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RESUMO 

 

O presente artigo científico visa estabelecer uma relação entre o fracasso das políticas 

repressoras com relação ao uso de drogas, para isso utilizará tanto de uma construção 

histórica para a compreensão do surgimento fenomenológico da demonização do uso de 

entorpecentes, quanto embasamentos doutrinários e dados factuais, demonstrando assim os 

resultados nefastos de uma ideologia proibicionista. Adotada conhecida e internacional há 

pelo menos 8 décadas, quando o aparato policial Norte Americano necessitava de um 

direcionamento após a falha da proibição alcóolica conhecida como Lei Seca (1920-1933). 

Por meio de um desenvolvimento contextual e histórico, pretende-se atingir questões 

humanitárias relacionadas aos nefastos resultados do proibicionismo, e assim provar a 

necessidade latente da discussão do tema em pauta. 

 

Palavras Chave: Poibicionismo, tráfico de drogas, Redução de danos 

 

 

 

 

ABSTRACT  

             

The present scientific article aims at establishing a relationship between the failure of 

repressive policies in relation to drug use, using both a historical construction for the 

understanding of the phenomenological emergence of the use of narcotics demonization, as 

well as doctrinal bases and factual data, demonstrating so the nefarious results of a 

prohibitionist ideology. Adopted internationally for at least 8 decades, when the North 

American police apparatus needed a targeting after the failure of the alcoholic prohibition 

known as Ley Seca (1920-1933). Through a contextual and historical development, it is 

intended to reach humanitarian issues related to the harmful results of prohibitionism, and 

thus to prove the latent need of the discussion of the subject in question. 
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1. Introdução: 

 

O artigo científico tem como objetivo analisar a ineficácia e os efeitos na sociedade do 

movimento conhecido como “proibicionismo legal às drogas”, que propagou mundialmente 

uma inflação na tipificação criminal, tanto à venda, quanto ao uso de substâncias que 

passaram a ser consideradas ilegais.  

 

O resultado de tal ação promovida, principalmente pelos Estados Unidos da América 

em certo momento histórico, foi o fortalecimento militar nas apreensões de substancias ilícitas 

e decorrente de tal fato a aplicação de violência sobre os usuários de entorpecentes e um 

absurdo abarrotamento prisional. 

 

Tal mudança de paradigma sobre o tratamento de substâncias que antes eram 

comumente vendidas ou utilizadas para uso medicinal, traz não somente a ciência criminal 

moderna, mas a uma vasta gama de estudos um relevante embate, onde dentro desta análise 

devem ser considerados certos pontos não somente jurídicos, para que haja um 

enriquecimento da discussão proposta, por mais que não de forma pormenorizada.  

 

Um dos principais objetivos a serem atingidos com tal artigo é esclarecer a relação 

deste tipo de ocorrência histórica e social, com um dos maiores problemas de direitos 

humanos na sociedade atual, o abarrotamento prisional. Demonstrando que o discurso 

conservador e moralista tomado por décadas, além de não resolver o problema, o agravou, 

construindo verdadeiras instituições de ensino de crime. Além de despender um gasto de 

dinheiro público imenso, o qual poderia ter sido redirecionado a verdadeiras politicas 

publicas, para buscar uma real eficiência na resolução de um embate tão delicado. 

 

Pretende-se demonstrar que não existe qualquer relação com a tipificação de tal 

conduta com a real diminuição de sua prática, podendo muitas vezes terem consequências 

nefastas, assim como bem colocado por Luís Carlos Valois1, até a data da publicação 

coordenador do Instituto Brasileiro de Criminologia (IBCCRIM). 

                                                 
1 CARLOS VALOIS ,Luís Disponível em:                        

https://www.ibccrim.org.br/grupo_trabalho_politica_nacional#_ftnref1 

 

https://www.ibccrim.org.br/grupo_trabalho_politica_nacional#_ftnref1


 

 “Não há mais como se negar que a proibição das drogas levou a resultados 

contraditórios aos fins que declara perseguir e gerou conseqüências adicionais tão graves ou 

mais graves que esses resultados.” 

 

Mesmo que este seja um tema global, inclusive que ganhou grande visibilidade após a 

instituição da “war on drugs” pelo Estados Unidos da América, o artigo procura ater-se a uma 

análise focada no ordenamento jurídico brasileiro. Cons iderando a grande importância do 

reestabelecimento de tal discussão, tendo em vista a conjuntura politico conservadora atual, 

que dentre várias medidas restritivas e “abstinentes” propõem inclusive o fim das medidas de 

redução de danos no país, retroação grave à varias conquistas na área das ciências 

psicológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Breve panorama histórico brasileiro: 

 

 

Não somente a sociedade brasileira foi fortemente influenciada pelas Convenções das 

Nações Unidas, mas todos aqueles aderidos a tal instituição internacional. Porém devido as 

estreitas ligações brasileiras com os Estados Unidos da América, fizeram com que a política 

de guerra às drogas americana atingisse notoriamente o Brasil. Outros países latino 

americanos também sofreram forte influência de tal política, com foco especial na Colômbia, 

pelo seu histórico tráfico e produção de cocaína.  

 

Há de se considerar para tal estudo, os efeitos produzidos pela inserção de tal modelo 

no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o país é sabidamente violento, com serviço 

de saúde precário e uma polícia extremamente violenta e truculenta. O país possui um 

histórico crescente de repressão, e a conjuntura política atual demonstra que as medidas 

voltadas ao endurecimento penal com relação ao tráfico de entorpecentes e outros crimes deve 

perdurar, por mas que seja comprovadamente ineficiente. 

 

Primeiramente, o modelo imprimido pela cultura norte-americana exige um aporte de 

capital que um país subdesenvolvido como o Brasil não tem condição de arcar, e ainda acaba 

por redirecionar grande parte de sua população à institutos carcerários, que não possuem o 

mínimo de infraestrutura necessária para à explosiva demanda. Sendo assim, de pronto se 

mostra um agravamento nas dificuldades econômicas nacionais. 

 

Importante para compreender como se chegou a tal nível de problema epidêmico uma 

análise da evolução histórica da legislação brasileira sobre drogas. Fato é que a evolução da 

manipulação de fármacos principalmente no Brasil se deu pelo controle médico, sendo eles 

que consideravam, por exemplo, o alcoolismo como um atraso social, ou mesmo prescreviam 

produtos chamados elixires, compostos muitas vezes de THC (delta-9-tetrahidrocanabiol), 

morfina e até mesmo cocaína. 

 

 O primeiro à utilizar de éter para uma cirurgia no Brasil foi o médico Roberto 

Haddock Lobo, em 1847, um ano depois das pioneiras experiências realizadas por William 



Morton e Charles Jackson em Boston, Massachussetts2. Interessante notar que o uso de uma 

substancia altamente psicotrópica pelo lado medicinal, acaba por trazer até mesmo grande 

prestígio ao médico. 

 

 O nome Haddock Lobo até hoje é o nome de uma das mais importantes ruas de um 

bairro elitizado da capital paulista. Vide também o caso de uma das figuras mais icônicas de 

toda psicologia até os dias atuais, o tido como pai da psicologia, Sigmund Freud, que utilizou 

em si mesmo e em diversos pacientes cocaína. Sendo que ele acreditava ser um dos únicos 

meios de curar os males da alma.3 

 

Portanto no sistema jurídico brasileiro quem tomou a frente da política proibicionista 

foi notoriamente os médicos legistas e psiquiatras, diferentemente do ocorrido nos Estados 

Unidos, onde quem liderou tal bandeira, de forma preventiva foram grupos específicos, 

principalmente juristas e religiosos.4 

 

Mesmo que as Ordenações Filipinas (compilação jurídica ibérica que obteve grande 

impacto no sistema jurídico brasileiro) contivessem uma esparsa regulamentação sobre o 

assunto, não existia, nenhuma proibição de fato sobre os entorpecentes. O código criminal de 

1830, o primeiro do Império Brasileiro, não continha nenhuma tipificação envolvendo o tema.  

 

Instituída a República, mantiveram-se os mesmos moldes sociais, o que acarretou em 

um momento de alta tensão social e criminalidade, levando a repressões violentas e nesse 

contexto foi editado o primeiro Código Penal Republicano em 1890. Ocorreu que previa em 

seu artigo 159 a criminalização do ato de “expor à venda ou ministrar substâncias venenosas 

sem autorização e sem as formalidades exigidas pela lei”, porém a pena ainda se reduzia 

somente ao pagamento de multa, não incorrendo ainda na restrição de liberdade individual. 

                                                 
2 BOITEUX, Luciana. CONTROLE PENAL SOBRE AS DROGAS ILÍCITAS:   

O IMPACTO DO PROIBICIONISMO NO SISTEMA PENAL  

E NA SOCIEDADE. Tese (Doutorado em Criminologia, Universidade de São Paulo. Pág 135 

 
3< https://istoe.com.br/357470_FREUD+E+A+COCAINA/>, Revista digital istoé, 21/01/16 
 

 
4 BOITEUX, Luciana. CONTROLE PENAL SOBRE AS DROGAS ILÍCITAS:   

O IMPACTO DO PROIBICIONISMO NO SISTEMA PENAL  

E NA SOCIEDADE. Tese (Doutorado em Criminologia, Universidade de São Paulo. Pág 134 

 

https://istoe.com.br/357470_FREUD+E+A+COCAINA/


 

O monopólio da compra de tais substâncias se manteve com os boticários, sendo 

somente eles que poderiam revender aos médicos, mais um indício da importância da 

sociedade médica com relação a regulamentação de entorpecentes no Brasil. 

 

A real implementação de normas mais duras em território nacional, como a pena de 

prisão ocorreu anos depois, sobre o pretexto do aumento do uso de drogas em clubes de 

toxicômanos, sendo que o primeiro teve sua fundação em São Paulo, em 1915, adotando 

moldes europeus.5 

 

Foi identificado no início do século XX, um forte aumento no uso recreativo de 

cocaína e ópio, por parte das camadas mais altas da sociedade, enquanto o uso da cannabis 

sativa estava restrito a classes mais baixas6. No próprio ano de 1915 o país promulgava a 

Convenção da Haia sobre Ópio de 1912, gerando uma reação penal oficial, preconizando a 

criminalização dos entorpecentes e que perduraria por décadas. 

 

Sobre influência deste contexto social foi editado o Decreto 4.294/21, que revogou o 

artigo 159 do Código penal de 1890. Modificando e inovadoramente classificando 

expressamente substâncias entorpecentes, como a cocaína, o ópio e seus derivados. Tal lei 

previa pena de prisão de um a quatro anos dado seu descumprimento. 

 

A edição de tal decreto se deu concomitantemente a vigência da conhecida Lei Seca 

nos EUA (1919-1933), confirmando um espectro político internacional de repressão ao 

consumo de substâncias entorpecentes, por meio da imposição Estatal de diversos 

regulamentos que convergiam em penas privativas de liberdade. 

 

Na política nacional, a era de Getúlio Vargas se iniciava, com o começo de seu 

Governo Provisório, iniciando mudanças estruturais em políticas residuais da República 

Velha, dentre elas a modificação de leis penais, como a política de drogas, diante o notório 

                                                 
5 GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção, repressão. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 1993 
 
6 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 9. Rio de Janeiro: Forense V. IX, 

1959, p. 138, 
 



fracasso de sua repressão anterior. Editou-se o decreto 20.932/32, prevendo expressamente o 

rol das substâncias entorpecentes, incluindo o ópio, a cocaína e a cannabis. incluindo ainda 

outras substâncias. E a pena para o desrespeito de seu artigo 25, que tipificava várias ações, 

como vender, induzir ao uso, e diversos outros verbos que remetem ao tipo básico do tráfico, 

era de um cinco anos de prisão e multa.  

 

Outro fator marcante que demonstra a intensificação da repressão dentro de tal 

cenário, é a tipificação contida no artigo 26 de tal decreto, que determina ser ilícita a posse de 

entorpecentes sem receita médica, mesmo que com a devida prescrição se o porte for maior 

que o indicado. 

 

Nota-se a grande influência dos médicos na elaboração dos decretos da década de 30, 

constituindo o aumento do controle médico sanitarista, onde o viciado era tido como doente, 

devido sua adição, estavam sujeitos à internação facultativa ou obrigatória a pedido da família 

ou do próprio adicto. O fim de tal tratamento somente se daria com um atestado médico “de 

cura”, passando o sujeito a controle social médico, característica do modelo sanitário da 

época.  

 

Confluindo com a internacionalização do controle de drogas, o Brasil ratificou duas 

convenções, a Segunda Convenção sobre o ópio de 1925, em 1933 e no ano subsequente a 

primeira Convenção de Genebra de 1931. 

 

Ocorre que em 1937 seguiu-se o golpe de Estado, dando início a fase ditatorial do 

Governo Vargas, que ficou conhecido como Estado Novo, caracterizado pela ausência de 

direitos individuais. 

 

Em um contexto ditatorial, houve notoriamente maior repressão, com notórias 

medidas, como a proibição do SURSIS, e em tal momento nacional foi editado por decreto o 

código penal de 1940 (ainda vigente nos dias atuais), considerado rígido e autoritário, baseado 

no neopositivismo e mostrava-se seguir diversas linhas de teorias penais. Tal código 



reintroduz a técnica de norma penal em branco nas leis de drogas, que é defendido por 

doutrinadores tal qual Nelson Hungria de que será a técnica utilizada até os dias de hoje.7 

 

Entretanto, mesmo conhecidamente rígido e autoritário com relação às drogas, foi 

mantido uma visão médica sobre a figura do usuário, mantendo assim o tal modelo sanitarista 

por parte do Estado. 

 

 Com a redemocratização e o fim do Estado Novo, ocorreu uma eleição, da qual saiu 

vencedor Eurico Gaspar Dutra, instalando uma Assembleia Constituinte e proclamou uma 

nova constituição em 1946, proibindo penas cruéis e prevendo garantias penais. 

 

Tal período durou somente alguns anos, tendo como marca de uma crise política a 

volta de Getúlio Vargas ao poder entre 1950 e 1954 e subsequentemente seu suicídio. 

 

Este interregno democrático levou a eleição de Juscelino Kubitschek, que instalou 

uma série de políticas públicas e grandes reformas econômicas, visando a evolução 

econômica no país. Dentro de tal governo ocorreu que houve um aumento acentuado nos 

crimes contra o patrimônio, superando os crimes contra a vida, até então recordes. Mesmo 

com o alarmante aumento na criminalidade, principalmente nos centros urbanos mais 

populosos, ainda não se tinha um panorama com relação à problemática das drogas, sendo 

assim não ocorreu nenhuma mudança significativa na legislação penal de drogas até o golpe 

militar de 1964. 

 

                                                 
7 CARVALHO, Salo de. A Política Criminal de Drogas no Brasil. Rio de Janeiro: Luam, 1997, p. 21. 

 



2.1 A política de drogas a partir da intervenção militar 

 

A partir de 1964 foi instaurado através de um golpe militar um governo 

conhecidamente violento, truculento, que utilizava de tribunais de exceção para tomar 

medidas arbitrárias e utilizava de métodos de tortura. Tudo isto embasado na ideologia de 

segurança nacional.  

 

Como sustenta Nilo Batista, este foi o momento onde dividiu-se o modelo sanitarista 

(aquele que tratava adictos como doentes e estava fortemente embasado na sociedade médica) 

e o modelo bélico para o tratamento às drogas8. 

 

Não por coincidência, neste mesmo ano o Brasil promulgou a Convenção Única de 

entorpecentes de 1961, garantindo o ingresso definitivo brasileiro no combate às drogas, 

intensificando assim sua repressão. Esta convenção veio a ser conhecida como um marco ao 

início a real guerra às drogas, defendida pelo então presidente dos E.U.A, Richard Nixon. 

 

Se faz necessário analisar tal fato a partir do pressuposto governo de exceção 

instaurado em tal momento histórico. Além das substâncias elencadas na Convenção 

promulgada pelo Brasil, haverá um incremento na repressão do uso de entorpecentes em dois 

momentos.   

 

Primeiramente foram editados a Lei n. 4.451/66 e o Decreto-lei n. 159/67, onde 

incluiu o plantio de espécies com potencial produtivo de entorpecentes e estendeu a proibição 

direta às anfetaminas e alucinógenos, que a partir dos anos 60 tem seu uso recreativo em 

grande ascensão. 

 

Em um segundo momento, ocorre a promulgação Ato Institucional nº. 5, de 13.12.68, 

pelo novo Presidente, General Costa e Silva, firmando e institucionalizando um regime 

ditatorial. Marcado pelo fechamento do Congresso e supressão à direitos e garantias 

                                                 
8 325 BATISTA, Nilo. Política criminal com derramamento de sangue. Discursos Sediciosos. Ano 3. ns. 5-6, 1- 

2. sem. 1998, p. 84.  

 



individuais, de maneira mais agravada, considerando que à partir de 1964 já haviam sido 

proibidas importantes ferramentas constitucionais de proteção jurídica como o habeas corpus. 

 

Neste momento conturbado, foi editado o Decreto-lei 385, de 26.12.1968, somente 

treze dias após a edição do famoso AI-5. Decreto tal que trouxe uma consequência extrema ao 

equiparar a condição de usuário a traficante, com penas de um a cinco anos de prisão, e 

multa.9 

 

Existe um grande paralelo no momento norte-americano que causa uma grande 

influência na rigidez do controle de certas substâncias no Brasil.  

 

O aumento do uso de substâncias psicodélicas como o LSD (dietilamina de ácido 

lisérgico) e da Cannabis, envolviam reivindicações dos usuários, que eram contra o controle 

governamental e a guerra do Vietnã. O que demonstra a utilização da repressão às drogas 

como ferramenta de controle político. 

 

No Brasil, a presidência obtida pelo General Emílio Médici, em 1969, se mostrou o 

mais violento momento da ditadura, marcado pela repressão extrema, prisões políticas e 

tortura brutal. Durante este triste e conturbado momento, a política criminal de drogas foi 

extremamente afetada pelo momento político social do país, foi editada a Lei n.5.726/71, que 

alterou novamente o artigo 281 do Código Penal, dando maior abrangência à matéria.10 

 

Durante os anos 70, o modelo de repressão bélico se manteve, mesmo que com a nova 

edição da lei, tornando mais brando o controle, sendo de certa maneira resgatado o conceito 

de um controle médico-jurídico, e entrando em maior consonância com o modelo                                                                             

internacional, um grave problema se mantinha.  

 

                                                 
9 BOITEUAX, Luciana; Por meio da inclusão de um parágrafo único ao art. 281 do Código Penal, o usuário 

passou a estar sujeito à mesma pena prevista no caput, pela conduta de “trazer consigo, para uso próprio, 

substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica”. 
 
10 BOITEUAX, Luciana;  O  artigo 281 do CP, caput, ficou assim redigido: “Importar ou exportar, preparar, 

produzir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, guardar ou 

ministrar, ou entregar de qualquer forma ao consumo substância entorpecente ou que determine dependência”. 

Pena: 01 a 06 anos de reclusão e multa de 500 a 100 vezes o maior salário mínimo do país.  

 



O mero usuário de entorpecentes continuava a ser equiparado ao traficante, tendo as 

mesmas penas e sendo tratado da mesma maneira.  

 

O que realmente havia mudado era a possibilidade, se o “infrator” fosse classificado 

como usuário, poderia, dependendo de medida judicial, entrar em estado de “recuperação do 

infrator viciado, de acordo com previsão de medida de segurança, e caso fosse relatado sua 

“recuperação completa”, poderia ocorrer a extinção de punibilidade. 

 

A gradual abertura política, a partir de 1974, se deu com a posse do General Ernesto 

Geisel, porém o sistema penal só tenha começado a se normalizar em 1978, com a Emenda 

Constitucional n. 11, e a aprovação no Congresso da nova lei de Segurança Nacional.11 

 

O regime de exceção encontrou seu fim, ocorreu a revogação do AI-5 (1979), e a 

promulgação da anistia geral e irrestrita em 1980. A política de drogas ainda passaria por 

mudanças substanciais, pela integração do Brasil no sistema internacional de drogas, 

implementando diversos modelos de repressão e mudanças legislativas baseadas 

principalmente nas premissas de guerra às drogas norte Americana. 

 

                                                 
11 BOITEUX, Luciana. CONTROLE PENAL SOBRE AS DROGAS ILÍCITAS:   

O IMPACTO DO PROIBICIONISMO NO SISTEMA PENAL  

E NA SOCIEDADE. Tese (Doutorado em Criminologia, Universidade de São Paulo. Pág 147 

 



3. A constituição de 1988 e a Lei dos Crimes Hediondos: 

 

Ao longo da redemocratização poucas mudanças efetivas ocorreram com relação à 

legislação de drogas, por mas que aconteceram certos marcos legais vantajosos, na visão da 

criminologia moderna, tal como a Lei n. 6416/77, que criou a divisão entre os três tipos de 

regimes que temos hoje (fechado, semiaberto e aberto), o que virá à impactar positivamente 

os usuários futuramente quando responder pelo art. 28 da futura lei N. 11.343. Além da 

ampliação do sursis12 como alternativa de pena. 

 

Outro marco favorável, na visão da criminologia moderna, ocorreu durante a Reforma 

Penal de 1984, que alterou a parte geral do Código de 1940, e editou a Lei de Execuções 

Penais (7.210/84), positivando direitos e dando garantias aos presos, como medidas 

substitutivas de pena privativa de liberdade por exemplo. 

 

Com a edição da Constituição Democrática de 1988, estranhamente se percebe um 

certo retorno a política criminal de endurecimento das penas, como modo de controle social. 

Foi incluso o conceito de crime hediondo, paradoxalmente no mesmo capítulo dedicado aos 

direitos e garantias fundamentais (art 5, XLIII). 

 

Dentro do movimento, ainda fortemente influenciado pelos E.U.A, aconteceu uma 

onda crescente de tipificação e criminalização de condutas, em textos de lei extremamente 

falhos.13 

 

                                                 
12 Boiteux, LUCIANA; Antes de 1995, caso o usuário fosse condenado a uma pena de prisão e multa, mesmo 

que no mínimo legal, o entendimento dos tribunais era no sentido de que não cabia a aplicação do artigo 60 do 

CP, que permite a substituição da pena de prisão até seis meses por multa. Isso se dava pelo fato da lei 6.368/76 

ser especial e o tipo estabelecer pena de multa cumulativa. Assim, o usuário era condenado à pena de prisão, mas 

beneficiado pelo sursis, o que significava na prática que ele não era enviado à prisão, mas sofria todas as demais 

conseqüências, do processo e do estigma da condenação. Na verdade, o instituto do sursis é bem amplo, sendo 

vetado apenas no caso de reincidente em crime doloso (art. 82, I, CP), podendo ser concedido se ao crime 

anterior tiver sido aplicada somente pena de multa (art. 77, p. 1º., CP), ou caso tenham se passado mais de 5 anos 

desde a última condenação, quando o cidadão deixa de ser considerado reincidente pela lei.  

 
13 BOITEUAX, Luciana; Tais como a Lei de prisão temporária, nº 7.960/89, o Código do consumidor, Lei n. 

9.072/90, o Estatuto da criança e do adolescente, Lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, nº. 

8.137/90, dentre outras, altamente criticadas por preverem tipos abertos e defeituosos.  

 



Neste contexto foi editada a “Lei dos Crimes Hediondos”, n. 8072/90, lei que 

equiparou o crime de tráfico de entorpecentes com crimes como o genocídio por exemplo14. 

Fazendo com quem vendesse substâncias tidas como ilegais perdesse garantias, aumentando 

suas penas e garantindo mais tempo dentro dos presídios. 

 

 Isto pois a capitulação de seu artigo 12, impedia o direito à liberdade provisória ou 

fiança ao acusado, além de obrigar o regime fechado. 

 

Personalidades da comunidade jurídica questionaram, à luz da época, a 

constitucionalidade de tal lei. Principalmente com relação à vedação da progressão de regime, 

prezando pelo princípio constitucional da individualização da pena. Em destaque se tem o 

Alberto Silva Franco.15 Porém, mesmo com críticas latentes de doutrinadores, a 

jurisprudência firmou-se, e por fim o Supremo Tribunal Federal julgou a lei como 

constitucional. 

 

A problemática claramente não foi solucionada, e o número de prisões agravados, 

consequentemente afetando a condição dos estabelecimentos prisionais. Segundo dados do 

SEADE e da SSP/SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) somente na 

região metropolitana de São Paulo o número de cometimentos de tráfico saltou de 245 em 

1984 para 1256 em 200216. 

 

Diante de tal impasse, buscando amenizar o impacto gerado, o Supremo Tribunal 

federal decidiu recentemente (23/06/2016), que o tráfico de entorpecentes privilegiado17 não 

                                                 
14 BOITEUAX, Luciana; Pela Lei 8.072/1990, os crimes hediondos são os seguintes: latrocínio (art. 157, § 3.º in 

fine); extorsão qualificada (art. 158, § 2.º); extorsão mediante sequestro e qualificada (art. 159, caput); estupro 

(art. 213, caput e parágrafo único); atentado violento ao pudor (art. 214); epidemia com morte (art. 267, § 1.º); 

envenenamento qualificado (art. 270 c/c art. 285), todos do Código Penal; e genocídio (arts. 1.º a 3.º, Lei 

2.889/1956). Posteriormente, em 1994, foram acrescentados o homicídio qualificado e o praticado por grupo de 

extermínio 

 
15 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: notas sobre a Lei 8.072/90. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991.  

 
16 RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA A LEI DE CRIMES HEDIONDOS COMO INSTRUMENTO DE 

POLÍTICA CRIMINAL; Disponível : 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1836130/mod_resource/content/1/RelILANUD.pdf> 

 

 
17 Aquele onde o réu é primário e possui bons antecedentes e não integrarem organização criminosa. Art. 33 da 

lei 11.343/06 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1836130/mod_resource/content/1/RelILANUD.pdf


se caracteriza como crime hediondo. Vale ressaltar o posicionamento de HASSEMER quanto 

à eficiência de meios de intimidação como redução da criminalidade. Assim como se fez a lei 

dos crimes hediondos: 

                    

 “A intimidação como forma de prevenção atenta contra a dignidade 

humana, na medida em que ela converte uma pessoa em instrumento de 

intimidação de outras, e além do mais, os efeitos dela esperados são altamente 

duvidosos, porque sua verificação real escora-se necessariamente em categorias 

empíricas bastante imprecisas. “18 

 

                                                 
18 14 HASSEMER, Winfried. Três Temas de Direito Penal. Porto Alegre: Publicações Fundação Escola Superior 

do Ministério Público, 1993, p. 36-37.   



3.1 Lei n. 11.343 de 2006 e seus efeitos: 

 

No início do século XXI ocorreu a instituição de “políticas nacionais de drogas” em 

dois momentos, uma instituída em 2002 e outra em 2005. Porém, mesmo com uma mudança 

drástica no quadro do poder Executivo, essas políticas se mostraram ainda bastante alinhadas 

com as diretrizes internacionais das Nações Unidas, não demonstrando grande mudanças com 

relação ao quadro proibicionista das políticas antidrogas.  

 

No entanto existiram pontos positivos com relação a “Política Nacional sobre 

Drogas”19 de 2005, sendo o mais importante, o reconhecimento da estratégia de redução de 

danos, prevista de certa forma no Art. 196 da Constituição Federal. 

 

 Determina que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e ainda que “garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” Aplicando tal conceito ao modelo sanitarista de tratamento aos adictos de 

substancia entorpecentes, podemos observar a categorização de tal embate como uma questão 

de saúde pública e não somente de repressão carcerária. Diferente do plano de 2002, a 

redução de danos agora é aplicada tanto para drogas lícitas como ilícitas. 

 

Em 2006 é editada a lei de tóxicos vigente até os dias atuais. A lei n 11.343/06 veio 

com intuito de apaziguar o excesso do punitivismo estatal da lei n. 6.368/1976, que tinha forte 

influência da política Norte Americana da guerra às drogas. Como medida progressista, deve-

se destacar o Artigo 28, trazendo a mudança definitiva da diferenciação entre usuário e 

traficante, mudando a pena do mero adicto a penas alternativas, como advertência sobre os 

efeitos das drogas, prestação de serviços a comunidade e obrigação de comparecer à programa 

ou curso educativo.  

 

Contudo a falta de estabelecimento de critérios para distinção entre usuário e 

traficante, e o depósito de tal decisão na figura do juiz penal contribuiu para o aumento 

                                                 
19 BOITEUX, Luciana. CONTROLE PENAL SOBRE AS DROGAS ILÍCITAS:   

O IMPACTO DO PROIBICIONISMO NO SISTEMA PENAL  

E NA SOCIEDADE. Tese (Doutorado em Criminologia, Universidade de São Paulo. Pág 152 

 

 



exponencial da prisão de “pequenos traficantes” e uma forte consolidação da “Seletividade 

Penal”. 

 

 De acordo com a redação do Art. 28, segundo parágrafo “Para determinar se a droga 

se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância 

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

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

 

Primeiramente nota-se que não existe quantidade predeterminada de substâncias dando 

margem a uma grande subjetividade, transformando o processo judicial em uma verdadeira 

loteria judicial, dependendo do Juiz julgador da pauta, a chance de uma quantidade ínfima de 

drogas pode se tornar um grande empecilho ao réu. Em segundo momento, ainda mais grave, 

a lei estabelece que o Juiz julgue com relação a critérios ainda mais subjetivos como “ao local 

onde se desenvolveu a ação” e “circunstâncias sociais e pessoais” abrindo margem a 

julgamentos extremamente preconceituosos.   

 

 Porém aumentou a pena mínima de 3 para 5 anos com relação ao crime de tráfico, 

demonstrando consonância ao padrão de endurecimento penal estabelecido durante o ultimo 

século. Tal mudança combinada à lei dos crimes hediondos se transforma em uma perigosa 

formula, perfeita para garantir uma explosão nos números de encarceramento e tempo de 

permanência dentro dos presídios. 

 

 



4. Superlotação prisional, proporcionalidade do encarceramento por tráfico 

de drogas: 

 

Diante da implementação de tal modelo, se mostra necessária uma análise dos seus 

efeitos na vida prática e não somente legislativa/teórica. Sem se utilizar de uma discussão 

moralista acerca dos benefícios ou malefícios que o uso de entorpecentes traz para a 

humanidade, mas sim avaliando a efetividade da proibição de tal uso. 

 

Para esta análise, deve-se tentar estimar o custo social da droga, constituído não só 

pelos custos sanitários (doenças provocadas pelo consumo), mas também pelos gastos com 

prevenção e repressão, acidentes e, sobretudo, o custo da delinquência ligada à droga20. 

 

Tendo como pressuposto a ineficiência da reinserção social do preso na sociedade, por 

quesitos como falta de acompanhamento médico psicológico, insalubridade, intensa atividade 

delituosa dentro dos presídios, e diversos outros fatores que transformam a prisão brasileira 

numa espécie de masmorra medievalista com requintes de desprezo por parte do Estado, 

podemos categorizar um aumento na população carcerária como sendo um impacto 

extremamente negativo de qualquer política pública que seja. 

 

Neste sentido: 

 

 "As prisões jamais – e em lugar nenhum do mundo – demonstraram eficiência em 

reduzir o crime ou a violência. Ao contrário, especialmente no Brasil e nas últimas três 

décadas, elas têm demonstrado o seu papel fundamental como espaços onde o crime se 

articula e se organiza, dentre outras coisas, através de um eficientíssimo sistema de 

recrutamento de novos integrantes para compor as redes criminais", afirma Camila Nunes 

Dias, do Núcle de Estudos da Violência – USP.21 

 

                                                 
20 KOPP, Pierre. A economia da droga. Bauru: EDUSC, 1998, p. 222 

 
21 NUNES DIAS, Camila. Superlotação aumenta e número de presos provisórios volta a crescer no Brasil. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/04/26/superlotacao-aumenta-e-

numero-de-presos-provisorios-volta-a-crescer-no-

brasil.ghtml?fbclid=IwAR2yNlTygFJpq24lfTka5qui1FiAfMrQ_x5KxO7SNdE1-pbrAtPexwRsLR4> 

 

https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/04/26/superlotacao-aumenta-e-numero-de-presos-provisorios-volta-a-crescer-no-brasil.ghtml?fbclid=IwAR2yNlTygFJpq24lfTka5qui1FiAfMrQ_x5KxO7SNdE1-pbrAtPexwRsLR4
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/04/26/superlotacao-aumenta-e-numero-de-presos-provisorios-volta-a-crescer-no-brasil.ghtml?fbclid=IwAR2yNlTygFJpq24lfTka5qui1FiAfMrQ_x5KxO7SNdE1-pbrAtPexwRsLR4
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/04/26/superlotacao-aumenta-e-numero-de-presos-provisorios-volta-a-crescer-no-brasil.ghtml?fbclid=IwAR2yNlTygFJpq24lfTka5qui1FiAfMrQ_x5KxO7SNdE1-pbrAtPexwRsLR4


Segundo dados estatísticos do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), em 

dezembro de 2011, tínhamos uma população carcerária de 514.582 pessoas, sendo que a 

prática dos crimes patrimoniais (240.642) e do tráfico de entorpecentes (125.744) responde 

pela maior parte da população encarcerada (366.386). 

 

Em um levantamento mais atualizado, dados mostram que 26 por cento dos homens 

encarcerados respondem por tráfico de entorpecentes, já na população carcerária feminina 

esse número se eleva a assustadores 62 por cento22. 

 

O que demonstra uma forte ineficiência no modelo de repressão adotado, pois os 

mesmos dados em 2005, um ano antes da edição da Lei de Tóxicos N. 11.343, esses dados 

eram de 13 por cento com relação aos homens e 49 por cento com relação as mulheres.  

 

Os crimes relacionados a distribuição de substâncias ilícitas, em 2014, eram 

responsáveis por 35.1 por cento da população carcerária brasileira23, vale ressaltar que por 

falta de cooperação de certos órgãos como o DEPEN, é estimado por doutrinadores que este 

número seja maior, pois inúmeros crimes de porte de arma, ou formação de quadrilha tinham 

como objetivo concreto inicial, a venda das substâncias que foram determinadas como ilegais.  

 

Já segundo o raio x das instituições prisionais em 2019 demonstra que a superlotação 

nos presídios é de 69.3 por cento, sendo que o sistema abriga 704.395 presos, tendo a 

capacidade de atender somente 415.960 (este número se relaciona somente aos presos em 

regime fechado).24  

 

Diante da análise dos dados supracitados, do histórico de demonização de substâncias 

e das estratégias legislativas adotadas durante os últimos anos, se torna transparente a 

ineficácia da implementação do sistema Norte Americano de supressão penal e armada sobre 

às drogas.  

                                                 
22 Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016; Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-

2016/relatorio_2016_22111.pdf 

 

 
23 DEVITTO, Renato Campos Pinto. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, 2014 
24 VELASCO, Clara – raio x prisional brasileiro; Disponível em: < http://especiais.g1.globo.com/monitor-da-

violencia/2019/raio-x-do-sistema-prisional/ > 

 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2019/raio-x-do-sistema-prisional/
http://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2019/raio-x-do-sistema-prisional/


 

Resultando somente na criação de um novo motivo para alcançarmos o patamar de 

terceira maior população carcerária do mundo25, onde curiosamente estamos atrás somente 

dos E.U.A, propagador da guerra às drogas, ocupante da primeira posição, e da China que tem 

a maior população do mundo. No Brasil o crime que mais leva a prisão é o tráfico de drogas, 

sendo responsável por 28 por cento das prisões efetuadas, se somados todos roubos e furtos 

(dois dos principais crimes patrimoniais) atinge o número de 37 por cento das prisões 

efetuadas.   

 

Dentro de tal análise é de suma importância ressaltar que a grande maioria dessas 

prisões acontece principalmente contra jovens negros, moradores de comunidades 

marginalizadas, os quais além de não obterem recursos suficientes para uma defesa judicial 

adequada, carregam o peso tremendo de serem estereótipos negativos, dentro de uma cultura 

altamente preconceituosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 VERDÉLIO, Andreia. Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo. Disponível em: < 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-

726712-pessoas > 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas


4.1  Preconceito social nas prisões: 

 

Segundo o diretor do DEPEN26, 55 por cento dos encarcerados no Brasil tem entre 18 

e 29 anos, ou seja, mais da metade da população carcerária nacional é composta por jovens. 

Se o fator for a cor de pele, revela-se que 64 por cento do total de presos são negros. Este 

dado se torna mais notório quando analisados estados onde se tem contingentes gigantescos 

de presos, no Acre este número alcança 95 por cento, no Amapá 91 por cento.  

 

Fato este que demonstra com certa claridade a utilização desta repressão como 

controlo sóciopolítico, e ainda ressalta o latente preconceito institucionalizado no sistema 

jurídico penal brasileiro. 

 

Ou seja, quanto menor o nível de estrutura social do Estado, maior o número de 

prisões, principalmente de pessoas subjugadas pela sua etnia, ou nível econômico. 

Analisando economicamente o produto “droga” podemos ter um liame para o 

entendimento de tal fenômeno.  

 

O Brasil apesar de grande consumidor de entorpecentes, não possui histórico de 

produtor de drogas, mas sim de rota de distribuição para substâncias produzidas 

tradicionalmente nos países vizinhos, como o Peru, a Colômbia e a Venezuela, sendo 

exportada posteriormente a mercados consumidores como o da América do Norte e da 

Europa.  

 

De acordo com levantamento do CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas Psicotrópicas)27 com relação ao acesso as substâncias ilícitas mais conhecidas, 69,9 

por cento das pessoas consideram “muito fácil” obter maconha, para cocaína o número passa 

a 45,8 por cento.  

 

                                                 
26 VERDÉLIO, Andreia. Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo. Disponível em: < 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-

726712-pessoas > 

 
27 CARLINI, E.A. [et al.]. I Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil: estudo 

envolvendo as 107 maiores cidades do país: 2001. São Paulo: CEBRID – Centro Brasileiro de Informações 

Sobre Drogas Psicotrópicas : UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, 2002.  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas


Mesmo sendo dados subjetivos, demonstram claramente a ineficiência da política 

repressora às drogas, já que mais de dois terços da população brasileira considera muito fácil 

ter acesso a substância ilícita mais consumida no país, atingindo o número de 6,9 por cento 

dos brasileiros segundo a mesma pesquisa.  

 

Dentro do mesmo levantamento, se esconde uma realidade que contraria o senso 

comum do cidadão brasileiro. Enquanto o uso de drogas em vida entre os estudantes atinge 

24,7 por cento, este número eleva-se a 88,6 por cento entre os meninos de rua de São Paulo.  

 

Além de serem usados para fins de distribuição das substâncias, obtendo lucro ínfimo 

se comparado a quem domina o mercado, correspondem ao grande alvo da perseguição 

Estatal, tanto por serem grandes usuários e distribuidores de drogas, quanto por serem pessoas 

marginalizadas social e economicamente. Ou seja, a política proibicionista esconde um lado 

catastrófico sob a perspectiva de redução de desigualdades econômicas e de preconceitos. A 

grande marginalização de jovens favelados28, que sustentam um modelo de repressão, 

motivados pela falta de perspectivas, pelo desemprego e exclusão social. 

 

 No mercado paulista de tráfico, a participação de jovens entre 16 e 27 anos, 

caracterizados como micro traficantes, pois atuam com no máximo 10 kg de drogas, em sua 

maioria para sustentar seu vício correspondem a cerca de 80 por cento dos presos por tráfico.  

 

 Muitas vezes por não oferecerem uma boa oferta aos policiais que efetuam as prisões. 

Ao contrário do que prega a mídia, são em sua maioria pobres e desorganizados, muitas vezes 

desempregados, sem terem obtido se quer um emprego formal em suas vidas.  

 

Analisando a realidade brasileira, ainda mais do que em outras sociedades, podemos 

concluir a ineficiência da criminalização, sendo que os imputados por tal crime não 

representam os principais agentes da distribuição de entorpecentes, e isso pouco inibe o 

acesso por via do mercado informal, neste sentido: 

 

                                                 
28 A relação entre a criminalização da droga e a delinqüência juvenil é analisada por SPOSATO, Karyna Batista. 

Criminalização das Drogas e Delinqüencia juvenil. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Drogas: aspectos 

penais e criminológicos. Rio de Janeiro: Forense, p. 201.  

 



“Na realidade social brasileira, ainda mais do que em outras sociedades, a simples 

criminalização ou a repressão à venda de determinadas mercadorias não tem condições de 

impedir sua comercialização informal, que já faz parte e é tolerada pelas práticas sociais. A 

aplicação da lei penal nesses casos não inibe o comércio ilícito, só aumenta a superlotação das 

cadeias. “29 

 

Segundo Luciana Boiteaux, além da ineficiência da repressão policial sobre o real 

consumo de tais substâncias, a proibição leva ao abarrotamento de prisões por jovens, muitas 

vezes desamparados, causando não somente o problema humanitário da falta de condições de 

vida dentro dos presídios, como também a aproximação desses jovens a uma estrutura 

criminosa mais organizada. Levando a um alto nível de reincidência criminal, sendo comum o 

cometimento de crimes mais graves, como crimes dolosos contra a vida.  

 

O discurso proibicionista teve como consequência agravar um abismo social, a 

demonização das drogas refletiu claramente um preconceito existente desde os primórdios da 

escravidão. Negros são o principal alvo de policiais, porém não são os únicos a sofrerem com 

tal tipo de controle social. 

 

 Na realidade pobres e moradores de periferia em geral são alvos constantes, sujeitos a 

sedução do mercado ilícito, ou até mesmo a flagrantes preparados mesmo sem ter cometido 

crime. Fato é que 92 por cento dos presos no Brasil não completaram o ensino médio, e 

menos de 1 por cento chegaram a ter diploma de ensino superior. 

 

 

                                                 
29 BOITEUX, Luciana. CONTROLE PENAL SOBRE AS DROGAS ILÍCITAS:   

O IMPACTO DO PROIBICIONISMO NO SISTEMA PENAL  

E NA SOCIEDADE. Tese (Doutorado em Criminologia, Universidade de São Paulo. Pág 205 



5. Modelos e Políticas alternativas de drogas: 

 

Dentro do discurso proibicionista muitos tentam sustentar que não existem outras 

opções que seriam eficientes, porém contrariamente a tal discurso popular, pode-se constatar 

uma gama enorme de modelos diversos ao implementado pela repressão total as drogas. 

 

Nos países mais desenvolvidos encontram-se diversas políticas alternativas para o 

tratamento de usuários e traficantes de substâncias entorpecentes, um dos casos mais famosos, 

a Holanda, por conta dessa e outras diversas políticas públicas, vive hoje um fenômeno que 

vai contra a tendência internacional, onde existem mais prisões do que presos, o oposto da 

superlotação de países como o Brasil ou os E.U.A, expoentes da guerra às drogas, e 

consequentemente provas factuais de sua falha. 

 

 

Porém seria impossível dentro do formato deste artigo tratar de todos os modelos, 

diante da grande gama encontrada. Porém há de se ressaltar algumas opções que tem se 

demonstradas eficientes na resolução de tal embate.  

 

Uma alternativa criminológica se caracteriza como um tema polêmico entre as esferas 

sociais, morais, econômica, jurídicas médicas e sanitaristas, pois tem como desafio alterar de 

modo viável o controle de drogas, podendo acarretar riscos concretos à saúde pública e 

individual. 

 

As linhas anti-proibicionistas passam por três fases ao menos, primeiro o conceito de 

despenalização, dentre os três modelos se mostra o mais retrógrado, e coincidentemente 

adotado pelo Brasil. Sua grande crítica majora-se no fato de o uso de entorpecentes não 

realmente saírem de um tipo penal, mas que devido procedimentos jurídicos, o mesmo não 

venha cumprir pena restritiva de liberdade, de modo que o tratamento proibicionista no geral 

se mantém intacto de modo que não obtemos grandes diferenças estruturais. 

 

Em uma segunda alternativa ressalto a famosa descriminalização, que embasada no 

garantismo constitucional dos direitos fundamentais do homem, e em outras diversas escolas 



como a base teórica do abolicionismo de Louk Hulsman, criminólogo holandês que questiona 

a existência do próprio sistema penal em sua obra Penas Perdidas30 

 

 

Esta ideologia preconiza a retirada do uso e porte de drogas do rol dos crimes tendo 

por base a escolha de uma alternativa à repressão e à violência do sistema penal, e visa a 

reduzir os efeitos perversos da criminalização, além dos efeitos secundários do tráfico e da 

criminalidade.  

 

Baseia-se nas críticas aos efeitos perversos do proibicionismo para propor uma forma 

eficaz tanto de diminuição do uso dos entorpecentes como de uma forma de reverter os efeitos 

nocivos da ideologia repressiva dos E.U.A, que continua a ser o país que mais consome 

drogas no mundo.  

Por vezes os defensores de tal alternativa comparam os resultados da América do 

Norte como de países que adotaram este modelo, como a Holanda, constituindo uma prova 

cabal da ineficiência da guerra às drogas. 

 

Já o modelo mais extremo antiproibicionista se encontra na Legalização Controlada, 

rejeitando completamente o controle penal como meio de regular o suo, a posse e o comércio 

de substâncias entorpecentes.  Porém nunca foi realmente implementado em nenhum país do 

mundo, se reduzindo somente a teorias, por mas que se encontrem em consonância a evolução 

do pensamento criminológico moderno.  

 

Se como preconiza o próprio estado, o uso de substâncias ilícitas ou controladas 

discriminadamente configura um problema de saúde, e quando incluídos na seara do direito 

penal recaímos no problema da ineficiência da resolução problemática via prisional e ainda se 

gera um agravante a outro problema humanitário e de saúde pública também; as condições 

nefastas dos presídios brasileiros. 

 

Locais para onde serão reconduzidas as pessoas que em tese deveriam ser tratadas 

meramente com acolhimento, ou reconduzidas a instituições preparadas a educação e 

reintegração dos “delituosos”. 

                                                 
30 HULSMAN, Louk; DE CELIS, Jacqueline Bernart. Penas perdidas. Rio de Janeiro : Luam, 1993. 

 



 

Após defender uma linha completamente desconstrutiva do modelo vigente, que vem 

causando cada vez mais mortes, crimes e preconceitos, o que nos levou, entre outros motivos, 

nos levou a um governo totalitário. É com certo pesar, porém com latente necessidade que 

devo falar sobre o Decreto N .9.761, de 11 de abril de 201931, assinado pelo presidente Jair 

Messias Bolsonaro, decreto este que ficou conhecido como o decreto do Brasil abstinente. 

 

Durante todo seu texto, levanta de forma mascarada questões que foram geradas pela 

própria mentalidade proibicionista. Redige dados e termos de forma que faz parecer que os 

estudiosos deste tema, cientistas criminólogos empenhados a décadas em tal embate não 

procuram solucionar os malefícios gerados por toda cultura de uso de drogas. 

 

Logo em sua introdução se dispõem de um dado demonstrado pelo Relatório Mundial 

sobre Drogas de 2018, “O uso de drogas na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 

2000 e 2015, houve um crescimento de 60% no número de mortes causadas diretamente pelo 

uso de drogas”. Ao utilizar tal dado para defender o que mostra o quesito 2.1 “Buscar 

incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas 

lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas.”. Demonstra a total despreocupação com os 

efeitos perversos de uma perseguição que perdura a mais de oito décadas, e que como o 

próprio presidente ressalta somente resultou em um aumento de uso e de violência. 

 

Dentre todas as linhas, mesmo as mais repressivas, encontra-se um conceito essencial 

para tentar tratar da diminuição de todos esses malefícios citados, a Redução de Danos, 

conceito que visa proteger a saúde dos usuários, independentemente de preconceitos sociais.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Decreto N .9.761, de 11 de abril de 2019; Disponível em: < http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137357 > 
 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137357
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137357


6.  Redução de Danos sobre o uso de drogas: 

 

Quanto à origem do conceito, a primeira vez que o termo Redução de Danos foi 

utilizado ocorreu na Inglaterra no ano de 1926 (Ministério da Saúde, 2001), em um 

documento chamado “Relatório Rolleston”. Um novo método de tratamento surgia, médicos 

poderiam então prescrever opiáceos a dependentes para manejar as síndromes de abstinência 

dos usuários e controlar o uso da droga, desse modo, os usuários poderiam levar uma vida 

mais estável e participar melhor de um convívio social.32 

 

Ao contrário das formas de cuidado possíveis dentro da política proibicionista que tem 

como base medidas repressivas e punitivas em relação aos usuários de drogas ilícitas, bem 

como tratamentos baseados na abstinência – a Redução de Danos (RD) se caracteriza pelo 

pragmatismo e por uma proposta metodológica de cuidado em saúde que tem como objetivo a 

redução de riscos e danos em relação ao complexo fenômeno do consumo de drogas, sejam 

elas ilícitas ou não.  

 

A RD trabalha a partir de um conjunto de práticas relacionadas ao cuidado e bem-estar 

dos usuários, os quais não necessariamente possuem como objetivo a abstinência. Sabe-se que 

as pessoas podem ter diferentes formas de se relacionar com as drogas, o uso delas não é 

certamente problemático33A natureza idealista do modelo proibicionista, acredita no ideal de 

sociedade livre das drogas, demonstrando uma ideia extremamente utópica, inatingível e até 

mesmo indesejável. 

 

O empoderamento do indivíduo como agente de sua própria história é amplamente 

valorizado. As estratégias de Redução de Danos adotadas pelos usuários têm de ser 

produtoras de sentidos para os mesmos para que os objetivos e metas estabelecidos por eles 

possam ter êxito.  

 

                                                 
32 O'HARE, P. Redução de danos: alguns princípios e a ação prática. In: MESQUITA, F.; BASTOS, F.I. (Org.). 

Drogas e Aids : estratégias de redução de danos. São Paulo: Hucitec, 1994 
33 SANTOS, Vilmar Ezequiel dos; SOARES, Cássia Baldini; CAMPOS, Célia Maria Sivalli. Redução de danos: 

análise das concepções que orientam as práticas no Brasil. Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 995-1015, 2010 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73312010000300016&lng=en&nrm=iso>. 



Para um Redutor de Danos, deixar de lado todas as suas convicções e julgamentos 

morais é fundamental para a formação de vínculo com os indivíduos, possibilitando: i) 

reflexões e discussões sobre o uso nocivo de drogas, ii) despertar no outro a adoção de 

estratégias de autocuidado, de meios para a melhoria em sua qualidade de vida e até mesmo a 

inserção do usuário em algum programa de saúde, se esse quiser. 

 

Considerando a consolidação das práticas de Redução de Danos numa perspectiva 

global, mesmo que a origem da Redução de Danos tenha sido em 1926, apenas no final da 

década de 70 e no começo da de 80 que os princípios dessa proposta foram sistematizados em 

formas de programas. Entre 1986 e 198734 surgem os primeiros centros de distribuição e troca 

de agulhas e seringas na Holanda e Inglaterra, a AIDS fez com que se estabelecesse um novo 

olhar em relação ao fenômeno do uso de drogas. Em decorrência da ameaça de transmissão do 

vírus entre usuários de drogas intravenosas, ações preventivas que não tinham como objetivo 

a abstinência – pois desse modo a aderência ao tratamento é maior - foram instauradas. 

 

 

No Brasil, apenas no ano de 1989, em Santos surgiu a primeira tentativa de fazer um 

projeto de Redução de Danos, coordenado pelo médico Fábio Mesquita de um programa da 

Secretaria de Higiene e Saúde, realizavam a distribuição de equipamentos para o uso seguro 

da droga injetável com o objetivo de conter a disseminação do HIV/AIDS. Segundo Bastos & 

Mesquita35, em 1983 no município de Santos, um em cada quatro casos registrados de AIDS 

tinham como provável origem o uso de drogas injetáveis. Logo, a ação foi interrompida pelo 

Ministério Público, pois foi compreendida como algo que incentivava o uso de drogas.  

 

Em 1994, a Redução de Danos torna-se, no âmbito da saúde, uma política estratégica 

do SUS. Inicia-se com o objetivo da prevenção de hepatites virais e AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) em uma população vulnerável à transmissão desses vírus que se 

dá pelo compartilhamento de seringas contaminadas para fazer o uso de drogas injetáveis. No 

mesmo ano, o Programa Nacional de DST/AIDS, projetado pelo Ministério da Saúde em 

parceria com o Banco Mundial e o UNDCP (Hoje em dia conhecido como United Nations 

                                                 
34 Derricot, J, Preston A, Hunt H. The Safer Injecting Briefing. England: HIT, 1999  

É DE LEI. É de lei. Disponível em: < http://edelei.org/home/ > 
35 O'HARE, P. Redução de danos: alguns princípios e a ação prática. In: MESQUITA, F.; BASTOS, F.I. (Org.). 

Drogas e Aids : estratégias de redução de danos. São Paulo: Hucitec, 1994. 



Office on Drugs and Crime – UNODC), retomou a estratégia de RD que consistia na troca de 

seringas descartáveis, isto, era um subprojeto que posteriormente foi aprovado na sua 

integralidade pelo Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN)36. 

 

Nos dias atuais no Brasil, é mais raro se deparar com o uso de drogas pela via 

intravenosa, de modo que a política da Redução de Danos começou a ser utilizada para a 

promoção de saúde juntamente com os usuários de substâncias psicoativas nas ruas e em 

instituições37.  

 

Em 1998, o “É de Lei”, primeiro centro de convivência para usuários de drogas foi 

criado em São Paulo. A ênfase do trabalho de Redução de Danos está associada ao uso de 

crack, com o objetivo de prevenção das DST/AIDS. Juntamente com os usuários, estratégias 

foram criadas para a minimização dos danos decorrentes do uso do crack.  

 

 

                                                 
36 FLACH LM. Saúde e AIDS. Boletim da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, Julho 

1996 
37 NIEL, MARCELO; DA SILVEIRA, DARTIU XAVIER . Drogas e Redução de Danos: uma cartilha para 

profissionais de saúde/ Marcelo Niel & Dartiu Xavier da Silveira. – São Paulo, 2008 



7. Conclusão: 

 

Diante de todas as colocações e pesquisa para este projeto, podemos atingir o 

discernimento claro da influência Norte Americana, na pressão pela integração brasileira no 

modelo de internacionalização do combate de entorpecentes, que de forma crescente durante 

o século XX, influenciou fortemente no endurecimento penal tanto sobre o usuário quanto 

contra os traficantes em território nacional. 

 

Nenhuma consequência positiva se concretizou com tal movimento, o número de 

presos transformou o sistema penitenciário brasileiro em algo insustentável e desumano. O 

número de mortes devido a violenta abordagem policial cresce todos os dias, e o lucro do 

comércio ilegal sobe a cada segundo, justamente por se tratar de produtos ilícitos, o que 

consiste grande paradoxo dentro da cultura proibicionista. 

 

Apesar de alguns indícios de melhora em tal tratamento no século XXI, vários marcos 

legais demonstram justamente a perpetuação do antigo modelo causador de discórdia. As 

prisões altamente lotadas somente servem para uma tentativa frustrada de castigo penal, 

propulsionada por um discurso moralista e conservador. 

 

O ano de 2019 representa uma grande retomada na aliança brasileira com os Estados 

Unidos da América, que devido à elevadíssima produção bélica industrial tem interesses 

gigantes na criminalização e perseguição de produtores e distribuidores de substâncias ilícitas, 

mesmo que fora de seu território nacional. A noção de guerra às drogas não se limita a uma 

metáfora, e sim a uma realidade diária de quem se encontra no meio deste conflito. 

 

A adoção de novos modelos alternativos para o tratamento de dependentes químicos e 

traficantes é absolutamente urgente, o estudo de países bem sucedidos na redução de danos e 

no uso de tais substâncias, é um pródigo caminho para a amenização dos efeitos horrendo que 

aterrorizam todos os dias, principalmente moradores de comunidades periféricas, pouco 

amparadas por estruturas sociais adequadas. 

 

Se torna muito claro as intenções governamentais com relação a este assunto por 

medidas extremamente conservadoras, tomadas tanto pelo congresso nacional como pelo 

presidente da república, a exemplo volto a citar o Decreto N .9.761, de 11 de abril de 2019, 



legislação esta que pode ser considerada um retorno, um modo retrógrado de demonstrar que 

o combate a violência e o fortalecimento da segurança pública tão defendida pelos atuais 

governantes, não são pautados em estudos pragmáticos e empíricos, mas sim por mera 

ideologia e influência econômica exterior. 

 

Mesmo que medidas contraditórias ao pensamento crítico da criminologia moderna 

sejam tomadas diariamente, cabe a sociedade civil e as personalidades jurídicas o não 

abatimento, e a contínua busca por uma sociedade mais harmoniosa e menos violenta. Onde 

direitos básicos como o da dignidade humana e o da saúde pública sejam tratados com 

seriedade e a importância que eles realmente representam. 
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