________ 
108

  Repise-se: para que a dimensão comunitária/social da dignidade da pessoa humana possa fazer com que a 

autonômica recue, nenhum direito fundamental deve ser malferido.  
109

  A acepção de liberdade humana ora privilegiada é aquela que se confunde ou, pelo menos, que tem a 

autonomia em face do Estado como um de seus ingredientes essenciais (liberdade-autonomia ou dos 

modernos), em detrimento, entre outras, da noção segundo a qual a liberdade consistiria, em verdade, na 

participação dos indivíduos na formação da vontade estatal (liberdade-participação ou dos antigos). Para uma 

leitura mais pormenorizada sobre a citada dicotomia, cf. SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais 

da liberdade e da autonomia privada. In: LEITE, George Salomão (Org.). Dos princípios constitucionais: 

considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 297 e 

ss.; e RIBEIRO, Luís Antônio Cunha. Princípio constitucional da liberdade. A liberdade dos antigos, a 

liberdade dos modernos e a liberdade dos ainda mais modernos. In: GUERRA, Isabella Franco; 

NASCIMENTO FILHO, Firly; PEIXINHO, Manoel Messias (Org.). Os princípios da constituição de 1988. 

2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 211.     
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com peculiar atenção,
110

 conferindo aos respectivos titulares amplo poder de escolha quanto 

às suas condutas pessoais.
111

 

Emblemáticos dessa intensa preocupação do legislador constituinte originário de 

1988 com a matéria, o Preâmbulo ergue a liberdade ao patamar de valor supremo da 

sociedade, ao passo que o art. 5º, em seu caput, garante aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade desse direito, contemplando, ademais, uma vasta 

enumeração de liberdades específicas ao longo do seu subsequente rol de setenta e oito 

incisos.
112

 

A despeito do esforço dos redatores da Constituição Federal de 1988 nesse 

trabalho de detalhamento de áreas do comportamento humano (profissão, por exemplo) nas 

quais deveriam prevalecer os ditames da liberdade, há sempre que se ter em mente, contudo, 

que a elaboração de um catálogo exaustivo de liberdades consubstancia, já de saída, uma 

tarefa completamente fadada ao fracasso, pois “não se pode fazer menção de todas as 

atividades lícitas”.
113

 

Não por outro motivo, os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte 

resolveram incluir no documento constitucional em voga uma cláusula genérica assecuratória 

da liberdade (art. 5º, caput), a exemplo do que já se dera durante a feitura da Lei Fundamental 

da República Federal da Alemanha (1949), cujo art. 2 I (c/c art. 2 II 2) estatuiu um direito 

_______________ 
110

  Sobre a mencionada característica da Constituição Federal em vigor, cf. SARMENTO, Daniel. Os princípios 

constitucionais da liberdade e da autonomia privada. In: LEITE, George Salomão (Org.). Dos princípios 

constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 

2003, p. 328. 
111

  É de bom alvitre salientar que a Constituição Federal de 1988 distinguiu, para efeitos de proteção, as 

liberdades mais voltadas à circunscrição patrimonial (a contratual, por exemplo) daquelas pertinentes à 

conformação da identidade pessoal, pondo estas mais a salvo do que aquelas. Nesse sentido, cf. 

SARMENTO, Daniel. op. cit., pp. 297 e 311; e MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade 

humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, 

direitos fundamentais e direito privado. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 146.   
112

  A título de ilustração, citem-se as liberdades (i) de manifestação do pensamento; (ii) de consciência, crença e 

culto; (iii) de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação; (iv) de profissão; (v) de 

informação; e (vi) de locomoção, consagradas, respectivamente, nos incisos IV, VI, IX, XIII, XIV e XV do 

art. 5º da Constituição Federal de 1988. 
113

  ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 

163. 
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geral de liberdade. Seguindo essa esteira, aliás, a Constituição Política da Colômbia (1991) 

também positivou, em seu art. 16, um idêntico direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade.  

 Pois bem. Talvez mais complexa do que a demarcação do valor fundamental e 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana seja a incumbência de se fixar os 

contornos do âmbito de proteção
114

 desse direito geral de liberdade,
115

 o que se mostra, 

todavia, imprescindível para a confirmação ou a refutação do argumento segundo o qual a 

atitude do mero usuário de drogas estaria tutelada pelo sobredito art. 5º, caput, da 

Constituição Federal de 1988. Veja-se, daqui por diante, o que exatamente outorga esse 

mandamento constitucional. 

 

3.2.1 Direito geral de liberdade 

 

 Em primeiro lugar, é preciso que se tenha em vista que o direito geral de liberdade 

plasmado no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988 possui um caráter residual em 

relação àquelas prerrogativas inscritas no decorrer dos setenta e oito incisos do mesmo 

preceito constitucional. Isso significa, em termos práticos, o seguinte: toda e qualquer ação ou 

omissão do homem que não esteja abrangida juridicamente por alguma dessas dezenas de 

_______________ 
114

  A respeito desse instituto da dogmática dos direitos fundamentais, oriundo da literatura jurídica alemã, mas 

já recepcionado pela doutrina brasileira, cf. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. 

Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 245; e SARLET, Ingo Wolfgang. A 

eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 

constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 387. Fazendo uso da terminologia área 

de proteção, cf. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 133. 
115

  Sem se apegar a um dispositivo determinado, ou a âmbitos/áreas de proteção mais ou menos difíceis de 

serem precisados, frise-se que o primeiro obstáculo de exames como o que ora se propõe concerne à própria 

essência do discurso constitucional, que é, por excelência, carregado de inexatidão. Nesse sentido, cf., por 

todos, BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 

dogmática constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 107.    
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desdobramentos restará plenamente acobertada pelo enunciado constante na introdução do 

dispositivo.
116

  

 Quanto ao conteúdo propriamente dito, diz-se que o direito geral de liberdade 

engloba tanto o que é “relevante para o desenvolvimento da personalidade humana”
117

 como, 

subsidiariamente, “a liberdade geral de ação humana”.
118

 Analise-se, portanto, os campos de 

incidência de cada uma dessas expressões. 

 No que respeita ao desenvolvimento da personalidade humana, o núcleo da 

proteção recai sobre a autonomia do sujeito,
119

 a qual se materializa, por sua vez, “na 

autodeterminação sobre os próprios destinos e a própria personalidade, na autoconservação e 

na autoexposição”.
120

 O elemento da autodeterminação entrega ao indivíduo a faculdade de 

moldar seus caracteres pessoais, reconhecendo-lhe o poder de decidir, por exemplo, acerca de 

assuntos os mais variados, tais como matrimônio, profissão, ideologia política, procriação e 

orientação sexual.
121

 Já o da autoconservação permite à pessoa recolher para si os fatos que 

lhe tocam ou, caso não seja esse o seu desejo, eleger aqueles com quem vai compartilhá-

los.
122

 Por último, a ideia de autoexposição viabiliza ao titular do direito o privilégio de 

apenas se apresentar em público da forma que melhor lhe pareça.
123

 

 No que atine ao alcance da secundária
124

 liberdade geral de ação humana, pode-se 

afirmar que ela alberga “todo e qualquer comportamento individual, que deve ser, em 

princípio, livre de coerções estatais”.
125

 Isto é, a locução em pauta defere ao ser humano um 

direito de resistir às investidas do Estado sobre a sua liberdade, a não ser que decorram de 

_______________ 
116

  Cf. MARTINS, Leonardo. Liberdade e estado constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma complexa 

relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 48. 
117

  MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 48. 
118

  MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 48. 
119

  Cf. MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 49. 
120

  MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 49. 
121

  Cf. MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 49.  
122

  Cf. MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 50. 
123

  Cf. MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 50. 
124

  Porque a sua atuação só será oportunizada na medida em que a ação ou omissão humana não for resguardada, 

de saída, pela cláusula afeta ao desenvolvimento da personalidade, explicitada acima. 
125

  MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 50. 
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uma necessidade inarredável de se assegurar outros bens cuja conservação o próprio sistema 

normativo ordena.
126

   

 De todas as categorias do direito geral de liberdade expostas, observa-se, sem 

sombra de dúvidas, que a atitude de se drogar, em tese, guarda maior proximidade com o 

espectro da autodeterminação, não sendo certo ainda, entretanto, se o ato de se entorpecer 

representa ou não uma situação fática tutelada pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal de 

1988. 

 À míngua de uma específica concretização jurisprudencial no ordenamento 

jurídico brasileiro, principalmente na esfera do Supremo Tribunal Federal (STF), guardião e 

intérprete máximo da Carta Magna, afigura-se válido o recurso a pronunciamentos de duas 

Cortes Constitucionais estrangeiras – in casu, o Tribunal Constitucional Federal (TCF) 

alemão e a Corte Constitucional da Colômbia – sobre a problemática, como forma de trazer 

alguns aportes à discussão pátria.
127

 

 

3.2.2 Precedentes da jurisdição constitucional estrangeira 

 

 Por ocasião da apreciação do caso Cannabis,
128

 em 1994, o Tribunal 

Constitucional Federal (TCF) alemão foi instado a se manifestar sobre a legitimidade 

constitucional da criminalização
129

 das condutas de adquirir e portar, para fins de uso pessoal, 

substâncias produzidas a partir da espécie vegetal Cannabis sativa, com base, marcadamente, 

_______________ 
126

  Cf. NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. 

Coimbra: Coimbra Ed., 2011, p. 57. Para Robert Alexy, grosso modo, esse é o axioma que caracteriza um 

estado de liberdade. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, 

p. 380. 
127

  Duas razões principais, a nosso ver, são bastantes para repelir possíveis críticas a essa escolha: (i) a 

identidade entre os parâmetros constitucionais empregados (art. 2º I c/c art. 2º II 2, da Lei Fundamental de 

Bonn; art. 16, da Constituição Política da Colômbia de 1991; e art. 5º, caput, da Constituição Federal de 

1988) e (ii) o fato de serem a Alemanha e a Colômbia, em termos de costumes e de jurisprudência respeitante 

aos direitos fundamentais, países razoavelmente assemelhados com o Brasil.         
128

  Para um exame do inteiro teor do caso Cannabis, cf. MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de 

jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung 

E.V., 2005, pp. 248-263. 
129

  Contida, diga-se de passagem, em legislação (Lei de Entorpecentes) análoga à nossa Lei Federal n.º 

11.343/2006. 
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no direito geral de liberdade insculpido no art. 2 I (c/c art. 2 II 2) da Lei Fundamental de 

Bonn. Para ser mais rigoroso, suscitava-se uma suposta lesão ao elemento da 

autodeterminação ou, quando nada, à residual liberdade geral de ação humana.
130

 

 Na oportunidade, o Colegiado em foco se posicionou no sentido de que a 

circunstância de o art. 2 I (c/c art. 2 II 2) da Constituição alemã socorrer todo e qualquer 

comportamento individual, como sublinhado no item antecedente, não poderia ser traduzida 

como sinônimo de existência no ordenamento jurídico daquele país de um direito ao 

entorpecimento. 

 Neste particular aspecto, o Tribunal ainda registrou que, muito embora o 

enfatizado art. 2 I (c/c art. 2 II 2) salvaguarde todas as práticas do homem, independentemente 

de valoração quanto à sua relevância para o desenvolvimento da personalidade, apenas as 

atitudes incluídas na circunferência mais interna da vida privada mereceriam permanecer 

totalmente a salvo das intervenções do Estado, não sendo esse o caso do uso de drogas, ato 

cujas projeções na vida social desaconselham uma postura de indiferença por parte das 

autoridades públicas.             

 Foi mais além o TCF: assentou que, mesmo que se entendesse que esse direito de 

ficar em êxtase compunha o âmbito de proteção do direito geral de liberdade, ainda assim se 

apresentava como constitucional (já que consentânea com o sub-parâmetro da 

proporcionalidade em sentido estrito), no caso vertente, a ingerência do Estado na liberdade 

geral de ação humana.
131

  

 Anote-se, por oportuno, que tal conclusão não foi partilhada pela unanimidade dos 

membros do TCF, tendo o Juiz Sommer, em dissidência, pontificado que a tipificação penal 

_______________ 
130

  Cf. MARTINS, Leonardo. Liberdade e estado constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma complexa 

relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 53. 
131

  Veja-se que nem o caráter extremamente gravoso da intervenção estatal em debate (no caso, uma pena de 

privação de liberdade) foi capaz de fazer com que o TCF alemão atestasse a inconstitucionalidade do 

sancionamento criminal do consumo de maconha por desrespeito ao critério da proporcionalidade (ao 

subcritério da proporcionalidade em sentido estrito, mais especificamente). 
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da introdução, transporte, aquisição e posse de derivados da Cannabis sativa, em pequenas 

quantidades e para consumo próprio, infringia tanto o direito geral de liberdade (art. 2 I c/c 

art. 2 II 2) como a dignidade da pessoa humana (art. 1 I). 

 Na Colômbia, ao revés, no mesmo ano de 1994, a Corte Constitucional discordou 

da classificação como delitiva da conduta de levar consigo, ou conservar para seu próprio 

consumo, cocaína, maconha ou qualquer outra droga que produza dependência, em 

quantidade considerada como dose de uso pessoal. 

 Ao submeter o enquadramento em tela ao crivo do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, ou direito geral de liberdade, o Tribunal exprimiu 

sentença no sentido de que “é parte vital do interesse comum em uma sociedade personalista, 

como a que pretendeu configurar a Carta Política que hoje nos rege”, “que as pessoas sejam 

livres e autônomas para eleger sua forma de vida enquanto esta não interfira com a autonomia 

das outras”.
132

 

 Explanados os pontos cardeais a respeito do direito fundamental à liberdade, 

tendentes a manter irresoluta a polêmica em inspeção, cumpre, doravante, volver-se para o 

estudo do direito fundamental à vida privada,
133

 franquia cujo bem jurídico defendido também 

se reveste de incontroverso potencial de colisão com o intento estatal de perseguir 

criminalmente o usuário de drogas.  

 

3.3 O PARÂMETRO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA PRIVADA 

 

_______________ 
132

  COLÔMBIA. Acórdão. Corte Constitucional da República da Colômbia. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-221-94.htm>. Acesso em: 3 fev. 2014. 
133

  Direito este, a propósito, que se entrelaça largamente com o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana e com o direito fundamental à liberdade, sendo sintomático dessa constatação o fato de a liberdade, 

por exemplo, estar sendo, cada vez mais, trabalhada num sentido de livre arbítrio atribuído ao indivíduo (e a 

mais ninguém) para que configure a sua vida privada dentro das balizas que ache mais razoáveis. Nesse 

sentido, cf. MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito 

privado. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 138. 
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 Conforme o art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

 Como se percebe já de uma primeira leitura, o texto constitucional trouxe em seu 

bojo uma diferenciação, inclusive no plano da literalidade, entre os direitos fundamentais à 

intimidade e à vida privada. Examinemos, dessa forma, os âmbitos de proteção dos dois 

direitos da personalidade enfocados. 

 Filigranas doutrinárias à parte, certo é que o direito à intimidade atrai para si as 

experiências vivenciadas pelo ser humano naquele domínio circunscrito a ele ou, na melhor 

das hipóteses, a seus parentes e aos que privam de sua amizade.
134

 

 Em outras palavras, “significa a intimidade tudo quanto diga respeito única e 

exclusivamente à pessoa em si mesma, a seu modo de ser e de agir em contextos mais 

reservados ou de total exclusão de terceiros”.
135

 

  A seu turno, o direito à vida privada
136

 alcança os atos levados a efeito pelo 

indivíduo em interações particulares e sociais (como as concernentes ao seu ofício, por 

exemplo), cuja ciência ele mantém longe do público em geral.
137

 

  Ou seja, essa posição jurídico-subjetiva fundamental congloba aspectos pessoais 

cujo acesso é mais amplo do que aquele verificado em relação à intimidade, não havendo, 

_______________ 
134

  Cf. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 7. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 347; e GARCIA, Emerson. Conflito entre normas constitucionais: esboço de 

uma teoria geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 394. Numa visão ainda mais restritiva, Sidney Cesar 

Silva Guerra se posiciona no sentido de que a intimidade engloba a extensão na qual somente o sujeito, e 

mais ninguém, entra. GUERRA, Sidney Cesar Silva. A liberdade de imprensa e o direito à imagem. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 47. 
135

  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 670. 
136

  Walter Nunes da Silva Júnior entende que o direito à vida privada, a exemplo do direito à imagem, é um 

desdobramento do direito à intimidade. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual 

penal: teoria (constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 619 e 623.   
137

  Cf. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit., p. 347. No mesmo sentido, cf. 

TAVARES, André Ramos. op. cit., p. 670. Novamente sob um prisma mais limitativo, Sidney Cesar Silva 

Guerra ensina que a vida privada pode ser representada por aquela circunferência franqueada apenas às 

pessoas próximas, como é o caso dos familiares. GUERRA, Sidney Cesar Silva. op. cit., p. 47.  
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contudo, uma abertura tal que fuja do controle do seu respectivo titular, pois aí já se estaria 

diante de acontecimentos devidos à satisfação alheia.                 

 Do que foi dito, nota-se que, não obstante o uso de drogas pareça estar mais perto 

do universo de atuação do direito à intimidade, ele pode transitar facilmente desse espaço para 

a área de tutela do direito fundamental à vida privada, razão pela qual seguir-se-á, no trabalho 

em desenvolvimento, a parcela da literatura jurídica brasileira que prefere tratá-los sem 

nenhum distanciamento.
138

 

 Aludir-se-á, destarte, a um direito fundamental à vida privada em sentido 

amplo,
139

 cujo âmbito de proteção reúne as situações da vida contempladas tanto por um 

(direito à intimidade) quanto pelo outro (direito à vida privada em sentido estrito). 

 Dada a omissão da jurisprudência do STF também nesse quesito, uma vez mais 

será evocado precedente oriundo de órgão jurisdicional de cúpula pertencente a outro país. 

Em 2009, a Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina, provocada sobre a procedência 

constitucional de figura legal que apenava criminalmente o consumo de drogas, estabeleceu, à 

unanimidade de seus componentes, a incompatibilidade dessa resolução estatal com o 

dispositivo fundamental pelo qual se introduz o direito à privacidade (art. 19 da Constituição 

vigente desde a reforma de 1994).
140

 

_______________ 
138

  Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 391-392. Para os autores em pauta, o fato de a 

intimidade consubstanciar um mero círculo menor dentro do círculo maior da privacidade já desestimularia 

uma tentativa de encará-las de modo apartado, militando a favor desse entendimento também a ausência de 

fronteiras nítidas entre uma e outra esfera. Na mesma direção segue André Ramos Tavares, para quem a 

circunstância de o legislador constituinte originário ter feito uma escolha clara por cuidar da intimidade e da 

privacidade de maneira autônoma não inviabiliza a menção, na seara pedagógica, a um direito à vida privada 

em sentido amplo, dentro do qual estaria incluída a intimidade. TAVARES, André Ramos. Curso de direito 

constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 669.    
139

  Há quem dê primazia à terminologia direito à privacidade (lato sensu), até pela sua capacidade de se 

diferenciar mais cristalinamente, enquanto gênero, das espécies direito à intimidade e direito à vida privada. 

Nesse sentido, cf. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da 

personalidade. São Paulo: Atlas, 2001, pp. 47 e ss.   
140

  ARGENTINA. Recurso de hecho: Arriola, Sebastián y otros s/ causa nº 9080. Buenos Aires: 25 de agosto de 

2009. Disponível em: 

<http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=671140>. Acesso 

em: 3 fev. 2014. Sobreleva assinalar que essa não foi a primeira vez que a Corte se debruçou sobre a temática 

da criminalização do uso de drogas, antes possuindo uma jurisprudência que seus próprios membros 
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 Consoante o pensamento firmado pelo Tribunal, a legislação infraconstitucional 

impugnada, a partir do momento em que qualificou como delituoso o hábito de usar drogas, 

terminou por quebrantar o núcleo de que trata o art. 19 da Constituição da Nação Argentina, 

dentro do qual estão situadas as formas de agir humanas isentas de qualquer tentativa de 

controle por parte do Estado.141 

 Ante a limpidez do conflito entre a lei incriminadora e o art. 19 da Carta Magna 

Argentina, mandamento avaliado, no voto do Ministro Eugenio Raúl Zaffaroni, como o pilar 

fundamental da ordem jurídica daquele país, dado o seu papel de garantidor do sistema de 

liberdades individuais ali vigente, não restou à Corte alternativa senão a de declarar a 

inconstitucionalidade do pronunciamento do legislador ordinário, determinando, por via de 

conseqüência, a sua imediata exclusão do arcabouço normativo. 

 Feita a análise do tema à luz do valor fundamental e princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, bem como à vista dos direitos fundamentais à liberdade e à vida 

privada, parte-se nesse instante para a etapa posterior da presente dissertação, qual seja, a da 

submissão da imposição de sanções criminais aos usuários de drogas ao crivo da 

proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
denominaram de “ziguezagueante”. Compendiando brevemente as sentenças por ela exaradas, registre-se que 

a tese da criminalização obteve êxito nos casos “Colavini” e “Montalvo”, ao passo que a descriminalização 

foi chancelada no caso em evidência (“Arriola Sebastian y otros”) e no “Bazterrica” y “Capalbo”. 
141

  Idéia contida no voto do Ministro Ricardo Luis Lorenzetti. 
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4 A IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES CRIMINAIS AOS USUÁRIOS DE DROGAS SOB O    

CRIVO DA PROPORCIONALIDADE 

 

 A noção jurídica de proporcionalidade, desenvolvida a partir da segunda metade 

do século XX pelo Tribunal Constitucional Federal (TCF) alemão, assim como pela doutrina 

daquele país,
142

 aderiu com tal intensidade ao pensamento contemporâneo que poucos são os 

sistemas normativos hoje totalmente indiferentes aos seus influxos, principalmente quando se 

tem em mira o denominado mundo ocidental. 

 No Brasil especificamente, o conceito, importado pela via das doutrinas alemã e 

portuguesa, ao mesmo tempo em que influi massivamente, e cada vez mais, a forma de 

decidir dos aplicadores do Direito em geral, também tem despertado renhidas disputas na 

esfera teórica. 

 Uma delas, certamente, é aquela que almeja descobrir qual a raiz da 

proporcionalidade no texto da Constituição Federal de 1988, havendo, fundamentalmente, 

quem entenda que o instituto encontra o seu substrato maior no princípio fundante do Estado 

de Direito,
143

 no cânone do devido processo legal
144

 (em sua acepção material ou substantiva, 

_______________ 
142

  Cf. VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. A fungibilidade à luz dos princípios constitucionais: 

incidência do princípio da proporcionalidade. In: DIDIER Jr., Fredie; GOMES Jr., Luiz Manoel; 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Constituição e processo. Salvador: JusPODIVM, 2007, p. 612. 
143

  Nesse sentido, cf. BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade & da razoabilidade. 2. ed. 

Curitiba: Juruá, 2009, p. 105. Perfilhando tese semelhante, Paulo Bonavides ensina que o princípio da 

proporcionalidade está radicado na concepção moderna de Estado de Direito, vinculada não ao princípio da 

legalidade, mas ao princípio da constitucionalidade. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 

26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 398-399. 
144

  Nesse sentido, cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: 

estudos de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 72. 
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notadamente)
145

, no vínculo que une o legislador aos direitos fundamentais
146

 e, até mesmo, 

no princípio da isonomia.
147

 

 Outra delas é a que tenciona dissecar a relação da ideia em comento com a figura 

da razoabilidade,
148

 igualmente célebre nos dias de hoje, aqui e alhures, existindo juristas que 

se posicionam no sentido de equipará-las
149

 ou entrelaçá-las
150

 e que defendem que as duas 

construções dogmáticas, sob vários ângulos, encerram coisas tecnicamente distintas uma da 

outra.
151

  

 Além dessas duas, poder-se-ia citar também o dissenso acadêmico acerca da 

natureza jurídica da proporcionalidade, cuja qualificação teórica ora como princípio,
152

 ora 

_______________ 
145

  Nesse sentido, cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de 

uma dogmática constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 372-373; e STUMM, 

Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 1995, p. 173. 
146

  Nesse sentido, cf. MARTINS, Leonardo. Liberdade e estado constitucional: leitura jurídico-dogmática de 

uma complexa relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 121 e 

127. 
147

  Nesse sentido, cf. NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Manual de teoria geral do direito constitucional. São 

Paulo: Atlas, 2012, pp. 112-113 e 118-119.    

 
148

 Segundo o magistério de Eros Roberto Grau, ambas as expressões são apenas novas nomenclaturas dadas à 

vetusta equidade. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 283. No mesmo sentido, mas se referindo somente à proporcionalidade, cf. DANTAS, 

David Diniz. Interpretação constitucional no pós-positivismo: teoria e casos práticos. 2. ed. São Paulo: 

Madras, 2005, p. 286.           
149

  Nesse sentido, cf. BARROSO, Luís Roberto. op. cit., pp. 372-373; BARROS, Suzana de Toledo. O 

princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos 

fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 54; e COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação 

constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 169.   
150

  Para Odete Medauar, o sentido e alcance da razoabilidade estão conglobados pelo princípio da 

proporcionalidade. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 18. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 150. No mesmo sentido, cf. FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação judicial da 

discricionariedade administrativa: no regime jurídico-administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2000, p. 68. Em sentido diametralmente oposto, Celso Antônio Bandeira de Mello sustenta que o princípio da 

proporcionalidade é que está contido no princípio da razoabilidade. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de direito administrativo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 114. No mesmo sentido, cf. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 

303; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1997, p. 72; 

BEZERRA, Paulo César Santos. Lições de teoria constitucional e de direito constitucional. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2009, p. 241; e MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Teoria geral de direito público. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 72.    
151

  Nesse sentido, cf. SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, ano 91, 

n.º 798, pp. 30-31. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr. 2002; BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da 

proporcionalidade & da razoabilidade. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009, pp. 181-186; CRISTÓVAM, José 

Sérgio da Silva. Colisões entre princípios constitucionais: razoabilidade, proporcionalidade e argumentação 

jurídica. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 194-196; e MOTA, Marcel. Pós-positivismo e restrições de direitos 

fundamentais. Fortaleza: OMNI, 2006, pp. 127-130. 
152

  Nesse sentido, cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: 

estudos de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 64; e GUERRA FILHO, Willis Santiago. 
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como regra,
153

 ora como critério,
154

 ora como máxima,
155

 ora como norma de segundo grau 

(ou postulado normativo aplicativo),
156

 entre outras variantes menos votadas, resume bem a 

amplitude e a complexidade da discussão a respeito de como deva ser classificado o conceito 

em análise.     

 Até pelo fato de não constituir o objeto central do presente capítulo, buscar-se-á 

extrair da literatura jurídica especializada não os argumentos esgrimidos de lado a lado nos 

três debates acima aludidos (fonte na Constituição Federal de 1988, tipo de interação com a 

razoabilidade e natureza jurídica), mas apenas as considerações sobre o conteúdo 

incontroverso do instituto da proporcionalidade, cujos elementos clássicos (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), uma vez confrontados, nos permitirão 

responder se a imposição de sanções criminais aos usuários de drogas respeita ou infringe este 

parâmetro constitucional.
157

 

 

4.1 PRÉ-REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE 

 

 Antes de se adentrar no exame propriamente dito das três dimensões básicas 

integrantes da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito), é preciso que se tenha em mente que a sua aplicação pressupõe, aqui, a presença de 

                                                                                                                                                         
Princípio da proporcionalidade e teoria do direito. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis 

Santiago (Org.). Direito constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 

2013, pp. 269-270. 
153
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não como um princípio “simplesmente” constitucional. CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Princípios 

constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 194-195. No mesmo sentido, cf. BARACHO, José Alfredo de 

Oliveira. Direito processual constitucional: aspectos contemporâneos. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 
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três nuanças essenciais, quais sejam, (i) a existência de afetação à área de proteção de um ou 

mais direitos fundamentais, (ii) a configuração de uma intervenção do Estado e (iii) o 

delineamento de uma justificação de índole constitucional para esta ingerência do aparelho 

estatal.
158

   

 Em se tratando de criminalização do uso de drogas, quanto ao primeiro ponto, 

como já relatado no Capítulo 3 desta dissertação, é bem plausível que se fale em uma 

vulneração dos objetos de tutela dos direitos fundamentais à liberdade e à vida privada (em 

sentido amplo), sendo a violação – em tese – desta última franquia, inclusive, o argumento 

central do Recurso Extraordinário n.º 635.659 (com repercussão geral já reconhecida pelo 

STF), por meio do qual a Defensoria Pública do Estado de São Paulo questiona a 

constitucionalidade do art. 28 da Lei Federal n.º 11.343/2006. 

 Já em relação ao segundo tópico, também é tranquila a caracterização da 

intervenção estatal na esfera de interesses do indivíduo, pois se está claramente diante de uma 

ação do Estado que inviabiliza, “em parte ou totalmente, um comportamento correspondente a 

um direito fundamental”
159

 ou liga “ao seu exercício uma consequência jurídica negativa 

mediante uma proibição sancionada”.
160

 

 Por último, é defensável admitir a existência de um respaldo constitucional para a 

ingerência estatal em tela, já que a limitação dos direitos fundamentais incidentes no caso 

(liberdade e vida privada em sentido amplo), por meio de lei, ocorre para “a proteção de bens 

jurídicos constitucionais”
161

 como a segurança e, principalmente, a saúde pública – objeto 

jurídico do delito discriminado no art. 28 da Lei Federal n.º 11.343/2006.
162
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 Destarte, vislumbrados sem maiores dificuldades os três pressupostos para o 

emprego da proporcionalidade acima listados, parte-se agora para o estudo dos sub-

parâmetros, por assim dizer, da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido 

estrito. 

 

4.2 O EXAME DE ADEQUAÇÃO 

 

 De uma forma geral, pode-se afirmar que adequado é “o meio com cuja utilização 

a realização de um objetivo é fomentada, promovida, ainda que o objetivo não seja 

completamente realizado”.
163

 Dito de outro modo, “será adequado o meio justificado por 

avaliações empíricas baseadas na comparação entre a situação criada após a intervenção e a 

situação na qual é efetivamente atingido o propósito”.
164

   

 O que nos cumpre, portanto, é dizer se a criminalização do uso de drogas favorece 

ou não a erradicação/diminuição do consumo de substâncias do tipo, protegendo, por 

conseguinte, valores como a segurança e a saúde públicas. 

 Ao menos em um primeiro momento, tal tarefa parece restar facilitada, porquanto, 

após tantos anos de políticas antidrogas focadas na persecução penal do usuário (eventual ou 

problemático),
165

 já é possível se lidar hoje muito mais com informes concretos do que com 

meras suposições. 
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 Assim sendo, procurar-se-á descortinar, no quesito em apreço, qual a tendência 

verificada entre nós na área do consumo de drogas, de maneira que, uma vez esclarecido o 

efeito prático das medidas de criminalização no panorama do uso de entorpecentes no Brasil 

(se é de aumento, estabilização ou diminuição), se possa assentar, com o mínimo de 

segurança, a observância ou não do componente inaugural da proporcionalidade, leia-se, do 

sub-parâmetro da adequação (ou da conformidade).
166

    

 Com efeito, o que os dados estatísticos revelam, sem grandes controvérsias, é que 

a adesão dos cidadãos brasileiros à utilização de drogas ilícitas não retrocedeu em face da 

política de criminalização levada a cabo por sucessivos governos, da direita à esquerda no 

espectro ideológico, tendo apresentado, na interpretação mais condescendente, somente um 

viés de estabilização – o que, de resto, pode ser enquadrado perfeitamente como parte de um 

fenômeno mais amplo, de escala mundial. 

 No ano de 2001, foi realizado, pelo Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas (CEBRID), junto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), 

unidade administrativa pertencente à estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o I 

Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, objetivando, 

essencialmente, “estimar, pela primeira vez no país, a prevalência do uso ilícito de drogas, de 

álcool, de tabaco e o uso não médico de medicamentos psicotrópicos, além de esteroides 

anabolizantes”.
167

 

 Concluída a investigação, duas constatações em particular avultaram em 

importância: (i) 19,4% da população consultada já havia feito uso de drogas ilícitas pelo 

                                                                                                                                                         
para que, entre outras condutas, a posse de entorpecentes fosse enquadrada como delito (caso cometida 

intencionalmente), devendo ser aplicadas, na hipótese de a ação se revestir de maior gravidade, penas de 

prisão ou outras de privação de liberdade (art. 36, 1, “a”). 
166

  Cf. PIVA, Otávio. Comentários ao art. 5º da constituição federal de 1988 e teoria dos direitos 

fundamentais. 3. ed. São Paulo: Método, 2009, p. 41.   
167

  CEBRID. O uso de drogas psicotrópicas no Brasil. Disponível em: <http://www.cebrid.epm.br/index.php>. 

Acesso em: 23 ago. 2014. 



64 

menos uma vez ao longo da vida; e (ii) 6,9% do universo de indivíduos mostrado no item 

anterior indicou a maconha como a droga utilizada.
168

 

 Avançando-se no tempo, já em 2005, empreendeu-se o II Levantamento 

Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, ocasião em que se verificou que o 

percentual dos que já tiveram contato com drogas ilícitas tinha subido de 19,4% para 22,8%. 

O índice dos que afirmaram ser a maconha a droga consumida, por sua vez, aumentou de 

6,9% para 8,8% nesse intervalo de quatro anos (2001 a 2005).
169

 

 Como salientado, tais números, grosso modo, não destoam daqueles encontrados 

nas sondagens de alcance mundial, cujos resultados, em nenhum momento, são capazes de 

apontar para uma queda estatisticamente relevante no quantitativo de homens e mulheres 

usuários de drogas, não obstante ainda ser a política de criminalização do consumo a mais 

adotada no cenário internacional, até mesmo porque é a recomendada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU)
170

 e a difundida pela diplomacia mais influente do planeta, a norte-

americana. 

 A título de ilustração do que foi asseverado no parágrafo anterior, recorrer-se-á 

aos quatro últimos Relatórios Mundiais sobre Drogas, elaborados pelo Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), órgão multilateral com representação no Brasil 

desde o ano de 1991, quando foi instalado com o escopo de auxiliar o Estado brasileiro na 

_______________ 
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efetivação das obrigações assumidas com a ratificação das Convenções da ONU sobre 

Controle de Drogas. 

 No documento de 2011, restou demonstrado que cerca de 210.000.000 de pessoas 

– o que encerrava 4,8% da população global entre 15 e 64 anos – haviam usado alguma 

substância ilícita pelo menos uma vez em anos anteriores, chegando-se à conclusão de que o 

consumo de drogas, inclusive o de nível problemático (0,6% da população entre 15 e 64 anos 

de idade), se estabilizara.
171

 

 Já em 2012, o estudo estimou que perto de 230.000.000 de indivíduos, ou 5% da 

população adulta mundial (de 15 a 64 anos), utilizaram alguma droga ilícita pelo menos uma 

vez no ano de 2010, informando, outrossim, que os usuários classificados como 

problemáticos, nomeadamente os dependentes de heroína e cocaína, totalizavam cerca de 

27.000.000 de pessoas, algo próximo a 0,6% da população global adulta, ou 1 em cada 200 

seres humanos.
172

 

 Em 2013, o UNODC noticiou que “a situação mundial do uso de drogas tem se 

mantido estável. (...) O aumento no número estimado de usuários todo ano é um reflexo, em 

grande parte, do aumento da população mundial”.
173

 

 Como já era de se esperar, diante da assertiva feita pela instituição no ano 

anterior, o Relatório comunicou, em 2014, que a prevalência do uso de drogas no mundo 

permanecia inalterada, anunciando, ainda, que aproximadamente 243.000.000 de pessoas, ou 

5% da população global entre 15 e 64 anos de idade, tinham consumido alguma espécie de 

droga ilícita no ano de 2012, e que os usuários reputados como problemáticos giravam em 
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torno de 27.000.000, cerca de 0,6% da população adulta mundial, ou 1 em cada 200 

habitantes do planeta.
174

 

 Ante o explanado, torna-se evidente a inaptidão da criminalização do uso de 

drogas para a consecução do objetivo por ela enunciado, qual seja, erradicar/diminuir o 

consumo de substâncias do tipo (resguardando, assim, bens jurídico-constitucionais como a 

segurança e a saúde públicas), pois nem mesmo o decurso de vários e vários anos foi 

suficiente para que tal medida conseguisse provocar uma subtração mínima no universo de 

usuários. 

 Em realidades como essa, a rigor, o diagnóstico não pode ser outro senão o da 

incongruência com o texto constitucional, conforme ressaltado com propriedade na passagem 

abaixo disposta: 

 

Mas pode acontecer que uma lei ou ato normativo reputado adequado no momento 

de sua edição mostre-se, ao longo do tempo, divorciado dos fins constitucionalmente 

fixados, seja porque os efeitos previstos não se concretizaram, seja ainda porque 

houve a ocorrência de conseqüências jurídicas contrárias aos ditames 

constitucionais. Num e noutro caso haverá uma incompatibilidade futura da lei com 

a Constituição.
175

  

  

 De qualquer maneira, mesmo com a presença dessa flagrante inadequação (e, 

logicamente, inconstitucionalidade) da política, dar-se-á continuidade, aqui, ao exame dos 

demais sub-parâmetros da proporcionalidade (necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito), até como forma de se jogar luzes sobre a maior quantidade possível das facetas 

envolvidas na discussão a respeito da tipificação penal do uso de estupefacientes. Destarte, 

seguir-se-á doravante para a inspeção do elemento da necessidade.       

 

4.3 O EXAME DE NECESSIDADE 
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67 

 No que concerne a esse que é o segundo desdobramento da proporcionalidade, 

diz-se que “o meio deve se mostrar „exigível‟, o que significa não haver outro, igualmente 

eficaz, e menos danoso a direitos fundamentais”.
176

 Quer-se dizer com isso que uma lei ou ato 

normativo “que limita um direito fundamental é somente necessário caso a realização do 

objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por meio de outro 

ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido”.
177

 De imediato, para fins 

de melhor compreensão, é de bom alvitre decompor a formulação transcrita acima, 

identificando-se, no caso vertente, cada uma de suas correspondentes categorias. 

 Em primeiro lugar, designe-se como ato estatal limitador de direitos fundamentais 

a Lei Federal n.º 11.343/2006, a qual, em seu art. 28, criminaliza as condutas de adquirir, 

guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incriminando, 

outrossim, a ação de quem, novamente para consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 

destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar 

dependência física ou psíquica. 

 Em continuidade, despontam os direitos fundamentais à liberdade e à vida privada 

como as franquias restringidas na espécie, como bem delineado, afinal, no Capítulo 3 desta 

dissertação. 

 E, por fim, a título de finalidade a ser impulsionada com o repúdio penal ao uso de 

drogas, também conforme já salientado, se sobressai a erradicação/diminuição do número de 

consumidores de substâncias entorpecentes, a fim de que sejam tutelados interesses gerais 

como a segurança e a saúde públicas. 
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 Firmadas tais premissas, a indagação que se impõe, no item em apreço, é a 

seguinte: em relação à criminalização ora representada pelo art. 28 da Lei Federal n.º 

11.343/2006, há, dentre aqueles equivalentemente adequados para a erradicação/diminuição 

do número de consumidores de substâncias entorpecentes, meios à disposição do Estado que 

sejam menos traumáticos para os direitos fundamentais à liberdade e à vida privada do 

usuário de droga? Para a superação de tão decisiva pergunta, nos ateremos a duas das 

respostas mais lembradas nos escritos sobre drogadição.  

 

4.3.1 Campanhas publicitárias anti-drogas  

  

 A veiculação de campanhas publicitárias massivas, nos mais diferentes meios de 

comunicação (rádio, televisão, jornais, revistas, Internet etc.), voltadas ao esclarecimento da 

sociedade (particularmente, dos grupos mais vulneráveis, como é o caso das gestantes e dos 

jovens e adolescentes) acerca dos malefícios ocasionados pelas drogas, tem sido um desses 

meios exibidos, tanto no debate público nacional como no estrangeiro, como alternativos à 

política criminalizatória em perspectiva. 

 Quando se tem em mira as consequências reais trazidas por essa estratégia para 

algumas searas em que foi corretamente aplicada, vê-se que, a priori, é possível que não se 

esteja diante de uma solução meramente retórica ou panfletária – como, infelizmente, são 

tantas nesse terreno da discussão sobre as drogas. 

 Basta se tomar como referencial de análise o quadro pertinente ao fumo de tabaco, 

hábito que, apesar de nunca ter sido criminalizado (antes pelo contrário, o cigarro foi por anos 

a fio até mesmo objeto de glamourização, do cinema à propaganda comercial), só fez 

arrefecer no transcurso das décadas, descortinando uma curva descendente que em tudo se 

contrapõe àquela tendência vivenciada na órbita das drogas qualificadas como ilícitas. Senão 

confira-se. 
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 No ano de 1989, uma enquete denominada Pesquisa Nacional sobre Saúde e 

Nutrição, efetuada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assinalou que 

32% da população brasileira com 18 anos ou mais de idade podia perfeitamente ser 

enquadrada como fumante.
178

 

 Dezenove anos depois, a Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab), encartada no 

bojo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), da lavra do mesmo IBGE, 

revelou que a prevalência de fumantes entre os brasileiros com 15 anos ou mais de idade era 

de “apenas” 17,2%.
179

 

 Isto é, malgrado tenha havido um prolongamento da faixa etária considerada (dos 

maiores de 18 para os maiores de 15 anos), o índice de fumantes no Brasil teve uma erosão de 

quase 50% no lapso temporal compreendido entre 1989 e 2008.  

 E não ficou por aí. Consoante o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 

(LENAD), conduzido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas 

do Álcool e Outras Drogas (INPAD), ligado à Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), que contou com uma amostragem de 4.607 participantes de 14 anos ou mais de 

idade, em 149 municípios sorteados, o percentual de fumantes, que era de 19,3% no I LENAD 

(2006), foi para 15,6% em 2012, tendo se verificado um decréscimo no consumo de tabaco 

nas cinco regiões do Brasil, em ambos os gêneros (masculino e feminino) e em quase todas as 

classes sócio-econômicas (a exceção ficou por conta da Classe A, onde o tabagismo 

recrudesceu 110%).
180

 

 No mesmo diapasão, a investigação intitulada “Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico” (VIGITEL), realizada anualmente 
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pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em 

Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (USP), com maiores de 18 anos residentes 

nas 26 capitais e no Distrito Federal, atestou que a prevalência de fumantes baixou de 15,7% 

para 11,3% entre os anos de 2006 e 2013.
181

                 

 Mais. De acordo com o Ministério da Saúde e a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, o consumo de cigarros per capita no país caiu 65% entre os anos de 1980 e 2010, 

sendo 32% entre as décadas de 1980-1989 e 1990-1999, e 33% entre as décadas de 1990-1999 

e 2000-2009.
182

  

 Evidentemente, nem toda essa redução pode ser creditada às iniciativas 

governamentais afetas à publicidade anti-tabaco, merecendo relevo, também, uma série de 

outras atitudes públicas, como é o caso da proibição legal de se fumar em lugares fechados
183

 

e da crescente tributação incidente sobre o produto, a qual, ao elevar o preço final cobrado ao 

consumidor, teve o nítido condão de ajudar no recuo da demanda por cigarros e 

congêneres.
184

  

_______________ 
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OPAS. Respira Brasil. Brasília, DF: INCA, 2011. Disponível em: 
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  Tal conclusão foi certificada pela Pesquisa Internacional de Tabagismo (ITC), liderada pela Universidade de 

Waterloo, do Canadá, e coordenada no Brasil pela Secretaria-Executiva da Comissão Nacional para 

Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CONICQ), com o auxílio da Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), da Fundação do Câncer, do Centro de Estudos sobre Tabaco e 



71 

 De todo modo, é plenamente aceitável atribuir boa parte do sucesso recente da 

luta contra o tabaco à divulgação generalizada de conteúdos contendo alertas aos fumantes e 

não-fumantes, sendo exemplar dessa opção estatal a difusão de imagens chocantes retratando 

os males associados ao cigarro, bem como a transmissão de frases de advertência sobre os 

perigos trazidos por compostos químicos como a nicotina, o monóxido de carbono e o 

alcatrão. Para corroborar o quanto dito nesse parágrafo, pedir-se-á auxílio aos números mais 

uma vez.  

 Uma pesquisa de opinião capitaneada pelo Instituto Datafolha, no já distante ano 

de 2002, em 126 municípios e com 2.216 pessoas com mais de 18 anos de idade, mostrou que 

67% dos fumantes sentiram desejo de abandonar o vício desde que as imagens chocantes e as 

frases de advertência passaram a ser propagadas nas mídias em geral, patenteando o 

levantamento, outrossim, que 54% mudaram a percepção que possuíam sobre os danos 

provocados pelo tabaco no funcionamento do organismo e estão apreensivos com o seu estado 

de saúde.
185

 

 Mais recentemente, o Relatório da ITC Brasil sobre Publicidade, Promoção e 

Patrocínio de Tabaco (2009-2013), dirigida pela Universidade de Waterloo (Canadá), com a 

ajuda de diversas instituições governamentais e não-governamentais pátrias (INCA, SENAD, 

Fundação do Câncer, ACT e CETAB/ENSP), revelou que, uma vez confrontados com a 

pergunta “Até que ponto as advertências sanitárias lhe fazem pensar a respeito dos riscos à 

saúde do fumo, se é que te fazem pensar sobre isso?”, 32,7% dos fumantes brasileiros 

responderam afirmativamente.
186
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Tabagismo (ACT). FIOCRUZ. Impostos reduzem o consumo de cigarro. Brasil, 2 de janeiro de 2014. 

Disponível em: <http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/pesquisa-aponta-que-aumento-de-impostos-reduz-

consumo-de-cigarros>. Acesso em: 1 jan. 2015.       
185
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 Não há dúvidas, portanto, que, no tocante ao enfrentamento do consumo de 

tabaco, os anúncios e peças publicitárias orientados para a conscientização da população 

foram, sim, de grande valia, não devendo essa assertiva ser vislumbrada, todavia, como uma 

garantia antecipada de eficácia da estratégia nos domínios do uso de substâncias ilícitas, 

quando nada, porque estas, além de causar dependência física e psíquica, possuem capacidade 

para alterar o estado de consciência do homem, o que as torna, sob certos aspectos, de trato 

mais complexo do que os cigarros convencionais, por exemplo.               

 De qualquer forma, tratando-se de uma alternativa não descartável a priori, pode 

o Parlamento, dentro de sua liberdade de elaboração de prognósticos, adotá-la em relação às 

drogas hoje proscritas, sem que, com isso, venha a ter impugnada a sua opção à luz do sub-

parâmetro da adequação, porquanto: 

 

Não se pode esquecer, contudo, que a lei ou ato normativo, sendo fruto do exercício 

da atividade legislativa (típica ou atípica) é, no momento de sua edição, apenas uma 

previsão abstrata, cujos efeitos concretos somente se revelarão com o decurso do 

tempo. Em assim o sendo, é possível que a prognose legislativa contida na norma 

não se confirme no plano concreto. (...) Por essa razão, o exame de adequação deve 

ser feito sob um enfoque negativo. Vale dizer: se, no momento de sua edição, uma 

lei ou ato normativo mostrar-se manifestamente inidôneo para alcançar o objetivo a 

que ele se propõe, então haverá ensejo ao reconhecimento de sua inadequação.
187 

  

 Assentada essa tese, dar-se-á seguimento ao presente trabalho, agora com a 

abordagem do outro meio usualmente indicado pelos especialistas em drogadição como mais 

vantajoso do que a pura e simples criminalização do consumo de entorpecentes, qual seja, a 

política de redução de danos.            

 

4.3.2 A política de redução de danos 

 

_______________ 
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  DITTRICH, Cícero. O conteúdo e o sentido do princípio da proporcionalidade e sua identificação na ordem 

constitucional brasileira vigente. In: CRUZ, Paulo Márcio; GOMES, Rogério Zuel (Coord.). Princípios 

constitucionais e direitos fundamentais: contribuições ao debate. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 147-148. 
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 Sinteticamente, a política de redução de danos consiste num “conjunto de medidas 

de saúde pública voltadas a minimizar as consequências adversas do uso de drogas”,
188

 tendo 

como vetor primordial aquele segundo o qual “muitos usuários, por vezes, não conseguem ou 

não querem deixar de usar drogas e, mesmo assim, precisam ter os riscos decorrentes do seu 

uso minimizados”.
189

 

 Com um antecedente remoto na Inglaterra datado de 1926, quando foi facultado 

aos profissionais de medicina receitar, com amparo legal e como tática do tratamento de 

desintoxicação, opiáceos para os dependentes desta substância, a política de redução de danos 

ganhou notoriedade mundial na década de 80, a partir da emergência da experiência 

holandesa, consubstanciada na distribuição gratuita de seringas para os viciados em drogas 

injetáveis (heroína, v. g.), como forma de se combater, a princípio, a proliferação de 

hepatite.
190

 

 No Brasil, após uma implementação inaugural sem coesão e restrita a algumas 

poucas grandes cidades (Santos, São Paulo, Porto Alegre e Salvador), as ações de redução de 

danos foram reguladas pela Portaria n.º 1.028, de 1º de julho de 2005, do Ministério da 

Saúde,
191

 sendo dirigidas, prioritariamente, “a usuários ou a dependentes que não podem, não 

conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos 

associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo” (art. 2º). 

_______________ 
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 A mencionada normatização contemplou três grandes diretrizes, a saber, (i) 

informação, educação e aconselhamento, (ii) assistência social e à saúde, e (iii) 

disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/AIDS e Hepatites 

(art. 3º). Especialmente para as duas primeiras linhas de atuação, vale a pena ressaltar, o 

Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, enumerou projeções específicas 

destinadas a concretizá-las. 

 No campo da informação, educação e aconselhamento, são elas: (i) informações 

sobre os possíveis riscos e danos relacionados ao consumo de produtos, substâncias ou drogas 

que causem dependência, (ii) desestímulo ao compartilhamento de instrumentos utilizados no 

aludido consumo, (iii) orientação sobre prevenção e conduta em caso de intoxicação aguda 

(“overdose”), (iv) prevenção das infecções pelo HIV, hepatites, endocardites e outras 

patologias de padrão de transmissão similar, (v) orientação para prática do sexo seguro, (vi) 

divulgação dos serviços públicos e de interesse público, nas áreas de assistência social e de 

saúde, e (vii) divulgação dos princípios e garantias fundamentais assegurados na Constituição 

Federal e nas declarações universais de direitos (art. 4º, § 1º). 

 Já na esfera da assistência social e à saúde, as providências a serem tomadas pelo 

Estado brasileiro, ainda de acordo com a Portaria n.º 1.028/2005, do Ministério da Saúde, são 

as que se seguem: (i) tratamento à dependência causada por produtos, substâncias ou drogas, 

(ii) diagnóstico da infecção pelo HIV e o tratamento da infecção pelo HIV e da AIDS, (iii) 

imunização, diagnóstico e tratamento das hepatites virais, (iv) diagnóstico e tratamento das 

doenças sexualmente transmissíveis (DST), e (v) orientação para o exercício dos direitos e 

garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e quaisquer outros relativos à 

manutenção de qualidade digna da vida (art. 5º, parágrafo único).        
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 Com a Lei Federal n.º 11.343/2006, a política de redução de danos passou a ter 

mais um pilar no ordenamento positivo brasileiro,
192

 porquanto o art. 20 do dito diploma legal 

é cristalino ao enunciar que “constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de 

drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da 

qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas”.   

 Na realidade, não são tantos os levantamentos estatísticos que têm por objeto 

avaliar o êxito ou o malogro da política ora enfocada. Há dados, entretanto, atestando que 

23% dos usuários de drogas vão em busca da desintoxicação definitiva depois de serem 

acolhidos por alguma das iniciativas de redução de danos.
193

 No Canadá, mais precisamente 

em Vancouver, observou-se que os dependentes com maior grau de envolvimento com tais 

ações tinham 17 vezes mais chances de ingressar em um tratamento para largar de vez a 

adicção.
194

 

 No Brasil, o Programa “De Braços Abertos”, implantado pela Prefeitura de São 

Paulo, no início de 2014, na região paulistana conhecida como “Cracolândia”, por intermédio 

do qual os usuários recebem moradia, alimentação, emprego e tratamento multidisciplinar, já 

começa a ostentar importantes conquistas. Nove meses depois de instituído, o Poder Público 

municipal assegurou que, dos 513 viciados assistidos pelo projeto, “23 receberam o atestado 

médico de aptidão ao mercado de trabalho. Outros 122 estão em tratamento voluntário contra 

dependência química”. Além disso, “o consumo de crack entre os beneficiários do Programa 

_______________ 
192
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foi reduzido, em média, de 50% a 70%. De uma média inicial de 10 a 15 pedras por dia, o 

consumo passou à média de cinco pedras diárias, concentrado no período noturno (...)”.
195

        

 Mesmo diante da insuficiência desses números para a certificação da total 

eficiência da política de redução de danos, é, no mínimo, defensável pensar que a efetivação 

de todas as providências por ela reclamadas (ver as encartadas, por exemplo, na Portaria n.º 

1.028/2005, do Ministério da Saúde), e desde que oferecidos, obviamente, igual período de 

tempo e os mesmos recursos humanos e financeiros já concedidos à estratégia da “guerra às 

drogas”, produziria resultados muito mais alvissareiros do que aqueles gerados até o momento 

pela criminalização do consumo. 

 De tudo, o que se enxerga são dois meios alternativos à tipificação penal do uso 

de entorpecentes (campanhas publicitárias anti-drogas e política de redução de danos) que 

são, a um só tempo, significativamente menos gravosos para os direitos fundamentais à 

liberdade e à vida privada detidos pelos toxicômanos, e, a priori, dotados de maior aptidão 

para promover o objetivo de erradicar/diminuir o consumo de estupefacientes, dando 

concreção aos interesses gerais concernentes à saúde e à segurança públicas. 

 A propósito, não é inútil relembrar o seguinte quadro: se, na pior das hipóteses, a 

previsão dos agentes estatais (nomeadamente daqueles que exercem a função legiferante) for 

no sentido de que os dois meios acima delimitados possuem idoneidades pelo menos 

próximas à da criminalização para alcançar a finalidade colimada, a adoção de um 

(campanhas publicitárias anti-drogas) ou de outro (política de redução de danos), ou dos dois 

em conjunto, já tem que ocorrer em caráter imperativo, dado o menor ônus para o arcabouço 

dos direitos fundamentais titularizados pelos usuários de drogas, destacadamente para aquelas 

prerrogativas inerentes à liberdade e à vida privada. 

_______________ 
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2014. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=186198>. 
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 Levando-se em conta que as campanhas publicitárias anti-drogas e a política de 

redução de danos guardam, pelo menos em tese, virtualidades superiores às da criminalização, 

a escolha de uma das duas medidas, em detrimento desta última mais radical, se impõe com 

ainda mais vigor.
196

 Sendo direto: há, no caso, sólidos elementos a respaldar a 

incompatibilidade da tipificação penal do consumo de drogas com o sub-parâmetro da 

necessidade ou da exigibilidade,
197

 consectário clássico – e, talvez, o mais decisivo – da noção 

de proporcionalidade.  

 Devidamente revisitados os dois meios mais frequentemente sugeridos como 

suscetíveis de substituírem a imposição de sanções criminais aos usuários de drogas, porque 

equipolentes em adequação para o alcance do fim almejado e menos prejudiciais para as 

franquias aplicáveis à espécie (direitos fundamentais à liberdade e à vida privada), avançar-se-

á para a averiguação da congruência da criminalização em foco com a prescrição da 

proporcionalidade em sentido estrito, desdobramento último do instituto da 

proporcionalidade. 

 Por oportuno, é de se deixar anotado desde logo: essa continuidade do estudo à luz 

da proporcionalidade, totalmente dispensável caso estivesse em elaboração um 

pronunciamento de natureza judicial, por exemplo, eis que os alicerces da política 

criminalizatória em pauta soçobraram já diante do obstáculo representado pelo sub-parâmetro 

da adequação, se dá em cumprimento ao propósito anteriormente declarado de se trazer à 

baila o maior número possível de subsídios para o entendimento dessa controvérsia sobre – 

_______________ 
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em última análise – a constitucionalidade ou não da repressão penal do hábito de ingerir 

entorpecentes.                                             

 

4.4 O EXAME DE PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

 

 No particular aspecto da proporcionalidade em sentido estrito, o que se exige é 

“um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a 

importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a 

adoção da medida restritiva”.
198

 De saída, faz-se mister pontuar que a ideia de direito 

fundamental colidente, acima esposada, engloba também a figura dos interesses gerais 

guarnecidos pelo texto constitucional, de que são exemplos notórios a saúde e a segurança 

públicas.
199

 

 Assim sendo, “quanto mais sensível a intervenção na esfera jurídica do indivíduo, 

mais relevante deve se caracterizar o interesse da coletividade que se busca proteger”.
200

 Ou, 

em outras palavras, “a valoração comparativa é ditada em função do „peso e urgência do 

interesse geral‟ em questão, como também deve considerar os interesses individuais objeto de 

proteção por parte da ordem jurídica”.
201

 

 Pois bem. Em primeiro lugar, é inegável que, com a vigência da Lei Federal n.º 

11.343/2006, e a consequente despenalização de algumas das condutas descritas no seu art. 

28,
202

 houve um decréscimo notável no grau de afetação à esfera jurídica daqueles que fazem 

uso de drogas.  
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 Como é de amplo conhecimento, até a aprovação da Lei Federal n.º 11.343/2006, 

vigorava entre nós a Lei Federal n.º 6.368/1976, que dispunha sobre medidas de prevenção e 

repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou determinadoras de 

dependência física ou psíquica, e dava outras providências. 

 Por meio do seu art. 16, tal normatização preceituava pena de detenção, de 6 

meses a 2 anos, mais pagamento de 20 a 50 dias-multa, para os atos de adquirir, guardar ou 

trazer consigo, para fins de uso próprio, substância entorpecente ou causadora de dependência 

física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. 

 Revogada a Lei Federal n.º 6.368/1976, as condutas dispostas no seu art. 16 

passaram a compor o art. 28, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, ao lado das ações de ter 

em depósito ou transportar, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar.
203

  

 Este diploma legal, a seu turno, estipulou, para tantos quantos se enquadrem nos 

núcleos do seu art. 28, as penalidades a seguir discriminadas: a) advertência sobre os efeitos 

das drogas;
204

 b) prestação de serviços à comunidade, a ser 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; e c) medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. 

                                                                                                                                                         
da doutrina, bem como a jurisprudência do STF, se inclinado no sentido de proclamar a sobrevinda de uma 

simples despenalização.  
203

  A teor do § 1º do mesmo art. 28, estão no mesmo patamar de reprovabilidade as iniciativas de semear, 

cultivar ou colher, para consumo pessoal, plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de 

substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.  
204

  Acerca dessa penalidade, cumpre registrar a pertinente crítica feita por Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho, Adriana Therezinha Carvalho Souto Castanho de Carvalho e Paula Castello Branco Camargo, de 

acordo com os quais falta ao Poder Judiciário preparo técnico e científico para a tarefa de advertir usuários 

sobre os efeitos das drogas. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de; CARVALHO, Adriana 

Therezinha Carvalho Souto Castanho de; CAMARGO, Paula Castello Branco. Controle jurisdicional da 

instituição de tipos penais: análise do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. Revista da EMERJ, v. 10, n.º 38, p. 

128. Rio de Janeiro: EMERJ, abr./mai./jun. 2007.     
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 Para a hipótese de o infrator se recusar injustificadamente a cumprir alguma das 

determinações explanadas no parágrafo anterior, a Lei Federal n.º 11.343/2006 abriu a 

possibilidade de o juiz impor, sequencialmente, admoestação verbal e multa, sendo os dias-

multa fixados em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100 e de valor individual 

variável entre 30 avos e 3 vezes o valor do maior salário mínimo, creditados sempre à conta 

do Fundo Nacional Antidrogas. 

 Não obstante ser bem menos invasivo do que aquele válido sob a égide da Lei 

Federal n.º 6.368/1976, o regramento inserto na Lei Federal n.º 11.343/2006 ainda 

consubstancia uma pesada intervenção estatal no raio de interesses do cidadão consumidor de 

drogas, nem tanto em razão da gravidade das penalidades a ele impostas pelo art. 28 do citado 

diploma legal, sensivelmente menos severas do que as praticadas sob o regime anterior, mas, 

sobretudo, pelo desvalor que impõe ao sujeito perante a comunidade em que vive, 

estigmatizando-o e marginalizando-o. Em conseqüência, o quadro que se esboça, não raro, é o 

seguinte: 

A estigmatização do usuário por meio da utilização do Direito Penal leva a um 

isolamento muito mais amplo e a dificuldades para encontrar apoio fora do grupo de 

usuários ou de dependentes. O relacionamento com os amigos se altera e o usuário 

tende a conviver mais intensamente com outros usuários – o que aumenta o grau de 

estigmatização e pode levar a um maior ou mais freqüente uso de entorpecentes. 

Caso se trate de um dependente, ele estará cada vez mais distante do tratamento.
205

 

 

Além disso: 
 

 A natureza penal do porte de drogas para consumo mantém a chamada 

“junkyzação” do usuário, uma caracterização pejorativa que, “ampliada pelos meios 

de comunicação”, produz uma intensa reação social informal sobre os consumidores 

de entorpecentes, dificultando sua recuperação e submetendo-o a tratamentos 

degradantes por parte de autoridades policiais e pela própria Justiça.
206

 (Grifos no 

original).   

_______________ 
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  COSTA, Helena Regina Lobo da. Análise das finalidades da pena nos crimes de tóxico – uma abordagem da 

criminalização do uso de entorpecentes à luz da prevenção geral positiva. In: REALE Jr., Miguel (Org.). 

Drogas: aspectos penais e criminológicos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp. 112-113.        
206

  VIVA RIO. Memoriais de Amicus curiae. Recurso Extraordinário n.º 635.659. Disponível em: 

<http://vivario.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Amicus-Curae_Revista.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2015. 

Além do Viva Rio, estão habilitados como amici curiae no processo em tela as seguintes entidades: (i) 

Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia (CBDD); (ii) Associação Brasileira de Estudos Sociais do 
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 Como já se viu, para que se tenha deferência ao sub-parâmetro da 

proporcionalidade em sentido estrito, é necessário que os fundamentos aventados pelo 

aparelho estatal para o tolhimento dos direitos fundamentais atuantes no caso sejam pujantes o 

suficiente para justificar a constrição. Ora, indubitavelmente, a segurança e a saúde públicas 

gozam de acentuada proeminência no cenário jurídico-social pátrio: normativamente, foram 

elevadas pela Constituição Federal de 1988 ao patamar de dever do Estado e direito de todos 

(arts. 144, caput, e 196), ao passo que, faticamente, são vistas pelos cidadãos como as duas 

prestações com maior déficit de concretização no território nacional.
207

 Inexorável, portanto, 

reconhecer que a necessidade de promoção desses valores é forte o bastante para fazer frente 

aos interesses emanados dos direitos fundamentais à liberdade e à vida privada. 

 Assentar, no entanto, qual dos lados merece se sobressair e qual deles deve 

retroceder é uma tarefa pouco controlável racionalmente, principalmente em virtude do fato 

de que “tal operação comparativa não é necessariamente quantitativa (como seria o caso da 

comparação entre bens jurídicos idênticos), mas costuma envolver avaliações qualitativas ou 

axiológicas entre bens jurídicos distintos”.
208

 Na situação em comento, por exemplo, a 

escolha de um dos dois flancos demandaria, em última instância, a assunção de uma posição 

na antiquíssima – e, por vezes, estéril – dicotomia entre as visões individualista e coletivista 

da vida e do Direito. 

 A nosso sentir, isso faz com que a tentativa de resolver o problema a partir desse 

mero cotejo entre os pesos dos direitos fundamentais à liberdade e à vida privada e dos 

_______________ 
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  De acordo com o levantamento “A saúde no Brasil”, contratado pela Associação da Indústria Farmacêutica 

de Pesquisa (INTERFARMA) junto ao Instituto Datafolha, que escutou 2.109 pessoas a partir de 16 anos, de 
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18%. INTERFARMA. A saúde no Brasil. Disponível em: 

<http://www.interfarma.org.br/uploads/biblioteca/42-pesquisa-datafolhainterfarma.pdf>. Acesso em: 6 jan. 

2015.     
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  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 122.  
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valores da saúde e da segurança públicas acabe por recair, inevitavelmente, num perigoso 

subjetivismo (o qual se delineia, exatamente, na hora da atribuição dos respectivos pesos), 

muito próprio, aliás, do que se convencionou chamar de método ou técnica decisória da 

ponderação (operacionalizada, justamente, nessa última etapa do teste da proporcionalidade, a 

da proporcionalidade em sentido estrito). 

 Assim sendo, dada a maior objetividade dos sub-parâmetros explicados 

anteriormente (adequação e, notadamente, necessidade ou exigibilidade), preferir-se-á tomar 

partido na problemática posta com base nos elementos fornecidos por ambos, evitando-se, 

com essa opção, arrimar a conclusão em critério (proporcionalidade em sentido estrito) 

facilmente passível de ser manipulado em socorro a qualquer dos lados da disputa. 

 Empreendidas as reflexões atinentes ao princípio da proporcionalidade, segue-se 

para a meditação da temática em face da igualdade e dos interesses gerais afeitos à saúde e à 

segurança pública.               
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5 A CLASSIFICAÇÃO COMO DELITO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO 

PESSOAL ANTE OS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA 

SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 No bojo dessa que é a derradeira fase da presente investigação, examinar-se-á a 

opção legislativa de classificar como delituosa a conduta de portar drogas para consumo 

próprio à vista dos parâmetros constitucionais da igualdade, da saúde e da segurança pública, 

referenciais estes tidos, diga-se de passagem, entre os debatedores da constitucionalidade do 

art. 28 da Lei Federal n.º 11.343/2006, por vezes, como secundários em relação aos cânones 

da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da intimidade/vida privada e da 

proporcionalidade, todos eles devidamente revisitados em capítulos anteriores. 

 Seja pela posição diferenciada que ocupa na Constituição Federal de 1988, 

antecedendo os demais elementos que aqui serão objeto de consideração, seja pela 

superioridade com que é tratada na esfera teórica, onde já foi qualificada, entre outras 

definições, como “uma das idéias-força da modernidade”
209

 e como “o mais vasto dos 

princípios constitucionais, não se vendo recanto onde ela não seja impositiva”,
210

 caberá à 

igualdade descortinar esse que, consoante já salientado, é o último capítulo da dissertação em 

apreço. 

 

5.1 IGUALDADE 

 

 Sem maiores delongas, crê-se que é a seguinte a questão primordial que se impõe 

ao termos em mente, de um lado, a criminalização do uso de algumas drogas e, de outro, o 

valor da igualdade: é constitucional a decisão do legislador ordinário brasileiro de tipificar 

penalmente, para ficar apenas num exemplo, o consumo dos derivados de Cannabis sativa, 

_______________ 
209

  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional: o estado da 

questão no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito positivo 

brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 199.   
210

  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 183. 
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deixando à margem desse sancionamento extremo, contudo, a ingestão de substâncias tão ou 

mais maléficas à saúde individual e pública, como é o caso não só do álcool mas também do 

tabaco? 

 Para que se possa superar minimamente tão árduo questionamento, faz-se mister, 

antes de mais, abordar alguns aspectos preambulares concernentes à noção jurídica de 

igualdade, idéia que, florescida na filosofia grega em conjunto com os primeiros esboços da 

teoria democrática, encontrou no Cristianismo e no Iluminismo o substrato necessário para vir 

a figurar como uma das mais importantes conquistas da civilização ocidental em todos os 

tempos.
211

 

 Como é corrente nos dias de hoje, a igualdade, também denominada na doutrina 

de isonomia, equiparação ou paridade,
212

 pode ser perfeitamente enxergada sob dois ângulos 

distintos:
213

 um de cunho formal (“igualdade jurídica”),
214

 a englobar tanto o conceito de 

igualdade perante a lei como o ideal de igualdade na própria lei; e outro de natureza material 

ou substancial (“igualdade de resultados”),
215

 por meio do qual se exige “o tratamento 

diferenciado de situações objectivamente consideradas diferentes, na medida exacta da 

diferença”.
216

                                  

  Dada a sua falta de correlação com o tema proposto, deixar-se-á de lado a feição 

material ou substancial da igualdade, que tem servido de amparo, entre outras medidas, para 

as chamadas políticas de ação afirmativa (gênero que possui como uma de suas espécies o 

sistema de cotas), e focar-se-á nos aportes relativos à igualdade formal, a qual, consoante já 

_______________ 
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ressaltado no parágrafo anterior, impõe um tratamento uniforme tanto perante a lei como na 

lei em si. 

 Com efeito, quando se fala de igualdade perante a lei quer-se dizer “que ela deve 

ser aplicada uniformemente, conforme o que preceitua; tem a ver com o modo de aplicação da 

norma”.
217

 Por outro lado, ao se aludir à igualdade na lei o que se pretende realçar é “que ela 

não pode adotar discriminações injustificadas e desproporcionais. Tem a ver com o conteúdo 

da norma”.
218

 Em resumo, no círculo da igualdade formal ou jurídica estão contidos dois 

matizes fundamentais: “um, da igualdade perante a lei feita, e outro, de igualdade nas leis a 

fazer”.
219

         

 Como intuitivo, dentro desse espectro da igualdade formal ou jurídica, é a faceta 

da igualdade na lei a que nos interessa mais diretamente, haja vista ser ela a mais apta a 

responder se a tipificação penal do uso de drogas, como as derivadas da Cannabis sativa, por 

exemplo, é ou não congruente com o postulado constitucional da igualdade, considerada, 

evidentemente, a licitude de que se reveste hoje o consumo de substâncias como o álcool e o 

tabaco. 

 Grosso modo, pode-se asseverar que, de acordo com o desdobramento da 

igualdade na lei, todos os que se encontram em “igualdade de circunstâncias”
220

 são 

merecedores do mesmo tratamento por parte do legislador. Pois bem. Segundo o art. 1º, 

parágrafo único, da Lei Federal n.º 11.343/2006, para efeito de sancionamento penal, 

_______________ 
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219

  FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 2. ed. Rio de Janeiro: José 

Konfino Editor, 1951. Tomo II, p. 670. Tal distinção também é levada a efeito, ainda que com outras 

palavras, por Konrad Hesse e Fábio Konder Comparato. HESSE, Konrad. Elementos de direito 

constitucional da República Federal da Alemanha. 20. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

1998, p. 330; e COMPARATO, Fábio Konder. Precisões sobre os conceitos de lei e de igualdade jurídica. In: 

GARCIA, Maria; PIOVESAN, Flávia (Org.). Doutrinas essenciais: direitos humanos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011. Volume II: direitos civis e políticos, p. 462.     
220

  JACQUES, Paulino. Curso de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 457; e 

CUNHA, Fernando Whitaker da. Direito constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1990, p. 144.    



86 

“consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, 

assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder 

Executivo da União”. 

 Tal dispositivo tem o seu sentido e alcance complementado pelo art. 66 do citado 

diploma legal, na forma do qual “até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada 

no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e 

outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998”. 

 Por sua vez, a Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, do Secretário de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde,
221

 que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial, traz, entre os compostos de uso proscrito no Brasil, 

o tetraidrocanabinol (THC), princípio ativo da maconha, não fazendo qualquer alusão, 

todavia, ao álcool e ao tabaco. 

 Sendo inquestionável, sob o ponto de vista científico, que o álcool e o tabaco são 

substâncias ou produtos capazes de causar dependência física e psíquica, por qual razão, 

então, o Poder Público resolveu alijá-los de sua política de criminalização, excluindo-os da 

listagem própria encartada na Portaria SVS/MS n.º 344/1998? Como é de conhecimento geral, 

a explicação para esse fato reside numa suposta menor periculosidade do álcool e do tabaco, 

em relação a drogas como maconha, cocaína, heroína, crack e ecstasy, no que diz respeito às 

conseqüências que provocam na esfera da saúde (tanto individual como coletiva) e na ordem 

pública. 

 A toda evidência, trata-se de avaliação comparativa muito difícil (senão 

impossível) de ser esgotada, ainda mais para um trabalho científico inserido nos domínios do 

Direito. No entanto, alguns indicadores relacionados ao álcool e ao tabaco são, por si só, mais 

do que suficientes para demonstrar que esse pretenso menor potencial ofensivo de ambos 

_______________ 
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  BRASIL. Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998. Disponível em: 
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talvez seja significativamente maior do que o apregoado diuturnamente pela voz do senso 

comum. 

 Vejamos, inicialmente, dados relativos aos males individuais e sociais 

ocasionados pelo consumo reiterado do tabaco. Segundo informe disponibilizado pelo 

Observatório da Política Nacional de Controle do Tabaco,
222

 ligado ao Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão componente da estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, o fenômeno do tabagismo é “o mais importante fator de risco isolado 

para cerca de 50 doenças, muitas delas graves e fatais, como o câncer, cardiovasculares, 

enfisema e outras”. 

 Ainda segundo o Observatório, “o tabaco fumado em qualquer uma de suas 

formas causa até 90% de todos os cânceres de pulmão e é um fator de risco significativo para 

acidentes cérebro-vasculares e ataques cardíacos mortais”. Além disso, o Observatório 

destaca que “os produtos de tabaco que não produzem fumaça também causam dependência e 

são responsáveis pelo desenvolvimento de câncer de cabeça, pescoço, esôfago, pâncreas, 

assim como muitas patologias buco-dentais”. 

 Para finalizar as estatísticas referentes às doenças relacionadas ao tabagismo, o 

Observatório alerta que: 

 

comparados aos não fumantes, estima-se que o tabagismo aumenta o risco de: 

desenvolver doença coronariana em 2 a 4 vezes; desenvolver acidente vascular 

cerebral em 2 a 4 vezes; homem desenvolver câncer de pulmão em 23 vezes; mulher 

desenvolver câncer de pulmão em 13 vezes; e morrer de doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas (como bronquite crônica e enfisema) em 12 a 13 vezes.  

  

 Já no que diz respeito ao número de óbitos associados ao consumo de tabaco, o 

Observatório
223

 diz que “em 2003 foram atribuídas ao tabagismo cerca de 178 mil mortes de 

_______________ 
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brasileiros de 35 anos ou mais. (...) Nesse mesmo período, o tabagismo respondeu por 

419.935 anos potenciais de vida perdidos (279.990 entre homens e 139.945 entre mulheres)”. 

Isto é, além dos danos trazidos à integridade individual e, por conseguinte, ao orçamento 

destinado à saúde pública, vê-se que o tabagismo também é responsável por um desfalque 

notável na população economicamente ativa, trazendo sérios prejuízos à vida produtiva 

nacional. 

 Não é só. De acordo com o Observatório, apenas dentro do território brasileiro, 

“estima-se que em 2008 ocorreram mais de seis mil óbitos por doenças cardiovasculares e 

câncer entre não fumantes atribuíveis ao tabagismo passivo. Ou seja, a cada dia ao menos 16 

não fumantes morrem por doenças provocadas pela exposição passiva à fumaça do tabaco”.                      

 Obviamente, não há como descartar a possibilidade desses indicadores (de 

doenças e óbitos correlacionados ao tabagismo) estarem superdimensionados – o que, pelo 

menos a princípio, não está posto, haja vista o fato de serem dados oficiais. O que nos 

importa, por ora, é deixar assentado o seguinte: mesmo que fossem retirados deles eventuais 

excessos, ainda assim é inegável que eles continuariam apontando para problemas sanitários 

tão ou mais estarrecedores do que aqueles comumente tributados às drogas ilícitas, como os 

derivados de Cannabis sativa, por exemplo.                                    

De mais a mais, é imprescindível ficar claro, desde já, que dessa dedução não 

decorre, sob hipótese nenhuma, uma defesa da inclusão do tabaco no rol de substâncias 

sujeitas aos desígnios da Lei Federal n.º 11.343/2006 e da Portaria SVS/MS n.º 344/1998, 

uma vez que, consoante bem explicitado no Capítulo 4 da presente dissertação, é ponto 

pacífico, atualmente, que medidas como a publicidade anti-cigarro e, notadamente, a 

crescente tributação sobre o produto são mais do que suficientes para refrear o respectivo uso, 

seja ele problemático ou não. 
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 Vistos uns poucos números concernentes ao tabaco, passa-se ao exame de 

informações pertinentes ao álcool, as primeiras delas insertas no Relatório Global sobre 

Álcool e Saúde de 2014, capitaneado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
224

 A teor 

do mencionado documento, observou-se que: 

 

o uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a morbidade, 

mortalidade e incapacidades em todo o mundo, e parece estar relacionado a 3,3 

milhões de mortes a cada ano. Desta forma, quase 6% de todas as mortes em todo o 

mundo são atribuídas total ou parcialmente ao álcool. 

 

           Especificamente no Brasil, verificou-se que “o álcool esteve associado a 63% e 

60% dos índices de cirrose hepática e a 18% e 5% dos acidentes de trânsito entre homens e 

mulheres em 2012”. Como se não bastasse, o aludido trabalho ainda asseverou, à guisa de 

conclusão mais abrangente, que, “em todo o mundo, nota-se que as faixas etárias mais jovens 

(20-49 anos) são as principais afetadas em relação a mortes associadas ao uso do álcool, 

traduzindo como uma maior perda de pessoas economicamente ativas”, panorama este 

bastante similar ao ocasionado pelo tabaco. 

 Conforme transmitido pela própria OMS em comunicado à imprensa,
225

 o estudo 

registrou, outrossim, que “o consumo de álcool não só pode causar dependência, mas também 

aumenta o risco de contração de mais de duzentas enfermidades, entre elas cirrose hepática e 

diversos cânceres, além de estar potencialmente ligado à violência e aos traumas em geral”. 

Na mesma toada, o Relatório Global sobre Álcool e Saúde de 2014 assinalou que “o uso 

nocivo do álcool faz com que as pessoas sejam mais vulneráveis a enfermidades infecciosas, 

como a tuberculose e a pneumonia”. 

 Mais. De acordo com investigação publicada recentemente pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), intitulada “Mortalidade nas Américas por doenças, condições e 

_______________ 
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  CISA. Relatório global sobre álcool e saúde. Disponível em: <http://www.cisa.org.br/artigo/4429/relatorio-

global-sobre-alcool-saude-2014.php>. Acesso em: 26 dez. 2014. 
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  OMS. Genebra, 12 de maio de 2014. Disponível em: 

<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/alcohol-related-deaths-prevention/es/>. Acesso em: 27 

dez. 2014. 
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lesões em que o álcool é causa necessária, 2007-2009”, a qual foi conduzida pelas 

pesquisadoras brasileiras Maristela Monteiro e Vilma Gawryszewski,
226

 “o álcool é uma 

causa „determinante‟ de morte em uma média de 79.456 casos ao ano”, sendo que, “na 

maioria dos países, as mortes foram conseqüências de uma hepatopatia alcoólica ou doença 

do fígado, seguida de distúrbios mentais provocados pela ingestão de bebidas alcoólicas”. 

Percebeu-se, igualmente, que “o Brasil é o quinto país com maior número de óbitos ligados ao 

consumo de bebidas (...) (12,2 para 100 mil mortes por ano)”. 

 Sem que isso implique qualquer tipo de subestima aos efeitos adversos originários 

das drogas reputadas como ilícitas,
227

 o fato concreto é que em relação a elas não se tem 

notícia de um quantitativo de doenças e óbitos tão aterrador como aquele atribuído ao tabaco e 

ao álcool. A título comparativo, veja-se o excerto reproduzido abaixo, retirado da publicação 

“O Problema das Drogas nas Américas”,
228

 elaborada pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA) no ano de 2013: 

 

A estatística oficial disponível só oferece informação para 2004, ano em que a 

Organização Pan-Americana da Saúde informou que o comportamento patológico 

associado ao consumo de drogas provocou 27.899 mortes na América Latina e no 

Caribe, incluindo aquelas provocadas por lesões (principalmente acidentes de 

trânsito), suicídios e contágios pelo HIV devido a seringas infectadas usadas por 

dependentes.      
 

_______________ 
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  G1. Ciências e saúde. São Paulo, 15 de janeiro de 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-
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Acesso em: 27 dez. 2014.   
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  INSULZA, José Miguel. O problema das drogas nas américas. OEA: 2013. Disponível em: 

<http://www.oas.org/documents/por/press/reporte_drogas_OEA_POR.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2015.   
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 Ora, considerando que o bem jurídico tutelado pelo art. 28 da Lei Federal n.º 

11.343/2006 é a saúde pública, como justificar, à luz da igualdade, a criminalização do 

consumo de substâncias (derivados de Cannabis sativa, por exemplo) cujos resultados 

sanitários são menos gravosos do que os produzidos por outras devidamente acobertadas pelo 

manto da licitude? 

 Aliás, vai aqui admitida como implícita a mesma ressalva já feita por ocasião da 

abordagem dos subsídios atinentes ao tabaco: o que está em questão não é a tolerância do 

Direito Penal para com a ingestão de bebidas alcoólicas, seja porque a própria OMS apresenta 

como estratégias mais adequadas para enfrentá-la, entre outras, o aumento da carga tributária 

e a elevação da idade mínima para a compra,
229

 seja porque “numa sociedade aberta e 

democrática o acesso a um moderado desfrute não deve ser coarctado por causa da 

intemperança de alguns”.
230

 

 O ponto fulcral do presente tópico, em verdade, é o seguinte: diante do primado 

da igualdade, anteriormente descrito, é insustentável a opção do legislador brasileiro de 

escolher, para fins de criminalização do consumo, com base em razões de saúde pública que 

não estão calcadas na realidade objetiva, algumas drogas menos ofensivas do que outras que, 

acaso submetidas a uma lógica de raciocínio tão rigorosa, deveriam também figurar como 

objeto de atenção do tipo penal, e não estar à margem de qualquer espécie de incriminação. 

 A propósito, como demonstração da total discrepância entre a classificação de 

perigo das drogas assimilada pelo Brasil, da lavra da Organização das Nações Unidas (ONU), 

e a avaliação de risco feita com espeque no conhecimento científico mais atual, confira-se o 

_______________ 
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hoje. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 61. 
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gráfico abaixo, publicado originalmente num dos mais relevantes periódicos médicos do 

mundo no ano de 2007:
231

      

 

  

 Fonte: The Lancet (2007)  

  

 Revisitadas algumas nuanças pertinentes ao parâmetro constitucional da 

igualdade, passa-se a refletir a partir de agora sobre as imbricações existentes entre saúde e 

sancionamento penal do uso de entorpecentes, buscando-se descobrir, acima de tudo, se o art. 

28 da Lei Federal n.º 11.343/2006 torna concreto (como proclamam os proibicionistas) ou 

letra morta (como rebatem os liberalizantes) o quanto disposto, por exemplo, nos arts. 6º e 

196 da Constituição Federal de 1988.  

 

5.2 SAÚDE 

_______________ 
231

  O gráfico se encontra reproduzido em “Guerra às drogas”, um relatório produzido em junho de 2011 pela 

Comissão Global de Políticas sobre Drogas, integrada por Kofi Annan, Louise Arbour, Pavel Bém, Richard 

Branson, Fernando Henrique Cardoso, Maria Cattaui, Ruth Dreifuss, Cesar Gaviria, Asma Jahangir, Michel 
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 Preliminarmente, convém abordar alguns elementos introdutórios atinentes à idéia 

de saúde (individual e pública), haja vista se tratar de noção que, apesar de amplamente 

presente no discurso do cotidiano, sendo pauta constante dos meios de comunicação, da 

linguagem política e dos diálogos rotineiros entre os cidadãos comuns, ainda carece de uma 

melhor compreensão e de uma delimitação mais precisa sob o aspecto técnico. Conforme 

pontuado na literatura especializada:  

 

A discussão sobre um conceito para saúde atravessou séculos. Dos pensadores da 

Grécia antiga aos dias atuais, a imprecisão do termo saúde revela pensamentos 

distintos sobre o tema: de um lado, o entendimento de que a saúde relacionava-se 

com o meio ambiente e as condições de vida dos homens; do outro lado, o conceito 

de saúde como ausência de doenças. Somente com a reorganização política 

internacional em meados do século XX e com a criação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em 1946, a saúde foi (...) conceituada como completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas ausência de doença ou outros agravos.
232

 (Grifos 

no original). 
  

 Feito esse primeiro recorte sobre a saúde individual, o objetivo se volta, então, 

para a definição do que vem a ser a chamada saúde pública.
233

 Para efeitos exclusivamente 

didáticos, dentre as várias acepções possíveis do mencionado conceito, escolhe-se como a 

mais apropriada para a finalidade específica a que se propõe o trabalho em desenvolvimento 

aquela que se refere “a uma realidade epidemiológica, ao estado geral de saúde de uma 

população”.
234

 

  Pois bem. Como sabido, foi justamente no intuito de preservar esse completo 

bem-estar físico, mental e social de cada um dos indivíduos (saúde individual), bem como – e 

sobretudo – esse estado geral de saúde da população (saúde pública), que o legislador penal, 

pressupondo que o tráfico só seria efetivamente inibido com a extirpação do consumo 

_______________ 
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(aspecto que será visto de passagem na seção dedicada à segurança pública), decidiu-se pela 

tipificação em análise. 

 Em relação à saúde individual, é incontroverso que a utilização de entorpecentes 

vulnera sensivelmente a incolumidade físico-psíquica do sujeito. Há, sem dúvida, um nítido 

liame de causa e efeito entre o uso de drogas e a superveniência de danos ao organismo do ser 

humano, algo que nem mesmo o mais inflamado dos militantes anti-proibicionismo ousa 

replicar. 

 O que se aduz, no ponto, todavia, é que “a proteção de um bem jurídico não pode 

passar pela criminalização de seu próprio titular”, sob pena de configuração de um 

“paternalismo penal, caracterizado pela criminalização de comportamentos inerentes ao 

espaço de autonomia do indivíduo”,
235

 desbordando-se o Estado, assim, para um autoritarismo 

totalmente incompatível com os valores jurídico-políticos conformadores da 

contemporaneidade (respeito à dignidade da pessoa humana, à liberdade, à democracia, ao 

pluralismo, à intimidade/vida privada etc.).          

 Já no que tange à saúde pública, objeto jurídico do delito capitulado no art. 28 da 

Lei Federal n.º 11.343/2006, conforme explicado no Capítulo 4, os questionamentos são um 

pouco mais amplos. Há quem conteste, já de saída, a conexão entre o consumo de 

entorpecentes e a sobrevinda de prejuízos àquele estado geral de saúde da população, 

argüindo que “se o consumo é pessoal, afeta a saúde individual”, o que geraria “um 

antagonismo evidente entre a destinação pessoal do consumo e a proteção jurídica à saúde 

pública”.
236

 

 Trata-se, a nosso ver, de uma contradição apenas aparente e, conseqüentemente, 

de um argumento de fácil desconstrução, porquanto, apesar de atentar direta e imediatamente 

_______________ 
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contra a saúde individual, é inegável que, reflexa e automaticamente, o uso de drogas também 

malbarata o estado geral de saúde da população, na medida em que este é, apenas e tão-

somente, um mero conjunto dos bem-estares físicos, mentais e sociais de cada um dos 

particulares individualmente considerados. 

 Segue como aceita, portanto, a premissa de que existe, sim, logicidade na relação 

entre utilização de entorpecentes e ofensa à saúde pública. O que está em jogo, entretanto, é o 

seguinte: em primeiro lugar, se a política criminalizatória em perspectiva, de fato, protege ou 

não a saúde pública e, em segundo lugar, se ela funciona como um fator de aproximação ou 

de distanciamento entre os que já ingressaram no mundo das drogas e a rede multidisciplinar 

de assistência à saúde disponibilizada – ou que deveria ser oferecida, pelo menos – pelo 

Estado. 

 Quanto ao primeiro tópico, já se viu no Capítulo 4 que nem mesmo o decurso de 

vários e vários anos foi suficiente para que o sancionamento penal em foco conseguisse 

provocar uma subtração mínima no universo de usuários de drogas, mostrando-se, com isso, 

um meio totalmente inapto para a consecução do objetivo de resguardar, por intermédio da 

erradicação/diminuição do consumo de substâncias causadoras de dependência física e 

psíquica, o bem jurídico-constitucional da saúde pública. 

 No tocante ao segundo quesito, é patente que a tipificação penal em exame 

tampouco constitui um atrativo para que aqueles já imersos na triste realidade das drogas 

venham a procurar os serviços públicos em busca de sua recuperação total ou parcial, valendo 

sublinhar que: 

 

(...) ao referir-se à “recuperação”, a Constituição de 1988 conecta-se com a chamada 

“saúde curativa”, quer dizer, a garantia de acesso dos indivíduos aos meios que lhes 

possam trazer, senão a cura da doença, pelo menos uma sensível melhora na 

qualidade de vida, o que, de modo geral, ocorre nas hipóteses de tratamento 

contínuo.
237

   

_______________ 
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 E o motivo para esse distanciamento entre usuários de narcóticos e sistema de 

saúde chega a ser, para dizer o mínimo, simplório: como o consumidor vai ceder aos apelos 

de um Estado que promete desfazer ou minorar o seu vínculo com os entorpecentes se esse 

mesmo Estado, por seu sistema de justiça criminal (Polícias, Ministério Público e Poder 

Judiciário), está à espreita para, na primeira oportunidade que aparecer, enquadrá-lo como 

infrator da lei criminal? 

 Aliás, é preciso ponderar que a tipificação penal em tela não representa um óbice 

apenas para o acesso à desintoxicação em si, mas, também, para o cuidado das diversas 

enfermidades associadas à drogadição (AIDS, por exemplo).
238

 Por oportuno, vejam-se as 

elucidativas representações gráficas abaixo dispostas,
239

 versando sobre o impacto das 

políticas de drogas na prevalência recente de HIV entre as pessoas que usam entorpecentes 

injetáveis: 

 

 Fonte: Guerra às drogas (2011) 

 

                                                                                                                                                         
Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010, p. 40. 
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 Fonte: Guerra às drogas (2011) 

 

 

  Fonte: Guerra às drogas (2011) 

 

 Noutro giro, faz-se mister assinalar que: 

 

A criminalização das substâncias entorpecentes provoca também outro deletério e 

grave efeito à saúde dos usuários, torna o consumo bem mais inseguro. Da falta de 

controle e regulação inerente à clandestinidade, própria da atividade ilícita, resulta a 

circulação de drogas impuras e, muitas vezes, misturadas com substâncias ainda 

mais nocivas ao organismo humano.
240

 (...) Exemplos deste problema incluem 

heroína contaminada com antraz e cocaína misturada a levamisol (um vermífugo).
241

  

 

 Ora, considerando que os arts. 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 

envolvem, entre outras imposições para o Estado, “deveres de facilitar o acesso aos cuidados 

_______________ 
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de saúde”,
242

 entendidos estes últimos como as “ações e serviços que visem à promoção, 

proteção e recuperação da vida”,
243

 é forçoso concluir que o Poder Público brasileiro, ao 

afastar os pacientes adictos da infraestrutura assistencial a eles destinada, em razão de uma 

política criminalizatória, atinge frontalmente o bem jurídico-constitucional da saúde, tanto sob 

o ângulo particular (saúde individual) como sob o prisma coletivo (saúde pública) – e tudo 

sob o pretexto de protegê-lo. 

 Tecidas as observações cabíveis em relação ao parâmetro constitucional da saúde, 

prossegue-se agora para os comentários concernentes às implicações do consumo de drogas 

no quadro da segurança pública ou interna
244

 (arts. 6º e 144, caput, da Constituição Federal de 

1988), ou seja, na “atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas”
245

 

que, no Brasil, é empreendida pelos órgãos incumbidos dos policiamentos ostensivo, de 

investigação, judiciário, de fronteiras, marítimo e aeroportuário.
246

 

 

5.3 SEGURANÇA PÚBLICA 
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 Não é rara a identificação de discursos, sejam eles científicos ou pertencentes ao 

senso comum, atribuindo ao usuário de entorpecentes a responsabilidade pelo 

recrudescimento tanto da micro-criminalidade (consistente, notadamente, no cometimento de 

pequenas infrações de cunho patrimonial voltadas ao financiamento do vício) como, em 

última análise, da macro-criminalidade (representada, por exemplo, pela prática do delito de 

lavagem de dinheiro
247

 e pelas carnificinas protagonizadas entre os grandes cartéis do tráfico 

ilícito ou entre estes e as forças do Estado). 

 No que atine a essas duas alegações, acredita-se ser bastante interessante para o 

debate trazer a lume alguns dos arremates contidos no relatório “O Problema das Drogas nas 

Américas”,
248

 da lavra da OEA (2013), acerca da equação consumo de drogas versus 

violência urbana. Num primeiro plano, o organismo regional que congrega os 35 Estados 

independentes das Américas deixou consignado o seguinte: 

 

Está demonstrado que o consumo de drogas tende a ser alto entre as pessoas que 

cometeram crimes. (...) Contudo, o fato de estas pessoas serem consumidoras 

regulares de drogas não prova que os crimes ocorreram sob a influência de alguma 

dessas substâncias ou tenham sido motivados pela necessidade de consumir droga. 

Em outras palavras, embora possa se afirmar que o consumo de drogas tende a ser 

alto entre as pessoas que cometeram crimes, não se pode igualmente afirmar que a 

prática de delitos seja alta entre os que consomem drogas. A vulnerabilidade e a 

exclusão social poderiam ser mais determinantes da atitude delitiva das pessoas que 

sua relação com o consumo de drogas. (Grifos acrescidos). 

 

 Com efeito, a vulnerabilidade e a exclusão social são fatores que, a rigor, não 

podem ser descartados como duas das raízes dessa micro-criminalidade envolvendo pessoas 

que foram arrastadas ou se deixaram arrastar para o mundo das drogas. Isto é, não há como 

conceber a imbricação entre entorpecentes e cometimento de pequenos delitos, principalmente 

em países desiguais como o Brasil, sem antes conectar essa incursão dos indivíduos na 

_______________ 
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realidade dos estupefacientes com o estado de verdadeira penúria material e intelectual que 

aflige grande parcela da sociedade. Aliás, a influência desse cenário de miséria no âmbito da 

criminalidade brasileira é muito mais extensa, se irradiando para boa parte das situações 

geradoras de violência entre nós.
249

     

 Em monografia denominada “Prisão provisória e lei de drogas: um estudo sobre 

os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo”, articulada pelo Núcleo de Estudos 

da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP),
250

 constatou-se que 79,4% dos 

cidadãos apreendidos por motivo de traficância possuíam, no máximo, o primeiro grau 

completo, se apresentando 29,43% do total, no quesito trabalho, como desempregados – um 

índice mais de 4 vezes superior à taxa de desocupação atualmente verificada no Brasil 

(6,8%).
251

 

 No mesmo diapasão, a pesquisa nomeada “Impacto da assistência jurídica a 

presos provisórios: um experimento na cidade do Rio de Janeiro”, da Associação pela 

Reforma Prisional (ARP),
252

 aferiu que, da amostragem de 479 sujeitos presos 

provisoriamente na segunda maior capital do Brasil, 27% eram acusados de tráfico de drogas, 

e que 71% destes estavam trabalhando na época do encarceramento, a maioria, entretanto, 

sem carteira assinada e em atividades, por assim dizer, subalternas da construção civil, do 

comércio e domésticas. 

_______________ 
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 Ou seja, o que a publicação da OEA e as estatísticas acima explicitadas parecem 

indicar é que talvez seja mais producente para o Estado brasileiro, no que diz respeito à luta 

contra a micro-criminalidade correlacionada à utilização de entorpecentes, atacar, antes de 

qualquer coisa, a vulnerabilidade e a exclusão social que, geralmente, mas não 

exclusivamente, estão no nascedouro do envolvimento problemático dos cidadãos com as 

drogas.      

 De outra banda, ainda no tocante a esse plano da micro-criminalidade, o informe 

“O Problema das Drogas nas Américas” também chamou a atenção da comunidade regional 

para o que se segue:                       

 

A relação entre consumo de drogas e prática de crimes varia de acordo com o tipo de 

drogas. As substâncias mais pesadas têm correlações mais fortes com a ocorrência 

de delitos; contudo, não é comum que seu uso derive em violência. Existe um debate 

aberto sobre os efeitos produzidos por certas drogas e sua relação com a violência. 

Enquanto a maconha parece diminuir a agressividade, a cocaína pode chegar a 

estimulá-la e o consumo de heroína está mais vinculado aos delitos contra a 

propriedade que à violência dos usuários. (...) Um fator importante a levar em conta 

é o estado da dependência. Alguns estudos mostram que a ocorrência do delito está 

mais relacionada com momentos de dependência intensa, enquanto diminui nos 

períodos de menos dependência, o que sugere que uma resposta rápida à 

dependência pode contribuir para diminuir os delitos relacionados com o uso de 

drogas. (Grifos acrescentados). 

 

 Ora, por todas as razões expendidas até o presente instante, sobretudo por aquelas 

insertas no item antecedente (saúde), resta mais do que evidenciado que a política de 

criminalização em discussão, definitivamente, não é a melhor alternativa para o 

enfrentamento da dependência química, quando nada, porque, ao invés de seduzir, acaba por 

provocar um distanciamento entre o viciado e o arcabouço de saúde pública posto à sua 

disposição. 

 Diferentemente da tipificação penal, as ações de redução de danos têm dado 

mostras de que podem fazer frente mais eficazmente à aludida dependência, conforme 

patenteiam os dados apresentados em seção própria no Capítulo 4, merecendo, portanto, ser 

privilegiadas (inclusive financeiramente) por ocasião da definição, pelo Estado, das 
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estratégias de minimização do estado de adicção que porventura venha a afligir alguns de seus 

nacionais. 

 Além desse panorama dos crimes de menor porte comumente interligados ao 

consumo de estupefacientes, a maioria deles de caráter patrimonial, é corrente imputar ao 

usuário – em último grau – a responsabilidade pelo quadro de insegurança e, por vezes, de 

terror gerado pelos grandes grupos controladores do mercado clandestino de drogas, cujas 

ramificações se expandiriam, segundo o relatório “O Problema das Drogas nas Américas”, 

para atividades como “o tráfico ilegal de armas, o contrabando, a pirataria de produtos, o 

tráfico de pessoas, o tráfico de migrantes, o tráfico de órgãos, o tráfico de espécies animais em 

extinção e o tráfico de relíquias arqueológicas, entre outras”. 

 De antemão, é de bom alvitre pontuar que, apesar de parecer, à primeira vista, 

desprovida de maiores contestações, não é tão pacífica a tese de que o tráfico de tóxicos traz 

em seu bojo, por si só, uma série de mazelas às comunidades onde se desenvolve, não 

faltando quem, na doutrina, sustente que, sim, “há graves e violentos conflitos sociais 

relacionados ao tráfico de drogas, mas isso não é devido (...) à atividade da traficância, e sim à 

sua criminalização”.
253

 

 A despeito dessa respeitável posição, aceita-se como procedente, para fins 

meramente didáticos, o argumento de que o comércio de entorpecentes faz florescer, por onde 

passa, uma gama de condutas à margem da legalidade, deixando-se de lado, aqui, qualquer 

tentativa de descobrir se tal descalabro provém naturalmente dele ou, ao revés, do seu 

processo de criminalização.  

 Conforme difundido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC), o tráfico ilícito de drogas figurou como uma das quatro grandes causas principais 

_______________ 
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das 144.000 mortes que, em 2010, fizeram da América o segundo continente com maior 

número de homicídios no mundo, alcançando uma taxa de 15,6 óbitos para cada grupo de 

100.000 habitantes.
254

 Entre as motivações para tal estado de coisas, se sobressaem quase que 

invariavelmente as que se seguem: 

 

a) o combate militar e policial aos cartéis de drogas; b) os conflitos nos cartéis pelo 

poder, estimulados pelas prisões, extradições e mortes; c) o confronto entre cartéis 

para garantir o controle das rotas do narcotráfico ou dos mercados de consumo; e d) 

as ações de intimidação contra autoridades ou indivíduos que não se submetem a 

esses cartéis.
255

              
 

 Ademais disso, “o ranking das 50 cidades com maior violência homicida do 

mundo ratifica o narcotráfico como seu elemento causal mais importante. Em 2010, 35 das 50 

cidades eram latino-americanas, a maioria localizada nas rotas das drogas (...)”.
256

 Não é só: 

“os cinco primeiros lugares no ranking mundial de taxa de homicídios juvenis para cada 100 

mil habitantes são países latino-americanos. El Salvador aparece em primeiro lugar (com taxa 

de 92,3), seguido por Colômbia (73,4), Venezuela (64,2), Guatemala (55,4) e Brasil 

(51,6)”.
257

 Na mesma esteira, “as estimativas de mortes violentas relacionadas ao comércio 

ilegal de drogas no México (...) vão de 60.000 a mais de 100.000”.
258

 

 Não está em discussão, portanto, o nexo de causalidade entre tráfico de 

entorpecentes e violência urbana, o que está em exame é se o combate ao primeiro requer, 

necessariamente e como remédio principal, a repressão ao consumo. 

_______________ 
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 Para alguns, o paralelo cabível, na espécie, seria o da prostituição, “que, em si, na 

ordem normativa brasileira, é considerada fato atípico, só assumindo relevância jurídico-penal 

quando terceiro a explora em detrimento da vítima que se presta à mercantilização do 

sexo”.
259

 

 Isto é, segundo essa linha de raciocínio, da mesma forma que a oposição do 

Estado à prostituição (fenômeno social que, a exemplo das drogas, também traz implicações 

para a órbita da criminalidade) não pressupõe a criminalização do ato de quem se prostitui ou 

daquele que contrata os serviços de um (a) profissional do sexo, o repúdio das instituições aos 

entorpecentes deveria, igualmente, prescindir da penalização dos usuários, limitando-se, dessa 

forma, a atacar a atuação dos mercadores clandestinos.         

 No dizer de outros, a transferência para o consumidor de estupefacientes da 

responsabilidade pela violência oriunda do tráfico “tratar-se-ia de uma afronta clara e evidente 

ao princípio da culpabilidade, pelo qual só é punível o comportamento controlável pelo autor, 

e da admissão de uma espécie de responsabilidade objetiva na aplicação da norma penal”.
260

 

 Consoante pontifica a doutrina penalista, o instituto da culpabilidade pode ser 

enxergado como fundamento da pena, como fator de limitação da sanção criminal e como 

conceito contrário à responsabilidade objetiva, tendo o condão de impedir, através dessa 

última concepção (a que nos interessa mais de perto), que alguém seja chamado a responder 

“por um resultado absolutamente imprevisível se não houver obrado com dolo ou culpa”.
261

  

 É justamente por considerar que o usuário de tóxicos não tem “o controle ou a 

condução do comportamento doloso do comerciante de drogas”
262

 que parcela da literatura 
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especializada vê no seu apenamento uma medida radicalmente contrária ao princípio da 

culpabilidade, cujo desrespeito, nunca é demais relembrar, acaba sempre por dar azo a uma 

instrumentalização/coisificação da pessoa que recebe a punição,
263

 ferindo, por derradeiro, a 

própria dignidade humana, cujos contornos já foram devidamente delineados no Capítulo 3 da 

presente dissertação.  

 Para finalizar, é importante frisar que, também como mecanismo de combate ao 

tráfico, a tipificação penal do porte de drogas para consumo próprio revelou-se frágil ao longo 

das décadas, haja vista que, conforme explicitado no Capítulo 4, da inauguração da política 

até os dias atuais, os índices de utilização de entorpecentes jamais apresentaram uma queda 

estatisticamente relevante, no Brasil e no exterior, apontando, na interpretação mais 

condescendente, somente para uma tendência de estabilização. 

 A menos que se entenda que, para atender tal demanda, cresceu o quantitativo de 

droga originário de fontes lícitas, o que é absolutamente improvável, é forçoso concluir que a 

criminalização em pauta não se mostrou um antídoto apto para agredir o tráfico ilícito e a 

infraestrutura criminosa organizada em torno dele. 

 Apenas para exemplificar, de acordo com a Comissão Global de Políticas sobre 

Drogas,
264

 “a produção ilícita de ópio global aumentou mais de 380 por cento desde 1980, 

subindo de 1.000 toneladas métricas para mais de 4.000 atualmente”. No mesmo diapasão, a 

teor do gráfico transcrito a seguir,
265

 a fabricação mundial de cocaína entre os anos de 1990 e 

2008, apesar de ligeiras oscilações, também não retrocedeu, senão vejamos: 

  

_______________ 
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 Dito isso, é chegada a hora de apresentar uma tomada de posição final acerca da 

constitucionalidade ou não da constrição representada pelo art. 28 da Lei Federal n.º 

11.343/2006, com fulcro nos marcos da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da vida 

privada, da proporcionalidade, da igualdade, da saúde e da segurança pública.           
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6 CONCLUSÃO 

 

 Em relação à dignidade da pessoa humana, observou-se no presente trabalho que 

duas de suas dimensões (valor comunitário/social e, subsidiariamente, valor inato do ser 

humano) fornecem elementos aptos a amparar a criminalização do porte de drogas para uso 

próprio, ao passo que uma terceira dimensão (autonomia da vontade da pessoa) oferece nítida 

sustentação para a medida oposta, qual seja, a descriminalização. 

 Em situações como a ora apresentada, de tensão entre desdobramentos internos da 

dignidade da pessoa humana, para que se saiba qual deles merece prevalecer e qual deve 

retroceder, viu-se que é imprescindível a checagem de uma pauta objetiva composta pelas 

seguintes averiguações: (i) se incide ou não direito fundamental na espécie; (ii) qual o 

potencial de risco real ou dano efetivo à esfera jurídica alheia e da própria pessoa; e (iii) se é 

forte ou fraco o acordo existente na sociedade a respeito do tema controverso. 

 No que concerne ao primeiro ponto, notou-se, à luz dos aportes doutrinários e, 

sobretudo, jurisprudenciais arrolados no Capítulo 3, uma leve preponderância dos subsídios 

que reconhecem a ação de direitos fundamentais no caso. No particular aspecto dos 

precedentes emanados da jurisdição estrangeira, por exemplo, enquanto o Tribunal 

Constitucional Federal (TCF) alemão não aceitou a alegação segundo a qual a criminalização 

em tela violaria o direito fundamental à liberdade, a Corte Constitucional da Colômbia 

perfilhou-se no sentido de que a mencionada capitulação como delito ofende, sim, o 

parâmetro constitucional da liberdade. Sob tal franquia, portanto, permanece irresoluta a 

problemática sob análise. Por outro lado, identificou-se julgado da Corte Suprema de Justiça 

da Nação Argentina assentando a incongruência da política em apreço com o direito 

fundamental à vida privada (em sentido amplo). 

 Isto é, pode-se dizer que é bastante acirrada a disputa entre a admissão e o 

afastamento da incidência de direitos fundamentais na questão em comento. Crê-se, 
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entretanto, que, na hipótese vertente, na qual é profunda a dúvida entre a caracterização ou 

não de prerrogativas como as inerentes à liberdade e à vida privada, se há um lado que deva 

ser presumido vencedor, na atual quadra do Direito Constitucional, centrada na dignidade da 

pessoa humana e no conjunto dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, esse 

lado não pode ser outro senão aquele que afirma a atuação dos direitos fundamentais.        

 No que tange ao segundo tópico do roteiro apresentado, o qual poderia ser 

designado de repercussão do ato de usar drogas, não se vislumbrou, de fato, pelo menos direta 

e imediatamente, para além dos manifestos males trazidos à saúde física e mental dos próprios 

consumidores, a presença de uma afetação real a bens, direitos e interesses de terceiros, a não 

ser que, numa compreensão bem mais alargada, se queira suscitar a ocorrência de lesão ou 

ameaça de lesão, por exemplo, a um direito constitucional à segurança pública – considerado, 

evidentemente, o recrudescimento da violência familiar e urbana por vezes decorrente do uso 

de entorpecentes. 

 No tocante ao grau do consenso social existente, no Brasil, sobre o sancionamento 

criminal em tela, não restou dúvida de que os dados extraídos das diversas pesquisas de 

opinião pública colacionadas no Capítulo 3 são claramente reveladores de uma forte rejeição 

da população nacional a políticas mais liberalizantes no setor das drogas, bastando relembrar, 

a esse respeito, que, até mesmo quando se trata da liberação da maconha (uma droga reputada 

como leve) no âmbito estritamente medicinal, 56% dos brasileiros se mostram contrários, ante 

50% que se dizem favoráveis.    

 Ou seja, enquanto o robusto acordo social sobre a proibição legal do consumo de 

drogas tonifica a dimensão comunitária da dignidade da pessoa humana (que, por sua vez, 

ampara a criminalização), a incidência de direito fundamental na espécie e o baixo potencial 

de risco real ou dano efetivo à esfera jurídica alheia recomendam a prevalência da dimensão 

autonômica (a qual, a seu turno, fundamenta a descriminalização). A nosso juízo, esse 
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panorama deixa claro que a tipificação penal do uso de estupefacientes mais malfere do que 

fortifica o valor fundamental e princípio constitucional encartado no art. 1º, III, da 

Constituição Federal de 1988. 

 Quanto ao cânone da proporcionalidade, constatou-se que ele também não é 

prestigiado pela criminalização do uso de drogas. Antes pelo contrário. Primeiramente 

porque, não tendo o sancionamento extremo sido capaz de fazer com que os níveis de 

consumo de entorpecentes perdessem terreno com o passar das décadas, tanto no exterior 

como no Brasil, mostrou-se destituído de aptidão para fomentar o escopo em vista do qual foi 

instituído, qual seja, erradicar/diminuir o número de dependentes químicos e de usuários não 

problemáticos, realizando – supostamente – os valores da segurança e da saúde pública. 

 A propósito, não é inútil recordar que, de acordo com os quatro últimos Relatórios 

Mundiais sobre Drogas, de autoria do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC), a prevalência do consumo de drogas ilícitas no globo nunca tem sido inferior a 5% 

da população adulta mundial (entre 15 e 64 anos de idade), encerrando o contingente de 

usuários problemáticos um percentual de 0,6%, o que significa, em termos práticos, 1 em cada 

200 habitantes do planeta. No Brasil em particular, o que o I e o II Levantamento Domiciliar 

Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas descortinaram não foi nem uma tendência de 

estabilização, mas um viés de aumento no índice dos que já tiveram contato com drogas 

ilícitas, saltando tal indicador de 19,4% para 22,8% num intervalo de apenas quatro anos 

(2001 a 2005).   

 Evidentemente que, nesse campo da (in)adequação da política, a crítica não se 

dirige à sua adoção na década de 1960, quando o Poder Público lidava, na verdade, com uma 

mera prognose ou suposição acerca do êxito da escolha a ser feita, mas à sua manutenção nos 

dias de hoje, quando todas as estatísticas mostram a inidoneidade dela para enfrentar, com o 
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mínimo de sucesso, a inclinação – quase que invariável – dos povos à utilização de 

substâncias ou produtos capazes de causar dependência física ou psíquica.        

 O desrespeito ao postulado da proporcionalidade também deriva do fato de que, 

dentre as medidas comumente descritas como hábeis para enfraquecer a demanda – e, por 

conseguinte, a oferta – por estupefacientes, a criminalização sob exame é a mais drástica para 

os direitos fundamentais à liberdade e à vida privada do indivíduo, perdendo em 

competitividade para outros meios que, além de bem menos onerosos, deram mostras de ser 

virtualmente mais aptos para atingir a finalidade almejada. 

 Aliás, dada a natureza não-penal dos outros mecanismos anti-drogas postos à 

disposição do Estado, o manejo do Direito Penal na espécie tem de ser rechaçado também em 

homenagem ao princípio da intervenção mínima, na conformidade do qual, grosso modo, o 

mencionado ramo jurídico só será chamado a intervir quando os instrumentos das demais 

áreas do Direito não se revelarem suficientemente competentes para dirimir o problema 

social.  

 Nesse quesito específico, vislumbrou-se que são dois os meios comumente 

exibidos como alternativos à tipificação penal em perspectiva: as campanhas publicitárias de 

esclarecimento à sociedade e a política de redução de danos. A opinião aqui partilhada é a de 

que a primeira ferramenta, apesar de bem sucedida em outros domínios, como é o caso da luta 

contra o tabaco, deve ser encarada, apenas e tão-somente, como complemento de uma linha de 

ação mais ampla e incisiva. 

 A nosso ver, isso se justifica por um motivo muito simples: é que preparados 

como a maconha e a cocaína, por exemplo, além de causar dependência física e psíquica, 

possuem capacidade para alterar o estado de consciência do homem, o que os torna, sob 

múltiplos aspectos, de trato bem mais complexo do que os cigarros comuns. Nesse diapasão, 
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uma tática que se mostra acertada no combate ao fumo convencional não necessariamente tem 

a sua eficácia garantida quando transportada para a órbita das chamadas drogas ilícitas. 

 De todo modo, tendo apresentado importantes virtualidades na luta anti-tabaco, 

entende-se que as campanhas publicitárias de esclarecimento à sociedade, se não devem ser 

enxergadas como a opção mais apropriada para substituir a criminalização em foco, tampouco 

podem ser descartadas a priori na articulação contra as drogas, ainda que como parte, repita-

se, de uma estratégia mais ampla e incisiva, centrada, aí sim, na política de redução de danos. 

 A nosso sentir, dados como aquele segundo o qual 23% dos usuários de droga vão 

em busca da desintoxicação definitiva depois de serem acolhidos por alguma das iniciativas 

de redução de danos, o qual é devidamente corroborado pela constatação de que os 

dependentes com maior grau de envolvimento com tais ações têm 17 vezes mais chances de 

ingressar em um tratamento para largar de vez a adicção, demonstram com segurança que a 

política em pauta é digna de capitanear os esforços do Estado no seu embate contra as drogas. 

 Para tanto, acredita-se ser indispensável a valorização desse meio, seja a partir da 

busca pela concretização do arcabouço normativo já existente (Portaria n.º 1.028/2005, do 

Ministério da Saúde, por exemplo), seja por intermédio da expansão de programas 

multidisciplinares como o “De Braços Abertos”, implantado pelo Município de São Paulo, no 

início de 2014, na região paulistana conhecida como “Cracolândia”.    

             De mais a mais, percebeu-se que, igualmente à luz dos parâmetros constitucionais 

da igualdade, da saúde e da segurança pública, o sancionamento penal do porte de drogas para 

consumo pessoal merece ser seriamente repensado pelos Estados que o adotam. No que 

respeita à igualdade, verificou-se que o procedimento de seleção dos entorpecentes a serem 

criminalizados não se guia por razões de saúde pública calcadas exclusivamente na realidade 

objetiva dos fatos, nem se governa pelo primado de acordo com o qual pessoas ou fatos 
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situados em paridade de circunstâncias devem receber do legislador ordinário o mesmo 

tratamento jurídico.  

 Consoante salientado no Capítulo 5, drogas classificadas – por especialistas 

independentes e à vista do conhecimento científico mais atual – como muito perigosas 

(álcool, por exemplo) não estão sujeitas a controles mais rígidos, ao passo que estupefacientes 

de risco moderado ou de baixo risco (Cannabis sativa, v. g.) são objeto de acurada atenção do 

Direito Penal. Da mesma maneira, substâncias ou produtos equivalentemente prejudiciais à 

saúde humana (a título de ilustração, tabaco e anfetamina) são destinatários de regimes 

normativos completamente díspares. 

 Sob o ângulo da saúde, outrossim, julga-se como inválida a preferência do Poder 

Público pela tipificação penal em estudo. Não obstante o trabalho partilhe do entendimento de 

que a proteção de um bem jurídico-constitucional não pode passar pela criminalização do seu 

titular, sob pena de configuração de um descabido estado de paternalismo penal, avalia-se que 

esse aspecto pertinente à saúde individual não deve ser o argumento preponderante a 

fundamentar a impugnação lastreada no parâmetro da saúde, haja vista que ele decorre muito 

mais de uma visão subjetiva e ideológica (que pressupõe, por exemplo, uma adesão ou não à 

doutrina liberal em matéria de costumes) do que de uma conclusão baseada em fatores 

objetivos.               

 Assim sendo, opina-se na direção de que a oposição com esteio no referencial da 

saúde deve se concentrar no fato de que a política em questionamento não acautela 

satisfatoriamente o interesse geral da saúde pública, seja porque não se reveste do poder 

necessário para tornar menor o grau de envolvimento dos cidadãos com as drogas ilícitas, 

como bem delineado no Capítulo 4, seja porque consubstancia uma grave barreira entre os 

indivíduos que já adentraram no mundo dos entorpecentes e o aparato de prestação de 

serviços de saúde financiado pelo Estado, solapando, assim, não só as iniciativas voltadas à 
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desintoxicação, mas também aquelas vocacionadas à mitigação de enfermidades associadas à 

drogadição (AIDS, por exemplo). 

 No que atine ao elemento final da segurança pública, compreende-se que a 

criminalização em pauta não se mostrou um antídoto apto para agredir o tráfico ilícito e a 

infraestrutura criminosa organizada em torno dele, sendo incapaz de alterar significativamente 

os níveis de violência associados ao mercado das drogas e de descortinar verdadeiramente 

uma era com maior paz social.   

                 Assentada, portanto, a inconstitucionalidade da criminalização inspecionada, à luz 

da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da vida privada (em sentido amplo), da 

proporcionalidade, da igualdade, da saúde e da segurança pública, propõe-se a inauguração de 

uma sistemática jurídica patrocinada pela descriminalização da conduta de portar drogas para 

uso próprio, conservando-se, todavia, a proibição legal de tal comportamento. 

 A essa altura, duas indagações parecem aflorar naturalmente: por que a opção pela 

descriminalização e não pela legalização, seja ela estatizante ou liberal? E qual o grande 

impacto trazido pelo eventual advento da descriminalização no Brasil, se as sanções por ela 

reclamadas (trabalhos comunitários e sessões educativas, entre elas) são rigorosamente as 

mesmas já impostas pelo modelo de despenalização hodiernamente em vigor no país? 

 Em primeiro lugar, sustenta-se que, tendo o Brasil escolhido em 2006 efetivar a 

abordagem mais conservadora (despenalização) dentre as três iniciativas liberalizantes hoje 

em trajetória ascendente no plano internacional, afigura-se mais prudente, apenas nove anos 

depois e numa realidade social tão complexa como a nossa (inclusive territorialmente), não 

encampar direta e imediatamente a concepção mais liberal (legalização), vivenciando-se, 

antes, a posição compreendida como intermediária entre ambas (descriminalização). 

 Em segundo lugar, crê-se que, muito embora haja uma coincidência entre as 

penalidades emanadas da descriminalização sugerida e aquelas já aplicadas pelo regime de 
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despenalização em voga entre nós, a contribuição mais relevante a ser dada pela retirada do 

tema do espectro do Direito Penal será a sinalização quanto ao fim (ou, ao menos, a 

diminuição) do estigma de criminoso pespegado nos dias de hoje no usuário de drogas, 

preconceito que o marginaliza perante a comunidade e que o distancia ainda mais da rede de 

assistência disponibilizada pelo Estado. 

 Norteado por tal perspectiva, propugna-se, para concluir, que o quantitativo de 

droga a definir se o caso é de porte para consumo pessoal ou, ao revés, de condução destinada 

à traficância seja fixado pelas autoridades administrativas competentes, com fulcro em uma 

estimativa de utilização média individual durante um período entre cinco e dez dias, limites 

numéricos estes já trabalhados, respectivamente, em Portugal e pela comissão de juristas 

designada para a elaboração de anteprojeto do novo Código Penal brasileiro.                        

 Ao fim e ao cabo, por tudo que foi expendido ao longo da presente dissertação, 

defende-se que esse é o caminho mais salutar para o alcance do ideal de uma sociedade com 

menos ou – quem sabe – sem drogas.  
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