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RESUMO 
 
O presente trabalho pretende ser uma contribuição para os estudos sobre a proibição legal de 
selecionadas substâncias psicoativas, implementada durante o século XX, bem como sobre as 
nefastas conseqüências, para as sociedades contemporâneas, advindas de sua adoção. Sob este 
desígnio e por se tratar de questão extremamente ampla, inevitável e constante foi a tangência 
com diversas áreas de conhecimento científico. Assim, perpassou-se pela contextualização 
histórica do que representavam para as culturas e civilizações e como eram utilizadas as 
diversas substâncias, previamente, ao período centenário em que conheceram o estatuto da 
proscrição internacional. Buscou-se desvelar as condicionantes latentes de ordem política, 
econômica, moral, cultural, religiosa, jurídica que impulsionaram o exsurgimento do 
paradigma proibicionista. Liderado pelos Estados Unidos, gradualmente se solidificou na 
ordem jurídica internacional sob a égide da Organização das Nações Unidas, notadamente 
após a década de 50, em que, vitoriosa na segunda Guerra Mundial, essa nação passa a 
exercer papel hegemônico, política e economicamente na dinâmica global, assim como na 
referida instituição transnacional. Inicialmente alicerçado em argumentos de índole moral e de 
saúde é instaurado, em âmbito mundial, o proibicionismo e a criminalização das atividades de 
produção, comércio e consumo de selecionadas substâncias psicoativas. Como conseqüência, 
inaugura-se o rentável, global e expansivo mercado e tráfico ilícito de drogas, com seus 
inarredáveis consectários de violência, mortandade, corrupção e infiltração nos aparelhos 
estatais, inflação da criminalidade e amálgama entre economia legal e ilegal. Forja-se, assim, 
o mais importante ponto de arrimo do paradigma proibicionista: o discurso da segurança 
pública (inter)nacional. Especialmente a partir dele, é deflagrada, no início da década de 
setenta, a “guerra contra as drogas”: a política criminal beligerante direcionada às substâncias 
tornadas ilícitas. Consubstanciada nas diretrizes criminalizantes das Convenções de Drogas da 
ONU, cujo ápice repressivo radica na Convenção de Viena de 1988, determinou a adesão dos 
países signatários, a uma pauta normativo-penal, flagrantemente violadora de princípios 
garantidores de Direitos Fundamentais. A política criminal passa, paulatinamente, a operar 
sob um parâmetro bélico, com a transferência de conceitos, estratégias, táticas, equipamentos 
e armas do campo militar para as políticas de segurança pública, sobretudo nos países 
periféricos. As drogas são invocadas no plano da geopolítica e ações sob o manto da 
cooperação internacional, passam a ser utilizadas indiscriminadamente para encobrir 
interesses políticos e econômicos da ingerência hegemônica estadunidense, com aviltamento 
da soberania e a crescente militarização dos países alvos. O aparato punitivo se expande de 
forma galopante e o sistema penal, indissociavelmente seletivo, encontra no delito de tráfico 
de drogas o grande vetor de criminalização, encarceramento da pobreza e, frente a sua 
intrínseca inoperância, fator de constante retroalimentação. Além de ter impulsionado a 
violência, mortalidade, corrupção, indústria e tráfico de armas, ingerência internacional, danos 
e riscos à saúde pública, encarceramento massivo e de ser exorbitantemente custosa, a política 
criminal de drogas revelou-se um retumbante fracasso. Após 50 anos de sua execução, as 
drogas proibidas são mais consumidas, baratas, acessíveis, diversificadas e potentes. A 
democracia, a dignidade humana, a pluralidade, a saúde e a segurança pública estão a 
demandar a premente legalização de todas as substâncias psicoativas.        
 
Palavras-chaves: política criminal de drogas – proibicionismo – criminologia - 
seletividade penal – tráfico de drogas – substâncias psicoativas – princípios e garantias 
fundamentais – legalização 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso, embora verse sobre um tema que 

pode ser objeto de diversas ciências, tem sua ênfase voltada para os aspectos relacionados à 

área jurídico-penal e às consequências reais da implementação de políticas criminais 

direcionadas à interdição de atividades produtivas, comerciais e de consumo concernentes a 

determinadas substâncias psicoativas, denominadas, genericamente, de ‘drogas’. 

O método de abordagem pelo qual que se optou foi o dedutivo e o método 

procedimental empregado foi, eminentemente, a revisão bibliográfica de livros, artigos, 

notícias, pesquisas, legislações e jurisprudências correlatas à temática. 

Conquanto o assunto da proibição de selecionadas substâncias psicoativas seja 

debatido há muito tempo, gerando os mais amplos dissensos e, via de consequência, 

acaloradas e exaltadas discussões, percebe-se, que nos últimos anos a questão vem recebendo, 

progressivamente, exposição nos veículos de comunicação, alavancadas, sobretudo pela 

eclosão em diversas áreas do conhecimento de investigações e pesquisas com conclusões 

divergentes do atual modelo adotado para tratar desta matéria que repercute, 

incontestavelmente, sobre a vida de quase todos os componentes das sociedades 

contemporâneas.  

A polêmica que este tema suscita, por isso mesmo, torna-o extremamente 

interessante. A despeito de quase todas as pessoas a que se indague possuírem uma opinião 

formada sobre ele, verifica-se que a esmagadora maioria nunca se aprofundou em suas 

análises e, tampouco se informou além da conjuntura superficial atual que é refletida, 

diariamente, nas páginas de periódicos, sítios eletrônicos e jornais televisivos.  

Não obstante, quanto mais se estuda, investiga e se reflete sobre esta questão, 

constata-se, paradoxalmente, que cada vez menos se sabe sobre ela e que há mais e mais 

variáveis de ordem histórica, política, econômica, cultural, comportamental, psicológica, 

jurídica, político-criminal, religiosa, biológica, médica, neurológica, fármaco-química que a 

permeiam e sobre ela exercem influencia direta. Em face disso, pretender possuir respostas 

simples, únicas e peremptórias em relação a este tema, bem como abordá-lo sob um único 

prisma e uma visão unidimensional, traduz-se, manifestamente, em ingenuidade, ignorância 

ou dissimulação.     

Dessa maneira, embora a delimitação do tema seja enfocada em aspectos 
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jurídicos e político-criminais, a tangência com elementos interdisciplinares, aparecerá 

constante e inevitavelmente por todo o trabalho.     

A premissa de que se parte é a de que malgrado a política internacional, 

consubstanciada nas diretrizes das Convenções de Drogas da ONU, alicerçada no paradigma 

proibicionista criminalizante repressivo, venha sendo implementada há meio século, não teve 

o condão de realizar seus objetivos explícitos, quais sejam, a redução e/ou eliminação da 

produção, comércio e consumo das substâncias proscritas.  

O primeiro capítulo principiará com uma breve contextualização e abordagem 

histórica, previamente ao século XX, de como eram percebidas, tratadas e utilizadas as 

substâncias, hoje ilícitas, a partir da relação estabelecida com os seres humanos e as 

sociedades. Perpassará, de forma sucinta, pelas condicionantes culturais, históricas, políticas e 

econômicas que conduziram à proibição legal internacional de selecionados psicoativos. 

Findará apontando a principiologia garantista de direitos fundamentais que é afrontada por 

normas antidrogas presentes na ordem jurídica internacional e nacional da maioria dos 

Estados-nações adstritos à ONU, contudo, com foco na legislação brasileira vigente. 

No segundo capítulo serão abordados alguns discursos em torno das drogas 

psicoativas colocadas na ilegalidade, que são diuturnamente reproduzidos nos veículos de 

comunicação de massa e que conformam o substrato em que se legitima a criminalização. 

Tratar-se-á, também, dos efeitos acarretados às sociedades contemporâneas, em termos de 

criminalidade, violência, armamentismo, corrupção, saúde pública, decorrentes da execução 

da política criminal internacional de drogas que opera por meio de um parâmetro bélico. 

No terceiro capítulo analisar-se-á, sinteticamente, como é desenvolvida a 

atuação concreta do sistema penal constituído como importante instrumento de controle 

social, à luz das observações em relação ao fenômeno criminal empreendidas pelas escolas 

criminológicas do Paradigma da Reação Social e da Criminologia Crítica. Paralelamente, 

adentrar-se-á, também, à averiguação de como tem sido procedida, nos últimos anos, no 

Brasil, a operacionalização da criminalização dos delitos denominados de ‘tráfico de drogas’ e 

suas repercussões na vida dos cidadãos e no aparato jurídico-prisional.  

Por derradeiro, serão assinalados alguns caminhos alternativos para o 

tratamento estatal dessa questão, de forma que seja conduzida de forma mais racional e de 

modo a reduzir os danos e riscos que possam se vincular à temática abordada.      
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1 Contextualização histórica, do proibicionismo à ‘Guerra contra as 
Drogas’ e violações à principiologia de Direitos Fundamentais  
 
1.1 Contextualizando a realidade das substâncias psicoativas previamente à 
proibição 

Certamente a questão atinente às drogas que, no contexto atual, são referidas 

nos discursos governamentais e nos meios de comunicação de massa, específica e 

unicamente, às rotuladas como ilícitas, é um dos temas mais recorrente e permeado de 

estigmas, estereótipos, preconceitos e tabus da atualidade, que ocasionam, por sua vez, a 

limitação e/ou impedimento de um debate racional e verdadeiramente científico. 

Marca patente das discussões e das veiculações cotidianas no plano da opinião 

pública, em torno deste objeto, é a desinformação e a ausência de análises aprofundadas. Não 

se indaga quais substâncias estão englobadas na designação genérica ‘droga’; se as drogas 

sempre foram relacionadas a problemas; por que as pessoas consomem drogas; qual a origem 

das substâncias proibidas; quando e por que elas foram proibidas; quais os efeitos das 

diferentes substâncias sobre o organismo; quais os usos históricos e a importância destes nas 

diferentes culturas e, ainda, por que se observa, há um século, uma expansão na produção, 

distribuição e no consumo.  

Ao contrário, tem-se como premissa inarredável que as substâncias psicoativas, 

hoje classificadas de ilícitas, são um “mal” em si mesmas, o demônio que se deve expurgar da 

vida social, dotadas de uma periculosidade corruptora dos indivíduos, da sociedade e das 

instituições. Esta máxima é ponto de partida para construção desde textos jornalísticos, 

passando por trabalhos científicos, até fundamentações jurídicas que tratam da questão.  

A simples enunciação da palavra “droga” já é suficiente para trazer à cognição 

mental de grande parte dos interlocutores que a recebem, a associação a violência, degradação 

física e mental, criminalidade, marginalidade, consubstanciando, no discurso oficial, em fator 

a que se atribui a responsabilidade pela maioria dos flagelos que afetam as sociedades 

contemporâneas, porquanto “a própria palavra está funcionando como estereótipo, mais do 

que como conceito” (OLMO, 1990, p.22).  

A abordagem aqui proposta, parte da reconhecida verificação histórico-

científica de que as drogas são substâncias inanimadas, desprovidas das recorrentemente 

anunciadas potencialidades de interferir sobre o ser e ação humana de forma maléfica, que 

sempre existiram no mundo e o que variou, durante o tempo, foi o papel que desempenharam 
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e os usos que se fez/faz delas nas diferentes culturas. 

Assim, qualquer análise que se pretenda comprometida com a explicitação 

deste fenômeno social de repercussões globais, deve buscar, minimamente, o desvelamento 

dos inúmeros aspectos históricos, políticos, econômicos e sócio-culturais, indissociavelmente 

a ele afetos e que, ardilosamente, são ocultados pelo discurso unidimensional que permite 

entrever somente a fotografia atual, superficial e falaciosa da questão: a nossa tão cara “saúde 

pública” - bem jurídico declaradamente tutelado pelas condutas criminalizadas relacionadas 

às drogas - que o Direito Penal e os Estados-nações, em conjunta ação internacional, 

propalam defender. Pois como bem referiu a criminóloga venezuelana Rosa Del Olmo “no 

caso das drogas se oculta o político e econômico, dissolvendo-o no psiquiátrico individual” 

(OLMO, 1990, p.25)    

 Este, portanto, é o escopo dos dois primeiros itens do presente trabalho: 

evidenciar, sem a pretensão de esgotar, o contexto, o processo histórico, os interesses e 

condicionantes latentes, que impulsionaram e conduziram à proibição, e consequente, 

criminalização, durante o século passado, das condutas relacionadas a selecionadas 

substâncias psicoativas, acabando por desaguar na irracional e nefasta política criminal de 

“guerra às drogas”. 

A maioria das substâncias psicoativas tradicionais, às quais a política 

repressiva, preferencial e intencionalmente, direciona seu combate, contaram com utilizações 

milenares que vão desde objetivos litúrgicos, médico-terapêuticos, econômicos, industriais, de 

sociabilidade, filosóficos, de autoconhecimento até lúdicos e puramente prazerosos. 

Beristain lembra que, na China, 3.000 anos antes de Cristo, tratados farmacológicos 
descrevem a cannabis e seus efeitos, o mesmo sucedendo na Índia, no Egito e na 
Grécia Antiga, também em relação ao ópio, sendo tais substâncias, da mesma forma, 
conhecidas e utilizadas pelos persas, pelos romanos, pelos turcos, ou ainda pelo 
indígenas da América Latina na época pré-colombiana (KARAM, 1993, p.32-33) 

 Contudo, a regressão histórica aqui contemplada não logrará alcançar estes 

longínquos anos da humanidade, por ausência de tempo. Apesar disso, ciente se está da 

importância deste retorno, sobretudo, para desmistificar a idéia, hoje consolidada, do mal 

ontológico das substâncias tornadas ilícitas, bem como da ‘naturalização’ da proscrição legal 

de selecionadas substâncias, vez que no fabricado imaginário social, se as drogas são 

atualmente proibidas, é porque sempre devem ter tido usos problemáticos.  

O ponto de partida, ora aventado, é o momento histórico em que as substâncias 

psicoativas e outros artigos passam a adquirir, efetivamente, um valor econômico de troca: a 
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faceta do então incipiente capitalismo, que se convencionou denominar ‘mercantilismo’, cuja 

base central de arrimo econômico é o comércio intercontinental de mercadorias.  

“A partir da época quinhentista, iniciou-se a formação do sistema mundial, cuja 

difusão comercial e cultural realizou-se por meio do tráfico especializado de certos gêneros.” 

“A ânsia pela pimenta, pelo açúcar e pelo chá, para referirmo-nos apenas aos produtos mais 

importantes ao longo dos séculos XVI e XVII, produziram a expansão colonial européia, a 

descoberta e a ocupação da América e a escravidão e a diáspora de milhões de africanos” 

(CARNEIRO, 2002a, p. 116, 123) 

Com efeito, o mundo colonial emerge diretamente do anseio e das novas 

necessidades humanas por mercadorias como açúcar, tabaco, café, chá, ópio, mate, sândalo, 

coca, pérolas, pimentas, seda, cravo, canela etc., oriundas do Oriente e da recém ‘descoberta’ 

América. “Esta expansão das necessidades ampliou o comércio mundial e foi precursora da 

revolução industrial, constituindo o mundo moderno através do tráfico, da pirataria, do saque, 

do extermínio genocida e do renascimento da escravização” (CARNEIRO, 2002a p. 120) 

Se a princípio tais mercadorias, dada sua raridade e gênese distante do Velho 

Mundo, consistiam em artigos de consumo suntuário, acessíveis somente a ínfimas parcelas 

da população, com a proliferação e dinamização do comércio mundial, tornaram-se mais 

abundantes e disponíveis e, paulatinamente, adquiriram o status de comodidades 

indispensáveis da vida moderna.   

Uma parte dos produtos coloniais é “luxo sensorial” e podem ir desde perfumes e 
bálsamos, até alimentos exóticos, passando pelas substâncias que chamamos “drogas” 
que interferem quimicamente em processos fisiológicos, produzindo estados de 
consciência alterada. Entre essas drogas encontramos excitantes, sedativos e 
alucinógenos, mas todas têm em comum a virtude de saciarem apetites do corpo e do 
espírito (CARNEIRO, 2002a, p. 124) 

À medida que a oferta de tais produtos se ampliava, gradualmente, tais 

mercancias incorporavam-se aos hábitos e às necessidades das populações mundiais.  
A América e o Oriente integraram-se ao mundo moderno fornecendo suas riquezas 
vegetais e sofrendo a empreitada colonizadora que buscou regulamentar o consumo 
das plantas. O tabaco, traficado pelos jesuítas, após uma resistência inicial dos 
protestantes e dos orientais, foi aceito e valorizado, juntando-se ao álcool, ao açúcar, 
ao café, ao chá e ao chocolate para constituírem o universo das drogas oficiais da vida 
cotidiana moderna, enquanto outros como cactos e cogumelos alucinógenos 
americanos foram proibidos pela Igreja no período colonial, assim como os derivados 
do ópio, da coca e da maconha, a partir do século XX, conheceram o estatuto da 
proscrição, nas diversas formas de proibicionismo.[...] algumas das substâncias mais 
perigosas são permitidas devido ao seu uso tradicional no Ocidente cristão. O cigarro, 
por exemplo, incorporou-se desde a guerra da Criméia, à ração dos exércitos e aos 
hábitos do povo. O chá e o ópio, à dieta da Inglaterra vitoriana. E o álcool, na forma 
de vinho, da cerveja e dos destilados, continua sendo a bebida nacional de muitos 
povos. (CARNEIRO, 2002a, p. 116-117)  
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Tanto quanto é inegável a importância que as novas mercadorias refletiram na 

relação produtiva estabelecida entre as metrópoles e colônias, também o é a potencialidade de 

proveito econômico originadas das novas substâncias psicoativas, que não passou 

desapercebida, inclusive, pelas Instituições eclesiásticas dominantes da época, que não 

opunham, diferentemente de hoje, restrições de cunho moral ao seu consumo, produção e 

comercialização, ao contrário, fomentavam-nos, nos dizeres do escritor uruguaio Eduardo 

Galeano: 
o consumo de coca, que não nasceu com os espanhóis; já existia nos tempos dos incas. 
A coca se distribuía, entretanto, com moderação; o governo incaico tinha o monopólio 
e só permitia seu uso com fins rituais ou para o duro trabalho nas minas. Os espanhóis 
estimularam intensamente o consumo de coca. Era um negócio esplêndido. No século 
XVI, gastava-se tanto, em Potosí, em roupa européia para os opressores como em coca 
para os índios oprimidos. Quatrocentos mercadores espanhóis viviam, em Cuzco, do 
tráfico de coca; nas minas de Potosí, entravam anualmente cem mil cestos, com um 
milhão de quilos de folha de coca. A Igreja cobrava impostos sobre a droga. O inca 
Garcilaso de la Vega nos diz, em seus ‘comentários reais’, que a maior parte da renda 
do bispo, dos cônegos e demais ministros da igreja de Cuzco provinha dos dízimos 
sobre a coca, e que o transporte e a venda deste produto enriqueciam a muitos 
espanhóis (GALEANO, 1978, p. 58)  

A título de ilustração, alude-se ao vinho de coca, lançado em 1863 por Angelo 

Mariani, bebida que se tornou popular não somente entre escritores e compositores, mas 

também entre a realeza e o clero: a Rainha Victória, William McKinley (presidente dos 

Estados Unidos) e o Papa Pio X a elogiavam. O Papa Leão XIII, que aparece em publicidade 

do produto, chegou a conceder ao Vinho Mariani1 um selo oficial de aprovação e uma 

medalha de ouro ao seu criador.  

De outro lado, já é fato notório que a fibra da cannabis, chamada de cânhamo, 

foi usada como fonte de produção de papel, por Johannes Gutenberg em sua revolução da 

imprensa, na produção dos primeiros exemplares da Bíblia impressos mecanicamente e que as 

duas primeiras edições da Declaração de Independência norte-americana foram escritas em 

papel de cânhamo holandês no ano 1776, assim como serviram de matéria-prima para velas e 

cordames de navios, desde os gregos e romanos, até as caravelas de Pedro Álvares Cabral que 

atracaram em terras brasileiras. (ROBINSON, 1999, p. IX) 

Pelos dados históricos que se têm, é certo que no país se cultivou largamente o 
cânhamo, pelo menos, do fim do séc. XVIII até o início do XX. Um dos registros mais 
antigos desse processo é o “Tratado sobre o Cânhamo”, traduzido por ordem de “Sua 
Alteza Real o Príncipe do Brazil”. Publicado em português e trazido para o país em 
1799, o Tratado é uma compilação de como se deveria cultivar cannabis para extração 
de suas fibras, incluindo instruções de beneficiamento, com base nos conhecimentos 
acerca da agricultura da planta que já circulavam, principalmente, na Europa. 
Procuravam-se variedades que pudessem se adaptar bem ao clima para produção de 
fibras têxteis. Segundo a historiadora Laura Carvalho, “o Cânhamo foi considerado 

                                                
1 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Vin_Mariani Acesso em: 17/01/2011 
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como uma planta que poderia impulsionar a economia e houve no Brasil um grande 
incentivo para que fosse cultivado. Foi nessa época que foi instalada a Real Feitoria 
do Linho Cânhamo, no sul do país.” [..] Ainda, segundo a historiadora Laura 
Carvalho, existem muitos indícios de que a Coroa financiou a introdução e adaptação 
climática da espécie em Hortas em estados como o Pará, Amazônia, Maranhão, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. (VIDAL, 2010, p. 17)  

Conquanto a planta cannabis fosse amplamente conhecida por diversas nações 

e etnias africanas, para usos diversos, inclusive ritualísticos e médicos, evidencia-se do supra 

indigitado, que a versão comumente propagada, com matizes racistas, que atribui unicamente 

aos negros africanos a responsabilidade pela introdução, cultivo, consumo e disseminação da 

maconha no Brasil, não encontra correspondência histórica.  

Vê-se, deste modo, que não faltam exemplos e dados históricos que 

corroboram a assertiva de que inúmeras substâncias psicoativas e suas matérias-primas, de 

produção, comércio e consumo hoje interditados, tiveram, ao longo da história, utilização com 

fins diversos, logrando, muitas vezes, efeitos extremamente construtivos para o 

desenvolvimento e progresso humano.  

Longe de se conformarem às imagens habitualmente disseminadas que causam 

alarme e lhes imputam feições misteriosas e diabólicas, são objetos inertes, que a depender de 

como se dá seu uso podem redundar positiva ou negativamente, para as sociedades e os 

indivíduos, não se podendo determinar a priori como o resultado será.  

Tendo isto em vista, faz-se necessário o distanciamento de abordagens 

maniqueístas, porquanto simplificadoras, acobertadoras das reais dimensões das questões e 

constantemente utilizadas para alcançar interesses e finalidades imediatas que não se 

justificariam frente a investigações mais acuradas. Tais análises, em termos de bem e mal, não 

se sustentam diante de observações mais amplas e minuciosas, que levam em conta, 

efetivamente, os inúmeros vetores que concorrem para manifestação e, consequentemente, 

explicação de um dado fenômeno social. 

  O cerne da presente monografia, contudo, cinge-se à relação estabelecida entre 

o homem e as substâncias e suas matérias-primas tornadas ilícitas, enquanto potenciais 

alteradores das impressões sensoriais e do psiquismo humano, razão pela qual não se 

imiscuirá na seara das aplicações destinadas a fins diversos aos mencionados.   

Neste contexto, imprescindível perpassar pelo momento histórico em que o 

consumo das drogas, figurando entre os hábitos da sociedade ocidental, passa a ser taxado de 

vício, que por sua vez, adquire significação equivalente a doença (dependência-toxicomania), 

assumindo contemporaneamente as dimensões de epidemia.  
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Henrique Carneiro, em elucidativo artigo intitulado de “A Fabricação do 

Vício”, relembra que o surgimento do controvertido conceito de dependência é concomitante 

a outros sempre carregados de conotações depreciativas vinculados à sexualidade, como o 

“homossexual”, o “erotômano” ou “ninfomaníaca”, o “onanista”. Frise-se que a vinculação 

entre drogas e comportamentos sexuais qualificados de depravados, é marca que adentra os 

séculos XIX e XX e se perpetua, inclusive nas ciências, embasando o controle médico e 

institucional tanto em relação às drogas quanto ao sexo. Reflexo disso verifica-se, até mesmo, 

na lei penal do Estado Novo brasileiro que contava “com dispositivo agravador se, ao uso de 

drogas, se somasse o sexo” (KARAM, 1993, p.28).    

Antes desse momento impreciso, que toma seus contornos no início do século XIX, 
beber demasiado não era uma doença. No máximo, uma prova de mau caráter ou de 
falta de auto-controle. A embriaguez não suprimia a vontade, aliás, não se distinguia 
entre desejo e vontade de beber, não havia um vocabulário que expressasse a 
existência de uma compulsão, de uma escravidão à bebida ou alguma outra droga. As 
exceções são alguns relatos sobre o uso do ópio no Oriente no século XVI e, a partir 
do século XVIII, os primeiros autores (J. Jones, 1701; Lettson, 1787; S. Crumpe, 
1793) que passam a descrever “uma perda de controle voluntária do hábito”, que será 
mais tarde chamada de “abuso” (Berridge, 1994). Mas acima de tudo, o uso do álcool 
e outras drogas era visto como uma prática condenável em muitos aspectos, e virtuosa 
em outros, mas jamais como uma doença. 
 A doença do vício será uma construção do século XIX. A concepção da embriaguez 
como doença pode ser datada de 1804 quando Thomas Trotter publicou o Essay 
Medical Philosophical and Chemical on Drunkness, que seria considerado um marco 
na “descoberta” (ou na criação?) de uma nova entidade nosográfica na medicina. Para 
Trotter, o hábito da embriaguez seria uma “doença da mente”. (CARENEIRO, 2002b, 
p. 10-11) 

 Neste norte, Carneiro (2002b, p.11) destaca, dentre outros, os estudos de 

Benjamin Rush (1791), que “relacionara o alcoolismo e masturbação como ‘transtornos da 

vontade’, desencadeando contra ambos uma campanha médica e psiquiátrica”; de Legrain e 

Morel, que, refletindo as idéias medicas prevalecentes de sua época, definiram a “adição 

alcoólica dentro de uma teoria da degeneração hereditária”; e de Emmanuel Régis (Précis de 

psychiatrie, 1885) “certamente um dos primeiros a usar o termo ‘toxicomania’, escreve que as 

tendências impulsivas devem se aplicar à solicitação motriz involuntária em direção a um ato, 

como uma ‘apetência doentia’”. 

Após a publicação por Levinstein, em 1878, de “O desejo mórbido pela 

Morfina”, e colocada em evidência a capacidade aditiva da morfina, “em 1884, Kerr referia-se 

ao vício em drogas como ‘produto natural de uma organização nervosa depravada, debilitada 

ou defeituosa (...) indiscutivelmente uma doença, assim como a gota, a epilepsia, ou a 

insanidade’” (CARNEIRO, 2002b, p.12) 

O professor e historiador integrante do NEIP - Núcleo de Estudos 
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Interdisciplinares sobre Psicoativos -, salienta que a teorização médica sobre a natureza dos 

efeitos e do uso das drogas, durante o século XIX, foi acompanhada pelo “isolamento químico 

de drogas puras (morfina, 1805; codeína, 1832; atropina, 1833; cafeína, 1860; heroína, 1874; 

mescalina, 1888) o que permitiu precisão de dosificação, facilitando a atividade experimental 

controlada”. (CARNEIRO, 2002b, p.12-13) 

Todo este período foi de uma escalada crescente na intervenção do Estado sobre a 
disciplinarização dos corpos, a medicalização das populações, recenseadas 
estatisticamente de acordo aos modelos epidemiológicos para os objetivos de eugenia 
social e racial, a ‘higiene social’ e a ‘profilaxia moral’, ou seja, tentativas de evitar a 
deterioração racial supostamente causada pelos degenerados hereditários, entre os 
quais se incluíam com lugar de destaque os viciados e bêbados. Assim como se 
buscava, à essa época, a erradicação das doenças contagiosas, com o estabelecimento 
de medidas como quarentenas e notificação compulsória dos doentes (Disease Act, em 
1889, na Inglaterra), também planejou-se uma campanha de aniquilação do vício que 
desaguou no massivo movimento pela temperança nos Estados Unidos. O controle 
epidemiológico impunha-se para um comportamento socialmente infeccioso como o 
alcoolismo. Também as mulheres e a maternidade eram alvos especiais pois os 
nascimentos deveriam ser regulados evitando-se os riscos de procriação de filhos 
bêbados, homossexuais, viciados, loucos etc. Assistia-se o nascimento pleno do bio-
poder. 
A ontologização do mal, a construção da nosologia como um jardim das espécies e a 
busca filatelista de coleções nosográficas levaram à construção de mais uma entidade: 
a adição, e suas vítimas, os aditos. Tal foi o modelo orgânico e hereditário que 
identificou e circunscreveu as fronteiras do vício. (CARNEIRO, 2002b, p.12-13)  

Entretanto, este modelo que busca explicar o vício em termos de doença 

orgânica e hereditária, é paulatinamente suplantado pelo surgimento e desenvolvimento da 

medicina psicológica (psicanálise e comportamentalismo) que despontou no século 

subsequente, e pelas verificáveis constatações de que o alcoolismo provocava doenças 

orgânicas, mas não era uma doença orgânica. Passa o vício, então, a ser caracterizado como 

“doença da vontade”, alcunhada por William Collis (1919), pelo termo “adição”, cuja 

etimologia remonta ao termo romano que designava o cidadão livre que fora reduzido à 

escravidão pelo não pagamento de dívidas. 

Era inexistente, todavia, na psicanálise de Freud, a categoria clínica de 

toxicomania, sendo o uso de drogas, para ele, considerado mecanismo essencial para 

esquivar-se das dores e para a busca do prazer.  

“Após Freud, entretanto, a toxicomania torna-se uma categoria clínica autônoma na 
psicanálise, que a relaciona com a sexualidade [...] como uma ‘patologia da regressão 
libidinal’, com uma importância etiológica do erotismo oral e em relação estreita com 
a homossexualidade A droga ou o álcool destruiriam as sublimações, 
desgenitalizariam a libido e promoveriam um ”curto-circuito” no sujeito desejante, 
que mergulharia numa desordem narcísica, com a busca de um prazer auto-erótico, 
cujo extremo levaria a uma ruptura com o Outro e a um prazer solitário e autista” 
(SANTIAGO apud CARNEIRO, 2002b, p. 16)      

Simultaneamente, ocorria a ampliação da intervenção médica sobre a 
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subjetividade e outros hábitos da vida cotidiana. Tidos como práticas perniciosas, eram 

conceituados como doenças graves, como ocorreu com a masturbação, considerada paradigma 

de vício, da perda do controle, da tentação, e contra a qual já eram travados esforços para o 

seu controle, desde o século XVIII, exacerbado no século XIX, alcançando despautérios de 

“até os anos 40 do século XX, os manuais de pediatria norte-americanos continuarem a 

condenar as práticas masturbatórias e propor como ‘terapia’ a circuncisão completa das 

meninas, a cauterização do clitóris ou meios mecânicos de coerção” (SZASZ apud 

CARNEIRO, 2002b, p.18-19) 

Justifica-se a exposição do que foi acima assinalado como forma de demonstrar 

as incontáveis barbaridades que, sob os desígnios da ‘profilaxia social’, higidez física, mental 

e moral dos indivíduos e da sociedade, para conter determinadas condutas consideradas 

viciosas, foram perpetradas em face dos cidadãos pelo crescente controle estatal sobre 

comportamentos nitidamente privados. 

O combate cerrado à masturbação no século XIX, assim como as atuais campanhas 
contra as drogas, essa “masturbação química”, fazem parte de um projeto de 
constituição de um modelo de subjetividade onde o autocontrole, o superego forte, 
deve primar sobre tudo. (CARNEIRO, 2002b, p. 20) 

Por outro lado, segundo Henrique Carneiro, “Muito antes [...] da invenção do 

quadro clínico do vício, as drogas forneceram elementos indispensáveis para a atmosfera 

cultural da modernidade e para a abordagem estética e científica dos fenômenos da mente 

humana” (2002b, p. 24).  

Neste diapasão, ressalta-se o papel desempenhado pelas drogas na fundação e 

desenvolvimento da psicologia como ciência durante o século XIX, desde que aquelas, como 

mecanismos capazes da produção de diferentes estados de consciência, contando com 

disponibilidade e diversidade mais abundante na sociedade ocidental, propiciaram 

investigação sobre si-próprio, sobre a psique, com intensidades nunca dantes atingidas.  

O experimentalismo das formas de consciência é aberto pelo uso controlado de drogas 
que permite desvendar o lado oculto e noturno do espírito. Se o espírito se resume à 
consciência, memória e imaginação, como consciência do momento, do passado e 
projeção do futuro, todas as suas esferas serão passíveis de estímulo e análise 
psicoquímica.[...] É a atitude experimental diante da consciência que inaugura uma 
ciência cujo objeto é o próprio sujeito observador, e os instrumentos produtores de 
consciência alterada permitem ampliar a gama dos três estados básicos de consciência: 
vigília, sono e sonho. O ópio e o haxixe trazem o sonho para a vigília, confundem-nos 
num novo estado. Os anestésicos [p.ex éter, clorofórmio, morfina] trazem o sono para 
vigília, anulando-a quimicamente de uma forma tão absoluta que se tornaram 
possíveis as intervenções cirúrgicas indolores.[...] A natureza precisa das sensações, 
percepções, pensamentos e emoções produzidas pelas drogas se tornará assim não só 
um repertório literário ampliado de imagens e temas como uma via privilegiada do 
estudo científico da mente (CARNEIRO, 2002b, p. 24-26) 
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Ademais, é indubitável que as experiências com as novas drogas influenciaram 

sobremaneira as criações filosóficas, estéticas, artísticas e literário-poéticas (vide os 

movimentos românticos e simbolistas e autores como Rimbaud, Poe, Dumas, Flaubert, De 

Quincey, Baudelaire etc.) do oitocentismo que se debruçavam, para sua produção, sobre 

estados mentais como ilusões, visões, alucinações, êxtases, sonho, potencializados e/ou 

possibilitados pelo contato com as substâncias psicoativas. 

A estes estados, consoante salienta o autor, vem somar-se a “noção de loucura, 

então em constituição no discurso científico, [que] encontrará no efeito das drogas uma 

poderosa analogia [...] o universo da loucura, do sonho e da droga encontravam o paralelo 

fácil: a loucura seria uma espécie de sonho acordado.” (2002b, p. 26) 

Todos estes estados confluíram para constituir um modelo clínico que se cristalizou ao 
final do século XIX: o da toxicomania. Após a aparição da morfina, houve uma 
tendência em se abranger no amplo modelo médico-estatal de controle da vida 
cotidiana das populações e de adoção de normas disciplinares dos corpos, centrado 
sobre os mecanismos da sexualidade, também a prática do consumo de drogas. O 
modelo eugenista-sexista-racista que fundamentava as ciências sociais e biomédicas 
do final do século, e operava, segundo Foucault, sobre o tríplice eixo da perversão-
hereditariedade-degenerescência, se deslocará também para os prazeres químicos, 
acusados igualmente ao sexo de possuírem um componente vicioso, causador de 
extrema dependência e ao mesmo tempo de completa degradação física e espiritual. 
(CARNEIRO, 2002b, p.27-28) 

No que concerne às drogas, o fundamento teórico perpassou pelas mesmas 

premissas: ao causar a deterioração do indivíduo e, por conseguinte, da sociedade, enquadra-

se como doença individual e social, com potencialidades altamente infecciosas e contagiosas 

do tecido social, tomando proporções e manifestações de epidemia. Constitui-se em elemento 

anti-eugênico por excelência, porquanto contaminante do sangue e da raça, ocasionando a 

degeneração da espécie. A essas idéias de decadência física e racial associou-se a 

degenerescência “política, moral e filosófica, assim como estética e literária. A droga tornou-

se de acordo a esta visão, um símbolo indiscutível desta decadência.” (CARNEIRO, 2002b, p. 

28) 

Forjou-se, assim, o imaginário social em relação às substâncias psicoativas e a 

dependência que se intensificou e disseminou, por diversas razões, no século ulterior.    

Esses são, sinteticamente, alguns dos aspectos que se reputou importante 

destacar, delineadores da realidade das substâncias psicoativas que antecederam o século XX, 

efetivamente o século das drogas e da implementação do proibicionismo legal e institucional 

internacional, capitaneado pelos EUA, nação que se arrogou a função de polícia planetária, 

modelo e censor da Civilização. 
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1.2 Do impulso proibicionista à “Guerra Contra as Drogas”: as 
condicionantes subjacentes  

 

Paradoxalmente ao que hodiernamente se observa, as primeiras “guerras” 

envolvendo as drogas foram travadas a favor da livre comercialização destas, permitindo-se 

evidenciar a potencialidade econômica que delas emanava e que sobressaltava aos olhos dos 

países centrais do capitalismo colonialista.    

O Império Inglês, que estimulava na costa oriental da Índia a produção de ópio, 

auferia, por meio da East India Company, vultosas somas com as vendas da mercadoria em 

sua própria colônia e, notadamente, com as exportações para China, chegando “a representar a 

sexta parte do total das rendas da Índia Britânica.” (KARAM, 1993, p.35) 

Contudo, com vistas a limitar o acesso de seus súditos ao consumo amplamente 

disseminando de ópio, o Imperador Chinês ordenou, em 1839, a apreensão e destruição de um 

carregamento de 1.360 toneladas da mercadoria. A medida resultou na declaração da que 

ficou conhecida como a primeira “Guerra do Ópio”, justificada pela liberdade comercial e 

autorizada pelo parlamento da Inglaterra que, após seu triunfo, em 1842, obteve “além de uma 

indenização, a cessão de Hong-Kong para ali instalar sua base naval e comercial, embora a 

maior vitória tenha sido a sobrevivência do Estado-devedor e dos consumidores de ópio que 

haviam criado aquele mercado aparentemente infinito’” (ZACCONE, 2007, p.77-78) 

A este conflito, sob o mesmo fundamento, seguiu-se a segunda “Guerra do 

Ópio”, em 1856. A Inglaterra contou, desta vez, com o suporte da França “que até a primeira 

metade do século XX, também realizou seus lucros com a importação, produção e venda do 

ópio na Indochina, onde tinha, desde 1899, o monopólio estatal daquelas atividades” 

(KARAM, 1993, p. 35). Impôs-se à China, assim, pela força bélica, a legalização da droga 

produzida a partir da papoula, por Estados que, após curto lapso temporal, viriam aderir à 

proibição das drogas.  

 Como explicitado no primeiro item do presente trabalho, o consumo de 

substâncias alteradoras do psiquismo humano não era exclusividade da Europa e do Oriente, 

mas prática realizada por todo o globo. Por outro lado, a reprovação moral a estas condutas já 

começava a se delinear no séc. XIX, inclusive na comunidade científica européia.  

Entretanto, os maiores expoentes da censura valorativa a estas práticas, 

situavam-se nos Estados Unidos, país que capitaneou a proscrição internacional de 
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selecionadas substâncias psicoativas, onde “desde o fim da guerra civil americana (1861-65) 

começaram a se organizar grupos aglutinados em torno das igrejas e associações protestantes 

que clamavam por ações do governo para coibir a produção, o comércio e o uso de 

substâncias psicoativas, incluindo o álcool”. (ZACCONE, 2007, p. 81) Orientados pelo 

conservadorismo da moral e dos bons costumes, reside aí, a gênese do influxo proibicionista, 

movimento que  

tinha raízes na tradição puritana do protestantismo, interpretação radicalmente 
contrária à busca do prazer em vida e que pregava uma conduta extremamente severa. 
Dentre os grupos formados [Prohibition Party, a Sociedade para a Supressão do 
Vício, a Woman’s Christian Temperance Union] vale destacar o Anti-saloon League, 
fundado em 1893, e que dirigia seus ataques aos saloons, estabelecimentos que 
concentravam três dos maiores vícios na concepção de seus associados: jogos de azar, 
prostituição e consumo de álcool. (RODRIGUES, 2003, p. 26)  

Conforme leciona o médico Thomas Szasz (2001), no início do séc. XX 

coabitavam, naquele país, duas realidades diametralmente opostas. De um lado imperava a 

liberdade individual, axioma histórico-constitutivo daquela nação, que se concretizava, dentre 

outros, nos direitos naturais, prévios ao Estado, que principiam na autonomia do prazer 

próprio, passa pelo direito de ingerirmos o que nos aprouver - inclusive todas as substâncias, 

como heroína, cocaína, livremente vendidas nas farmácias e boticas da época -, de dispor de si 

ou de seu corpo e acaba na autonomia de decidir a maneira e o momento de nossa própria 

morte, seara ainda intocada pela ingerência dos poderes institucionais.  

De outro lado, afloravam grupos de feições puritanas, completamente 

contrários ao prazer  e mais ainda à utilização de substâncias para obter prazer, alicerçados na 

supervalorização da retitude das condutas que não poderiam sucumbir aos deleites da carne. 

Ansiavam, por meio de cruzadas morais a que estavam histórica e etereamente mais que 

vocacionados, predestinados, a regeneração dos pecados e impurezas oriundos dos homens do 

Velho Mundo. Tencionavam, deste modo, pela crescente intervenção do Estado sobre práticas 

e hábitos privados e pela restrição do que consideravam atentatório a seus valores, buscando 

uma ordem social e moral deveras utópica, tanto quanto totalitária.  

É neste contexto que é aprovado, em 1906, o Food and Drug Act (Lei Federal 

sobre Alimentos e Drogas) que não interditava nenhuma substância psicoativa, mas dispunha 

acerca da regulamentação sobre produção e venda delas pelas indústrias farmacêuticas. 

Justificada pela proteção da população em relação a compostos adulterados e drogas cujas 

embalagens não condiziam com o produto ou as propriedades do produto em si, visava dar 

segurança aos consumidores sobre a identidade dos produtos e não sobre suas utilidades. 

(SZASZ, 2001, p.81-82) 
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Para o autor, é essa legislação aparentemente ‘louvável’ que inaugura e dá azo 

às medidas legislativas posteriores, que irão instaurar, paulatinamente, o monopólio Médico-

Estatal da saúde, ou ‘paternalismo terapêutico’, em que o Estado, sob nobres desígnios, passa 

a proteger nossos bens e vidas não só dos outros indivíduos, mas também de nós mesmos. 

Concomitantemente, a dinamização da economia e do capitalismo em tempos 

de revolução industrial “necessitava de uma mão-de-obra produtiva, disposta a trabalhar por 

mais de 12 horas diárias” e “as drogas entorpecentes como o ópio e seus derivados (codeína, 

morfina e heroína)” com seus indesejáveis efeitos de letargia sobre os consumidores dos 

disseminados “opiários” - estabelecimentos onde se utilizava a substância livremente -, na 

Europa do séc. XIX, já não resultavam tão interessantes sob o prisma econômico 

(ZACCONE, 2007, p.79). Diante disso, é convocada pela Liga das Nações a Comissão de 

Xangai, em 1909, com intuito de impor restrições somente ao ópio, não incluindo os 

alcalóides deles derivados.   

Os Estados Unidos, um dos protagonistas do desenvolvimento do capitalismo 
moderno, eram o Estado mais interessado em frear o desenvolvimento inglês, 
liderando – através de um apelo moralista de resgate aos bons costumes – a 
convocação da Convenção de Haia [1912], com o fim de ratificar a proibição realizada 
na Comissão de Xangai. [...] a iniciativa americana se limitava a um acordo 
internacional que se destinaria a salvar o povo chinês do vício, o governo chinês da 
colonização e o mercado chinês dos monopólios europeus, interrompendo as 
exportações anglo-indianas. (ZACCONE, 2007, p. 80) 

À similitude do que ocorreu na Guerra do Vietnã, recentemente na Guerra do 

Iraque e outras, essa nação ‘redentora’ (SZASZ, 2001, p. 75) da humanidade, escamoteia seus 

reais interesses sob o manto de elevados ideais, como levar a “democracia”, a “liberdade”, no 

caso “salvar os chineses do vício”, não obstante tenha vigorado naquele país, entre 1882-

1943, a Lei de Exclusão dos Chineses (Chinese Exclusion Act)2 que proibia a imigração de 

chineses, quando estes tornaram-se mão-de-obra dispensável e competitiva, diante do declínio 

da “corrida do ouro” no oeste americano. Dispensável dizer que a medida legal desencadeou 

campanhas de preconceito e violência contra os chineses lá estabelecidos.  

Prejudicados com a proibição do comércio de ópio, os ingleses condicionaram a sua 
participação na Convenção de Haia à inclusão de outras substâncias no temário do 
evento, tais como os derivados do ópio e a própria cocaína, fazendo com que o ônus 
econômico da proibição recaísse também sobre outros países, a exemplo da 
Alemanha, Holanda e França, que comercializavam a cocaína através da emergente 
indústria farmacêutica. Apesar de algumas resistências, o acréscimo das demais 
substâncias foi aprovado, dando início ao controle internacional das drogas 
(ZACCONE, 2007, p. 80)  

Entretanto, as resoluções de abrangência internacional, não redundaram em 

                                                
2 Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Exclusion_Act. Acesso em: 23/02/2011 
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ações efetivas pelos governos europeus, na medida em que estes sofriam e acatavam os lobbys 

das poderosas produtoras de fármacos (v.g. Bayer, Merck) instaladas em seus territórios. 

Descendente da Lei de 1906 e do Convênio de Haia é editado, nos EUA, em 

1914, o Harrison Narcotic Act. Mais rígido e abrangente que as normativas internacionais já 

firmadas, determinou a interdição explícita de qualquer utilização de substâncias psicoativas 

sem fins medicinais, além de impor sanções às figuras do traficante e do viciado (consumo 

sem permissão médica) que criou.  

Com a nova norma, a classe médica do país perdia autonomia para receitar psicoativos 
a seus pacientes, mas ganhava, em contrapartida, o monopólio para lidar legalmente 
com essas substâncias.[...] Estava legalmente inaugurado o mercado ilícito das drogas, 
desenhavam-se os primeiros passos da economia do narcotráfico (RODRIGUES, 
2003, p. 30)  

Por uma das primeiras vezes na história, hábitos privados, de foro íntimo, 

como a eleição pessoal de ingestão de determinadas substâncias, convertem-se em crimes. 

Atendendo aos clamores mais antigos dos movimentos proibicionistas foi 

aprovada, em 1919, a 18ª emenda à Constituição estadunidense. Mundialmente conhecida 

como ‘Lei Seca’, instituía a proibição total da produção, circulação, estocagem, importação, 

exportação e venda de bebidas alcoólicas naquele território. Além de não resultar na redução 

do consumo álcool, criou as primeiras poderosas redes de traficantes e organizações, a 

exemplo da máfia de Chicago de Al Capone, que surgiram para suprir a enorme demanda da 

substância que passava à ilicitude, acarretando, por sua vez, na ampliação e criação de uma 

nova criminalidade e de seu subproduto, a violência. Demais disso, sujeitou a população a 

bebidas muito mais potentes e nocivas à saúde, porquanto produzidas na clandestinidade sem 

cuidados de higiene, qualidade e seleção de matérias-primas. (RODRIGUES, 2002, p. 33-34) 

A revogação da indigitada Lei, em 1933, teve por motivação não somente a 

reação popular que desejava o álcool, organizando-se em manifestações, e a insatisfação com 

os deletérios efeitos sociais produzidos pela proibição, mas, sobretudo, a crise de 1929. Diante 

da brutal desaceleração econômica enfrentada, o Estado norte-americano necessitava 

aumentar seu orçamento e sua arrecadação fiscal e, sendo o álcool um dos principais produtos 

de consumo na economia, sua tributação na legalidade, mostrava-se imprescindível para o 

incremento de recursos, conforme observou o historiador da USP, Henrique Carneiro em 

palestra proferida no Seminário Drogas, Cultura e Sociedade, ocorrido em setembro de 2009, 

em Salvador - BA.  

O patente fracasso e as nefastas consequências, contudo, não arrefeceram os 
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ímpetos proibicionistas. Ao contrário, todo aparato jurídico-policial destinado a combater a 

produção e comércio de álcool, agora ocioso, necessitava ser redirecionado. Assim que, 

segundo Jack Herer3, com o desconhecido nome de “marijuana” pelos estadunidenses, após 

uma discussão que durou literalmente 90 segundos, o Congresso aprovou, em 1937, o 

Marijuana Tax Act (Lei Tributária sobre a Maconha). Sem que a população se desse conta, 

estava sendo proibido o cultivo e a comercialização da cannabis/cânhamo em solo norte-

americano, planta amplamente utilizada como matéria-prima, dede a fundação das colônias, 

cultivada inclusive pelo Pai da Pátria, George Washington (SZASZ, 2001, p.23) 

A grande depressão americana parece ter sido o impulso econômico para a 
criminalização da maconha, que era usada [como psicoativo] naquela época de forma 
muito restrita pela população dos EUA, mas que tinha grande aceitação junto aos 
mexicanos que, a partir da quebra da bolsa de valores norte-americana, passou a ser 
mão-de-obra competitiva, não desejada em razão da crise econômica. (ZACCONE, 
2007, p. 84)   

Saliente-se que a reprovação moral ao uso de substâncias psicoativas foi 

tradicionalmente acompanhada pela associação, entre determinadas drogas (substâncias 

perigosas) e grupos sociais (classes perigosas), minorias e imigrantes que ameaçavam, com 

hábitos perigosos, trazendo venenos e disputando empregos, os valores profundos dos brancos 

anglo-saxões protestantes, estabelecidos há gerações naquele país: chineses, trabalhadores das 

construções de estrada de ferro nos EUA, vinculados ao ópio; mexicanos vistos como 

indolentes e, por vezes agressivos, à maconha; negros primeiramente à cocaína, que os 

tornavam supostamente agressivos, e posteriormente à difusão de heroína; irlandeses 

associados ao consumo abusivo de álcool (RODRIGUES, 2003, p.31).  

Por seus hábitos exóticos e pobreza já eram alvos preferenciais da vigilância 

dos aparelhos repressivos do Estado e com associação destes “com as drogas que passavam à 

ilegalidade criava[-se] a possibilidade de controle destas populações, sob a justificativa de 

combate ao tráfico” (ZACCONE, 2007, p. 83) 

A conferência de Genebra, em 1936, marca o panorama da proibição internacional 
com a imposição do modelo americano, que obrigava os países signatários a criarem 
departamentos próprios de repressão ao tráfico de drogas, nos moldes daqueles criados 
nos EUA. (ZACCONE, 2007, p. 84) 

Entretanto, o advento da 2ª Guerra Mundial congela, em certa medida, os 

encontros e debates internacionais sobre a proibição. Nos EUA, internamente, a severidade do 

proibicionismo (Boggs Act, 1951; Narcotics Control Act, 1956) se expressava em cominações 

de cinco anos de prisão para traficantes primários e, pena de morte para traficantes maiores de 

                                                
3 Disponível em: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2010/07/474406.shtml. Acesso em: 09/02/2011 
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idade, que vendessem drogas ilícitas a menores de dezoito anos (RODRIGUES, 2003, p.38) 

Conquanto já tivessem ocorrido várias movimentações governamentais 

internacionais, até a década de 50 as drogas não causavam grande inquietação, nem nos países 

de centro, nem nos da periferia e não eram percebidas como um grande problema pelas 

populações, dado que o consumo não havia atingido grandes proporções. Consoante Rosa Del 

Olmo, eram vistas, pelos especialistas, até então, como práticas de ‘subcultura’, restritas aos 

grupos marginais e aos guetos urbanos, predominando “o discurso ético-jurídico e, portanto, 

o estereótipo moral que considerava [...] fundamentalmente como sinônimo de 

periculosidade”, sendo o consumo encarado como vício, em termos de degeneração e 

perversão, vinculadas, frequentemente, ao sexo. (OLMO, 1990, p.29-30) 

Nos anos sessenta, contudo, a realidade e, por conseguinte, o discurso em torno 

da droga começa a se alterar: difunde-se, por meio da ONU/OMS, o modelo médico-sanitário 

em que a droga é considerada sinônimo de dependência, passando o consumidor do status de 

delinquente ao de doente. Vários acontecimentos sociais e políticos contribuíram para essas 

significativas alterações de enfoque na política internacional de drogas, conforme observa a 

criminóloga venezuelana (OLMO, 1990, p. 33-34):  

Era o início da década da rebeldia juvenil, da chamada “contracultura”, das buscas 
místicas, dos movimentos de protesto político, das rebeliões dos negros, dos 
pacifistas, da Revolução Cubana e dos movimentos de guerrilheiros na América 
Latina, da Aliança para o Progresso e da Guerra do Vietnã. Estava se transformando o 
“Amercian Way of Life” dos anos anteriores; mas sobretudo era o momento do 
estouro da droga e também da indústria farmacêutica nos países desenvolvidos, 
especialmente nos Estados Unidos. Surgiam as drogas psicodélicas como o LSD com 
todas suas implicações e em meados da década aumenta violentamente o consumo de 
maconha [...]o consumo já não era próprio dos guetos urbanos nem dos negros, porto-
riquenhos ou mexicanos, pobres e/ ou delinquentes, mas também dos jovens brancos 
da classe média norte-americana [...] O problema da droga se apresentava como uma 
“luta entre o bem e o mal, continuando o estereótipo moral, com o qual a droga 
adquire perfis de “demônio”; mas sua tipologia se tornaria mais difusa e aterradora, 
criando-se o pânico devido aos ‘vampiros’ que estavam atacando tantos ‘filhos de boa 
família’. Os culpados tinham de estar fora do consenso e ser considerados 
“corruptores”. 

Eclodiam movimentos por direitos das minorias e muitos jovens brancos 

tomando consciência da necessidade dessas lutas, integravam-se às atividades políticas e 

rechaçavam sua condição de classe. O consumo das drogas se expressava como contestação à 

ordem vigente. “Não é estranho que se começasse a falar da droga, em matéria de segurança, 

como inimigo interno.” (OLMO, 1990 p.36) 

É neste contexto que emerge Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 na 

ONU, estabelecendo, por meio de suas quatro listas anexas, as substâncias e matérias primas 
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proibidas, impondo a obrigatoriedade da criminalização, por meio de dezoito condutas, às 

partes signatárias. No preâmbulo da Convenção, tem-se o objetivo do estatuto que é definido 

em relação à saúde física e moral dos homens sendo a toxicomania considerada “grave mal 

para o indivíduo”, constituindo “perigo social e econômico para a humanidade”. O “combate 

a esse mal’ exigiria ‘ação conjunta e universal’, orientada por princípios idênticos e objetivos 

comuns” (CARVALHO, 1996, p. 24). 

A Convenção orientou a produção legislativa - ressoando inclusive nas leis 

brasileiras 6.368/76 e da vigente Lei nº 11.343/06 - dos países aderentes, encetando a 

“ideologia da diferenciação” (OLMO, 1990) que se fundamenta no modelo médico-jurídico - 

híbrido dos modelos médico-sanitário e ético-jurídico -, segundo o qual o traficante é 

caracterizado como criminoso (estereótipo da delinquência) e o consumidor, agora de 

condição social distinta, como doente (estereótipo da dependência), para os quais é reservado, 

respectivamente, o cárcere e o tratamento médico, ainda que, por vezes, compulsório. 

Todavia, a implementação da “ideologia da diferenciação” não pôde ser 

plenamente concretizada nos países periféricos, porquanto se carecia de recursos 

indisponíveis para realização dos tratamentos médicos dos consumidores. A adesão na 

América Latina a esse discurso, sem as devidas adaptações à realidade sócio-econômica e 

cultural dos países, gerou estereótipos bem definidos. (CARVALHO, 1996, p. 35). Se quem 

consumia advinha dos estratos mais baixos, aplicava-se o estereótipo da delinquência com 

condenações severas por traficância; por sua vez, se fossem os “meninos de bem”, dos 

segmentos médios e altos, aplicava-se o estereótipo da dependência e eram destinados a 

tratamentos, vez que corrompidos pela “patologia contagiosa” que se alastrava. (OLMO, 

1993, p. 46) Como se demonstrará, essa lógica até hoje não foi alterada. 

Ademais, a Convenção logrou, por meio da transnacionalização do controle 

sobre as drogas, a transnacionalização do controle social, que:  

implicaria a concepção do direito como Ciência universal, com a finalidade de dirimir 
as fronteiras nacionais para o controle da criminalidade e ‘manutenção da paz’. [...] 
Como acontece(ia) com os processos de transnacionalização econômica 
(transnacionalização e globalização do neocapitalismo), os argumentos centrais do 
controle da delinquência passam a ser invocados independentemente da 
contextualização sócio-cultural dos países envolvidos. Há um nexo de causalidade 
crucial entre a transnacionalização do capital e a transnacionalização do controle 
social, sendo que, em ambos, as consequências são trágicas: ao querer uniformizar o 
controle social transnacionalmente através desses códigos, está se dando ao delito um 
caráter abstrato e ahistórico, esquecendo sua especificidade concreta em cada 
formação social. (CARVALHO, 1996, p. 22)  

O Brasil, juntamente com a maioria das nações, entra em sintonia legislativa 
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com os planos de repressão internacional, ratificando a Convenção e editando normas internas 

de combate às drogas (Decreto- Lei n.º 385/1968; Lei n.º 5.726/1971; Lei n.º 6.368/76).  

No âmbito da ONU, é realizado o Convênio Sobre Substâncias Psicotrópicas 

de Viena (1971), que em linhas gerais, reiterou o conteúdo da Convenção Única de 1961, mas 

incluiu novas drogas que não haviam sido regulamentadas no tratado anterior. 

[...] na lista I, ficavam reunidas as drogas alucinógenas, na II, as anfetaminas; nas III e 
IV, diferentes classes de barbitúricos. É importante ressaltar que apenas as drogas 
incluídas na lista I eram completamente proibidas, pois os técnicos da ONU não 
identificavam nelas qualquer propriedade medicinal. [...] substâncias que apresentam 
níveis muito baixos de toxicidade (que não ameaçavam o usuário com overdoses, por 
exemplo) eram completamente banidas sob a justificativa da inutilidade médica .[...] o 
recurso da legitimidade médica era utilizado como justificativa para condenar e lançar 
no mercado ilegal substâncias psicoativas procuradas principalmente por motivos 
lúdicos ou hedonistas. Uma faixa da população estadunidense, composta por 
contestadores, pacifistas e adeptos em geral da psicodelia, ficou vulnerável à ação 
repressiva do Estado (RODRIGUES, 2003, p. 41-42)  

Na década de setenta, há considerável modificação nas perspectivas das 

políticas de repressão. 

A guerra do Vietnã traz à tona o consumo de heroína por militares e ex-combatentes 
norte-americanos, servindo para iniciar o “discurso político” sobre as drogas [...] o 
boom da heroína fez substituir o “inimigo interno” pelo “inimigo externo”, referindo 
particularmente ao tráfico. Através deste novo discurso o consumo de drogas no 
“Mundo Livre” é associado a um país “inimigo” [...] O discurso político das drogas 
faz com que não só nos EUA, bem como os demais países do continente passem a 
tratar da questão das drogas como um problema de segurança nacional [...] o novo 
discurso é condicionado por um fator geopolítico específico daquele momento que foi 
a guerra contra a subversão comunista, que “ameaçava” a democracia. Para 
estabelecer a vinculação entre ambas as guerras e conexão entre os dois “inimigos 
principais” (comunistas e traficantes) se difundiu os termos “narcoguerrilha, 
“narcoterrorismo” e “narcosubversão”. (ZACCONE, 2007, p.92)  

Neste momento, ciente de que uma plataforma de rigor contra o crime sempre 

angaria muitos votos, o então candidato à presidência Richard Nixon, almejando sua eleição, 

em 1968, identifica os psicoativos ilícitos como inimigos nº 1 da América e, em 

consequência, após eleito, declara “guerra às drogas”. Conquanto o inverossímil véu alarmista 

e de pânico que circundava as substâncias ilícitas fosse a regra no discurso oficial, a 

probabilidade de uma morte resultante da cultura da droga, à época, era inferior às decorrentes 

de quedas de escada ou por engasgamento com comida durante a refeição (BAUM, 1996). 

Aceitava-se oficialmente a existência de países produtores de drogas ilícitas e países 
consumidores, atitude que cumpria o papel de exteriorizar o problema do tráfico de 
drogas, colocando Estados e regiões do então Terceiro Mundo como agressores e os 
Estados Unidos na posição de vítima: criminosos asiáticos e latino-americanos 
levariam heroína, cocaína, maconha e LSD para corromper a juventude norte-
americana [...] Fortalecia-se, assim, uma nova tendência e uma nova era na história do 
proibicionismo estadunidense: a deflagração de guerra explícita ao tráfico de drogas, 
indústria que crescia mundialmente tomando o rosto contemporâneo narcotráfico, que 
significava repressão interna e operações internacionais de alcance cada vez maior. 
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(RODRIGUES, 2003, p. 43)   
A adesão a este discurso impôs a obrigação de criar guerra interna nestes países 

e criou os novos inimigos internos, consubstanciados na figura dos produtores, distribuidores 

e exportadores das substâncias ilícitas aos países centrais. Incorporaram-se, assim, esses 

“periculosos” agentes ao combate ideológico (capitalismo - amigo x comunismo - inimigo) e 

maniqueísticamente polarizado, estabelecido pela Doutrina da Segurança Nacional, já tão em 

voga nas Ditaduras Militares latino-americanas alinhadas aos EUA. “Um ‘comunista’, um 

‘traficante’ e um ‘maconheiro’ representavam o mesmo perigo para os valores estabelecidos 

pela ditadura militar, período em que a heresia se expressa na insubordinação” (ZACCONE, 

2003, p.98).  

“Além da avaliação da existência de um inimigo externo, que pretende 

corromper a “democracia” e os valores morais cristãos da sociedade nacional, haverá, 

indubitavelmente, um inimigo interno, com as mesmas intenções que deve ser eliminado.” 

Estabeleceu-se, deste modo, uma passional e repressiva “Política Criminal beligerante, 

estruturada a partir da idéia de guerra total – interna e externa” (CARVALHO, 1996, p. 145, 

148), alicerçada no medo e no alarme social, amplamente difundidos pelas agências de 

comunicação social de massa.  

Essa fusão delineia os contornos de uma Política Criminal caracterizada pela 

crescente militarização, que incorpora ao direito penal comum conceitos típicos do direito 

penal militar, ao mesmo tempo em que utiliza táticas de guerra para o enfrentamento da 

criminalidade, seja política ou comum. Despiciendo, por ora, tecer grandes considerações 

sobre suas repercussões, porquanto mais que evidente no cotidiano dos centros urbanos 

brasileiros, que esse parâmetro bélico perdura até hoje, sendo modelo e pauta de ação em 

matéria de Segurança Pública.  

Outrossim, verifica-se na América Latina, a este tempo, a proliferação de 

normas penais (inflação legal) sobretudo em legislações especiais (processo de 

desqualificação de códigos penais – descodificação), calcadas na acepção panpenalista de que 

o Sistema Penal seria o mecanismo mais eficaz para resolução das diversas problemáticas, 

conflitos sociais e para trazer tranquilidade e segurança aos cidadãos. (CARVALHO, 1996, p. 

56-57)    

Por outro lado, a importação daquele modelo em nada condizia com o padrão e 

o perfil do consumidor de drogas latino-americano. Enquanto nos EUA e na Europa, as 

principais drogas dos anos setenta eram a cocaína e a heroína, a maconha, o álcool, os 
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psicofármacos e os inalantes eram as drogas de eleição para consumo nos países latinos. 

(CARVALHO, 1996, p. 35) Difundiam-se, por meio do mass media, séries de informações 

que tinham a ver com a heroína nos EUA, mas que alguns ‘especialistas’ da América Latina 

relacionaram com “a droga” em geral, de maneira bastante irresponsável promovendo o 

“pânico” nas populações locais. (OLMO, 1990, p. 45-46) 

A cômoda posição das agências centrais (EUA) instaura modelo genocida que [...] 
criaram resultados desastroso porque, sendo importados e impostos, estes discursos 
alheios não levavam em conta a diferença entre as drogas e entre os grupos sociais 
envolvidos [...] os Estados Unidos passam a aferir-se o título de polícia mundial 
encarregada do controle e repressão de entorpecentes” (CARVALHO, 1996, p. 30-31)  

Em meados da década de setenta e começo dos oitenta, uma substância 

praticamente em desuso, desde os anos 20, retorna à visibilidade do cenário internacional. 

Insuflando temores, torna-se o novo arrimo e elemento legitimador da repressão internacional, 

passando ao centro do discurso proibicionista (OLMO, 1990, p. 48). A indústria da cocaína, 

factibilizada por fatores geoclimáticos, pela cultura milenar da coca e pela alta rentabilidade 

do negócio (RODRIGUES, 2003, p. 51-52), estava se estabelecendo nos países andinos, ao 

mesmo tempo em que o consumo de drogas nos EUA atingia seus níveis mais elevados. 

(OLMO, 1990, p. 55)   

Possibilitadas pelas tecnologias bancárias, as enormes fugas de capital para 

paraísos fiscais, as sonegações fiscais e as lavagens dos “narcodoláres” em vultosas 

transações financeiras, são constatadas pelo governo estadunidense, permitindo-se evidenciar 

a dimensão bilionária do negócio. O tráfico de drogas, especialmente o de cocaína, passa a ser 

referido como perigo econômico e ameaça à estabilidade política e social. A ênfase do 

discurso transmuda-se assim, da saúde pública para os aspectos econômicos e políticos do 

comércio ilícito. (OLMO, 1990, p. 56-57). 

Simultaneamente os sinais de derrocada dos regimes comunistas e dos 

truculentos regimes militares latino-americanos ensejavam a necessidade de um novo 

fundamento para a intervenção internacional norte-americana. 

De forma similar a que outrora havia sido imputado à China (OLMO, 1990, 

p.41), Vietnã, Cuba, Nicarágua (OLMO, 1990, p. 69), agregou-se ao já consolidado e 

difundido discurso alarmista do inexorável perigo da droga e do traficante, a associação direta 

do narcotráfico a guerrilhas marxistas colombianas (FARC e ELN) em luta naquele país desde 

os anos 1960, efetuada pelo embaixador dos EUA na Colômbia, Lewis Tambs, em meados 

dos anos 80. A gestão Reagan, em 1986, “registrava oficialmente que, para o governo, 
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comunismo e narcotráfico agiam em conjunto para minar a democracia e a saúde das 

populações” (RODRIGUES, 2003, p. 73).  

Tal posição põe em marcha políticas de militarização que se destinam ao combate do 
“narcotráfico” e das “guerrilhas”, vistos como “males conectados”. Com o novo 
discurso jurídico-político, a intervenção americana nos países do eixo-sul ganha novo 
fundamento, com repercussão não só no plano militar norte-americano de ocupação da 
Amazônia, através da “guerra” declarada contra as organizações narcotraficantes 
colombianas, bem como no recrudescimento das políticas criminais de drogas nos 
países sul-americanos. Do “narcoterrorismo”, chega-se à “narcosubversão” 
(ZACCONE, 2007, p. 95) 

Legitima-se, desse modo, novamente, a ingerência norte-americana no 

continente latino-americano (Plano Colômbia, Planos de erradicação de coca nos países 

andinos, Iniciativa Mérida) e em outros (Afeganistão, p. ex., que curiosamente após a 

intervenção estadunidense, em 2001, a produção de papoula - matéria prima de ópio, heroína 

e morfina – vem tendo um crescimento drástico – MELO, 2008) sob pretexto de extirpação 

dos “narcotraficantes”, “narcoterroristas”, “narcosubversivos”, os quais são “merecedores de 

um tratamento de exceção, distinto da lei normal capitalista. Para eles, a extradição, o 

ostracismo, o desterro, o fuzilamento e a publicidade com o objetivo da exemplaridade” 

(ROJAS Prefácio. In: OLMO, 1990, p.13) 

Nesse contexto, é firmada, em 1988, na ONU, A Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de Viena (1988) “ápice da repressão 

contra os entorpecentes, consolidando definitivamente a política norte-americana de guerra às 

drogas” que irá vincular e orientar as ações governamentais nas décadas seguintes. “A 

maneira encontrada para coagir os países à adoção de medidas repressivas foi sujeitar os não 

aderentes a sanções econômicas” (WEIGERT, 2010, p. 33, 34) como as aprovadas por meio 

da Emenda Gilma-Hawkins, que previa a suspensão de auxílio econômico aos países que não 

cooperassem com o programa antidrogas dos EUA (OLMO, 1990, p.62) 

Assim, nos precisos dizeres da ilustre juíza aposentada e pesquisadora Maria 

Lúcia Karam (2009, p. 5-6): 

A política de “guerra às drogas” explicita, em sua própria denominação, a global 
tendência expansionista do poder punitivo [...] Incorporando ao controle social 
exercido através do sistema penal estratégias e práticas que identificam o anunciado 
enfrentamento de condutas criminalizadas à guerra ou ao combate a dissidentes 
políticos, o agigantado poder punitivo passa a se moldar por um parâmetro bélico, 
acrescentando às idéias sobre o “criminoso” – tradicionalmente visto como o 
“delinquente”, o “mau”, o “outro” – e a seu papel de “bode expiatório”, o ainda mais 
excludente perfil do “inimigo”, a “não-pessoa” a quem são negados direitos 
reconhecidos aos demais indivíduos.  

É o proibicionismo criminalizador das condutas de produtores, distribuidores e 
consumidores das selecionadas substâncias psicoativas e matérias-primas para sua 
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produção etiquetadas de drogas ilícitas, expressado na política de “guerra às drogas”, 
que fornece o primeiro fundamento legitimador dessa atual e globalmente uniforme 
expansão do poder punitivo. Envolvendo hábitos presentes em todo o globo e que 
deitam raízes na própria história da humanidade, contendo elementos permeáveis a 
campanhas moralizantes e à criação de fantasias e mistérios [...] serviram como um 
fácil pretexto para sua apresentação como novo “mal universal”, um “flagelo”, algo 
assustador e ameaçadoramente próximo, que seria incontrolável por meios regulares e 
deveria ser enfrentado com medidas mais rigorosas, excepcionais ou emergenciais. O 
proibicionismo criminalizador de condutas relacionadas àquelas substâncias assim 
facilitou a expansão do poder punitivo, introduzindo, ou re-introduzindo sob nova 
roupagem, as idéias de “combate” e de “guerra” como parâmetro para o controle 
social exercido através do sistema penal. 

Em meio a essas circunstâncias e movimentações internacionais, foi elaborada 

a nossa Constituição Federal de 1988 que, refletindo as normativas internacionais, conferiu 

tratamento severo ao delito de tráfico de drogas. A austeridade é expressa no artigo 5º, inciso 

XLIII, que a par de considerá-lo juntamente com outros crimes necessariamente violentos 

como “inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia”, inseriu-o no mesmo item dos crimes 

hediondos. Manifesta-se, também, no inciso LI, do mesmo dispositivo, que determina a 

extradição, no caso de brasileiro naturalizado, se comprovado envolvimento com tráfico 

ilícito, mesmo após a naturalização - único delito em que há essa previsão.  

A rigorosidade é expressa, também, no caput do artigo 243 de nossa Carta 

Magna, que ordena a expropriação imediata e sem qualquer indenização de “glebas onde 

forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicos” e, em seu parágrafo único, que 

prevê a apreensão e confisco de qualquer bem de valor econômico que se repute decorrente do 

tráfico ilícito de entorpecentes.   

Desse modo, o legislador constituinte originário brasileiro, inspirado no 

discurso jurídico-político transnacional da droga que proclama imprescindível a “guerra às 

drogas” e espelhando as Convenções internacionais proibicionistas, desproporcionalmente 

“alça o tráfico à principal categoria delitual, encontrando-se em plano repressivo, superior a 

qualquer outro tipo de crime” consoante refere o criminalista e advogado Salo de Carvalho 

(1996, p. 108). 

Verifica-se que, para além da falaciosa proteção da saúde pública, muitos 

vetores e interesses circunda(ra)m a proibição das drogas. Foram estas, mui resumidamente, 

algumas das condicionantes culturais, políticas e sócio-econômicas que permearam o processo 

histórico de proscrição legal e internacional de selecionadas substâncias psicoativas, que 

desaguaram na irracional e desastrosa política repressiva de “guerra às drogas”, cujos efeitos e 

danos sociais sentimos com mais veemência nas últimas duas décadas.   
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1.3 Violações à principiologia garantista de Direitos Fundamentais 
 

O presente item tem por propósito explicitar, sucintamente, os princípios 

garantistas inscritos nas declarações internacionais de direitos e por consequência, 

incorporados e positivados em inúmeras constituições democráticas, que são constantemente 

violados pelas Convenções proibicionistas, editadas pela ONU, e pelas decorrentes e 

consonantes legislações internas de drogas dos países a elas aderentes. A análise, todavia, 

ater-se-á a legislação de drogas brasileira vigente, Lei n.º 11.343/2006.  

Para tanto, partir-se-á do reconhecimento assentado em ordenamentos jus-

democráticos, de que os objetivos manifestados na Carta das Nações Unidas de tutela à pessoa 

humana, desenvolvimento e fomento ao respeito às liberdades fundamentais e aos direitos 

humanos, são concretizados/viabilizados por meio dos princípios positivados nas normas 

internacionais. Assim, na medida em que são fundamentais, sua observância e respeito se 

fazem imperativos, qualificando-se, pois, como normas cogentes (ius cogens). Nesse norte, no 

caso brasileiro, por força do art. 5º, § 2º da CF, além dos princípios expressamente 

contemplados em nossa Magna Carta, outros implícitos e os decorrentes dos tratados de que o 

Brasil for parte que assegurem direitos e garantias, serão tidos como normas inarredáveis. 

Como as constituições no plano interno em relação às regras infraconstitucionais, 
normas fundamentais como as contidas nas declarações internacionais de direito 
também se situam em patamar superior, prevalecendo sobre quaisquer outras normas 
ou regras de direito internacional de menor envergadura, aí incluídos não apenas os 
tratados bilaterais, mas quaisquer tratados ou convenções que tratem de matérias não 
vinculadas diretamente à promoção e concretização da proteção à pessoa, do respeito 
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Tratados ou convenções 
criminalizadores (ou dispositivos criminalizadores de quaisquer tratados ou 
convenções), obviamente, situam-se dentre estas regras de direito internacional de 
menor envergadura. (KARAM, 2009, p.56-57) 

Nossa Lei de Drogas em vigor, a Lei nº 11.343/2006, tal qual inúmeras 

legislações internas de outros países, submeteu-se às recomendações, disposições e 

tipificações insertas na Convenção de Viena (1988). Aderindo amplamente ao afã passional-

maniqueísta/bélico-repressivo contra o narcotráfico, nosso legislador ordinário, sem nenhum 

pudor, desprezou e preteriu balizas racionais do Direito Penal moderno e de uma ordem 

jurídica democrática garantidora dos direitos fundamentais, diante do monopólio estatal do 

poder punitivo.   

Pode-se aferir, inicialmente, em nossa normatização antidrogas, a violação ao 

postulado da proporcionalidade na medida em que esta prevê, como tipos autônomos, 

condutas inseridas no âmbito de um tipo de crime já definido, a exemplo do art. 36 da Lei 
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11.343/06 que comina penas de reclusão de 8 a 20 anos e multa para condutas de 

financiamento ou custeio do “tráfico” (arts. 33 e 34), frise-se, superior à pena mínima para 

homicídio  

Igualmente, no artigo 35 da mesma Lei, que a par de reduzir de no mínimo 

quatro para dois, como fazia a Lei n.º 6.368/76 (art. 14), o número de agentes para 

configuração do crime de bando ou quadrilha, já previsto no art. 288 do Código Penal, 

criando desarrazoadamente modalidade distinta e especial deste, determinou pena de reclusão 

de 3 a 10 anos para conduta de associação para o “tráfico” de drogas ou para financiamento 

ou custeio desta (art. 35, parágrafo único), que, anteriormente, já era reprimida com reclusão 

de 3 a 6 anos, pela hiperpunitiva Lei dos Crimes Hediondos (art. 8º, da Lei 8.072/90). 

Bem assim, na lição de Maria Lúcia Karam (2009, p. 13-14): 

O agente que organiza, gere ou financia o “tráfico” ou qualquer outro crime, tendo o 
domínio do fato ocupa a posição de autor, podendo, pois, ser por aquele crime – e 
somente por ele – apenado. As circunstâncias da organização, gestão ou 
financiamento estariam a revelar, no máximo um alargamento do conteúdo do injusto 
daquele crime, diante do papel mais importante desempenhado pelo agente, assim 
podendo, de acordo com o postulado da proporcionalidade, dar lugar, no máximo, a 
um reconhecimento de qualificação ou agravação da pena prevista para seu tipo 
básico. Da mesma forma, a reunião de um número maior de pessoas na realização de 
um crime qualquer poderia, também de acordo com o postulado da proporcionalidade, 
no máximo, dar lugar ao reconhecimento de uma qualificação ou de uma agravação da 
pena do tipo básico do crime realizado, diante do maior conteúdo de injusto 
configurado na facilitação da ação pela contribuição somada de mais de um agente. 

A desproporcionalidade se revela também nas penas excessivamente altas, por 

vezes iguais ou superiores às previstas para um homicídio (reclusão de 6 a 20 anos), delito 

que ofende, concretamente, o bem jurídico maior, a vida. 

A Convenção de Viena, ao determinar no artigo 3, § 5, alínea ‘h’,  a 

reincidência específica como causa de aumento de pena ou circunstância qualificadora, além 

de desrespeitar o princípio da culpabilidade pelo ato efetivamente realizado, violar a 

garantia da coisa julgada material, afronta diretamente a garantia da vedação de dupla 

punição pelo mesmo fato (ne bis in idem), prevista no parágrafo 7 do artigo 14 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP). (KARAM, 2009, p. 18) Embora tal 

garantia não esteja expressamente consolidada como preceito na Constituição brasileira, 

possui status de norma constitucional, na medida em que complementa o rol de direitos e 

garantias, diante do aludido art. 5º, § 2º da CF.  

A extração de efeitos punitivos gravosos ao agente de um delito atual, que não 

guardando vinculação com crime anteriormente praticado e pelo qual o indivíduo já fora 
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julgado e cumprido a condenação, consiste em nova penalização pela mesma conduta, 

inconcebível em Estados de Direito que se querem democráticos. Nesse sentido, situa-se a 

cumulação dos requisitos de primariedade e bons antecedentes (reincidência genérica), que 

devem ser somados à não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização 

criminosa, como condição para redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.  

Outrossim, conforme comando do art. 40 da Lei 11.343/06, a aplicação de 

causa de aumento de pena, expressa no inciso VII - o agente financiar ou custear a prática do 

crime - aos crimes definidos nos artigos 33 a 37, dentre eles incluído o indevido tipo 

autônomo de custeio ou financiamento (art. 36), levaria à aberração do aumento da pena pela 

mesma conduta nuclear e elementar do tipo, violando, acintosamente, a vedação da dupla 

punição pelo mesmo fato. 

O histórico princípio da isonomia, albergado no artigo 5º, caput da 

Constituição Federal, expresso no artigo 7 da Declaração Universal de Direitos Humanos 

(DUDH) e no § 1 do artigo 14 do PIDCP, revela-se inconciliável com o ímpeto repressivista 

manifestado nas recomendações de restrições ao livramento condicional para os crimes de 

“tráfico”, dispostas no artigo 3 parágrafo 7 da Convenção de Viena. A determinação de 

tratamento diferenciado para autores de “tráfico” ofende o supracitado princípio, na medida 

em que observa somente a espécie abstrata do crime, sem vinculação com o objetivo e 

fundamento do instituto (art. 83 do CP). 

O instituto do livramento condicional está intimamente jungido à aptidão de 

retorno do condenado ao convívio social. Deste modo, diferenciações em sua concessão só 

poderiam ser estabelecidas tendo em vista fatores concretos, cuja verificação só se faz 

possível a partir dos parâmetros fixados à luz da pena efetivamente aplicada, a qual, por sua 

vez, dá a dimensão da gravidade da conduta realmente praticada. Ignorando o princípio 

isonômico, a Lei 11.343/06, repetindo o teor do inciso V, do art. 83, introduzido no Código 

Penal pela Lei 8.072/90, impõe no parágrafo único do art. 44, o cumprimento de dois terços 

da pena para o livramento condicional vedando-o para “reincidentes específicos”, revelando 

injusto tratamento díspar e mais severo aos agentes de tráfico de drogas. 

Por outro lado, a isonomia é quebrantada duplamente no que se refere às 

cominações e valores das penas de multa em relação aos diversos crimes definidos pela Lei 

11.343/06. Primeiro, no distanciamento das regras gerais estabelecidas no Código Penal (art. 

49), determinando valores exorbitantes que implicam em desarrazoado tratamento 

diferenciado frente a outras condutas criminalizadas em que o desviante, de forma igual, age 
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em busca do proveito econômico.  

Segundo, porquanto, tratando igualmente todos os acusados - ricos ou pobres/ 

empresários ou empregados do mercado das drogas/ traficantes permanentes ou ocasionais - 

dos delitos ali mencionados, acaba dispensando tratamento igual a pessoas de condições 

financeiras distintas, economicamente capazes e hipossuficientes. As multas excessivamente 

altas, mesmo se cominadas ao mínimo e aplicado o máximo o redutor do §4º do art. 33, 

chegam a um valor de 166 dias-multa, equivalente a aproximadamente R$2.100,00, cujas 

repercussões, concretamente, podem extrapolar a esfera do indivíduo, vindo a afetar as rendas 

e a vida inclusive de sua família, vez que absorveram o ônus de arcar com as despesas de 

futura execução cível dos valores (art. 164, § 2º, da Lei de Execuções Penais). Avilta-se 

assim, também, o princípio da personalidade da pena (art. 5º, XLV, da CF) e da 

transcendência mínima (BATISTA; ZAFFARONI, 2003, p. 232). Aliado a isso, a 

indissociável seletividade do sistema penal que incide esmagadoramente sobre os pequenos 

varejistas de drogas, provenientes dos segmentos sociais mais debilitados, agrava-se a 

evidente desigualdade sócio-econômica brasileira.  

Além disso, o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF) 

que preceitua, dentre outras coisas, que o poder legiferante deve facultar ao órgão julgador a 

possibilidade de fixar, no caso concreto, as penas levando em conta as condições pessoais do 

acusado e a gravidade da conduta, resta obliterado pela Lei 11.343/06. A afronta ocorre na 

medida em que esta determina multas cujos valores mínimos não podem se coadunar com a 

capacidade econômica da maioria dos acusados e tampouco com a gravidade das condutas 

praticadas, bem como pela não diferenciação da penalização entre as 18 distintas condutas 

dispostas no caput, entre indivíduos que ocupam os baixos e altos estratos da estrutura do 

tráfico, e entre quantidades e tipos de drogas negociadas, presumindo-se que todos imputados, 

por se tratar do demonizado “narcotráfico”, são sempre organizados e perigosos.  

A função essencial, em Estados democráticos de direito, de impor limites 

claros ao monopólio do poder punitivo estatal, com vistas à prevalência da tutela da 

liberdade dos indivíduos, resulta subvertida pela Convenção de Viena. Na inútil pretensão 

de diminuir a disponibilidade de drogas, proclama no art. 3 § 6, que os países aderentes 

deverão dotar seus ordenamentos jurídicos de eficiência máxima, em matéria processual, para 

promover medidas de investigação e repressão dos delitos ali dispostos, revelando a forte 

inclinação punitivista em detrimento da liberdade.         

Amoldando-se à diretriz supra, inúmeras legislações de drogas como a nossa, 
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“invertem o princípio da excepcionalidade da prisão imposta no curso do processo (prisão que 

não decorrendo de condenação definitiva não tem a natureza de pena), para tornar a prisão 

preventiva ou outras formas de prisão processual a regra ou uma imposição” (KARAM, 2009, 

p. 22). Afronta-se, assim, a garantia do estado de inocência, disposta no artigo 11 §1 da 

DUDH, artigo 14 § 2 do PIDCP e contemplada, nos incisos LIV e LVII do artigo 5º da 

Constituição Federal.  

Foi nesse sentido a redação do art. 44 da Lei 11.343/06, que ao repisar 

dispositivo introduzido pela Lei. 8.072/90, vedou a concessão de liberdade provisória ao 

preso em flagrante por tráfico de drogas, mesmo se inexistentes razões para justificar a 

custódia preventiva, impondo, na prática, prisão processual obrigatória aos acusados. Não 

obstante declarações incidentais de inconstitucionalidade pronunciadas pelo STF (por 

violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da 

dignidade da pessoa humana) e mesmo após revogação implícita operada pela Lei 

11.464/2007 que excluiu do art. 2º, inc. II da Lei 8.072/90 a vedação à liberdade provisória, 

essa parte do dispositivo continuou sendo tida como constitucional, vigente e sendo aplicada 

para os delitos de tráfico, inclusive pelos tribunais superiores, a exemplo do RHC 23.083/SP 

(STJ, 5ª T., Rela. Ministra Laurita Vaz), HC 95.539/CE (STF, 2ª T. Rel. Ministro Eros Grau), 

HC 100.831/MG (STF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski). Ainda que tardiamente, neste 

ponto, o Excelso vem modificando seu entendimento, v. g  no HC 96.715-9/SP (STF, 2ª T., 

Rel. Ministro Celso de Mello), HC 100.745/SC (STF, Rel. Ministro Eros Grau), 

harmonizando-se às garantias fundamentais. Contudo, em muitas decisões, em todas as 

instâncias, se observa decisões renitentes, impondo a prisão processual obrigatória aos 

acusados, assentando-se na disposição literal do lesivo artigo 44. 

Analogamente, o Poder Legislativo nacional, novamente invertendo o princípio 

da excepcionalidade da prisão processual, reproduziu no art. 59 da Lei 11.343/06, o 

inconstitucional art. 594 do Código de Processo Penal brasileiro, agora revogado pela Lei 

11.719/08. O referido dispositivo da Lei de Drogas, tal qual seu inspirador, condiciona a 

admissão da apelação contra sentença condenatória do acusado por “tráfico” (art. 33, caput e 

§ 1o, e art. 34 a 37) ao recolhimento à prisão, salvo se reconhecidos a primariedade e os bons 

antecedentes do réu na decisão. O apontado artigo, nitidamente, extrai efeitos gravosos da 

reincidência, reitera afronta à garantia do estado de inocência e, ademais, impondo 

restrições ao direito de recorrer, vilipendia a garantia de acesso ao duplo grau de 

jurisdição, estabelecida no artigo 14 § 5 do PIDCP e albergada implicitamente em nossa 
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Constituição Federal. (KARAM, 2009, p. 23-24) 

De outra parte a vedação abstrata (ex lege) de substituição de penas privativas 

de liberdade por penas restritivas de direito, expressa nos artigos 33, § 4º e 44 da Lei 

11.343/06, conflita frontalmente com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF). Ao desautorizadamente ampliar a vedação 

de benefícios penais disposta na deslocada norma penal do art. 5º, inc. XLIII, da CF/88, o 

legislador ordinário suprimiu dos magistrados a discricionariedade para, analisando as 

circunstâncias fáticas do caso em concreto, auferir uma pena adequada para o indivíduo de 

acordo com as circunstâncias em que fora praticada a conduta delituosa. Ressalte-se que a 

inconstitucionalidade foi pronunciada incidentalmente, em 2010, no HC 97.256/RS (STF, 

Rel. Min. Ayres Brito), todavia muitas decisões continuam aplicando a vedação com 

supedâneo na literalidade dos dispositivos da Lei de Drogas.  

Na ânsia repressiva contra os “narcotraficantes”, a Convenção de Viena em seu 

artigo 5, § 7, aconselha às Partes signatárias que invertam o ônus da prova no que tange a 

produtos ou bens supostamente obtidos por meio da prática das condutas criminalizadas no 

artigo 3, procedendo-se assim ao confisco do mesmos. Viola-se, assim, a cláusula do devido 

processo legal concernente à privação da propriedade prevista no artigo 17, § 2 da DUDH e 

positivada no inciso LIV, art. 5º da CF.  

Seguindo a recomendação, a Lei 11.343/06 dispõe no art. 60, §1º, que incumbe 

ao acusado dos delitos de “tráfico”, provar a origem lícita de bens, valores, produtos ou 

proveitos do crime, que o juiz, o Ministério Público ou a polícia judiciária (art. 60, caput) 

reputem provenientes das práticas delituosas, após terem sido objeto de “apreensão e outras 

medidas assecuratórias”.  

Além da indevida inversão do ônus da prova, tais regras ainda repetem [art. 60, §3º da 
Lei 11.343/06] dispositivo [art. 4º, § 3º da Lei 9.613/98] anteriormente introduzido no 
ordenamento jurídico brasileira pela lei criminalizadora da “lavagem” de capitais, 
condicionando a apreciação do pedido de restituição do bem apreendido ao 
comparecimento pessoal do réu, que poderá implicar na própria privação da liberdade 
do titular daquele direito à restituição do bem, em hipóteses, decerto não raras, de 
existir decreto de prisão provisória. (KARAM, 2009, p. 27)  

Observa-se, também, manifesta afronta às garantias da ampla defesa e do 

contraditório (art. 5º, LV, da CF) nas disposições insertas nos incisos I e II do parágrafo 

único do art. 52 da Lei 11.343/06, na medida em que facultam o prosseguimento de 

diligências policiais mesmo após admissão da ação penal que, produzindo provas para o 

processo sem a participação da defesa, não se submete ao contraditório, agravado, ainda, pelo 
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fato dos resultados diligenciais poderem ser encaminhados até três dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. 

Na seara penal, corolário do princípio da legalidade (art. 5º, inc. XXXIX da 

CF), o princípio da reserva legal que, com intuito de garantir certeza e segurança aos 

cidadãos frente ao arbítrio do Estado, atribui ao Poder Legislativo o monopólio para 

normatização em matéria criminal, é quebrantado historicamente pelas legislações de drogas 

brasileiras. Utilizam-se as normas penais em branco, as quais por intrínseca incompletude, 

necessitam para a descrição da conduta punível a “colmatação de outro dispositivo de cunho 

penal e/ ou extra-penal” (CARVALHO, 1996, p. 83) que no caso das drogas é a determinação 

das substâncias cuja produção, distribuição e consumo são proibidas. No Brasil a 

complementação é efetuada por Portaria n° 344/98, expedida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), de onde se infere que, em última análise, quem definirá as 

condutas delitivas é o Ministério da Saúde, ou seja, o Poder Executivo. Afronta-se assim, 

também, a tripartição dos poderes.  

A doutrina e a jurisprudência, frequentemente, arrimando-se na morosidade 

dos processos legislativos diante dos quais urgiriam medidas, como as complementações das 

normas penais em branco, para constante adequação à tutela de bens difusos, admitem-nas por 

meio de subterfúgios como a “reserva legal relativa”. Contudo, parece nítida a 

inconstitucionalidade material incorrida, ao se permitir que Poder não estabelecido para tal e 

prescindindo de procedimentos rigorosos de produção legal, estabelecidos para os mais 

diversos âmbitos jurídicos, formule normas que, potencialmente, afetarão a liberdade dos 

indivíduos.  (CARVALHO, 1996, p. 83-84) 

Em que pesem discussões doutrinárias entusiastas acerca da descriminalização 

formal, despenalização, que teria sido promovida pela Lei 11.343/06 referente à conduta de 

posse e aquisição de drogas para consumo pessoal (art. 28), apontada por vezes como avanço, 

fato é que ocorreu mera ‘descarcerização’, isto é, a não cominação de penas privativas de 

liberdade para essas práticas, passando a ameaçá-las, agora, com penas de advertência, 

prestação de serviços à comunidade, comparecimento a programa ou curso educativo e, em 

caso descumprimento, admoestação e multa. Ressalte-se que sob a vigência da anterior Lei 

6.368/76, com penas de detenção de no máximo 2 (dois) anos para as referidas práticas, eram 

qualificadas como infrações de menor potencial ofensivo, sendo lhes aplicada, já, a partir da 

Lei 9.099/95 (dos Juizados Especiais), por meio de transações penais, penas não privativas de 

liberdade.   
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Entretanto, sob a ótica de um Direito Penal racionalista inserto em um Estado 

Democrático de Direito, esta norma na esfera criminal ou mesmo não-criminal, jamais 

poderia ser admitida. O princípio metajurídico da secularização, aludido pelo ilustre 

criminalista Zaffaroni como referencial de legitimidade externa do direito penal, preconiza 

que a cisão operada, nos séculos anteriores, entre Direito e Moral, entre crime e pecado 

(vício), impõe lindes claros para a atuação do Estado frente às liberdades individuais dos 

cidadãos. (WEIGERT, 2010, p. 80) 

Sendo da ontologia do Direito a normatização disciplinadora das relações 

sociais, objetivando a harmonização da convivência dos indivíduos entre si, não se pode 

conceber que este intervenha sobre condutas que não transponham o âmbito individual, que 

não tenham o condão de atingir, ou concretamente colocar em perigo bens ou direitos de 

terceiros.    

Como cediço, o bem jurídico declaradamente tutelado nos crimes de drogas é a 

Saúde Pública, espécie do gênero Incolumidade Pública. As infrações a este bem, na medida 

em que classificadas como crimes de perigo abstrato (presumido) e comum, visam resguardá-

lo de fatos que podem acarretar uma possibilidade de expansão do perigo a quantidade e 

pessoas indeterminadas da sociedade.  

Nos casos em que alguém adquire ou tem a posse de uma substância (em 

qualquer quantidade) que pode acarretar mal à saúde, para uso próprio, não há como 

caracterizar ofensividade à saúde pública, vez que inexistente a expansibilidade do perigo.  

[...] não há como negar que a expansibilidade do perigo e a destinação individual são 
coisas antagônicas. A destinação pessoal não se compatibiliza com o perigo para 
interesses jurídicos alheios. São coisas antagônicas: ter algo para si próprio é oposto 
de ter algo para difundir entre terceiros, sendo totalmente fora de lógica sustentar que 
a proteção à saúde pública envolve a punição da posse de drogas para uso pessoal. 
(KARAM, 1993, p. 126) 

“Saliente-se que tampouco é concreto o dano à saúde individual, pois 

dependendo da substância, da quantidade e do modo, seu uso pode não acarretar nenhum ou 

ínfimo prejuízo” (WEIGERT, 2010, p.85). Logo, a posse ou aquisição de drogas para uso 

pessoal consiste unicamente em um perigo de autolesão (bem jurídico – incolumidade física 

individual), não havendo como identificar a lesividade ao bem jurídico comum (saúde 

pública) tutelado sendo, portanto, forçoso reconhecer a atipicidade e mais ainda a 

inconstitucionalidade dos dispositivos.  

Num sistema em que a tentativa de suicídio – ou seja, a ameaça ao bem jurídico 
maior, que é a vida – não é punida, num sistema em que, no crime de lesões corporais, 
não se admite a ofensa concreta à integridade corporal ou à saúde própria, como 
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identificar infração penal na conduta de uma pessoa que, pretendendo fazer uso de 
drogas, apenas poderia vir a causar um mal à sua saúde? Um mínimo de coerência 
exige, pelo menos, um mesmo tratamento para o perigo para a própria vida, para a 
autolesão e para o simples perigo de autolesão. (KARAM, 1993, p. 127-128) 

Como destaca Henrique Carneiro “a transformação do interior do corpo em 

jurisdição química do Estado, com o controle aduaneiro das fronteiras da pele, é uma 

dimensão extrema de intervenção e vigilância sobre as populações” (CARNEIRO, 2002a, p. 

126)  

Assim, tem-se que as condutas delineadas no art. 28 da Lei 11.343/06 cingem-

se a esfera da privacidade e intimidade dos indivíduos, assegurada no artigo 5º, inciso X, da 

CF, no artigo 17 do PIDCP, artigos 12 e 29 § 2º da DUDH, decorrente do reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc III, da CF). Permitir a ingerência estatal neste plano, 

além da inegável aproximação a Estados totalitários, implica em admitir que o Direito possa 

intervir na livre disposição dos bens jurídicos (vida, saúde etc.), para tutelá-los contra a 

vontade expressa de seus titulares, inclusive, impondo sanções de qualquer natureza, como o 

faz atualmente a Lei de Drogas, o que não encontra consonância em Estados democráticos.  

(KARAM, 1993, p. 129) 

A nocividade de uma conduta privada poderá ser motivo para ponderações ou 
persuasões, mas nunca para que o supostamente prejudicado seja obrigado a deixar de 
praticá-la. Faz parte da liberdade, da intimidade e da vida privada a opção por fazer 
coisas que pareçam para os outros – ou que até, efetivamente, sejam – erradas, “feias”, 
imorais ou nocivas para si mesmo. O reconhecimento da dignidade da pessoa impede 
sua transformação forçada. Enquanto não afete concretamente direitos de terceiros, o 
indivíduo pode ser e fazer tudo o que quiser, não podendo o Estado obrigá-lo a mudar 
de comportamento.” (KARAM, 2009, p. 30) 

Na senda do princípio da lesividade ou ofensividade (nullum crimen sine 

iniura), que determina que somente poderá ser aplicada penalidade no momento em que uma 

ação ou omissão produza dano a um bem jurídico relacionado ou relacionável a direitos 

individuais concretos, ou à exposição a um perigo de lesão concreto, direto e imediato, situa-

se a questão de controvertida constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato (presumido).  

São justificados e admitidos pela doutrina e jurisprudência para que se possa, 

simultaneamente, realizar a prevenção e a repressão. Nesse tipo de crime, que constituem 

todos os delitos de drogas, não há ofensividade causal, apenas jurídica, isto é, as condutas não 

precisam produzir dano ou perigo de dano empiricamente, vez que a potencialidade lesiva é 

presumida pelo legislador, de modo que nem se comprovando concretamente – o que já 

representaria indevida inversão do ônus da prova - a ausência de (potencialidade de) 

lesividade, poder-se-ia elidi-la.   
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Assim duvidoso o grau da lesão e se efetivamente esta é existente, dado que 

presumida, fica difícil valorar a proporcionalidade das penas aplicadas. Ademais, ao 

presumir-se legalmente o perigo, fica o acusador desobrigado da atividade probatória tendente 

a demonstrar a culpabilidade do agente, de sorte que, além de afrontar o princípio da 

lesividade, fere-se, também o devido processo legal e o estado de inocência. (CARVALHO, 

1996, p. 92, 94). 

Outrossim, em uma análise sistemática do ordenamento jurídico, afigura-se 

deveras desproporcional e desarrazoado se cotejado que, para a configuração de 

responsabilidade civil - que ensejaria uma indenização (pecuniária) - necessita-se de 

comprovação de conduta (ação ou omissão), dano, nexo de causalidade e por vezes culpa lato 

sensu (responsabilidade subjetiva) e; para configuração de um crime - que resultaria em 

gravosa supressão do status libertatis – necessita-se comprovação apenas de conduta, sequer 

de perigo de dano, de dano e culpabilidade.  

A afronta à lógica do Direito Penal moderno, referido ao princípio de 

intervenção mínima em suas características de fragmentariedade e subsidiariedade 

(BATISTA, 2002, p. 84-86) e à principiologia garantista dos direitos fundamentais, parece 

manifesta. 

Neste diapasão, a questão do tráfico torna-se ainda mais tortuosa, na medida 

em que sendo o tipo do art. 33 desprovido de dolo específico (finalidade de comercializar as 

substâncias) e diante da presunção de culpabilidade, qualquer ação que se subsumir a uma das 

18 condutas dispostas no tipo, redundará necessariamente na configuração do crime e na 

penalização do agente, ainda que não houvesse nenhuma intencionalidade do comércio, 

configurando, efetivamente, retrógrada e autoritária responsabilidade penal objetiva 

(CARVALHO, 1996, p.42) 

Ainda no plano da violação ao princípio da ofensividade e dos crimes de 

perigo abstrato, exsurgem as recomendações das Convenções proibicionistas da ONU de 

criminalização ampliada, para incriminação de condutas que configurariam apenas um 

começo de execução da venda das substâncias e para criminalização de meros atos 

preparatórios. Tipificados, no ordenamento brasileiro, nos onicompreensivos art. 33 e art. 34 

da Lei 11.343/06, todas as mais variadas condutas com diferentes efeitos e repercussões no 

mundo real, são colocadas em pé de igualdade, sujeitas às mesmas penas, em seus respectivos 

artigos. Pode-se, assim, visualizar, também, nítida violação ao princípio da individualização 

das penas. 
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No primeiro caso, começo da execução do crime, afastam-se as fronteiras entre 

consumação (art. 14, I, CP) e tentativa (art. 14, II, CP), a qual normalmente ensejaria a 

redução da pena.  

Possuir, transportar ou expedir [art. 33] são condutas que poderiam configurar apenas 
um começo da venda (ou do fornecimento) que caracterizaria propriamente o 
“tráfico”, cujo significado é o de negócio e, mais especificamente, comércio [...] tanto 
a posse, o transporte ou a expedição, quanto o efetivo fornecimento ou venda serão 
punidos com a mesma pena.” (KARAM, 2009, p. 10) 

No segundo caso, condutas como a fabricação, transporte (art. 33) e a simples 

posse de equipamentos, matérias ou substâncias conhecidas como precursores (art. 34) a 

serem utilizados na produção das drogas tornadas ilícitas, 

São simples atos preparatórios, isto é, não chegam a caracterizar sequer uma tentativa, 
pois ainda, não constituem um começo de execução da conduta proibida, a venda (ou 
o fornecimento) da droga. São condutas normalmente impuníveis pois correspondem a 
um simples planejamento ou uma simples preparação de uma ação futura, 
relativamente distante no tempo, e que assim não ameaçam diretamente o objeto 
referente ao bem jurídico que a lei criminalizadora anuncia pretender proteger[...] 
supostamente a saúde pública. 

[...] Impor uma mesma pena para quem consuma o crime, assim efetivamente 
atingindo o bem jurídico, e a quem apenas inicia a execução do crime, somente 
colocando em perigo o bem jurídico, é algo claramente desproporcional. Mais 
desproporcional ainda é criminalizar simples atos preparatórios e, assim, pretender 
impor uma pena a quem os realiza, quando esses atos preparatórios não chegam 
sequer a ameaçar diretamente o bem jurídico. (KARAM, 2009, p. 11-12) 

Por derradeiro, as Convenções proibicionistas ao incluir dentre as selecionadas 

substâncias psicoativas e matérias primas proscritas, plantas tradicionalmente cultivadas e 

utilizadas por populações indígenas, a exemplo da folha de coca historicamente presente na 

cultura andina, somada às diretrizes de erradicação das plantações “além de provocarem 

efeitos extremamente negativos, afetadores das condições materiais de vida dos integrantes 

daquelas comunidades, resultam na restrição ou mesmo no impedimento de atividades 

significativas no âmbito de suas tradições e seu patrimônio cultural”. Deste modo, ofende-se a 

norma expressa no art. 27 do PIDCP que garante “às minorias étnicas, religiosas ou 

linguísticas o direito a usufruir sua própria cultura” (KARAM, 2009, p. 33) 

Em face do que foi exposto, verifica-se a sistemática e renitente violação à 

principiologia garantista de direitos fundamentais, perpetrada pelas diretrizes e 

recomendações criminalizantes das condutas de produção, distribuição e consumo de 

selecionadas substâncias psicoativas inscritas nas Convenções proibicionistas da ONU. Não 

obstante a evidente lesividade às normas concretizadoras de direitos fundamentais e 

universais, estas orientaram a produção legal e foram amplamente absorvidas pelas 

legislações de drogas, como a nossa Lei 11.343/06 que, como registrado, se traduz em uma 
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legislação de exceção aplicada aos crimes de drogas, que sem receios e limites, subverte 

postulados e princípios clássicos do Direito (Constitucional) Penal. Diante disso, urge buscar-

se a declaração de invalidade e a retirada dos dispositivos referidos das ordens jurídicas 

internas e internacionais. 

Destarte, valendo-se do insigne escólio da jurista Maria Lúcia Karam, do 

mesmo modo que se procede com as declarações de inconstitucionalidade das referidas 

normas na ordem interna dos Estados-nações, deve-se, com fulcro nos artigos 53 e 64 das 

duas Convenções das Nações Unidas sobre Direitos dos Tratados (1969 e 1986), que 

determinam a nulidade de tratados que conflitem com uma norma imperativa (ius cogens) de 

direito internacional geral, lançar mão dos instrumentos competentes no âmbito da jurisdição 

internacional, para declaração da invalidade (ou de ineficácia) e, por conseguinte, da 

inaplicabilidade, das normas das Convenções da ONU em matéria de drogas que 

flagrantemente afrontam os princípios garantistas positivados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e nas constituições 

democráticas. (KARAM, 2009, p. 57-58) 
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2 Insidiosos discursos e os deletérios e espraiados efeitos da proibição 
criminalizante 
 
2.1 Insidiosos discursos em torno de selecionadas substâncias psicoativas  

 

Em que pese a manutenção da criminalização das condutas de produtores, 

distribuidores e consumidores de selecionadas substâncias psicoativas decorrer, em grande 

parte, de interesses robustos e escusos diversos, que se locupletam com a conservação do 

status de ilegalidade desse mercado clandestino, isto não seria possível se ausentes os 

insidiosos discursos construídos em torno de determinadas drogas que, por vasta divulgação e 

exposição dos “guardiães do consenso” (YOUNG apud OLMO, 1990, p.23) (de)formadores 

da opinião pública, gozam de ampla aceitação e legitimidade social. 

Desse modo, o escopo do presente item reside no desvelamento das 

inconsistências argumentativas que alicerçam o proibicionismo e servem de substrato à 

política criminal de drogas em voga.  

Uma questão inicial que, apesar de parecer óbvia, precisa ser pontuada, é que 

qualquer substância (sal, cocaína, gordura, aspirina, maconha, fluoxetina, álcool etc.) ingerida 

por um organismo, pode resultar potencialmente benigna, maligna, inócua ou tóxica, a 

depender de diversos fatores como sua natureza farmacológica, a quantidade ingerida, a 

qualidade, as circunstâncias, a frequência em que se dá seu consumo etc. A sapiência médica 

(Hipócrates e Paracelso) e linguagem grega já contemplavam essa percepção, visto que o 

termo grego phármakon, de onde deriva o vocábulo fármaco, significava ao mesmo tempo 

veneno e remédio. (RODRIGUES, 2003, p. 19) 

Para minimamente desmistificar as substâncias psicoativas e tendo em conta 

que a motivação para utilização de uma determinada droga não é sua composição fármaco-

química, mas as sensações por elas provocadas, adotar-se-á a classificação do sociólogo e 

exímio estudioso do tema, Antonio Escohotado, assinalada por Thiago Rodrigues. Ele as 

divide em três grupos (apaziguadoras, estimulantes e alucinógenas), não a partir de suas 

propriedades químicas, mas a partir dos efeitos e repercussões no sistema nervoso central que 

acarretam mudanças de comportamento ou de percepção do indivíduo. Tem-se assim que 

Drogas apaziguadoras são o ópio e derivados (morfina, heroína, codeína, metadona), 
os opiáceos sintéticos (barbitúricos), clorofórmio, éter e o álcool. Esses compostos 
têm propriedades analgésicas e anestésicas, provocam sono e torpor e podem criar 
hábito ou adição. As estimulantes agem como excitantes, dando disposição e ânimo. 
Não causam adição ainda que possam criar certas relações psicológicas de 
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dependência. São drogas estimulantes o mate, a folha de coca, o café, o chocolate, o 
tabaco (estimulantes vegetais), a cocaína (ou cloridrato de coca), o crack, as 
anfetaminas e a cafeína. Por fim, alucinógenas são as que oferecem poucos riscos à 
saúde (apresentam baixos teores de toxicidade e não causam adição) e produzem 
experiências sensoriais e visionárias mais ou menos poderosas. São drogas 
alucinógenas substâncias quimicamente tão distintas quanto o MDMA (ou ecstasy); 
maconha (ou seu princípio ativo THC), skunk (maconha geneticamente manipulada 
com grande concentração de THC), haxixe, mescalina, LSD ou ácido lisérgico, 
ayahuasca, iboga, kawa, peyote, entre outras. (RODRIGUES, 2003, p. 19-20) 

Outra questão de elucidação primordial que se situa na base do discurso 

proibicionista é a artificial e descriteriosa diferenciação entre drogas lícitas e ilícitas. Ela é 

revelada nas próprias definições oficiais, extremamente genéricas, da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em relação às drogas e aos fenômenos bio-físico-psíquicos advindos de suas 

utilizações.  

A OMS conceitua “droga” como: toda substância que, introduzida num 

organismo vivo modifica uma ou mais das suas funções. Contudo, há outras conceituações 

aceitas mais precisas como  

toda substância que, atuando sobre o sistema nervoso central, provoque alterações das 
funções motoras, do raciocínio, do comportamento, da percepção ou do estado de 
ânimo, podendo produzir, através de seu uso continuado, um estado de dependência 
física ou psíquica. Ainda de acordo com as definições estabelecidas pela OMS, pode-
se entender por dependência psíquica o impulso psicológico que leva ao uso 
contínuo da substância, para provocar prazer ou evitar o mal-estar provocado por sua 
falta, caracterizando-se a dependência física pelo estado fisiológico, manifestado por 
sintomas dolorosos, conhecidos como síndrome de abstinência, decorrente da 
interrupção da ingestão regular da substância em questão, também devendo se 
destacar o fenômeno da tolerância, entendido como o estado de adaptação orgânica 
caracterizado pela necessidade de utilização de doses cada vez maiores de uma droga, 
para manutenção do efeito inicial. (KARAM, 1993, p. 26) (grifou-se) 

Verifica-se, do conceito de “droga” retro explicitado, que poderia se 

contemplar uma infindável gama de substâncias (i)lícitas. Desta maneira não se pode inferir 

quais critérios são utilizados para determinação de quais devem ser consideradas legais ou 

ilegais. Seria razoável, apesar de ainda discutível, que se adotassem critérios como o grau de 

lesividade da substância à saúde individual e as repercussões sociais por elas acarretadas. 

Contudo, por essa via não se explica, vez que o álcool sabidamente responsável por doenças 

físicas, psíquicas, absentismo laboral, mortes decorrentes de acidentes de veículos, 

espancamentos domésticos, brigas; e o tabaco ao qual se atribui diretamente milhões de 

mortes por ano no mundo, têm sua circulação e consumo permitido, ocasionando prejuízos 

individuais e sociais superiores a outras substâncias hoje ilegais.  

Ressalte-se que, em estudo que levou em conta prejuízos pessoais e danos para 

a sociedade, realizado pelo Comitê Científico Independente sobre Drogas da Inglaterra, 
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publicado no periódico médico britânico The Lancet e noticiado na Revista Veja4, o álcool foi 

considerado mais perigoso que o crack e a cocaína.  

Também à luz das definições supra, evidencia-se que tampouco a dependência 

ou a síndrome de abstinência foram os critérios utilizados para determinar a (i)legalidade das 

drogas. Como causadores desses efeitos psico-fisiológicos, tem-se, em maior ou menor 

medida, anti-depressivos, anti-psicóticos, erva-mate, café, inúmeros analgésicos, 

tranquilizantes, sedativos, ansiolíticos, energéticos, moderadores de apetite, álcool, tabaco e, 

inclusive, a gordura e o açúcar, todas de comercialização livre, ainda que algumas dotadas de 

potencialidade de dependência reconhecidamente superior a drogas ilícitas, por exemplo, das 

alucinógenas, maconha e LSD. 

Talvez esta seja, inclusive, a razão pela qual a OMS citou as dependências causadas 
especificamente por nove substâncias: álcool, anfetaminas, barbitúricos, cannabis, 
cocaína, alucinógenos, khat, opiáceos e inalantes. A dúvida que resta é, então, por que 
estas substâncias e não outras com similares propriedades? Percebe-se, pois, que a 
dependência não é categoria objetiva que se refere ao grupo de substâncias com 
semelhantes características, porquanto apenas designa efeitos e drogas diversas cujo 
único vínculo é o fato de terem sido selecionadas – por critérios indefinidos – dentre 
outras muitas. (WEIGERT, 2010, p.36) (grifou-se) 

Pesquisa desenvolvida, no Scripp Research Institute, da Flórida, noticiada na 

Revista Época (LIMA, 2010), concluiu que alimentos ricos em gordura podem criar 

dependência e consumo compulsivo de forma similar à cocaína e à heroína, substâncias estas 

listadas em outros estudos como as mais ‘viciantes’. No mesmo sentido, conforme estudos 

recentes realizados nos Estados Unidos e publicados, em setembro de 2010, no periódico New 

Scientist, o açúcar pode causar alteração química no funcionamento do cérebro, nos circuitos 

de liberação do neurotransmissor dopamina, tal qual o produzido pela ingestão continuada de 

cocaína e morfina (TRIVEDI, 2010).   

Ora, defronte a estas pesquisas, se o discurso proibicionista ‘defensor’ da saúde 

pública fosse realmente coerente, deveriam ser banidas ou ter restringido o consumo e a venda 

de batatas fritas, churrascos, ovos fritos, junk foods, doces, haja vista que os danos advindos 

do consumo excessivo destes, como obesidade – e a depressão por ela causada -, diabetes, 

infartos etc., oneram o sistemas públicos de saúde e degradam a vida de milhões de pessoas. 

Há visões radicais que inclusive compactuam com essa absurda posição abstemista, que 

levada ao extremo, de forma paródica, encerraria na “prisão dos gordinhos”.  

Contudo parece que o caminho mais razoável a se trilhar seja, tal qual para 

                                                
4 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/alcool-e-mais-prejudicial-para-a-sociedade-que-crack-e-
heroina-diz-cientista-ingles. Acesso em: 12 dez 2010 
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outras substâncias psicoativas, a ampla divulgação de informações, educação, associada à 

proeminência e valorização do sujeito como ser capaz de auto-disciplina, temperança e 

liberdade individual de eleição das circunstâncias e do modo como consumi-las, de forma a 

evitar a compulsão e os danos decorrentes e lograr, equilibradamente, uma vida saudável.  

Destarte, pode-se asserir juntamente com Mariana de Assis Brasil e Weigert 

(2010, p. 36) que, apesar da insustentabilidade teórica das categorias (drogas ilícitas, 

dependência), as normatizações proibicionistas e as legislações de drogas “seguem cumprindo 

hoje a missão de servir de elemento diferenciador não das drogas e seus efeitos, mas de seus 

consumidores”, ratificando a proposição de que “la inconsistencia de los actuales discursos 

sobre las drogas refleja su carácter ideológico y la falta de status científico” (BARATTA, 

1989, p. 22)  

Portanto, evidencia-se que a opção para distinção de umas e outras defluiu de 

filtros políticos e morais, porquanto destituída de bases científicas verificáveis e determinada 

a partir da moralização de alguns modos de produção de prazer, da diminuição do sofrimento 

e de efeitos psicológicos que seriam socialmente válidos ao passo que outros, 

injustificadamente, inválidos. 

Sobressalta, neste sentido, a maior tolerância que sempre se conferiu às 

substâncias estimulantes que aumentam o desempenho laboral, como a cafeína, a erva-mate, 

atualmente, os energéticos e até a cocaína, com os yuppies dos anos 80, ao contrário do que 

ocorre, por exemplo, com substâncias alucinógenas em que não se verifica em suas 

utilizações, eficácias convergentes à lógica produtivista.    

Assim, são difundidos e reproduzidos termos destituídos de precisão semântica 

e científica, genéricos e mal definidos, contudo providos de carga emocional extremamente 

negativa, tais como narcóticos, entorpecentes – que só se aplicariam às substâncias 

apaziguadoras, que deprimem o sistema nervoso central -, tóxicos (= veneno / inseticidas / 

pesticidas), drogas (utilizado no plano médico-farmacológico com significado de remédio), 

para designarem unicamente as substâncias psicoativas ilícitas. Essa enganosa e renitente 

diferenciação é facilmente perceptível no mass media que, frequentemente, refere-se ao 

‘problema de álcool e drogas’, como se o primeiro não fosse espécie do segundo. Entretanto, 

essa aglomeração de substâncias de propriedades e efeitos tão distintos, que têm em comum 

apenas o fato de serem proibidas, em um único grupo, sob tais imprecisas terminologias, 

resulta simbólica e politicamente funcional.  
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No plano simbólico, essas nomenclaturas dotadas de conotações 

intrinsecamente nocivas envolvem as substâncias artificialmente taxadas de ilícitas em um 

manto de mistério e fantasia que as relaciona ao desconhecido, ao temido, dando-lhes 

aspectos demoníacos. Deste modo, são obliteradas e prescindidas investigações científicas e 

discussões racionais acerca das mesmas, visto que ao serem previamente identificadas com ‘o 

Mal’, insubsistem razões para o debate sobre elas, restando, unicamente, a via de sua 

eliminação, se possível ‘pela raiz’, como gosta o maniqueísta e dramatizador jargão policial-

jornalístico.   

No âmbito político, o agrupamento do ‘inimigo’ em uma única categoria 

(ilícitas), facilita a declaração de ‘guerra às drogas’ e aos que com elas manejam 

(RODRIGUES, 2003, p. 21-22), oculta suas notórias diferenças, suas dimensões de 

compostos bioquímicos inanimados e de mercadorias, inerentemente sujeitas à lei da oferta e 

da procura – que já revela o quanto são desejadas por considerável parte da humanidade -, 

dissimula seus aspectos econômicos – p. ex. indissociável relação das finanças legais com 

ilegais -, sociais e políticos subjacentes. Ao mesmo tempo, ao vinculá-las, simplistamente, 

como causas dos principais males que afligem o mundo contemporâneo, notadamente, a 

violência e a criminalidade, desvia-se atenção de problemas sócio-econômicos profundos, 

cujas soluções se fazem indiscutivelmente mais prementes.  

Cabe às agências de comunicação de massa promover a difusão constante 

dessas terminologias aterrorizantes de forma a moldar o imaginário sobre as drogas proibidas, 

vez que aquelas, conforme assinala o criminólogo britânico Jock Young   

“têm a possibilidade de hierarquizar os problemas sociais, de dramatizá-los 
repentinamente, e de criar o pânico moral sobre determinado tipo de conduta de uma 
maneira surpreendentemente sistemática.” Assim se demoniza o problema, ocultando 
sua verdadeira essência. (OLMO, 1990, p.23) 

Informação reveladora trazida por Rosa Del Olmo e citada por Orlando 

Zaccone (2007, p. 85) é que, não obstante haja 174 substâncias psicoativas submetidas à 

fiscalização internacional, das quais 167 são específicos sintéticos ou derivados produzidos 

pela indústria farmacêutica, os esforços repressivos, desde o princípio, estão dirigidos 

fundamentalmente contra as sete substâncias restantes que provêm das três plantas de 

utilização tradicional: coca, papoula e cannabis. Resta claro que a ênfase repressiva do 

proibicionismo destinou-se não às drogas patenteadas e desenvolvidas pela emergente 

indústria farmacêutica dos países centrais, mas sim aos psicoativos de utilização tradicional 

produzidos, essencialmente, nos países periféricos, evidenciando a geopolítica desigual das 
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drogas. 

A indústria psicofarmacêutica, que teve notável crescimento e rentabilidade 

especialmente a partir da década de 50, com drogas psicolépticos (efeito sedativo), 

psicoanalépticos (efeito excitante) e psicodislépticos (ambos efeitos simultâneos), teve como 

contraponto indispensável, a proscrição internacional concomitante de plantas psicoativas que 

possuem também funções psicoterapêuticas em medicinas tradicionais e que passaram a ser 

substituídas por pílulas.  

Os anti-psicóticos, soníferos, tranquilizantes, ansiolíticos e anti-depressivos 
despontaram desde os anos 1950 como carros-chefes não só da indústria, como de 
estilos de vida, em que o uso de pílulas tornou-se um hábito considerado normal, não 
só como suplementos vitamínicos ou fortificantes mas como reguladores mentais, 
moduladores psíquicos, capazes de alterar o humor, o sono, a tensão [, a libido] e a 
motivação. 

Junto a cada um dos novos fármacos se construiu uma entidade nosológica nova 
para a qual cada medicamento seria o específico terapêutico. O erro central 
dessa visão psicofarmacêutica era considerar o sintoma (por exemplo, a 
depressão) como a doença. Ao invés de oferecer uma interpretação do seu 
sofrimento e de suas causas, uma “narrativa” que lhe desse sentido, como diz David 
Healy, passou a se oferecer (vender, melhor dizendo) uma pílula miraculosa. 
(CARNEIRO, 2009, p. 6) (grifou-se) 

Essas drágeas forjadas sob o manto da assepsia industrial, segundo os ditames 

e precisões das ‘verdadeiras’ ciências e, sobretudo, porquanto receitadas pelos detentores do 

monopólio terapêutico, dotados de vestimentas da cor do sagrado, são denominadas 

‘remédios’. Entretanto, muitas vezes redundam em consumos compulsivos, popularmente 

denominados “hipocondria” (eufemismo para vício em drogas) que podem levar, como os 

psicoativos ilegais, a efeitos danosos ao organismo, à dependência e à tolerância. Consoante 

ressalta Henrique Carneiro (2009, p.4), “uma média de um terço das intoxicações que 

ocorrem no país, por exemplo, são devidas a drogas da indústria farmacêutica, numa 

proporção muito maior do que as que ocorrem por causa do uso abusivo de substâncias 

ilícitas.”  

O uso [...] de psicoativos como anti-depressivos, entre outros, inclusive infantil, 
aumentou vertiginosamente para um conjunto infinito de condutas a serem 
supostamente corrigidas pelo medicamento, desde enurese noturna até hiperatividade, 
de insônia a ansiedade, de “pânico social” à “síndrome do pânico”, dentre os tantos 
novos rótulos que surgem para configurar supostos quadros nosográficos.[...] 

O uso de drogas na sociedade cresce sobretudo por meio dos remédios legais, cuja 
publicidade incita a um consumo fetichizado e hipocondríaco, na busca de panacéias 
químicas para mal-estares sociais e psicológicos. (CARNEIRO, 2009, p. 7-8) 

Conforme informações do IMS Health, nos anos de 2008 e 2009 o segundo 

medicamento mais vendido no Brasil foi o benzodiazepínico Rivotril. Segundo CARNEIRO 

(2009, p.4) “o maior número de usuários e dependentes de drogas na sociedade 
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contemporânea são os consumidores de produtos da indústria farmacêutica”. 

A ciência, o discurso da saúde, o discurso médico, aplicam-se a descobrir drogas 
substitutivas que venham suprir as lacunas deixadas nos neurotransmissores. Isto é, 
compreendendo a dependência química a partir de sua base neuronal, promovem o 
desenvolvimento de drogas que possam ser absorvidas em substituição àquelas 
‘indesejáveis’. Pouco se avançou no campo médico, a não ser que consideremos a 
dependência aos psicofármacos como um avanço, é claro. (CRUZ apud 
WEIGERT, 2010, p.27) (grifou-se) 

Se por um lado é inegável que o consumo de substâncias psicoativas lícitas e 

ilícitas intensificou-se e disseminou-se consideravelmente nas últimas décadas, a ponto do 

discurso sensacional-alarmista referir-se a ele como ‘epidemia social’, por outro é questão 

comumente olvidada e obscurecida do porquê as pessoas se valem de drogas.   

O que efetivamente os psicoativos, sejam os tradicionais ou fármaco-sintéticos, 

proporcionam são os mais eficientes mecanismos para evitação das dores (psíquicas ou 

físicas), da busca da alegria e intensificação de prazer. Todos eles são procurados por isso e 

cumprem esse papel, cada qual com suas limitações e efeitos colaterais. Não enganam a 

humanidade, mas sim proporcionam exatamente o que neles é buscado. Os opiáceos, por 

exemplo, são os mais potentes analgésicos encontrados no mundo e sem os quais a dores 

físicas da humanidade teriam sido imensamente superiores. (CARNEIRO, 2009, p. 4)    

Por outro lado, a dimensão compulsiva do consumo de drogas (i)lícitas aliás, 

não só destas, mas também, de uma infinidade de produtos e gêneros alimentícios, se 

apresenta como prática convergente com o tipo de sociedade em que coabitamos. Nas 

sociedades contemporâneas, as relações sociais são eminentemente pautadas pelo consumo, 

sendo este constantemente exacerbado e superestimulado pelas poderosas campanhas 

publicitárias. Divulgadas a todos, apresentam a aquisição de objetos materiais, como a 

principal via para completude da inerente insatisfação constitutiva dos sujeitos, como 

mensurador da felicidade e de uma vida bem sucedida. Contudo, possuindo somente poucos a 

capacidade de adquiri-los plenamente, gera-se inevitável e incessantemente um contingente 

enorme de frustrados, para os quais o prazer proporcionado pelas drogas será um importante 

lenitivo temporário para a saciação existencial. (WEIGERT, 2010, p. 15-16) 

   Ademais, diante da infinidade de gozos que nos são hoje disponibilizados, 

conclamando a possibilidade de realização da felicidade a todo tempo e de qualquer maneira, 

associada a uma cultura em que se afirma possível viver sem padecer emocionalmente, as 

dores e sofrimentos psíquicos intrínsecos à existência humana passam a ser encarados como 

patologias, como desvios do necessário, correto e possível existir. Circunscreve-se, assim, a 
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realidade social na verdadeira ‘ditadura do gozar’ a que todos estão permanentemente 

submetidos. (WEIGERT, 2010, p. 17)  

A cultura impondo como norma o gozo, mas não possuindo meios para concretizá-lo 
plena e constantemente, estimula o entorpecimento químico, este sim capaz de saciar 
o afã do sujeito, ainda que por breves instantes. Assim, a maneira encontrada pelos 
toxicômanos e usuários é das mais eficientes dentre as tantas possíveis de dar conta de 
[sofrimentos, decepções]. (WEIGERT, 2010, p. 18) 

Parece claro, desta maneira, que os mais poderosos preventivos do sofrimento 

são os que têm o condão de influir sobre nosso próprio organismo, vez que em última 

instância todo sofrimento não é mais que uma sensação, que só existe na medida em que o 

sentimos, e unicamente o sentimos em razão de determinadas disposições de nosso 

organismo. Neste sentido, resulta evidente, que o inebriamento químico exsurge como o mais 

efetivo método de produção da felicidade, dado que a presença de substâncias estranhas no 

sangue e nos tecidos proporciona sensações prazenteiras, modificando as condições de nossa 

sensibilidade de forma a impedir a percepção de estímulos desagradáveis. (FREUD apud 

WEIGERT, 2010, p. 19)  

Não se olvide, por outro lado, que sendo o ser humano, naturalmente, um ser 

psicoativo, é de sua essência querer experimentar com sua consciência. Além disso, contamos 

com inúmeras substâncias endógenas vitais para o funcionamento de nosso organismo, que 

produzem efeitos análogos aos experimentados pela utilização substâncias exógenas 

psicoativas e que podem também por estas ser estimuladas, podendo-se mencionar a 

endo(mo)rfina - provoca anestesia e prazer, liberada após o sexo, práticas físicas, consumo de 

chocolate, pimenta etc. -, endocanabinoides - associados ao controle da dor e da ansiedade -, 

dopamina – causador de prazer e estímulo -, serotonina – calmante, sedativo, atua no humor -, 

adrenalina – efeito anestésico e estimulante - etc.  

Há que se salientar, também, que nem sempre o consumo de drogas está 

associado a problemas, constituindo-se muitas vezes socialmente útil e necessário, na medida 

em que consistem em importantes lubrificantes das interações e relações sociais, por exemplo, 

na utilização histórica de fermentados alcoólicos em reuniões e celebrações festivas. 

Igualmente, a utilização de drogas “passa, muitas vezes, pela necessidade de 

atendimento às exigências sociais ou pela própria necessidade de sobrevivência”. 

Basta pensar, de um lado, na mulher levada a usar drogas moderadoras do apetite, 
para emagrecer e, assim, poder atender às exigências de uma moda culturamente 
imposta; ou no executivo, que alterna os estimulantes durante o dia e os soníferos à 
noite, para suportar o ritmo de trabalho e a competição; ou, ainda, nos trabalhadores 
funcionando, em linhas de montagem, à base de café e álcool (KARAM, 1993, p. 31).     
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Outra questão cuja desconstrução se faz premente, é a idéia cristalizada no 

senso comum, inclusive teórico e dos aplicadores da lei, de identidade entre consumidor e 

drogodependente, como se todo consumo ou contato com substâncias psicoativas levasse 

inevitavelmente à dependência. Ao se partir desta premissa, ter-se-ia que admitir que qualquer 

pessoa tomando um copo de cerveja ou degustando uma taça de vinho, possa ser classificada 

de alcoólatra, sobretudo porque este é apontado com potencial dependógeno à frente de 

muitos psicoativos ilícitos. É preciso esclarecer que não existe “o toxicômano” e “a única 

razão” para consumir drogas, cada drogadito se vicia por motivos e caminhos ímpares. 

(KEHL apud WEIGERT, 2010, p. 22) 

[...] consumir drogas também se apresenta em certos casos como tão simplesmente um 
comportamento a mais, integrante de certos códigos sociais. Mesmo criando-se 
dependência física e psicológica, do ponto de vista do lugar subjetivo que o objeto 
‘droga’ ocupa, nada nos autoriza a afirmar a priori que se trata sempre de um caso de 
toxicomania, mesmo que isso seja a tradução de muitos anos de consumo cotidiano. 
(CRUZ apud WEIGERT, 2010 p. 21) 

Urge clarificar, também, que o consumo excessivo, consubstanciado no abuso 

ou uso imoderado de uma substância, que muitas vezes redunda na drogadição (ou 

dependência) de drogas (i)lícitas, mais do que um problema em si para saúde individual, é 

decorrente e está a evidenciar a existência de um problema prévio, de ordem psico-sócio-

(econômico)-(cultural) subjacente que levou à adição. Assim como no caso da depressão, a 

dependência não é a doença, mas sim sintoma de algum conflito emocional (lato sensu) 

latente, este efetivamente, de cuja identificação e tratamento se faz imprescindível. 

Vaillant ressalta, inclusive, o pequeno papel exercido pela desintoxicação no 
tratamento das adições, dado que considera o abuso de drogas como sintomático de 
problemas subjacentes. Na mesma linha, Grinspoon e Bakalar afirmam que, mais 
importante do que os aspectos do tratamento da própria droga é o estabelecimento de 
uma relação terapêutica para o tratamento da depressão subjacente ou da desordem de 
caráter, ou de ambas, ressaltando que, se não se seguir com um tratamento adequado, 
após ter o usuário ficado livre da droga, o retorno à droga inicial, ou a outra com 
efeitos similares, será quase certo, na medida em que aquela aparece, 
comprovadamente, para ele, como um meio encontrado para o “ajustamento” de seus 
problemas pré-existentes. (KARAM, 1993, p. 29-30) 

Nessa senda, destaque-se que a lógica ‘demonizante’ do discurso 

proibicionista, que coloca toda ênfase do problema na substância em si, como se os 

dependentes fossem reféns indefesos diante das malévolas drogas, resulta na 

desresponsabilização do sujeito na perquirição dos reais e encobertos conflitos de sua vida e 

os coloca em posição de doentes incapacitados para resolução de seus referidos aspectos 

problemáticos. Ora, o não esclarecimento destes, acarreta a perduração dos motivos que 

ensejaram o abuso e a adição, mantendo ou agravando o quadro.   
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Demais disso, a dependência é muitas vezes exposta como uma situação 

irreversível, que tornaria os consumidores de psicoativos ilegais em seres associais, isolados 

da vida produtiva e que os levaria a introduzir-se em carreiras criminais. 

São exceções os casos em que as imagens de degradação e necessário vínculo 

com criminalidade, retratadas como representativas de todo universo dos consumidores de 

drogas ilícitas, fortemente exploradas e difundias pelas agências de comunicação social de 

massa que ‘espetacularizam’ o medo, se equivalem à realidade da ampla maioria dos 

consumidores de drogas. 

[...] la gran mayoria de los consumidores de drogas ilícitas no son dependentes, no 
hacen parte de una subcultura desviada, no son asociales o delincuentes, no son 
enfermos (hay inconparablemente más enfermos y muertos por drogas permitidas, 
como tabaco y alcohol, que por drogas prohibidas); y, finalmente, la 
drogodependencia es, desde un punto de vista clínico y social, curable” (BARATTA, 
1989, p.74)  

Nesse plano é “importante lembrar sempre que cada pessoa delinque e 

consome entorpecentes por motivos próprios e muito particulares, o que torna difícil e 

pretensioso tentar-se estabelecer nexo de causalidade entre uma conduta e outra” (WEIGERT, 

2010, p. 47) visto que inúmeros fatores concorrem para o cometimento de um delito, podendo 

estar presente ou não a droga entre eles.  

É mister recordar, neste vértice, quão distintos são os efeitos encerrados por 

cada uma das substâncias que, genericamente, denomina-se ‘drogas’, de modo que só o efeito 

de algumas, são tradicionalmente correlatos a condutas impulsivas e violentas, a exemplo do 

álcool e das estimulantes, cocaína e anfetaminas. Ainda assim, as substâncias não têm a 

faculdade de determinar resultados homogêneos nas condutas de quem as utiliza, sendo estas 

variáveis em razão de inúmeros aspectos pessoais, emocionais e circunstanciais, podendo, a 

substância, no máximo, potencializar algo previamente existente e não, necessariamente, levar 

ao cometimento de práticas criminais.  

Advirta-se que ampla maioria dos consumidores de drogas somente cometem 

condutas delitivas relacionadas à posse e aquisição de substâncias que foram colocadas em 

um mercado clandestino e, na medida em que carecem desse comércio ilegal, unicamente, em 

virtude dessa ilicitude, acabam tendo contato com outras práticas delitivas que podem 

permear o negócio.  

A falaciosa presunção de que todo consumo será abusivo, problemático e 

irresponsável, tem como contraponto inarredável o esquecimento ou ocultação de que, 
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quando, e se, o consumo das substâncias afetarem direitos de terceiros, ou concretamente 

colocá-los em risco, nossos ordenamentos jurídicos já possuem normas mais do que 

suficientes, para impor a responsabilização dos indivíduos, tanto na seara civil (p. ex. direito 

de vizinhança etc.) como na penal. 

Outra questão que a despeito de já demonstrada insubsistente por sua própria 

lógica e metodologia, mas que constando do senso comum, sempre torna a ser reproduzida, é 

a igualmente enganosa argumentação da idéia da “escalada” ou “teoria das portas”, isto é, de 

que o consumo de algumas substâncias ilícitas mais brandas (droga de passagem) levaria, ou 

abriria as portas, para consumo de substâncias mais potentes e danosas. 

Quando se afirma, por exemplo, que a maconha induziria ao consumo de 

cocaína ou heroína, faz-se a correlação somente do número de pessoas adictas em heroína que 

já utilizaram maconha, não se contemplando o universo imensamente mais amplo dos que 

apenas consomem maconha e não chegam nunca a utilizar heroína. Analogamente “El médico 

que se apoyara exclusivamente en el examen de cancerosos para demonstrar la relacion entre 

cáncer y alcohol, seria objeto de burla dentro y fuera de su especialidad.” (GONZÁLEZ apud 

KARAM, 1993, p. 47)  

Os consumidores de cocaína, provavelmente em maior número já fizeram ou 

fazem uso de tabaco, álcool sem que estas sejam consideradas drogas de “passagem”. 

Verifica-se, assim, que não são propriedades farmacológicas de umas drogas que levam ao 

consumo de outras. (KARAM, 1993, p. 47) 

Por derradeiro, para que não se caia em visões maniqueístas acerca de como se 

difundem os discursos que orbitam as drogas ilegais, cumpre ressaltar que não consistem em 

construções maquiavélica e conspiratoriamente formuladas e disseminadas por malévolos 

agentes públicos de algum governo, por este ou aquele periódico, rádio ou canal televisivo, 

mas sim, se materializam por auto-reprodução de idéias homogêneas e unívocas que, por sua 

vez, deságuam no condicionamento recíproco dos que circulam no sistema de drogas.  

[...] os enquadramentos dos media que em grande parte são tácitos e não admitidos, 
organizam o mundo tanto para os jornalistas que o descrevem como, num grau muito 
importante, para nós que confiamos nas suas descrições. Os enquadramentos de media 
são padrões persistentes de cognição, de interpretação e de apresentação, de seleção de 
ênfase e de exclusão, através dos quais os manipuladores-de-símbolos organizam 
habitualmente o discurso, seja ele visual ou verbal. (GITLIN apud ZACCONE, 2007, 
p.122) 

   Na lição do insigne criminólogo Alessandro BARATTA (1989), citado por 

Salo de CARVALHO (1996, p.72-73) a propagação da política criminal de drogas e dos seus 
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discursos, desenvolve-se como processo ‘auto-referencial’, que se reproduz material e 

ideologicamente. 

Reprodução material é o processo pelo qual a ação do sistema, determinado por 
imagem inicial da realidade, altera esta realidade e produz uma visão de acordo com a 
imagem de que inicialmente parte e legitima. Por reprodução ideológica, entende os 
mecanismos em que os indivíduos, dentro de determinado grupo social (sub-cultura), 
confirmam sua realidade e atitudes. [...] A capacidade de auto-reprodução desta 
realidade, solidificada no senso comum, direciona a cultura das drogas para a 
constituição de ‘sistema fechado’. O sistema fechado, no qual os atores se 
condicionam reciprocamente – reprodução ideológica – e cuja reação social 
criminaliza e marginaliza os grupos, partindo da imagem preestabelecida – profecias 
que se auto-realizam (Theorema de Thomas) -, exerce, em seu núcleo interno, 
potencialidade eletiva. Este processo de produção-reprodução da realidade (consenso) 
[refletida pelos meios de comunicação],determinaria a eleição simbólica dos 
participantes como ‘bodes expiatórios’.  

Arrimado nos inconsistentes discursos sobre as drogas, opera-se o referido 

processo de eleição simbólica dos “bodes expiatórios”, “novos hereges”, “incorporação do 

mal” dos que transitam na realidade do sistema de drogas, sejam os produtores, distribuidores 

ou consumidores, aos quais simplista e falaciosamente é atribuída a causa dos elevados 

índices de criminalidade e violência urbana. 

  Obviamente a inculpação recai preferencial e mais agressivamente sobre os 

que, seletivamente, se subsumem à categoria dos ‘narcotraficantes’ ou aos que por suas 

características - pobre / negro / desempregado / de baixo nível de escolaridade / morador de 

periferias ou favelas - são, ao estereótipo dela, assimiláveis. A referida categoria policial – 

designativa dos comerciantes de drogas ilícitas – que tomou feições fantasmagóricas e migrou 

para a academia, para o jornalismo, para a psicologia, não possui mais cara, nem é humana, 

tornou-se uma coisa do mal (BATISTA apud ZACCONE, 2007, p.58).    

Deste modo, simultaneamente, à identificação de selecionadas substâncias 

psicoativas qualificadas de ilícitas com ‘o Mal’, tem-se como outra face imprescindível, a 

‘demonização’ dos que com elas transacionam – sob as aterrorizantes roupagens 

terminológicas ‘narcotraficantes’ / ‘narcoterroristas’ / ‘narcosubversivos’ -. Desta 

complementar questão do discurso proibicionista, oportunamente, encarregar-se-á o item 3.2 

do presente trabalho.      
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2.2 Irradiados danos sociais: legitimação da ingerência internacional e 
estímulo à criminalidade, violência e ao armamentismo   
 

Máxima basilar do proibicionismo criminalizador é a crença inabalável de que 

a única maneira para estancar os danos acarretados pelas substâncias ilegais é a intervenção 

repressiva por meio do sistema penal, promovendo a abstinência forçada dos indivíduos, 

ameaçando com pena os potenciais e atuais consumidores de modo que estes “alterem seus 

costumes, gostos e escolhas, deixando de consumir determinadas substâncias pelo fato de 

serem ilícitas” (WEIGERT, 2010, p. 31)  

O sistema penal propugna, assim, que a criminalização das drogas atuaria 

como contramotivação (prevenção geral – teoria da coação psicológica de Feuerbach), 

reabilitando os dependentes (prevenção especial – Lombroso e Ancel) e impedindo que estes, 

em razão do vício cometam delitos de outra natureza. (CARVALHO, 1996, p. 201)     

Tal qual proclamado pelas Convenções proibicionistas, busca-se evitar os 

seguintes danos: “a) frear a toxicomania ou adição; b) controlar o consumo de estupefacientes 

e, c) evitar o abuso de tais substâncias” (WEIGERT, 2010, p. 35), que como visto no ponto 

anterior, revelam sob essas imprecisas e controversas terminologias, mais enganos e 

suscitações a medos, que propriamente categorias científicas relativas unicamente às 

substâncias ilícitas.  

Desta maneira, a política repressiva contra determinadas drogas, das nações 

aderentes às Convenções da ONU, instrumentaliza-se, há meio século, por meio da 

intervenção do aparato do sistema penal que, para alcançar suas funções declaradas, atua em 

duas frentes com diferentes intensidades: a primeira, objetivando a dissuasão dos 

consumidores por meio de imposição de sanções para condutas propiciadoras (aquisição, 

posse etc.) do consumo das substâncias tornadas ilícitas; a segunda pela incriminação de 

condutas relacionadas à produção e o comércio das drogas proscritas, visando à redução da 

disponibilidade destas, mediante cominações de penalidades severas aos seus agentes.  

Progressivamente, a política criminal de drogas internacional, sob os auspícios 

das e capitaneada pelas diretrizes norte-americanas, passou a operar sob uma lógica 

beligerante, notadamente após a nada metafórica declaração de “Guerra contra as Drogas” 

promovida, no fim dos anos 60, pelo governo de Richard Nixon. Desencadeada por fatores 

geopolíticos e econômicos, e alvejando os que eram rotulados ou assimilados como 

“comunistas”, “narcotraficantes” e mais atualmente dos “terroristas”, quando não, 
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eventualmente, mescladas essas entidades atemorizantes, apontados, indiscriminadamente, 

como responsáveis pelo mercado clandestino de drogas, consubstanciou-se na figura destes, 

os ‘inimigos’ dos Estados. Em face da ‘ameaça’ transnacional que estes representariam para 

economia, instituições, saúde pública e segurança das nações, serão, constante e 

gradualmente, justificados o crescimento ilimitado do poder punitivo, da vigilância estatal 

onipresente, do armamentismo, da indústria do controle do crime e de segurança privada.    

Assim, para a ‘neutralização’ destes que almejam solapar os valores e as bases 

democráticas da sociedade ocidental, são gradativamente, transpostas para o campo do 

controle social institucional ações e estratégias típicas das forças armadas, resultando na 

crescente militarização da Segurança Pública. Deste modo, a investigação de delitos e a 

persecução criminal passam a se moldar por parâmetros bélicos, incorporando materiais, 

princípios, simbologias, conceitos e táticas utilizadas em “guerras” e “combates”.  

A segurança pública, assim, direcionou-se à extirpação da criminalidade e, por 

conseguinte, aos que a promovem, não obstante sejam seus destinatários, ao menos 

formalmente, concidadãos que fazem jus a tratamento sob as mesmas normas que qualquer 

indivíduo que incida em condutas tipificadas como crimes. Neste sentido, vale ressaltar a 

advertência de Loïc Wacquant (2010, p. 10) quanto à impropriedade, nem um pouco 

desinteressada, da expressão exaustivamente reproduzida “guerra contra crime”.  

[...] guerras são empreendidas por militares contra inimigos externos da nação, 
enquanto o combate ao crime, independentemente do quão duro seja, envolve órgãos 
civis que lidam com cidadãos e detentos protegidos por uma série de direitos e que, ao 
invés de serem expulsos ou aniquilados, são reintroduzidos na sociedade após um 
período em custódia penal. 

No que se refere ao objeto do presente trabalho, a despeito de todo 

recrudescimento implementado por intermédio das legislações penais, das políticas criminais, 

da intensificação do controle estatal sobre a vida dos cidadãos e dos volumosos orçamentos 

investidos - somente pelos EUA, durante as últimas quatro décadas, mais de um trilhão de 

dólares dos contribuintes foram direcionados à “guerra contra drogas”-, nenhum de seus 

objetivos explícitos foi alcançado. Ao contrário, cada vez mais, se mostram mais distantes: as 

substâncias tornadas ilícitas tornaram-se mais baratas, mais consumidas, mais diversificadas, 

mais potentes e mais acessíveis (WERB et alii, 2010).  

Apesar dos cotidianos aparentes êxitos expostos pelos meios de comunicação 

de apreensão de substâncias ilícitas e detenções, os dados evidenciam que não há impacto 

sobre a circulação e consumo destas, a nível mundial. (BARATTA, 1989, p. 13)  
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O Relatório Mundial das Drogas de 2007 evidencia que 200 milhões de 

pessoas, cerca de 5% entre 15 e 64 anos de idade, usam drogas ilícitas pelo menos uma vez ao 

ano. Ora, se os próprios relatórios do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crimes 

(UNODC) estimam que o mercado ilícito da droga movimente cerca de 400 a 500 bilhões de 

dólares anualmente - cifra que supera os produtos internos brutos de, pelo menos, 88% dos 

países (KARAM, 2009, p. 53) -, já se é possível evidenciar, não só o patente fracasso da 

aplicação de suas Convenções e da implementação da política repressiva há mais de meio 

século, como que tais substâncias continuam sendo altamente desejadas e demandadas por 

considerável parte da população mundial.  

Saliente-se que, tendo em vista a clandestinidade do mercado e a ilicitude do 

consumo, tais números podem ser subestimados e subnotificados. Somente a título de 

dimensionamento do que representa o mercado de substâncias ilícitas, conforme dados do 

IMS Health, o faturamento em 2009, de toda indústria farmacêutica mundial, foi da ordem de 

780 bilhões de dólares.  

Patente, portanto, a incongruência entre programação - normativa e teleológica 

- proposta pelo sistema penal e sua operacionalização (ANDRADE, 2003, p.181) no que 

tange às drogas proibidas, reveladora desde já de sua ilegitimidade em lograr suas funções 

declaradas, o que por si só ensejaria a necessidade de alterações e revisões em suas políticas 

nesta matéria.  

Todavia, extremamente mais grave que a flagrante ineficácia e os inúteis 

dispêndios financeiros encerrados por esta guerra, são os espraiados e elevados riscos e danos 

sociais acarretados por este proibicionismo criminalizador de selecionadas substâncias 

psicoativas, os quais serão objeto do presente e do próximo item. 

A primeira evidente consequência, de onde talvez defluam todas as outras, é 

que, ao se criminalizar e pretender revogar ou ignorar naturais leis determinantes das relações 

econômicas, isto é, oferta intrinsecamente atada a demanda, sobretudo esta que tem gênese 

histórico-cultural na humanidade e, atualmente é dotada de dimensões globais, acarreta-se o 

exato contra-efeito de sua programação – redução do consumo e da disponibilidade de 

substâncias – acabando por incentivar e estimular, economicamente, o negócio que almeja 

reprimir.     

A introdução da danosa variável criminalizadora no mercado faz com que, aos custos 
normais da produção e da comercialização das mercadorias, sejam somados custos 
potenciais, relativos a perdas que podem ser provocadas por eventuais apreensões 
resultantes de ações repressivas, contabilizando-se ainda as despesas com a segurança 
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exigida pela ilegalidade do empreendimento e com as frequentes incursões da 
corrupção, favorecida e ampliada por tal situação de ilegalidade. Estes custos, 
naturalmente, repercutem sobre o preço final gerando maiores lucros e, assim, 
paradoxalmente tornando mais atraente a produção e a comercialização das 
mercadorias tornadas ilícitas. (KARAM, 2009, p. 36) (grifou-se) 

Pense-se, por exemplo, na cocaína. Ainda que seu valor tenha decaído três 

vezes durante as últimas décadas, o grama dessa substância chega a ser vendido, no varejo do 

mercado europeu ocidental (UNODC, 2003), por aproximadamente, 70 Euros (R$ 163,80 – 

cotação em 11/10/2010), ao passo que o grama de ouro (24 Kilates), uma das commodities 

mais estáveis e valorizadas negociadas no mercado internacional, tem como valor de sua 

cotação, nesta mesma data, auferido no valor de U$ 45,00 (R$ 77,85). Pois bem, o simples 

cotejo desses valores permite entrever a dimensão da lucratividade do negócio das drogas, 

bem como que a manutenção do faturamento nesses patamares e as disputas pelos domínios 

desse mercado, serão realizadas a ferro e fogo, independentemente de quantas violações e 

vidas custarem. A produção e, especialmente o comércio das drogas, transpostos à 

ilegalidade, tornaram-se, assim, a principal oportunidade de lucro advindo das atividades 

ilícitas, constituindo-se em fator de constante estímulo e realimentação da criminalidade. 

Aparentemente visando eliminar, ou ao menos controlar, o comércio de 

substâncias ilícitas, a criminalização gera, paradoxalmente, um mercado totalmente 

descontrolado que, isento de tributações e regulações de ordem econômica, brinda à 

criminalidade, mais ou menos organizada, lucros ainda mais astronômicos. Ao mesmo tempo 

fomenta-se, continuamente, por seus elevados ganhos, o ingresso de indivíduos em suas 

atividades laborais e empresariais.  

Demais disso, tendo sido colocado na ilegalidade esse negócio, naturalmente, 

não há a necessidade de observância e adimplemento de obrigações trabalhistas, sendo, ainda, 

constante o recrutamento de crianças e adolescentes sem muitas esperanças, para as atividades 

produtivas e comerciais dessas substâncias. Refoge, desta forma, ao conhecimento e controle 

estatal, grande parcela de jovens submetidos ao trabalho infantil que, embora de pouca idade, 

passam a ser rotulados, receber tratamento e, por conseguinte, agir como ‘inimigos’, o que os 

leva, não raramente, a mortes prematuras.   

Agravado pelas deficitárias circunstâncias sócio-econômicas dos países 

periféricos e pela reduzida disponibilidade ou precariedade dos postos de trabalho no mercado 

formal, o negócio das drogas se apresenta como atraente oportunidade, mormente para faixas 

pauperizadas das populações desses locais. A despeito do risco de terem suas vidas ceifadas 

ou sua liberdade cassada, enxergam neste comércio ilícito uma maneira para sobrevivência 
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e/ou para que acedam, de forma célere, aos reclamos de felicidade que habitam os 

‘fetichizados’ objetos de consumo de nossas sociedades.  

O insuprimível desejo humano por substâncias psicoativas que não cessa e 

recria, perenemente, a oferta, tal qual em qualquer atividade econômica, impulsionada ainda, 

no caso da drogas proibidas, pelas dilatadas margens de lucro, redundam na fácil e constante 

substituição daqueles indivíduos quando mortos ou presos pelas ações repressivas, por outros, 

igualmente desejosos de emprego ou da acumulação de capital, gerando-se um ciclo 

infindável, que demonstra, prima facie, a inevitável ineficácia da política proibicionista. 

(KARAM, 2009, p. 37) 

Por outro lado, muito embora o foco da repressão global esteja ajustado e 

direcionado aos países produtores e exportadores das drogas ilícitas, notadamente os da 

América Latina e Ásia, colocados pela política internacional na posição de agressores, os 

dividendos do mercado clandestino concentram-se nos países centrais da América do Norte e 

Europa, considerados consumidores-vítimas. (OLMO, 1990)  

De acordo com a própria ONU, aqueles que produzem a droga embolsam apenas 4% 
dos lucros. A venda direta para o consumidor final fica com a maior fatia, 71%. O 
restante, 25%, vai para os exportadores e importadores do produto. [...] Como a 
fabricação de matérias-primas para as drogas está nos países pobres e o consumo é 
mais alto nos ricos, na prática, revela a ONU, 76% do lucro das vendas fica nas 
nações desenvolvidas. A América do Norte responde, sozinha, por 44% do 
faturamento no varejo dessas drogas. A Europa aparece como segundo maior 
mercado, com 33%. A América do Sul representa apenas 3%, percentual menor 
do que o da Oceania, de 5%. (MELO, 2009) (grifou-se) 

De modo análogo à lógica historicamente desigual de distribuição e divisão 

econômica internacional, enquanto os maiores custos sociais se observam nos países 

periféricos, os proventos escoam aos países centrais. Emblemático, neste sentido, o caso do 

México, onde desde o final de 2006, a intensificação das ofensivas repressivas contra as 

drogas, desencadeou onda contínua de violência que já resultou na morte de mais 35.000 

pessoas (Associated Press), número em muito superior a países em guerra civil. 

A funcionalidade política e econômica, aos EUA, da estratégia de interdição, 

isto é, das diretrizes internacionais que tencionam atacar as fontes produtoras das substâncias 

tornadas ilícitas, evidencia-se na permanente influência e ingerência daquele país sobre estes, 

mediante intervenções diplomáticas, financeiras e militares diretas, indiretas e dissimuladas. 

Essas ações internacionais que ocultam seu caráter geopolítico na suposta legitimidade do 

estancamento da disseminação das drogas proibidas, são realizadas em limites flagrantemente 

atentatórios à soberania daquelas nações.  
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Como exemplos dessas desautorizadas e lesivas intromissões, pode-se 

mencionar: os planos de erradicação de plantações de maconha e coca no México, Colômbia e 

Bolívia com herbicidas, como ‘Paraquat’ e ‘Glifosato’, cujas utilizações em solo 

estadunidense sempre sofreram restrições (KARAM, 1993, p. 42) e que acarretaram, neste 

último país, no nascimento de crianças deformadas (BATISTA apud ZACCONE, 2007, p. 

39); a imposição de tratados de extradição de nacionais, nos casos de tráfico internacional, 

para julgamento nos EUA, concretizados na Colômbia; a Operação Blast-Furnace na Bolívia, 

em 1986, executada por soldados americanos; a invasão do Panamá para prisão do General 

Noriega, para ser julgado nos EUA (KARAM, 1993, p. 42-43); as vendas de equipamentos, 

tecnologias de guerra e treinamentos militares realizados por agentes das forças armadas 

norte-americanas às forças armadas de outros países; o acordo, em 2009, para instalação de 

bases militares norte-americanas na Colômbia.  

Ressalte-se, ainda, o famigerado ‘Plano Colômbia’, levado a efeito por 

patrocínio financeiro e militar estadunidense, sob o subterfúgio de desmantelar guerrilhas 

marxistas (FARC e ELN), vinculadas ao narcotráfico – ‘narcoguerrilheiros’ - por meio de 

afirmações genéricas e destituídas de efetiva comprovação. O referido Plano acarretou na 

escalada do paramilitarismo e de campanha governamental abertamente genocida e violadora 

de direitos humanos, com pagamento de recompensas, por pessoas mortas ou capturadas, de 

cujas nefastas consequências se destaca o escândalo dos ‘falsos positivos’ – civis assassinados 

para serem apresentados como guerrilheiros –, em 2008, e o descobrimento, em 2010, da 

maior cova comum da história recente latino-americana com mais de 2.500 pessoas enterradas 

e não identificadas, no povoado de La Macarena, ao sul de Bogotá5.     

Por outro lado, ratificando a inoperância proibicionista e a irrevogabilidade da 

lógica econômica da oferta adstrita à demanda, êxitos repressivos em determinadas 

localidades conduzem à mera transferência geográfica das atividades de produção e 

distribuição das substâncias ilícitas para outros espaços (KARAM, 2009, p. 37).  

Neste sentido é que se observa o deslocamento inverso do ocorrido nos anos 

90, em que a produção de cocaína se deslocou da Bolívia e Peru para Colômbia, retornando 

agora ao Peru6. Outrossim, conforme explicitado em edição de abril de 2011, do periódico 

The Economist7, noticiando a escalada do narcotráfico e da violência nos países da América 

                                                
5 Disponível em: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article3859. Acessado em: 03/05/2011 
6 Disponível em: http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/americas/14peru.html Acesso em: 02/04/2011 
7 Disponível em: http://www.economist.com/node/18560287?story_id=18560287. Acessado em: 20/04/2011 
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Central, que tornaram-se países de trânsito para chegada da cocaína aos EUA, após o 

incremento da repressão, especialmente, a esta substância, levada a cabo no México, nos 

últimos quatro anos.         

  A proliferação das organizações criminosas e a violência delas originadas, 

comumente apresentadas como sendo oriundas da disseminação das drogas, verifica-se 

falaciosa. Há que se clarificar que não são as drogas que geram violência. A necessidade 

estrutural de territorialização, segurança, recursos humanos em larga escala, comunicação e 

logística, de que carece este negócio tornado ilegal, leva à inserção de empresas mais ou 

menos organizadas para manejar este mercado. (KARAM, 2009, p. 42) 

Não obstante, cumpre salientar que a produção, distribuição e comercialização 

das ‘demonizadas’ substâncias não são per si atividades violentas, somente se vinculando a 

este subproduto da criminalização, em decorrência da condição de ilegalidade em que foi 

colocado esse mercado de amplas dimensões.  

A presença da violência adstrita a esses empreendimentos deriva, em primeiro 

lugar, dos enfrentamentos contra agentes estatais encarregados da repressão da produção e 

comércio ilegal que, a partir do viés bélico de extirpação dos que são apontados como 

‘inimigos’, paulatinamente, é conformado e incrementado por armamentos cada vez mais 

pesados de ambos os lados. Segundo dados da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro8, em 

2007, do total de 3.238 homicídios dolosos, 27,85% (902 homicídios registrados como autos 

de resistência) foram praticados por policiais em supostos confrontos com “traficantes”.  

Em segundo lugar, a violência se verifica nas disputas entre grupos 

concorrentes pelos domínios dos mercados e nas cobranças de dívidas que, dada a 

impossibilidade de aceder aos meios legais e regulamentados para resolução de conflitos, 

naturalmente presentes em quaisquer atividades econômicas, solucionam-se amplamente 

calcados na força, nas armas, na coerção, nas ameaças e mortes, que, frise-se, repercutem em 

muitos, que nada têm a ver com o comércio ou o consumo das drogas. (KARAM, 1993, p. 51)  

Assim, na ilegalidade, o comércio de selecionadas substâncias psicoativas, 

torna-se importante fonte de sustento e fomento da produção, comércio e tráfico de armas e, 

por conseguinte, da violência. No caso brasileiro, por exemplo,   

A maneira encontrada, pelos traficantes para impor respeito e amedrontar demais 
gangues do tráfico, foi a aquisição e exibição de armamentos pesados [...] Além disso, 
as armas cumprem outra tarefa importante, a de impor autoridade sobre os demais 

                                                
8 Disponível em: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em: 02/03/2011 
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membros da comunidade da favela e, neste sentido, persuadir seus jovens – através do 
fascínio das armas – a se tornarem “soldados” da falange. (WEIGERT, 2010, p. 56)      

Estudo recente (WERB et alii, 2010) elaborado pelo International Centre for 

Science in Drug Policy (ICSDP) concluiu que a política antidrogas contribui para a violência 

armada e para os altos índices de homicídios e que os métodos cada vez mais sofisticados 

para dissipar as organizações que distribuem as drogas, podem, involuntariamente, aumentar a 

violência.  

Ademais, os preços das drogas artificialmente elevados pela proibição inflam a 

criminalidade, na medida em que levam uma parcela de consumidores a se empregarem no 

tráfico, bem como a realizarem outras práticas ilícitas, como roubos, furtos etc., a fim de 

conseguirem recursos para adquirirem as drogas desejadas. (KARAM, 1993, p.55) 

Desta forma, ao contrário do que é constantemente propagado, inclusive por 

muitos especialistas de campos diversos das ciências, que apresentam o aumento da violência 

e da criminalidade como efeitos secundários das drogas, estes, em verdade, defluem, em 

grande parte, da eleição estatal de intervenção por intermédio do sistema penal, para o 

pretendido controle sobre a produção e distribuição destes produtos. Os Estados, sim, ao 

criarem a ilegalidade do mercado de selecionadas substâncias, engendram e impulsionam a 

criminalidade e a violência. (KARAM, 2009, p. 40-41) 

Tão disseminado quanto dissimuladamente inverossímil, é o discurso simplista 

que intenta responsabilizar o consumidor pela violência da criminalidade organizada, ao 

afirmar que estes financiam os ‘traficantes’ para que comprem armas. O consumidor é 

somente responsável pela existência do mercado, tal como qualquer outro consumidor de 

outros produtos. Ou seriam responsáveis os que bebem cerveja, pelos que, embriagados, 

matam ao volante? É ingênuo pensar que problema tão complexo se resolva em “bonzinhos, 

culpados, bandidos”, e que a solução simplista seja a cessação do consumo. (WEIGERT, 

2010, p. 107) 

Focalizar nas drogas e mais especificamente no consumo de drogas o debate sobre o 
crime organizado e a violência é um erro. Mas é um erro recorrente. Parece não ser 
expressão de ignorância. Parece ser parte de uma estratégia de desinformação e 
ocultação das dimensões políticas e organizacionais desses problemas [...] voltada à 
reprodução da violência, transferindo do estado para a sociedade, dos governantes e 
policiais para os usuários de drogas a responsabilidade pela redução do crime 
organizado, da violência da sociedade e da violência policial. (MESQUITA NETO 
apud WEIGERT, 2010, p.110) 

A violência se faz sentir, também, pela estigmatização e marginalização 

decorrente da criminalização primária (in abstracto), isto é, ainda, quando não houve concreta 
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atuação e contato com o sistema penal, seja do consumidor ou comerciante, sobretudo, no 

caso deste último, pela subsunção ao estereótipo do ‘narcomonstro’, de ‘inimigo’.  

“A diferenciação, a estigmatização, a demonização, a hostilidade, a exclusão [- 

violências simbólicas -], naturalmente, produzem violência” (KARAM, 2009, p. 45), 

mormente, quando alcançados pela criminalização secundária das agências policiais e por 

meio de condenações a penas privativas de liberdade, em que após seu cumprimento e retorno 

ao convívio social, vêm suas possibilidades de subsistência e labor, por meios legais, ainda 

mais restringidas pela rotulação e preconceito, impingindo-os ao retorno a ações delitivas 

(reincidência), realimentando quadros violentos.  Ademais, 

Agentes de repressão são formal ou informalmente autorizados e incentivados à 
violência, à tortura, ao extermínio. Decerto, quem é encarregado de “combater” um 
“inimigo” deve eliminá-lo. O “inimigo” é o “perigoso”, a “não-pessoa”, o desprovido 
dos direitos reconhecido apenas aos que se auto-intitulam “cidadãos de bem”. [...] Se 
são vistos e tratados como “monstros”, “violentos”, “maus”, “inimigos”, como se 
espantar ou se indignar quando agem com violência e crueldade? Se não se lhes 
reconhecem direitos, por que deveriam eles respeitar direitos alheios? (KARAM, 
2009, p. 45) 

Outro aspecto, habitualmente ocultado e pouco investigado, que se torna 

imprescindível perpassar, é a indissociável e imbricada conexão entre o mercado de 

substâncias tornadas ilícitas e a economia legal internacional. Indubitavelmente, os proventos 

de um negócio que, de forma estimada, transaciona, mais de 1,5 bilhões de dólares ao dia, não 

podem estar escondidos em colchões, enterrados, ou circular, unicamente, como dinheiro em 

espécie, beneficiando tão somente alguns grupos, sem estar diretamente imiscuído na 

economia legal.  

Sua presença se espraia desembaraçadamente pelos circuitos financeiros 

internacionais opacos que, por meio de depósitos e transferências em renomadas instituições 

bancárias, notadamente em paraísos fiscais – que não exigem a demonstração da procedência 

do dinheiro -, têm sua origem ilícita apagada, tornando-se legais e podendo ser reinvestidos 

em negócios clandestinos ou não-clandestinos. (RODRIGUES, 2003, p. 52) Outro método 

frequentemente utilizado é o que se denomina ‘lavagem’ ou ‘branqueamento’ de dinheiro que, 

v.g, valendo-se de negócios legais de fachada e por intermédio de transações comerciais 

supervalorizadas, em que pese uma perda relativa decorrente da tributação incidida, 

incorporam os ‘narcodólares’ à economia lícita.  

A envergadura e a importância dessas finanças para inúmeros países chega a tal 

ponto, que são denominados, por alguns, de ‘Narcodemocracias’ (ARBEX JR. e TOGNOLLI, 

1996), ou “Narco-Estados”, alcunhas que remetem a países nos quais setores do aparelho 
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estatal estão implicados no tráfico e/ou utilizam os lucros deste negócio ilícito 

(RODRIGUES, 2003, p. 91). 

 Somente para mensurar, vide, o caso da explosão da indústria da cocaína na 

Bolívia, nos anos 70, amalgamada e amparada pelos governos ditatoriais de direita, 

sustentados com apoio estadunidense (KARAM, 1993, p. 36); da Colômbia, em que o 

mundialmente conhecido narcotraficante Pablo Escobar se ofereceu a pagar a dívida externa 

daquele país, em troca de anistia e não-extradição aos EUA; e do Afeganistão em que se 

estima que mais de 50% do PIB advêm das receitas da produção ilícita de ópio (ROLLES, 

2009, p. 9) 

Não se olvide, também, que os que produzem e comercializam as substâncias 

ilícitas, não só reinvestem seus lucros em negócios legais e ilegais, senão vivem, consomem e 

adquirem toda sorte de bens, produtos e serviços, aquecendo as economias e beneficiando, 

com seu ‘dinheiro sujo’, direta e indiretamente incontável número de pessoas, inclusive as 

que, veementemente e/ou ingenuamente, condenam tais práticas.     

 A interdependência entre a finança legal e ilegal da drogas é de tal monta que 

se esta fosse, efetiva e subitamente, estancada, a economia global restaria seriamente abalada. 

(KARAM, 1993, p. 37) Neste sentido, marca patente dessa íntima inter-relação, é a hipocrisia 

que circunda o discurso oficial.      

Boa parte do capital que circula no sistema financeiro mundial está nas mãos das 
máfias. Só há, portanto uma forma de conciliar o liberalismo econômico com a 
retórica antidrogas: a mais completa e total hipocrisia. As grandes instituições 
financeiras mundiais, ao mesmo tempo que lançam mão do dinheiro oriundo do crime, 
exacerbam os ataques aos criminosos. As regras de sigilo bancário e a tradição de 
segredo que cerca os negócios financeiros, mesmo fora dos ‘paraísos’, são o caldo de 
cultura para o florescimento dos vínculos entre as máfias e os bancos. (ARBEX JR. e 
TOGNOLLI, 1996, p. 213) 

Igualmente, faz-se imperioso atentar para precisa análise do Delegado da 

Polícia Civil, Orlando Zaccone (2007, p. 70-72), valendo-se das lições de Zaffaroni, no que se 

refere à função intervencionista, concretizada pelo sistema penal, na economia do mercado 

ilícito das drogas. Ao reprimir e eliminar - matar ou encarcerar -, majoritariamente, a parte 

mais débil do comércio ilícito, isto é, a ponta final do varejo, as grandes rendas e a 

distribuição acabam por concentrar-se, em poucas mãos: nas máfias e financiadores 

internacionais que, hábeis para operar no sistema financeiro e em empresas legais, tornam-se 

cada vez mais impermeáveis.    

As suspostas dificuldades e empecilhos encontrados para se investigar o 
financiamento e a lavagem de dinheiro no “narcotráfico”, antes de se caracterizar um 
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obstáculo no enfrentamento da base econômica do negócio, revela uma verdadeira 
intervenção no mercado, excluindo os pequenos empresários da competição e 
concentrando o negócio mais lucrativo na passagem do ilegal para o legal, que estão 
sempre de mãos dadas quando o assunto é a “ilegalidade de mercado”. (ZACCONE, 
2007, p. 73) 

Por fim, vale aludir a outro desastroso resultado dessa intervenção seletiva 

consistente na emergência de um fenômeno que, recentemente, vem tomando corpo nos 

centros urbanos brasileiros, especialmente, no Rio de Janeiro: a formação das milícias, máfias 

compostas por (ex-)policiais, que vêm, nas comunidades carentes, “substituindo os traficantes 

de drogas e exercendo um poder tirânico, muito mais organizado, cruel e lucrativo, pois extrai 

taxas de todas as transações comerciais e de todos os serviços praticados nos territórios que 

dominam” (SOARES, 2010, p. 101), conforme retratado no filme “Tropa de Elite 2: o 

Inimigo agora É Outro”, do diretor José Padilha, lançado em 2010. 
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2.3 Irradiados danos sociais: fomento à corrupção, aos danos e riscos à 
saúde pública e a aproximação a Estados Totalitários  

 

Além de impulsionar a violência, a criminalidade, o armamentismo e a 

ingerência política internacional que afeta a soberania dos países, a atuação do sistema penal e 

a criminalização transnacional da produção, distribuição e consumo de selecionadas 

substâncias psicoativas, acarretam, ainda, outros deletérios danos às sociedades.   

Colocadas na ilegalidade, essas atividades econômicas que transacionam somas 

bilionárias constituem-se, atualmente, na principal fonte dos lucros de negócios ilícitos, 

acabando por se tornarem nos principais elementos propulsores da corrupção de agentes 

estatais, afetando, assim, perigosamente, os órgãos governamentais dos países. Neste ponto, 

v.g., seria infactível a chegada de armamentos aos comerciantes de substâncias ilícitas, não 

fosse o poderio econômico destes, hábil a corromper, e a promiscuidade relacional entre estes 

e especialmente as agências repressivas policiais. (WEIGERT, 2010, p. 59-60) 

Frente à grande rentabilidade do mercado ilícito e das dificuldades de repressão, uma 
parte considerável dos policiais mal pagos e menos armados do que os traficantes vai 
acabar se associando ao tráfico e passar a usufruir de parte dos altos lucros gerado 
pelo mercado ilícito. Não se trata de mera imoralidade, pois muitas vezes isso se dá 
por questões mesmo de sobrevivência, diante do poderio bélico, econômico e político 
dos traficantes. (BOITEUX et alii, 2009, p. 41) 

Demais disso, é especialmente no âmbito dos crimes sem vítima (strictu sensu) 

ou crimes consensuais, que as ações policiais tendem a extrapolar os limites da legalidade. 

Esses crimes são, essencialmente, atos voluntários de permuta entre adultos, de bens ou 

serviços muito procurados, mas legalmente proibidos, como é o caso da contravenção do 

‘jogo do bicho’ e dos crimes de drogas, em que as partes (comerciante de drogas e 

consumidor) mutuamente consentem em práticá-lo – embora haja uma presunção legal 

abstrata de dano, que coloca o consumidor na condição de ‘vítima’ mesmo, expressamente, 

contra sua vontade -, não causando danos e afetando a esfera de outros, que não consentiram 

em sua realização.  

Nesses delitos, os excessos, abusos de poder e ilegalidades perpetradas pelas 

polícias como intimidação, coerção, extorsão, humilhação, tortura, invasão à privacidade e 

intimidade, provas implantadas, confissões forjadas, procedimentos de busca e apreensão sem 

fundamentos, abusivos, vexatórios, são mais comumente presentes, na medida em que os 

policiais necessitam assegurar o material probatório – drogas -, contudo sem poder contar 

com a colaboração e denúncia da vítima, como na maioria dos crimes. (BARATTA apud 
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KARAM, 1993, p. 61)   

Evidentemente, as forças policiais, integradas em sua ampla maioria por 

indivíduos de origem social semelhante aos ‘inimigos’ que são destinados a combater, 

recebendo baixas remunerações e, porquanto colocadas na frente da repressão ao comércio 

ilícito, em contato direto com este, são as mais vulneráveis à corrupção e à exposição como 

violentas e responsáveis por práticas ilegais e violações a direitos.   

Dessa forma, gradualmente, a instituição que tinha por função original a 

promoção de paz e harmonia nas comunidades, de proteger a vida, a liberdade e os direitos 

fundamentais dos cidadãos, tem sua imagem degenerada, desacreditada, perde sua 

credibilidade e passa a ser vista, por parcela da população, também, como inimigos. 

Destituída do necessário apoio e confiança dos cidadãos, não logra ser efetiva em campos de 

atuação em face da criminalidade, em que deveriam e poderiam ser.  

Pertinente, nesta senda, a advertência feita em entrevista (BRITO e NADER), 

pela socióloga Vera Malaguti, em relação à ‘espetacularizada’ e desproporcional invasão do 

“Complexo do Alemão”, em novembro de 2010, na cidade do Rio de Janeiro, em que o 

Governo Federal, por meio de medida de questionável legalidade, utilizou-se do Exército, da 

Marinha, da Aeronáutica e da Força Nacional de Segurança, na operação. Conforme ressaltou 

Malaguti, os EUA que veementemente proíbem suas forças armadas de atuarem como polícia, 

estimulam que as forças armadas latinas entrem na “guerra às drogas”, a exemplo do México 

e da Colômbia. As Forças Armadas que são fundamentais e responsáveis pela soberania das 

nações, temerariamente, ao serem introduzidas nessa guerra inútil, padecem de sérios riscos 

de corrupção, deterioração e descrédito, tal como ocorre, atualmente, com as forças policiais.   

Por óbvio, a corrupção relacionada às drogas permeia, não somente a atividade 

policial, imiscuindo-se por agentes dos órgãos legislativo, judiciário, executivo, por setores 

privados relacionados a instituições financeiras, empresariais entre outras. Contudo, estes por 

suas posições hierarquicamente privilegiadas no quadro social, gozando das imunidades legais 

e extralegais que seus cargos, status sociais e poderes de influência lhes conferem, são vistos 

como cidadãos respeitáveis, nem sequer lhes tangenciando os atributos, de corruptores, 

corruptíveis ou corrompidos.  

Ninguna complicidad es demasiado cara para las sumas que manejan los traficantes; 
son potentes porque pueden corromper a todos cuantos contactan o casi. Cuántos 
hombres políticos, funcionarios, magistrados, policías, saben resistir a um sobre con 
100 ó 200.000 dólares? Si no se puede responder a esta pregunta, se podrá constatar 
que en todos los países interesados en la producción, el consumo, la transformácion o 
el tránsito [...] el tráfico viene organizado o cuando menos cubierto por altísimas 
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personalidades que, evidentemente, están al abrigo, por encima de toda sospecha. 
(LAMOUR e LAMBERTI apud KARAM, 1993, p. 51-52) 

Quedam-se, desta forma, indenes não só à imputação criminal como também às 

rotulações negativas, revelando, mais uma vez, a sempre desigual distribuição dos atributos de 

criminosos que reflete, mantém e reproduz a estrutura vertical da sociedade (ANDRADE, 

2003, p. 283).     

Além disso, enquanto as ações policiais, com maior ênfase, direcionam-se e 

conduzem ao encarceramento massivo de indivíduos destituídos de armas de fogo, primários e 

por crimes não violentos relacionados às drogas (BOITEUX et alli, 2009), por meio de 

padrões seletivos de classe e cor, a inoperância investigativa das polícias em crimes violentos 

e letais é absurdamente alta.  

A título de exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o “Instituto de Segurança 

Pública, órgão oficial da secretaria estadual de segurança responsável pela produção de dados, 

divulgou em dezembro de 2006 que a polícia civil esclarecia (isto é, investigava com sucesso, 

identificando autoria) apenas 1,31% dos homicídios dolosos.” (SOARES, 2010, p. 93) 

Paralelamente, estudo do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e 

Violência Urbana, produzido na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenado 

pelo professor Michel Misse, demonstrou que, na cidade do Rio de Janeiro, o índice de 

elucidação de crimes de furtos é da ordem de 3% e nos de roubos de 5%9. 

Destarte, parece evidente que os esforços para investigação e contenção de uma 

criminalidade efetivamente danosa, estão focalizados e priorizados, de forma gritantemente 

equivocadas.    

Cambiando o enfoque, verifica-se, também, extremada e superdimensionada a 

colocação das drogas como questão prioritária e de essencial importância no que se refere à 

saúde pública brasileira, mormente, como justificadora de vultosos dispêndios financeiros 

com ações repressivas, com operadores jurídicos, com aplicação da lei e com o sistema 

prisional.  

A desmedida atenção conferida, neste sentido, denota-se quando se constata 

que, em nosso país, há escassez de recursos e ineficiência para solucionar problemas de saúde 

pública, indiscutivelmente, primordiais, tais como: saneamento básico e doenças por ele 

passíveis de prevenção, mediante redes coletoras de esgoto, de lixo e acesso a água tratada; 
                                                
9 Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI3885817-
EI5030,00Pesquisa+dos+homicidios+nao+sao+solucionados+no+Rio.html Acesso em: 06/11/2010 
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mortalidade infantil; notórias deficiências nos serviços médico-hospitalares, como 

superlotação, ausência de leitos, filas para atendimentos; déficits de disponibilidade de 

medicamentos, e de qualidade de equipamentos etc.   

Contudo, pelo contrário, a criminalização e o direito penal afetam, ainda, de 

forma extremamente negativa a própria saúde pública que se arrogam tutelar, provocando 

riscos e danos imensamente superiores aos, eventualmente, provocáveis pelos efeitos 

primários advindos do consumo das substâncias proscritas.  

A primeira evidente e expressiva disfunção entre a programação – proteção da 

saúde pública – e a real operacionalização do sistema penal no que se refere às drogas, revela-

se na comparação entre, de um lado, o número de mortes decorrentes do mero consumo das 

substâncias ilegais, advindas de overdoses, debilitação progressiva do organismo ou outros 

motivos e; de outro, o número de mortes, noticiadas, diariamente, pelos meios de 

comunicação, oriundas da violência ocasionada pela ilegalidade do mercado e pela ação 

repressiva, consubstanciadas, na letalidade de agentes policiais; de execuções sumárias por 

estes, grupos de extermínios, milícias; das baixas em conflitos entre forças da repressão e os 

comerciantes de drogas ilícitas10; em disputas entre os grupos de narcotraficantes; e, da 

mortalidade de civis inocentes, esmagadoramente dos segmentos sociais mais deprimidos, que 

não têm nenhuma relação com essa guerra irracional e sangrenta.    

A dissonância com os objetivos de proteção da saúde pública manifesta-se, 

também, na alocação de recursos para os fins almejados. Os EUA, por exemplo, país que 

norteia a política internacional antidrogas, gasta, anualmente, na guerra contra o narcotráfico 

70 bilhões de dólares, ao passo que somente sete bilhões de dólares são despendidos em 

prevenção e tratamento por seu governo federal, conforme informa o ICSDP (WERB, 2010). 

Além disso, como se pode francamente falar em saúde pública, quando os que 

são condenados à privação de liberdade, por estes crimes, cumprem suas penas em ambientes, 

sabidamente, superlotados, altamente insalubres, como o são os presídios e penitenciárias 

brasileiras, sendo constante, também, a violação à incolumidade física dos presos, por meio de 

torturas, espancamentos? Da mesma forma, como inevitavelmente ocorre fora dos 

estabelecimentos prisionais, dentro das prisões, também, ocorre circulação e comércio de 

substâncias ilícitas cujo consumo, indubitavelmente, se dá em condições muito mais precárias 

de higiene. Destaque-se, nesse sentido, que a pesquisa “Tráfico de Drogas e Constituição” 
                                                
10 De 2003 a 2007 no Estado do Rio de Janeiro morreram 194 agentes policiais em serviço. De 2003 a 2009, só 
no Estado do RJ, acumularam-se 7.854 vítimas fatais resultantes de operações policiais (SOARES, 2010, p. 92)  
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(BOITEUX et alii, 2009, p. 59), revelou que a principal causa de aumento de pena, em 40,7%, 

dos processos analisados no DF, com fulcro no art. 40 da Lei 11.343/06, é o tráfico de drogas 

em estabelecimento prisional.  

A criminalização ao impor a clandestinidade à produção e distribuição das 

substâncias tornadas ilícitas, impede o controle de qualidade destas. Afeta-se, assim, 

negativamente a saúde dos consumidores, na medida em que estes estão mais sujeitos a 

drogas adulteradas e impuras, vez que frequentemente são adicionados compostos mais 

danosos, com intuito de ampliar as quantidades. De igual modo, ao desconhecerem a potência 

das drogas adquiridas, claramente, intensificam-se as possibilidades de overdoses.  Demais 

disso  

A clandestinidade consequente à intervenção do sistema penal cria a necessidade de 
aproveitamento imediato de circunstâncias que permitam um consumo que não seja 
descoberto, o que acaba por se tornar um caldo de cultura para o consumo descuidado 
e não higiênico, cujas consequências aparecem de forma mais dramática na difusão de 
doenças transmissíveis como a Aids e a hepatite. (KARAM, 2009, p. 48)  

A criminalização proibicionista resulta, também, negativamente na 

diversificação e aparecimento de novas drogas, frequentemente, mais nocivas à saúde. 

No mercado tornado ilegal, eventuais êxitos repressivos que reduzam a oferta das 
mercadorias tornadas ilícitas incentivam produtores, distribuidores e consumidores a 
buscar outras substâncias, podendo conduzir – como, de fato, têm conduzido – à 
chegada a esse mercado de novos produtos mais lucrativos e/ou mais potentes em seus 
efeitos primários (efeitos derivados da própria natureza da substância). (KARAM, 
2009, p.38)     

Consoante assere Rosa Del Olmo (1990), a expansão da produção e consumo 

de cocaína e heroína na década de 70 decorreu, em grande parte, da repressão à maconha e 

dos alucinógenos mexicanos. Da mesma forma, deu-se com o surgimento e disseminação do 

crack no final dos anos 80, confirmada, inclusive, em 2010, pelo diretor-geral da Polícia 

Federal, Luiz Fernando Corrêa11, que reputou que a explosão do consumo de crack no Brasil, 

derivou do sucesso à repressão da cocaína e do aumento do controle dos insumos necessários 

para o refino desta, resultando naquele, indiscutivelmente, danoso subproduto.  

Igualmente, é o caso da ‘nova’ alardeada droga “oxi”, semelhante, mas mais 

barata que o crack que, recentemente, vem ingressando e se espalhando no Brasil. Preparada 

em laboratórios ainda mais precários, a partir da cocaína básica, ao invés de seu refino, são 

incrementados compostos como cal virgem, querosene, diesel e solução de bateria. 

Obviamente, seu efeito é extremamente mais destrutivo e ‘viciante’. 

                                                
11 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,correa-uso-de-crack-cresceu-apos-acoes-contra-
cocaina,543833,0.htm. Acessado em: 02/11/2010 
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Por outro lado, as desmesuradas campanhas demonizantes e aterrorizantes de 

pregações abstemistas, em relação somente às substâncias ilícitas, levam à falta de 

credibilidade do discurso por parte daqueles que tenham, eventualmente, experimentado-as ou 

as consuma e concluam por sua ‘enganosidade’. O descrédito de tais discursos acaba por 

conduzir “à desconsideração de recomendações ou advertências seriamente feitas em relação 

aos riscos e danos que podem advir de um consumo excessivo, descuidado e descontrolado” 

(KARAM, 2009, p. 49) de tudo que ingerimos, ao mesmo tempo, em que costumam acarretar 

a total despreocupação, por parte das famílias e educadores, com eventuais abusos de 

substâncias psicoativas lícitas. 

A clandestinidade do consumo, efeito direto da criminalização, cria maiores tensões 
na vida de relação, funcionando como um dado a mais na situação problemática 
original, sintomatizada pela adição, e, portanto, como um realimentador da busca da 
droga, ao mesmo tempo em que a estigmatização, acompanhante necessária da 
criminalização, levando ao isolamento social e à marginalização, acaba por produzir 
alterações da personalidade, muitas vezes vistas como um efeito primário das drogas, 
quando não passam de consequência desta marginalização. (KARAM, 1993, p. 53) 
(grifou-se)  

Ainda que a Lei 11.343/06 não imponha penas restritivas de liberdade aos 

consumidores de drogas, continua cominando penas alternativas, caracterizadoras de condutas 

delitivas, que deságuam na rotulação deste como infrator ou doente, resultando em 

consequências prejudiciais seja no âmbito familiar, causando sofrimentos, ou em sua possível 

vida produtiva, pela marca ‘estigmatizante’ que o acompanhará. Atingem-se, desta maneira, 

negativa e significativamente suas relações e, via de consequência, sua condição psíquica, 

podendo assim potencializar quadros depressivos que, em última instância, tem papel 

determinante em sua saúde mental e física. Com efeito, a intervenção do sistema penal, não 

tem o condão de trazer nenhum efeito positivo para a saúde ou a vida de um consumidor ou 

dependente, somente servindo para potencializar problemas preexistentes.  

Conforme bem assinala máxima da entidade educativa internacional Law 

Enforcement Against Prohibition (LEAP) – Agentes da Lei contra a Proibição-: as pessoas 

podem superar uma dependência, mas nunca conseguirão superar uma condenação. Aquele 

antecedente ‘estigmatizante’ os acompanhará o resto de suas vidas.      

Fomentam-se, também, posições e discursos rasos, claramente egoístas e 

intolerantes, amparados na idéia de que se o indivíduo, voluntariamente, decidiu consumir 

alguma droga e tornou-se dependente ou contraiu alguma doença como AIDS, este não 

deveria fazer jus aos dispêndios de profissionais, gastos e tratamentos do serviço público, 

custeados, arduamente, pelos tributos pagos pelos ‘cidadãos de bem’. Seguindo essa ignóbil 
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lógica, poder-se-ia o Estado se desincumbir de tratar, os que contraíram doenças ou tiveram 

sua saúde prejudicada, decorrentes do sedentarismo, do consumo excessivo de sal, bacon, ovo 

frito, açúcar, de acidentes de trânsito por culpa, de esportes radicais, de stress no trabalho, de 

má postura, etc. 

Decorre da criminalização e de toda sua carga negativa, também, a 

conformação das drogas em um assunto tabu que resulta, especialmente para os jovens em 

relação a seus familiares e educadores, no encobrimento de eventuais contatos com as 

substâncias, impedindo diálogos francos e dificultando acesso a informações e 

esclarecimentos sobre as substâncias e tratamentos psico-terapêuticos, ocasionalmente, 

necessários.   

O proibicionismo criminalizador também introduz um complicador à assistência e ao 
tratamento eventualmente necessários, funcionando tanto como fator inibitório à sua 
procura, por implicar na revelação da prática de uma conduta tida como ilícita, às 
vezes com trágicas consequências, como em episódios de overdose em que o medo 
dessa revelação paralisa os companheiros de quem a sofre, impedindo a busca do 
socorro imediato, quanto como fator de preconceitos até mesmo por parte de muitos 
profissionais da saúde, que, dominados pelo discurso estigmatizante e demonizador 
das substâncias proibidas e de quem as consome, ainda desconhecem ou resistem a 
aderir às mais eficazes ações terapêutico-assistenciais fundadas no paradigma da 
redução de danos. (KARAM, 2009, p.49/50) 

Neste diapasão, vale mencionar a coluna de Gilberto Dimenstein, do jornal 

Folha de São Paulo, de 24/05/2010, noticiando a experiência realizada por psiquiatras da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), publicada em diversas revistas científicas ao 

redor do mundo, em que para um grupo de 50 viciados em crack, foi ministrada cannabis, 

como terapia para redução da “fissura” – forte inclinação ou desejo para voltar a utilizar a 

substância - pela droga, resultando na troca de 68% daquele grupo, do crack pela maconha. 

Frise-se que após algum tempo, todos que haviam feito a troca não usavam nenhuma droga. 

Infaustamente, o conservadorismo e o obscurantismo prevaleceram sobre a ciência, em uma 

questão que poderia acenar para o início do desenlace de uma situação tão problemática, 

como é a pulverização do crack, das ‘crackolândias’ presentes em inúmeros centros urbanos, 

e do árduo tratamento da dependência desta substância.   

Não obstante haver previsão nas Convenções da ONU e, inclusive, no artigo 2º, 

caput e parágrafo único, da Lei 11.343/06, relativa à utilização das substâncias psicoativas 

interditadas para fins científicos e terapêuticos, a criminalização, a demonização, o 

preconceito e os entraves burocrático-legais, obrigaram os pesquisadores a abandonarem o 

projeto, diante do risco de virem a ser tipificados como traficantes.  

Do mesmo modo, na contramão da saúde pública e dos progressos das 
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pesquisas científicas, o proibicionismo criminalizador, obstaculiza o livre emprego de 

substâncias proscritas dotadas de eficiência terapêutica cientificamente reconhecidas, como a 

utilização da maconha para redução de ansiedade, alívio efetivo e imediato de náuseas e falta 

de apetite em pacientes com Aids ou sob tratamento quimioterápico, de espasmos musculares 

da esclerose múltipla e de diversas formas severas de dor, muitas vezes resistentes aos demais 

analgésicos. Além disso, impede-se, também, a utilização do potencial da cannabis 

evidenciado, em pesquisas recentes, para tratamento de doença de Huntington, do mal de 

Parkinson, de Alzheimer e de algumas formas de epilepsia e câncer. (LOPES, 2011) 

Assim que, paradoxalmente, o país que norteou e determina as diretrizes 

internacionais da política de “guerra às drogas”, possui 13 Estados em que a cannabis para 

fins medicinais é permitida, bem como o é no Canadá, Reino Unido, Holanda, França, 

Espanha, Itália, Suíça, Israel e Austrália. No outro vértice, situam-se os países periféricos, 

onde impera a “síndrome de colonizado”, em que medidas políticas, minimamente, 

reformadoras em diversas áreas, encontram forte resistência, somente sendo tomadas a 

reboque e após algum tempo de implementadas pelas ‘ilustradas’ nações do norte. 

Atualmente, sequer tal questão encontra espaço para debate nas esferas políticas brasileiras. 

De forma análoga, a criada e herdada ópiofobia (SZASZ, 2001, p. 180-181) 

associada às legislações antidrogas, dificultam aplicações terapêuticas e a produção dos mais 

eficazes instrumentais, conhecidos pela humanidade, para supressão ou amenização das dores 

físicas.  

Voltado para inútil insistência em erradicar as plantações de papoula no Afeganistão, 
o proibicionismo criminalizador cria obstáculos à ampliação da produção legal de 
analgésicos à base de ópio (como a morfina), enquanto milhões de pessoas em todo 
mundo não encontram alívio para dores provocadas por doenças, seja pela 
insuficiência da produção legal, seja pela influência do discurso estigmatizante e 
demonizador das substâncias proibidas que, também neste ponto, gerando 
preconceitos que atingem até mesmo muitos profissionais da saúde, cria resistências à 
utilização daqueles analgésicos. (KARAM, 2009, p. 51)       

Ademais, obtém-se o exato contra-efeito do pretendido pela proibição e pela 

criminalização, isto é, de desestímulo da busca das substâncias psicoativas, especialmente por 

jovens e adolescentes. Caracterizada a juventude, entre outras coisas, por uma fase da vida em 

que, os impulsos por experimentação, apreensão do mundo, pela ampliação de sensações e 

sentimentos estão latentes, associados à inexistência de um superego fortemente delineado e 

atuante sobre a subjetividade destes indivíduos, emerge, quase que naturalmente, o desejo 

pelo contato com o desconhecido, pelo misterioso, pelo limítrofe e, assim, pelo proibido, 

conforme comumente sucede. 
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Consoante a linha freudiana, o proibido é também o desejado, acarretando, 

tanto a proibição moral, quanto jurídica, em certa erotização das substâncias ilícitas, o que, 

por sua vez, leva ao abandando de reflexões “sobre argumentos (racionais ou não) acerca do 

objeto interditado, pois só o que resta é a erotização advinda de sua condição de proibido” 

(WEIGERT, 2010, p. 24) Desta maneira, acaba-se por estimular certo fascínio e atração em 

relação às substâncias ilícitas, sobretudo para os jovens. 

Além disso,  

[...] o apelo contestatório daquilo que é ilegal, o lado aparentemente glamouroso da 
marginalização, podem acabar por se tornar um incentivo, não só para demanda 
genérica pelas drogas tornadas ilícitas, mas até mesmo para demanda, dentre estas, por 
substâncias que sejam mais potentes, vistas como mais perigosas, mais adultas, 
menos assimiláveis pela maioria. (KARAM, 2009, p. 49-50) (grifou-se)  

Diante do que foi expendido, constata-se que a intervenção do direito penal, 

por meio da criminalização das condutas de produção, distribuição e consumo de selecionadas 

substâncias psicoativas, com o fito de tutelar a saúde pública, revela-se não somente 

inoperante para tais fins, como destituída de qualquer racionalidade frente aos resultados 

logrados, vez que, ao contrário de minimizar os danos a este bem jurídico coletivo, exacerba-

os em demasia. 

Por derradeiro, deve-se mencionar talvez o mais pernicioso, irradiado e perene 

dano social, altamente empuxado, na atualidade, pela criminalização das drogas, conforme 

sempre ressalta em seus escritos a ilustríssima jurista Maria Lúcia Karam (2009, p. 55) e de 

que nos adverte o criminólogo e sociólogo norueguês Nils Christie: “o maior perigo nas 

sociedades contemporâneas não é o crime em si mesmo, mas sim o de que o pretexto da 

repressão ao crime acabe por conduzir tais sociedades ao totalitarismo”. 

Com efeito, as constantes invocações ao medo, à insegurança, ao descontrole 

da criminalidade e da violência, fortemente amparadas nos meios de comunicação e com 

fundamento, no contexto atual, substancialmente, no comércio das substâncias tornadas 

ilícitas, alegado e acenado como imbricado a uma criminalidade organizada, dotada de 

tentáculos supranacionais, que seria irrefreável pelos mecanismos penais ordinários, têm sido 

utilizado para legitimar edição, na seara penal, de legislações especiais, ao mesmo tempo, que 

excepcionais, com suas inarredáveis consequências político-criminais. Como registrado no 

item 1.3, do presente trabalho, a nossa Lei 11.343/06, é um bom exemplo de um mosaico de 

normas de exceção que subvertem princípios e garantias fundamentais, em prol de uma 

simbólica e ilusória segurança.  
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A despeito de serem flagrantemente atentatórias a normas garantidoras de 

direitos fundamentais inscritas em Declarações Internacionais de Direitos e positivadas em 

Constituições democráticas, contam com a chancela dos Poderes Públicos e de operadores 

jurídicos, que se mantêm condescendentes com a implementação de Estados máximos, 

vigilantes e onipresentes em seu aspecto punitivo, enquanto desprezam e se afastam, sem 

pudores, de preceitos democráticos da dignidade, da liberdade, da pluralidade, da intimidade, 

da privacidade etc., evidentemente, somente de alguns cidadãos.  

No Brasil, práticas como invasões e buscas em domicílios sem mandado judicial, mais 
do que serem comumente realizadas (naturalmente, apenas nos bairros populares), são 
comumente aceitas pelas agências judiciais, que, em nome do combate às drogas, 
muitas vezes, se tornam coniventes com a ilegalidade. Já se torna longínquo o tempo 
em que a jurisprudência brasileira considerava aquela perigosa tendência de 
ultrapassagem dos limites da legalidade e opunha reservas à palavra isolada de 
policiais, diretamente envolvidos na ocorrência, registrando-se, ao contrário, uma 
crescente supervalorização do testemunho de policiais, inclusive em detrimento de 
outros testemunhos. (KARAM, 1993, p. 61-62) 

Evento recente exemplificativo do supraindigitado, foram as já referidas 

invasões, em novembro de 2010, do “Complexo do Alemão” e da “Vila Cruzeiro”. De caráter 

extremamente bélico, patrocinadas pelos governos federal e estadual do Rio de Janeiro, foram 

levadas a cabo a pretexto de conter e desmantelar grupos de traficantes que teriam queimado 

veículos e promovido assaltos na cidade do Rio de Janeiro. Essas supostas ‘investidas’ dos 

‘narcotraficantes’ foram apresentadas, embora sem qualquer comprovação ou indícios de 

interesses políticos de médio e longo prazo – visto que o período de eleições já havia passado 

-, como sendo um ataque orquestrado e planejado do tráfico de drogas local à política 

militarizada de segurança pública das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).  

Resultaram, uma vez mais, em ações que não encontraram lindes 

constitucionais ou legais, por meio das quais se colheram arrombamentos de domicílios, 

roubos de bens e valores de cidadãos, fechamentos de escolas, tolhimento da liberdade de ir e 

vir dos moradores, suspensão de serviços de água, luz e transporte público e entre os mortos, 

vítimas com perfis de idosos, estudantes uniformizados, mulheres etc12. Obviamente estes 

fatos não gozaram da mesma exposição midiática que a ação dos ‘heróis’ combatentes, sendo 

considerados, por alguns, como ‘danos colaterais’.   

Por fim, obteve-se como efeito, a glorificação da truculência das forças 

militares, como meio de solução de problemas sociais e da segurança pública, tudo com a 

                                                
12 Disponível em: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2010/11/29/interna_brasil,225344/moradores-da-vila-
cruzeiro-e-do-alemao-denunciam-abusos-dos-policiais.shtml 
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promoção e aquiescência dos poderes públicos (BRITO e NADER). 

Diante do que foi apresentado neste ponto e no anterior, verifica-se que, por 

uma periculosidade abstrata e legalmente presumida, de selecionadas substâncias psicoativas 

para a saúde dos indivíduos, geram-se danos concretos e difusos a toda sociedade. Pareceria 

paradoxal, não fosse a manutenção da criminalização se revelar funcional e coincidir com 

interesses vigorosos e escusos, que o Direito Penal e o proibicionismo não só não consigam 

erradicar o consumo e o tráfico de drogas, mas fomentem a violência, a letalidade, a 

criminalidade, o armamentismo, a ingerência política internacional, a corrupção, os danos à 

saúde pública e as violações a preceitos democráticos, e mesmo assim se clame por mais 

recrudescimento do Direito Penal (WEIGERT, 2010, p. 38)       
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3 A indissociável seletividade do sistema penal, a criminalização 
massiva da pobreza por tráfico de drogas e a premente legalização 
 
3.1 A indissociável seletividade do sistema penal  

 

O presente ponto pretende avaliar como ocorre a atuação concreta do sistema 

penal, a partir de sua compreensão, não como o único, mas como um dos mais importantes 

instrumentais, inserto nos mecanismos de controle social dos agrupamentos sociais 

contemporâneos.  

Para este mister, far-se-á necessário o retorno a algumas questões previamente 

sinalizadas e a elucidação, sucinta, de algumas categorias explicativas do fenômeno 

“criminal” à luz das análises (sócio-)criminológicas que romperam e superaram o paradigma 

da criminologia positivista etiológica, efetuadas, especialmente, pelas Teorias da Reação 

Social e pela Criminologia Crítica.  

A criminologia positivista que teve sua origem, especialmente, nas obras de 

Cesare Lombroso, conformava esta ciência como causal-explicativa, isto é, almejava 

compreender as causas, as origens, os motivos que levavam os indivíduos a praticarem 

condutas criminosas. (ZAFFARONI et alii, 2004, p. 154) 

Por consequência, seu estudo centrava-se, unicamente, nos indivíduos que 

eram qualificados de criminosos, tanto que suas análises cingiram-se aos que estavam 

encarcerados em algumas prisões italianas. Lombroso, fortemente influenciado pelas teorias 

naturalistas, deterministas, evolucionistas e positivistas, tão em voga nas ciências da época, 

buscava traços e atributos físico-somáticos – bio-antropológicos - comuns entre os detentos 

que os identificassem e explicassem o porquê de seu agir criminal. Essas pesquisas acabaram 

por culminar em sua famigerada categoria do “delinquente nato”: indivíduos que nasciam 

com determinadas características fenotípicas assemelhadas aos primatas, ou homens pré-

históricos, que os tornavam propensos e/ou inclinados ao cometimento de crimes, em virtude 

de sua gênese mais aproximada aos homens incivilizados.  

Esta linha teórica que funda a criminologia moderna enquanto ciência 

autônoma do Direito Penal, obviamente não foi estática e se desenvolveu ao longo do século 

XIX e XX, diversificando as matrizes explicativas das causas dos crimes com Enrico Ferri e 

Rafael Garófalo entre outros, passando a se sustentar em aspectos psicológicos (Garófalo), 

sociológicos (Ferri), como fatores etiológicos dos delitos e, por conseguinte, do ser desviante.  
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Entretanto, para esta escola criminológica, bem como para a Escola Clássica 

(Beccaria, Carrara etc.), antecessora e com a qual se embateu, a premissa é a de que o delito é 

um dano para toda a sociedade e os bens jurídicos, ‘consensualmente’ ou pactualmente – 

aderidos no ‘pacto social’ - comuns a todos os cidadãos, são homogênea e isonomicamente 

tutelados pelo direito penal. (BARATTA, 1997, p. 41) Portanto, a conduta delituosa macula 

toda sociedade, sendo considerada prática individual e personalíssima de uma minoria de 

criminosos que se traduzem em elementos patológicos e degenerativos do corpo social. Desta 

maneira, a investigação e explicação do fenômeno criminal deveriam, apenas, sobre estes 

recair.  

Sem embargo, é, sobretudo, desta lacuna analítica da criminologia positivista, 

isto é, da ausência de enfoque e observação das ações concretas dos poderes incumbidos da 

responsabilização de autores de crimes, sobre as quais se debruçaram e de onde emergiram as 

teorias que superaram este paradigma da ciência criminal, efetuadas, especialmente pelas 

Teorias da Reação Social ou Labelling Approach (rotulacionismo) de Howard S. Becker.  

Ocorre, assim, o câmbio do objeto da análise criminológica, que se desloca das 

causas do crime, com ênfase no indivíduo, nas circunstâncias, características, condições e 

estruturas que o permeiam e o circundam, para examinar a reação social/institucional da 

conduta-crime, operada por intermédio de “mecanismo próprio da criminalização, e o 

funcionamento de todo o sistema penal como parte do controle social” (ZAFFARONI et alii, 

2004, p. 154), realizada, substancialmente, pelos processos seletivos, denominados de 

criminalização primária e secundária.  

A criminalização primária, exercida pela agências políticas (poder legislativo), é o ato 
e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de 
certas pessoas. Trata-se de um programa de punição a ser cumprido pelas agências de 
criminalização secundária (policiais, juízes, promotores, advogados, agentes 
penitenciários). 

A criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, que 
se desenvolve desde a investigação policial até a imposição e a execução de uma pena 
e que, necessariamente, se estabelece através de um processo seletivo. (ZACCONE, 
2007, p. 16) 

Diante disso, a seletividade se revela indissociável da atuação concreta do 

sistema penal, na medida em que é completamente irrealizável, por perene e intrínseca 

incapacidade financeira, funcional, operacional, processual, material, investigativa, espacial, 

de vigilância, etc. dos encarregados de criminalização secundária, a concretização da 

metaprogramação de todos os tipos penais estabelecidos em um Estado, quando da ou 

posteriormente à perpetração efetiva de condutas criminalizadas, mormente na atualidade, em 
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tempos de hipertrofia de normas penais e proliferação de legislações especiais criminais.  

Do contrário, se a impunidade e a seletividade, obviamente tangenciando 

parcelas dos agrupamentos sociais, não fossem a regra, marca patente e o substrato 

constitutivo-perpetuador desse sistema de controle social, seguramente, encerrar-se-ia quase 

toda nossa sociedade no quadro final retratado em “O Alienista”, de Machado de Assis.    

Segundo a professora e criminóloga Vera Regina Pereira de Andrade (2003, p. 

208), o objeto de análise do fenômeno criminal sob o prisma do Labelling Approach se 

desdobra em três âmbitos investigativos: 

a) um nível orientado para a investigação do processo de definição da conduta 
desviada, ou criminalização primária, que corresponde ao processo de criação das 
normas penais, em que se definem os bens jurídicos protegidos, bem como as 
definições informais apresentadas pelo público, onde se pode incluir a mídia 
(definições de senso comum); 

b) um nível orientado para a investigação do processo de atribuição do status criminal, 
ou processo de seleção ou criminalização secundária, sendo tal processo de aplicação 
das normas penais pela polícia e pela justiça, sendo este o momento de atribuição de 
etiquetas ao desviante (etiquetamento ou rotulação), que pode ir desde a simples 
rejeição social até a reclusão de um indivíduo em uma prisão ou manicômio; 

c) por fim, um nível orientado para a investigação do impacto de atribuição do status 
de criminoso na identidade do desviante, definindo o chamado “desvio secundário, 
onde se estuda as “carreiras desviadas”, evidenciando que a intervenção do sistema 
penal, em especial a prisão, ao invés de exercer um efeito reeducativo sobre o 
delinquente, acaba na maioria dos casos consolidando uma verdadeira carreira 
criminal. 

Neste terceiro campo investigativo, situam-se os estudos dos efeitos da 

criminalização seletiva, bem como das condições dos sujeitos que são por ela alvejados, em 

que se destacam a ‘estigmazação’ e a ‘estereotipação’, fundamentais no processo de criação e 

recriação da criminalidade.  

O estigma, nessa esfera, cuida-se de uma característica, em geral, altamente 

depreciativa que foi atribuída a alguém – no caso ‘criminoso’ -, tornando-o diferente dos 

demais - e por isso confirmando a ‘normalidade’ destes -, que acabam por suplantar ou ocultar 

outras qualidades suas, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída, de modo que, muitas 

vezes, conduzem a discriminações que restringem suas possibilidades e chances de vida. 

(GOFFMAN apud ZACCONE, 2007, p.57) Defronte a esta situação, é dispensável dizer que 

a reincidência criminal (desvio secundário) acaba-se por tornar caminho quase certo pelos que 

são selecionados pelo sistema penal e, consequentemente, estigmatizados.   

Já o estereótipo, pode ser conceituado como imagem ou modelo preconcebido 

sobre determinada pessoa, grupo social ou coisa, frequentemente negativo, tendente a, 
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infundadamente, classificar, generalizar e simplificar como são ou serão seus conceitos, 

valores, atributos ou condutas, ou de que(m) a ele se assemelhar, por meio de alguma 

característica ou prática que possa no estereótipo ser identificada ou dele extraída. O 

estereótipo desempenha funcionalidade tanto para o sistema social, como para seu sub-

sistema, o controle penal.  

Na sociedade, existem vários estereótipos: o do alcoólatra, que seria um maltrapilho 
embrutecido pela bebida e deve, portanto, ser objeto de medidas violentas, ou sanções 
médicas, psiquiátricas e legais, cujo estereótipo serve para justificar a existência e o 
comportamento – agressivo e impune – dos alcoólatras das classes média e superior. O 
estereótipo do jovem hippie, drogado, sujo e amoral, serve para justificar à “gente de 
bem” burguesa a sua repressão contra os grupos de jovens politizados, considerados 
pergiosos para as classes no poder. Ainda assim, a imagem do ladrão refere-se de 
preferência ao do pequeno assaltante e se contrapõe à do especulador, cujo 
comportamento acaba ratificado pela admiração e o êxito (...) O criminoso 
estereotipado é, pois, função do sistema estratificado e concorre para mantê-lo 
inalterado. (CASTRO, 1983, p. 126)            

Explicitadas de forma sintética essas duas imprescindíveis categorias 

sociológicas, retorna-se à elucidação da operacionalização e interação entre os processos de 

criminalização primária e secundária.  

Criminosa não é, automaticamente, a qualidade de uma conduta que se 

subsume a definição abstrata de um tipo penal colmatado em seus elementos objetivos e 

subjetivos. Carece, para que assim seja, efetivamente, predicada, de ativa reação das 

instâncias oficiais encarregadas do controle social institucional penal, bem como da percepção 

da sociedade desta prática como tal.  Nesta senda, no âmbito da criminalização secundária e 

na compreensão do precursor do ‘rotulacionismo’, o desvio e o desviante são criados pela 

própria sociedade. 

Não quero dizer com isto o que se compreende normalmente, ou seja, que as causas 
do desvio estão localizadas na situação social do desviante ou nos “fatores sociais” 
que induzem a ação. Quero dizer mais do que isso, que os grupos criam o desvio ao 
fazer as regras cuja infração constitui desvio e ao aplicar essas regras a pessoas 
particulares e rotulá-las como marginais ou desviantes. Deste ponto de vista, o desvio 
não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação 
por outras pessoas de regras e sanções a um “transgressor”. O desviante é alguém a 
quem aquele rótulo foi aplicado com sucesso; comportamento desviante é o 
comportamento que as pessoas rotulam como tal. (BECKER, 1977, p. 60) 

Ademais, uma ação ou omissão que infrinja uma norma penal constatada por 

algumas pessoas não implica necessariamente, que seu autor será encarado pelos outros como 

desviante, sendo muitas vezes a conduta tolerada para alguns indivíduos, não lhe alcançando o 

rótulo e o estigma de criminoso, muitas vezes em razão de não se coadunar ao estereótipo do 

criminoso. Por outro lado, esta mesma conduta desviada, praticada por outras pessoas, pode 

receber carga extremamente negativa e ensejar denúncias e severas reprimendas penais. “O 



79 
 

mesmo comportamento [...] pode ser uma infração quando cometido por uma pessoa, mas não 

quando cometido por outra; algumas regras são quebradas com impunidade, outras não” 

(BECKER, 1977, p. 64)  

Contudo, para além dessa questão, na atuação real dos órgãos encarregados da 

criminalização secundária em face de uma norma penal violada e, mesmo, embora detectando 

um comportamento delitivo e seu autor, este não redundará necessária e inevitavelmente 

rotulado. Quantidade incontável e inominável de fatos, circunstâncias e situações, tanto na 

esfera prática como (i)legal, podem ocorrer entre a constatação da realização de uma conduta 

criminosa e uma condenação penal.  

[...] A lei penal configura tão somente um marco abstrato de decisão, no qual os 
agentes de controle social formal desfrutam ampla margem de discricionariedade na 
seleção que efetuam [...] entre a seleção abstrata, potencial e provisória operada pela 
lei penal e a seleção efetiva e definitiva operada pelas instâncias de criminalização 
secundária, medeia um dinâmico e complexo de refração.”(ANDRADE, 2003, p. 260)      

Duas categorias instrumentalizadas pela criminologia da reação social 

auxiliam, sobremaneira, na compreensão de como se dá o funcionamento da seletividade do 

sistema penal, quais sejam: a “criminalidade de colarinho branco” e as “cifras ocultas da 

criminalidade”. 

Com os estudos de Edwin Sutherland e os “white collar crime’ desvelou-se 

uma ampla gama de delitos, até então pouco estudados, cometidos por intermédio de 

corporações econômicas, por agentes públicos e por pessoas que gozam de alto grau de 

respeitabilidade social, que além de na maioria das vezes passarem imunes pelo sistema penal, 

em casos de condenação, não sofrem a reação social da rotulação e consequente 

‘estigmatização’, na mesma dimensão que outros criminosos (CARVALHO, 1996, p.120).  

São crimes como sonegação fiscal, crimes contra o sistema financeiro, a ordem 

econômica e a previdência social, lavagem de dinheiro, corrupção etc. que, muitas vezes são 

processados como ilícitos civis e que apesar dos danos difusos acarretados à toda sociedade, 

não conduzem à reação social e a carga negativa de outros crimes de repercussões mais 

individuais.  “[...] “o grau em que o ato será tratado como desviante depende também de quem 

cometeu o ato e de quem sente que foi prejudicado por ele” fazendo com que as regras tendam 

a ser mais aplicadas a algumas pessoas do que a outras.” (BECKER, 1977, p. 63) 

A cifra oculta, na qual majoritariamente estão insertos os crimes de colarinho 

branco, representa os crimes cometidos que nunca chegam ao conhecimento das autoridades 

constituídas e de outros que, apesar de gerarem um procedimento investigatório, não resultam 
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em processo criminal. Ela pode ser expressa na seguinte equação: CIFRA OCULTA = 

CRIMINALIDADE REAL – CRIMINALIDADE APARENTE, explicada a partir dos 

conceitos de criminalidade legal, aparente e real. 

[...] criminalidade legal “é aquela que aparece registrada nas estatísticas oficiais”, 
“(...) são estatísticas que registram somente os casos em que houve condenação”. [...] 
se diferencia da criminalidade aparente que é “toda criminalidade que é conhecida 
por órgãos de controle social – a polícia, os juízes, etc. – ainda que não apareça 
registrada nas estatísticas (porque ainda não tem sentença, porque houve desistência 
da ação, ou porque não se encontrou o autor, ou porque, por múltiplas razões legais 
ou factuais, o processo não seguiu o seu curso normal. A criminalidade real, “é a 
quantidade de delitos verdadeiramente cometida em um determinado momento”. 
(CASTRO apud CARVALHO, 1996, p. 120-121) 

Registra-se, assim, pela evidente diferença de números contabilizados entre 

‘criminalidade real’ e ‘criminalidade aparente’, que há quantidade enorme de delinquência 

velada na sociedade, que nunca chegará ao conhecimento estatal e, por óbvio, seus autores 

não serão tidos como criminosos, na medida em que não haverá o necessário ‘etiquetamento’ 

da reação social.  

Dessa forma, ratifica-se plenamente a teoria dessa escola criminológica, 

segundo a qual uma conduta não é ontologicamente criminosa, nem seu agente, por si só, um 

delinquente ao praticá-la, mas somente assim, serão qualificados, a depender de complexa e 

dinâmica interação, fundamentalmente, entre agentes do controle punitivo penal (polícia, MP, 

justiça, serviços prisionais), do controle social difuso (meios de comunicação, família, 

preconceitos, estereótipos) e da própria reação da sociedade.  

Desconstruídos pela Criminologia da Reação Social, alguns mitos concernentes 

à operacionalidade do Direito/Sistema Penal, isto é, de que estes dispensam tratamento 

isonômico aos indivíduos, de que estes tutelam direitos e interesses de todos os cidadãos e que 

atuam, eficientemente, em face senão de toda, mas de quase toda criminalidade existente na 

sociedade, coube à Criminologia Crítica contribuir e agregar à compreensão do estudo do 

fenômeno do crime, ou melhor, da criminalização, a análise do funcionamento da seletividade 

do controle penal sob o prisma qualitativo e quantitativo.    

A seletividade não é randômica, ao contrário, se pauta eminentemente por 

filtros de classe, cor e vulnerabilidade, de modo que o processo de criminalização secundária 

incide com maior ênfase, eficiência e violência sobre as parcelas da população mais 

debilitadas financeira e socialmente que, por conseguinte, redundam em deficiências na 

qualidade dos serviços jurídico-assistenciais que lhes são prestados, em seus níveis de 

escolaridade, o que os tornam mais suscetíveis ao ‘etiquetamento’.  
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Além disso, onde coabitam as faixas mais pauperizadas da população, a 

vigilância e as ações policiais se dão com muito maior desenvoltura, muitas vezes 

extrapolando limites constitucionais e legais, sem a indignação e repúdio dos veículos de 

comunicação e da sociedade. Pelo contrário, com ampla condescendência destes. Desta forma 

é gerida a distribuição diferencial da criminalidade. 

A criminalidade desta maneira, viria a ser um resultado de uma série de situações 
estuturais (conflito social), que seriam responsáveis por sua distribuição diferencial 
nos diferentes níveis sociais; distribuindo-se “como um bem negativo”, da mesma 
forma como se distribuem diferencialmente os “bens positivos” na sociedade. A 
criminalidade seria, pois o “estado oposto do privilégio” (CASTRO, 1983, p. 111) 

Portanto, ao mesmo tempo em que se compreendeu que a maioria das condutas 

criminosas praticadas por indivíduos dos médios e altos estratos sociais passam indenes à 

rotulação; por intermédio da avaliação dos contingentes que compõe os sistemas prisionais, 

constatou-se que os miseráveis, os de origens etnoraciais historicamente discriminadas e 

perseguidas, os sub-empregados ou desempregados, os analfabetos ou dotados de baixo 

escolaridade, são efetivamente os ‘selecionados’, e, de forma inconteste, os mais 

representados numericamente nos presídios, casas de detenção e delegacias. 

A título de exemplo, segundo dados de dezembro de 2010 do Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen13 do Ministério da Justiça, mais de 75% 

dos presos não chegaram sequer ao nível escolar do ensino médio e apenas 0,7% possuem 

ensino superior incompleto e 0,4% completo. Este mesmo levantamento revela que a clientela 

do sistema penitenciário brasileiro é conformada, em sua maioria, por indivíduos de cor de 

pele/etnia de negros e pardos.  

Ao invés de sobressaltar para a opinião pública o estado de miserabilidade 

econômica e educacional dos poucos que são penalmente alvejados, passa-se a solidificar a 

idéia da forma como está historicamente assentada, da pobreza como causa da criminalidade. 

“Afirmar que o criminoso é caracteristicamente pobre facilita inverter os termos da 

proposição para afirmar que o pobre é caracteristicamente criminoso.” (ZACCONE, 2007, p. 

19) Forja-se e reforça-se com estes atributos o estereótipo dos delinquentes. 

A posição precária no mercado de trabalho, as deficiências de socialização familiar, o 
baixo nível de escolaridade, presentes entre os que ocupam uma posição inferior na 
sociedade, são, não como se costuma apontar, causas da criminalidade, mas sim 
características desfavoráveis, que, identificando seus portadores com o estereótipo do 
criminoso, terão influência determinante naquele processo de seleção dos que vão 

                                                
13 Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.ht
m Acessado em: 07/03/2011 
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desempenhar o papel de criminosos. (KARAM, 1993, p. 58) 

Com os aportes da Criminologia Crítica, logrando uma análise a partir de 

dessas aquilatações quantitativas e qualitativas e por meio de abordagens do fenômeno 

criminal a partir de perspectivas macrossociológicas, atestou-se, não somente que a seleção 

operada pelo aparato punitivo institucional é direcionada aos segmentos sociais mais 

debilitados, como que a atuação do sistema penal guarda estreita funcionalidade na 

manutenção e reprodução da estrutural desigualdade sócio-econômica das sociedades 

capitalistas.  

Nas palavras da criminóloga Vera Regina Pereira de Andrade (2003, p. 283) 

O aprofundamento da relação entre Direito/sistema penal e desigualdade conduz, em 
certo sentido, a inverter os termos em que esta relação aparece na superfície do 
fenômeno descrito. Não apenas as normas penais se criam e se aplicam seletivamente 
e a distribuição da criminalidade (imunidade e criminalização) obedece geralmente à 
desigual distribuição do poder e da propriedade e à consequente hierarquia dos 
interesses em jogo (estrutura vertical da sociedade), mas o Direito e o sistema penal 
exercem, também, uma função ativa de conservação e reprodução das relações de 
desigualdade. 

Com efeito, essa criminalização secundária seletiva ao promover a manutenção 

da delinquência, a indução à reincidência (desvio secundário), a transformação do infrator 

eventual em delinquente, de somente alguns grupos específicos do corpo social, concretiza 

instrumental extremamente útil na reprodução das relações de poder e de propriedade 

subjacentes na sociedade capitalista.  

Ao contrário de sua função declarada, isto é, diferentemente de sua ideologia oficial, o 
sistema de justiça criminal da sociedade capitalista serve para disciplinar 
despossuídos, para constrangê-los a aceitar a ‘moral do trabalho’ que lhes é imposta 
pela posição subalterna na divisão de trabalho e na distribuição da riqueza socialmente 
produzida. Por isso, o sistema criminal se direciona constantemente às camadas mais 
frágeis e vulneráveis da população: para mantê-la – o mais dócil possível – nos guetos 
da marginalidade social ou para contribuir para a sua destruição física. Assim fazendo, 
o sistema sinaliza uma advertência para todos os que estão nos confins da exclusão 
social. (BARATTA, Prefácio. In: BATISTA, 2003, p. 15) 

Realimenta-se, desta maneira, a vigilância cada vez mais militarizada, tanto 

quanto se aprofunde e se alastre a miséria e, via de consequência, a incriminação sobre essas 

classes, conduzindo ao pernicioso ciclo que se autoperpetua de criminalização da pobreza.  
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3.2 O inútil e danoso encarceramento massivo da pobreza por tráfico de 
drogas  

O atual item tem por objetivo averiguar como ocorre, na prática, a ação do 

Direito Penal/Sistema Penal brasileiro, nos delitos de ‘tráfico de drogas’, tipificado no artigo 

33 da Lei 11.343/06. 

Obviamente, a lógica por meio da qual opera o sistema penal, referida no ponto 

anterior, não será diferente no que se refere às drogas. Pelo contrário, constituindo as 

substâncias tornadas ilícitas e os que as comerciam, nos “bodes expiatórios” por excelência 

das sociedades contemporâneas, na maioria dos casos ela tende a ser exacerbada.     

A aludida “ideologia da diferenciação” (OLMO, 1990), estabelecida a partir do 

modelo médico-jurídico, que confere tratamento penal diferenciado ao consumidor, visto 

como doente, e ao ‘traficante’, considerado criminoso, foi aprofundada consideravelmente 

com o advento da Constituição Federal de 1988.  

O legislador constituinte originário, imbuído do espírito dos movimentos 

político-criminais de ‘Lei e Ordem’ (CARVALHO, 1996, p. 151), fortemente arraigados no 

medo, no sensacionalismo midiático, no pânico social e, influenciado, ainda, pela então recém 

firmada Convenção de Viena da ONU, dispensou tratamento penalógico severo à conduta do 

comerciante de substâncias ilícitas. Normatizou-a como inafiançável, insuscetível de graça ou 

anistia no mesmo inciso (atr. 5º, XLIII) dos crimes hediondos, repercutindo sensivelmente na 

opinião pública, de forma que foi intensificado o animus repressivo a este delito. 

Como não bastasse, indo além da já indevida e deslocada norma constitucional 

pétrea e criminalizante, a Lei 11.343/06 passou a considerar os crimes de tráfico de drogas 

(art. 33), também, insuscetíveis de sursis, indulto, liberdade provisória e vedou a conversão a 

penas restritivas de direitos (art. 44), além de incrementar, desproporcionalmente, as penas de 

multa para tais crimes e aumentar a pena mínima privativa de liberdade, para o tipo básico, 

para cinco anos. Consolidou-se, desta maneira, verdadeira legislação penal de exceção, com 

liberdades e garantias individuais restringidas sem pudores, haja vista que direcionadas aos 

maiores ‘inimigos’ de nosso tempo.  

Para o consumidor de drogas proibidas, por sua vez, optou-se pela reprimenda 

‘descarceirizante’, visto que não se impõe mais pena privativa de liberdade, passando-lhe a 

cominar penas caracterizadoras de crimes de menor potencial ofensivo: admoestação verbal, 

prestação de serviços à comunidade e medidas sócio-educativas (art. 28).   
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Registra-se, desta sorte, que a recente Lei de Drogas intensificou e concretizou, 

plenamente, os ditames da ‘ideologia da diferenciação’. Do mesmo modo e talvez 

reciprocamente, a idéia de que não se deve tratar o consumidor como problema da esfera 

penal, gradualmente, solidifica-se e torna-se consensual na opinião pública. Contudo esse 

abrandamento progressista do discurso revela a outra faceta de recrudescimento.  

Aparentemente, no momento em que a reprimenda penal se ‘flexibiliza’ para os 

usuários, parece exsurgir, na mesma proporção, a necessidade de enrijecer o tratamento para 

os ‘traficantes’ para os quais se projeta toda inculpação pelo cenário de violência nos centros 

urbanos e se direciona toda agressividade social e do sistema penal.  

A razão de ser desse tratamento tão díspar fica mais clara quando explicitados 

quem são os selecionados para responder por um ou outro crime, como se observará a seguir. 

Parece-se seguir a lógica da “diferenciação penal”, de que fala Nilo Batista citado por 

ZACCONE (2007, p. 102-103), que remonta à aplicação de penas com maior intensidade para 

os baixos estratos sociais. 

O bom delinquente é um consumidor que deve ser preservado enquanto consumidor, 
evitando-se seu ingresso na penitenciária e o chamado “contágio prisional”; o 
argumento econômico (custo do preso) funciona para ele (...) Para o infrator perigoso-
réu de [...] tráfico de drogas – o argumento econômico cede ao argumento da 
segurança, e recomenda-se a maior permanência possível sob o “contágio prisional”, é 
ele o verdadeiro objeto do sistema penal, e os medos que a partir da sua figura são 
produzidas permitem a expansão do sistema e a policialização das relações sociais.         

A Lei 11.343/06 ao ‘descarcerizar’ o delito do consumidor de drogas e 

incrementar com severidade as penas para o crime de tráfico, ampliou consideravelmente o 

desnível punitivo entre ambas as condutas - menor potencial ofensivo x ‘equiparado’ a 

hediondo – cujas existências no mundo fático, e jurídico, como se verá abaixo, guardam 

íntima relação e proximidade. Diante disso, dilatou-se, ainda mais, a já alta discricionariedade 

seletiva dos agentes policiais, uma vez que fica a cargo deles, a primeira imputação e o 

indiciamento por um crime ou outro, os quais são sancionados de forma abissalmente 

diferente. 

São, efetivamente, os policiais que decidem quem irá ou não ser processado 

por mero uso ou tráfico, dado que são eles os que apresentam as provas e montam o processo. 

Desse modo o sistema penal já seletivo em todas as esferas torna-se, ainda mais seletivo no 

caso do tráfico. (ZALUAR apud WEIGERT, 2010, p. 103)  

a primeira tipificação do fato delituoso, feita pela polícia, influencia decisivamente o 
curso do processo, determinando desde a escolha entre registrar, ou não, a ocorrência, 
indiciar ou não o suspeito, até a forma de conduzir o interrogatório e montar os autos 
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que serão enviados ao Promotor. (LEMGRUBER apud BOITEUX et alli, 2009, p. 41)  
Em virtude de nossas tradições inquisitoriais, verifica-se que, na prática a 

magistratura e o Ministério Público, têm sua faixa de atuação delimitadas pela atuação da 

polícia. 

Exatamente ao reverso do que apregoa a ideologia, é a polícia quem controla a 
atividade do Judiciário, pois este só trabalha com o material concedido por aquela. 
Graças a isto pode o Judiciário manter uma aparência de isenção e pureza, uma vez 
que a parte ostensivamente suja da operação discriminatória se realiza 
antecedentemente à sua atuação. (THOMPSON, 1998, p. 87) 

Na vigente Lei de Drogas, o legislador ordinário estabeleceu no artigo 28, 

cinco ações (adquirir, guardar, trazer consigo, ter em depósito e transportar) para caracterizar 

as condutas do consumidor de substâncias proibidas. No entanto, de forma irresponsável e 

pecando pela falta de clareza, objetividade e segurança jurídica, estas mesmas cinco ações 

estão, também, previstas para o crime de tráfico, do art. 33, o que torna condutas 

abstratamente idênticas, passíveis de reprimendas de gravidades diametralmente opostas.  

Dessa sorte, para determinar se a droga apreendida era para consumo próprio 

ou para o comércio ilegal, a Lei elenca no § 2º do art. 28 uma série de circunstâncias 

extremamente voláteis, maleáveis e imprecisas (natureza e quantidade da substância, local e 

condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente) que devem ser aferidas pelos responsáveis pela 

criminalização secundária.  

Além disso, saliente-se que alguns desses critérios são dotados de alta 

possibilidade de empuxe discriminatório como se observa em “local e condições”, 

“circusntâncias sociais e pessoais”, “a conduta e antecedentes”, que não raras vezes, 

conduzem ao enquadramento das classes pobres como traficantes e das classes médias e altas 

como consumidores, reaquecendo a criminalização da pobreza.  

Logo, a identidade de verbos nos dois delitos, a elevada abstração das 

circunstâncias distintivas, somadas à ausência de critérios objetivos para diferenciação dos 

dois crimes, amplia, como referido, a alta discricionariedade das autoridades policiais e 

judiciárias na imputação por um crime ou outro, o que, evidentemente, dá azo a situações 

arbitrárias e à corrupção de agentes estatais.  

[...] mais tarde se o processo for enviado finalmente para a Justiça, a sentença é dada 
muitas vezes com base na moralização da força de trabalho. Ou seja, se o jovem tiver 
um emprego regular, é mais provável que ele seja absolvido ou condenado por uso, do 
que se ele for desempregado, favelado e pobre. Nesse caso, provavelmente será visto 
com um hediondo traficante. (ZALUAR apud WEIGERT, 2010, p. 103) 
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Defronte à assinalada fluidez e permeabilidade entre as duas situações jurídicas 

tipificadas, atesta-se inverídica a assertiva de que consumidores de drogas não vão para prisão 

no Brasil.  

Conforme dados do InfoPen14, no final de 2006 em que as condutas praticadas 

ainda estavam criminalizadas sob a vigência da Lei de Drogas n.º 6.368/76, havia 47.472 

indivíduos presos por tráfico de drogas. No final de 2010, por sua vez, eram 106.491 pessoas 

presas por tráfico de drogas, o que representou um aumento de 124% nos encarcerados por 

este crime nos últimos quatro anos.  

A título de comparação, o delito de roubo qualificado (art. 157, §2º do CP), 

historicamente o maior responsável pelo encarceramento no país, teve um crescimento, neste 

mesmo período, de 14%, ou seja, quase dez vezes menor que o crime de tráfico. Não por 

menos, consoante este mesmo InfoPen, já em dezembro de 2008 o tráfico de drogas tornava-

se o principal delito que acarretava o aprisionamento das pessoas no Brasil. Em vista disso, 

chega-se ao alarmante número de presos por tráfico de drogas que compreendem, atualmente, 

quase 25% (106.491 / 428.713) dos detidos em estabelecimentos prisionais brasileiros.  

Resta evidente que o tráfico de drogas tornou-se o grande vetor de 

criminalização e encarceramento da contemporaneidade, contribuindo significativamente para 

que o Brasil ostentasse a terceira maior população carcerária de todo o mundo, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos, que tem 2.297.400 presos, e da China, com 1.620.000 

encarcerados15. Assim que, enquanto em pouco mais de 15 anos, a população brasileira (147 

milhões de habitantes em 1994) cresceu cerca de 29%, segundo dados do IBGE (191 milhões 

em 2010), a população carcerária foi incrementada em 390%, passando de 88 para 261 presos 

por 100 mil habitantes16.  

Há que se destacar, porém, que este encarceramento massivo por tráfico de 

drogas, decorre não somente da seletividade e das disposições legais apontadas.  

Cumpre aos veículos de comunicação de massa, eficientes instrumentais de 

controle social difuso e de abrangência total, dotados de alta capacidade de dramatizar, 

sensacionalizar, de forma a exacerbar as emoções, construir no imaginário social a figura e o 
                                                
14 Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.ht
m Acesso em: 07/03/2011 
15 Disponível em: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100929/not_imp616877,0.php. Acesso em: 
12/03/2011 
16 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-opcao-pelo-calabouco,672745,0.htm. 
Acesso em: 17/03/2011 
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estereótipo do “traficante”. Ao projetá-lo, para o público, como um ser demoníaco, do mal 

“sem nenhum limite moral, que ganha a vida a partir de lucros imensuráveis, às custas da 

desgraça alheia, que age de forma violenta [, cruel] e bárbara, ou seja, uma espécie de 

incivilizado, aos quais a prisão é destinada como metáfora de jaula” (ZACCONE, 2007, p. 

118), introjetou-se uma violência ontológica no agir destes, de forma que, igualmente, foi 

fomentada a repressão penal.   

De igual maneira, cabe ao mass media conduzir constantemente, à enganosa e 

disseminada representação de sempre associar os comerciantes de drogas aos indefinidos e 

imprecisos fenômenos de ‘criminalidade organizada’ e ‘cartéis de drogas’. Quanto ao 

primeiro, precisas são as palavras de Maria Lúcia Karam. 

Jamais se conseguiu estabelecer — até porque não há como fazê-lo — qualquer 
definição, com um mínimo de cientificidade, que traduza o conteúdo desta expressão. 
Na realidade, toda conduta, criminalizada ou não, que não se limite a ser uma reação 
instantânea ou instintiva a determinada situação, tem um componente de organização, 
que se manifesta, ainda mais especialmente, quando se têm condutas que reúnem mais 
de uma pessoa, com uma finalidade comum, o que ordinariamente acontece, seja no 
campo das condutas lícitas, como no das ilícitas. A expressão “criminalidade 
organizada” não tem nenhum significado particular, apenas servindo para assustar e 
permitir a criação de leis de exceção ou de emergência aplicáveis ao que quer que se 
queira convencionar como sendo uma suposta manifestação de um tal imaginário 
fenômeno. (KARAM, 2007, p. 188) 

Concernente ao funcionamento da economia e das estruturas do narcotráfico, 

deve-se mencionar a explicação de Thiago Rodrigues (2003, p. 56-57), feita a partir dos 

estudos dos sociólogos colombianos Krauthausen e Sarmiento. Contrapondo-se à falaciosa, 

porém funcional noção de cartel – pequeno número de empresas produtoras de um mesmo 

bem que se une com intenção de impor o preço da mercadoria – que desata a impressão de 

que “a sociedade é ameaçada por um império oculto que malévolo, envenena e entorpece os 

jovens”, o circuito do narcotráfico pode ser melhor compreendido, na figura de uma 

ampulheta deitada, composta por dois setores: o competitivo e o oligopólico. 

O setor competitivo, dividido em duas etapas, compreenderia, num extremo as fases 
de produção[...] e noutro, a distribuição e venda ao consumidor. Neste setor, em 
ambas as pontas, há muitos pequenos grupos em constante e acirrada disputa pelo 
mercado, o que redunda em grande violência. O setor oligopólico, por seu lado, se 
comporia de um reduzido número de grupos fortemente hierarquizados e enxutos, que 
evitam o choque direto entre si e controlam a fase mais rentável do negócio [embora 
sem] acordo para manutenção de preços. A idéia de cartel suporia que cada grupo 
narcotraficante fosse constituído como uma gigantesca empresa com departamentos 
de cultivo [...] produção e transporte, [...] exportação aos centros de consumo, 
distribuição e venda ao consumidor. (RODRIGUES, 2003, p. 56-57) 

O efeito da difusão desses conceitos, expressões, imagens e estereótipos se 

espraia não só no senso-comum da sociedade, mas também dos operadores jurídicos.  
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Logo, a presunção de violência, de ‘periculosidade’ (direito penal de autor) e 

de vinculação a uma criminalidade organizada aparece como uma constante nos que são 

processados por esses crimes, como se todos os acusados de realizarem alguma(s) das 18 

distintas ações disposta no caput do art. 33, fizessem parte de uma única categoria de sujeitos 

naturalmente violentos e imbricados em uma estrutura articuladamente poderosa, hábil a 

ameaçar e confrontar o poder do Estado. Em razão disso, a despeito das aberrantes violações a 

princípios constitucionais (e) penais, é que se justificariam medidas como as elevadas 

sanções, a aplicação automática e banalizada das prisões provisórias e as não substituições de 

penas privativas de liberdade por restritivas de direito, arrimadas na literalidade do já 

declarado, parcialmente, inconstitucional art. 44 da Lei 11.343/06.  

Conforme apontou a pormenorizada pesquisa “Tráfico de Drogas e 

Constituição” realizada por discentes e docentes da UFRJ e da UnB (BOITEUX et alii, 2009), 

os juízes e tribunais das instâncias ordinárias mostram-se relutantes em aplicar a minorante do 

art. 33, §4º, embora preenchidos os requisitos. Não obstante os acusados fizessem jus pela 

primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e integração de 

organização criminosa, em quase 60% (BOITEUX et alii, p. 98) dos processos analisados, foi 

evidenciado inaplicabilidade indevida da causa de diminuição de pena do § 4º. 

De igual modo, chama atenção nesta pesquisa, o elevado índice de não redução 

de pena sem justificativa, que no DF alcançou 39,7% e no RJ, 36,2%, figurando em ambos 

estados, nos primeiros lugares dos motivos para não aplicação da atenuante. Outrossim, em 

segundo lugar no RJ como razão para denegação da redução, em 20% dos processos, os juízes 

consideraram que o acusado se dedicava a atividades criminosas, mesmo sem condenação 

anterior, com base em meras suspeitas (BOITEUX et alli, 2009,p. 63), revelando flagrante 

violação ao estado de inocência.  

Nota-se assim pelos elevados índices de ausências de justificativa para redução 

da pena e de presunção de dedicação a atividades criminosas que, muitas vezes, é incumbido à 

defesa e não à acusação, a comprovação da (in)existência dos requisitos aptos a reduzir à 

pena. Adota-se assim a perspectiva estereotipada do sujeito criminalizado por tráfico de 

drogas. 

Não obstante a prevalência quantitativa de sujeitos criminalizados primários, de bons 
antecedentes e cuja conduta não esteja tipificada em concurso material com o crime de 
associação para o tráfico, comprovou-se uma resistência das instâncias ordinárias e do 
próprio STJ em aplicá-la aos réus que, em tese, fariam jus ao benefício. (BOITEUX et 
alii, p. 105)   
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A realidade concreta, portanto, apresenta-se bem distinta do estereótipo 

sugerido diuturnamente pelos aparatos midiáticos. Quando não efetuam o comércio de 

substâncias ilícitas individualmente, como ocorre na maioria dos casos, os grupos de 

traficantes formados, fenômeno que é mais peculiar, especialmente, nas favelas do Rio de 

Janeiro, longe de organizar grandes ações integradas, quando as realizam é para aquisição das 

substâncias proscritas ou para disputar os territórios de vendas, como é constantemente 

noticiado. Em vista disso, observa-se que há entre eles mais reprodução de divisões que 

propriamente articulações com finalidades empresariais e políticas de longo e médio prazo. 

(ZACCONE, 2007, p.110) 

A seletividade levada a cabo nos delitos de tráfico de drogas é muito bem 

apontada no livro “Acionistas do Nada: Quem são os traficantes de drogas” do Delegado da 

Policia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zaccone, que a partir de sua experiência profissional 

e análise criminológica, evidenciou o perfil dos que são autuados e presos por estas condutas 

e que vão acabar por lotar os presídios e casas de detenção.  

Segundo o autor, são eles os homens e mulheres responsáveis, pela ponta final 

da venda das substâncias ilícitas no varejo, ou seja, pela circulação final das substâncias a fim 

de que estas cheguem aos consumidores. Desprovidos de apoio de organizações, sem portar 

armas, sem poderes decisórios no negócio, ocupam os cargos dos baixos estratos da divisão 

do trabalho deste comércio ilegal, nas funções de ‘fogueteiros’, ‘endoladores’, ‘esticas’, 

‘mula’, ‘sacoleiros’ e ‘aviões’, sendo, em consequência disso e da maior exposição a que 

estão sujeitos, os alvos fáceis da repressão policial. (ZACCONE, 2007, p.11-12) 

Para ser “sacoleiro” de drogas não é preciso portar nenhuma arma e sequer integrar 
alguma dita organização criminosa. Basta ter crédito junto aos fornecedores. 
Autônomo no comércio ilegal, o “estica” é presa fácil, uma vez que não apresenta 
nenhuma resistência às ordens de prisão e passa a participar do negócio ilegal 
oferecendo sua própria liberdade como caução. Desprovido do capital necessário para 
fazer parte como acionista do negócio ilícito, o “estica” se transforma em revendedor 
comissionado no comércio de drogas, oferecendo o único bem de valor que lhe resta, 
qual seja, sua própria liberdade de ir e vir.  

[...] Ocupando a ponta final do comércio de drogas proibidas, “esticas”, “mulas” e 
“aviões” ficam tão-somente com uma parcela ínfima dos lucros auferidos no negócio, 
quantia esta que nunca os levará a possuir participação real nas empresas que atuam 
no mercado ilegal de drogas. (ZACCONE, 2007, p.22-23) 

À mesma conclusão chegou o estudo “Tráfico de Drogas e Constituição” que 

pelas averiguações de sentenças e acórdãos, no DF e RJ, delineou as características dos que 

são selecionados para responder pelos crimes de tráfico. Em média, mais de 60% dos 

acusados atuavam de forma individual e em quase 90%, dos casos em que houve mais de um 

acusado, havia no máximo três respondendo o mesmo processo, demonstrando a inexistência 
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de bando ou quadrilha na forma do art. 288 do CP e da idéia difundia que o traficante é “por 

definição” integrante de organização criminosa (BOITEUX et alii, 2009, p. 48-49).    

Nas varas criminais comuns do DF, quase 50% de processos são relativos à 

maconha e desses, quase 70% referem-se a presos com quantidades inferiores a 100 gramas 

(Idem, p. 51-52). Nas varas comuns do Rio de Janeiro, 50% estavam com quantidade inferior 

a 100g e 81,5% com até 1 Kg dessa substância (Idem, p. 53). Nesse mesmo estado, no caso da 

cocaína, 74,2% dos processos são por quantidades até 100g desta (Idem, p.54). Registrou-se, 

desta maneira, que os efetivamente selecionados pelo sistema de justiça-criminal, possuíam 

pequenas quantidades de drogas. Demais disso, expressiva maioria, em média 88,9% foi presa 

em flagrante, o que sugere a casualidade no encontro da droga (Idem, p. 56). 

Em média, em 71,6% das sentenças condenatórias por tráfico não foi 

reconhecido concurso material com outros crimes e em apenas 6% houve condenação, 

também, por porte de armas, ou seja, 94% estavam desarmados (Idem, p.57). Ademais, em 

média, a maioria dos acusados, 55,2%, eram primários e sem antecedentes (Idem, p.58).   

Em face do pesquisado e aqui, brevemente exposto, desmistifica-se, de forma 

irrefutável, que os criminalizados por tráfico de drogas não se adéquam ao estereótipo 

amplamente difundido e cristalizado no senso-comum, isto é, de um criminoso contumaz, 

integrante de organização criminosa, violento e armado. Ao contrário, os dados coletados pela 

brilhante pesquisa, revelaram o verdadeiro perfil dos selecionados. Constituem-se, em sua 

ampla maioria, de indivíduos que atuam sozinho, sem affectio societatis e apoio de grandes 

organizações, presos em flagrante, com pequenas quantidades de drogas proibidas e quando 

elas estão em circulação, desarmados, primários, sem antecedentes criminais e que não 

praticavam outros delitos (Idem, p. 94). 

Destarte, é indubitável que as análises do delegado Zaccone e da detalhada 

pesquisa desenvolvida, convergem no sentido de demonstrar que o sistema penal, 

indissociavelmente seletivo, no caso do tráfico, direciona toda agressividade do aparelho 

punitivo ao encarceramento dos micro e pequenos traficantes – leiam-se pobres -, os elos mais 

fracos da estrutura do comércio ilícito, os quais são facilmente substituíveis nesse circuito e 

cuja única vinculação com a estrutura organizacional deste negócio ilegal, se dá na condição 

de pequenos clientes. (BOITEUX et alii, 2009, p. 40) Enquanto isso quedam indenes à 

criminalização, os que mantêm as atividades mais rentáveis do atacado do empreendimento, 

ou seja, os que comandam o investimento, a produção, a comercialização e a lavagem do 

dinheiro.    
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Desta maneira, nota-se que as condutas relativas ao tráfico de drogas, 

incontestavelmente também perpetradas pelas classes médias e altas, seja as do universitário 

que vende e/ou distribui pequenas quantidades aos amigos, às do empresário que remete 

proventos do negócio ilícito aos paraísos fiscais, têm muito maior probabilidade de se 

inserirem na “cifra oculta” da criminalidade, visto que realizadas de forma muito mais velada, 

resguardada e, por vezes, sofisticada..   

Para o criminólogo brasileiro Augusto Thompson (1998, p. 60) quatro fatores 

são preponderantes para explicar a atuação seletiva do sistema penal: a visibilidade da 

infração; adequação do autor ao estereótipo prevalente do criminoso construído pela ideologia 

prevalente; incapacidade do agente em beneficiar-se da corrupção ou prevaricação; e a 

vulnerabilidade à violência. Mas em matéria de drogas constituem-se, ademais, em elementos 

intensificadores da seletividade. 

O fato de as camadas médias e altas se locomoverem por meio de veículos 

particulares e passarem a maior do tempo de suas vidas em espaços privados, condomínios, 

clubes, festas particulares, discotecas, isto é, locais onde a polícia tem acesso restrito e só 

ingressa com mandados judiciais, torna as condutas delituosas realizadas nesse ambientes, 

especialmente o trânsito, armazenamento e venda das drogas, infinitamente mais ocultas e, 

portanto, restando ínfimas as possibilidades de serem alcançadas pelas forças policiais.  

Ao contrário, nos bairros pobres e periféricos, a convivência e o lazer se dão 

com maior ênfase no espaço público. De igual forma, a venda de drogas ilícitas nesses lugares 

ocorre em becos e vielas, nos quais a polícia tem entrada franqueada, o que acentua 

demasiadamente a chance de visibilidade dos crimes, de delação e, por conseguinte, de virem 

a ser criminalizados. (ZACCONE, 2007, p. 18) Igualmente, os que exercem as funções 

subalternas na estrutura do tráfico, os varejistas ou transportadores individuais, são muito 

mais vulneráveis à vigilância pelos locais em que desenvolvem suas atividades, do que os que 

ocupam as altas posições do empreendimento. 

Paralelamente, aquela mencionada vinculação entre pobreza como causa da 

criminalidade, auxilia sobremaneira para que se forje o estereótipo do criminoso, moldado 

com algumas caracetrísticas - negro, pardo, pobre, morador de favela ou periferia, analfabeto, 

desempregado, sub-empregado) dos indivíduos pertencentes às camadas sociais debilitadas, 

incrementando a seletividade sobre estes e fomentando a associação entre classes pobres a 

classes perigosas.  
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No caso de crimes relativos a drogas, o peso negativo destas características, aparece 
claramente, inclusive no que se refere à distinção entre consumidor e traficante. É 
comum encontrar casos em que a única “prova” do tráfico é o desemprego ou o 
subemprego daquele que é surpreendido na posse de drogas, visto como naturalmente 
traficante, por se supor que, estando desempregado ou subempregado, não teria 
condições de adquirir a substância para uso pessoal. (KARAM, 1993, p. 58) 

   Não raro são os casos em que os (de)formadores de opinião pública se 

assombram e se surpreendem quando são constatados e noticiados crimes cometidos por 

indivíduos de padrões sociais elevados, como se estes nunca realizassem condutas delitivas, 

sendo de se esperar tais comportamentos somente dos pobres. 

Por outro lado, as prisões de alguns poucos “grandes” criminosos símbolos de 

tráfico à corrupção e a estratégica e enorme publicidade que se constrói em torno delas, revela 

a funcionalidade do “bode expiatório” ao direcionar a ele toda a carga agressiva da sociedade, 

reduzindo as tensões sociais e realimentando a legitimação da atuação do sistema penal. 

(ZACCONE, 2007, p. 60) 

Um branco rico preso constitui elemento precioso para demonstrar que o sistema 
penal é igualitário, isonômico e não seletivo. Pouco importa que ele seja o único 
branco rico preso naquele momento, a espiga de milho no cafezal da penitenciária. Só 
ele está aparecendo no Jornal Nacional e é a prova de que a justiça penal é igual para 
todos. Paralelamente vai uma implícita lição de mobilidade social pelo avesso. Mas, 
principalmente, imola-se o bode expiatório: nossas dificuldades não são estruturais, 
não é o serviço da dívida que nos sangra, e sim aquele safado ali. (BATISTA apud 
ZACCONE, 2007, p. 61)     

É indene de dúvidas, também, que o poder de corrupção – diretamente 

vinculado à imunidade - e a capacidade de beneficiar-se de prevaricação, são fatores 

determinantes na execução da seleção do aparto penal. Estando tais faculdades intimamente 

jungidas à capacidade econômica e à posição ocupada na sociedade pelo indivíduo que 

comete um crime, reluz óbvio que a seleção das forças incumbidas da criminalização 

secundária, dar-se-á de forma mais acentuada nas camadas pauperizadas, deixando uma vez 

mais, transparecer as razões da desigual distribuição do status de criminoso, consubstanciado 

na persistente criminalização e controle dos pobres. Sendo o tráfico de drogas o negócio 

ilícito mais rentável da atualidade e, logo, com maior poder corruptor, é evidente que esse 

fator manifesta-se de forma exacerbada na seleção destes delitos.  

De outra parte, mostra-se imprescindível destacar que a criminalização do 

comércio e distribuição das substâncias tornadas ilícitas, tem sido o motor propulsor da 

privação de liberdade das mulheres, sendo tal delito responsável pela prisão de 64% (14.643 / 

22.626 = 0,64) da população feminina constituinte do sistema prisional brasileiro, segundo 

dados do InfoPen de dezembro de 2010. Em alguns estados, como MS e AC, entretanto, essa 
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proporção beira 80%, alcançando no MT alarmantes 89% (InfoPen, Dez/2010). 

Em excelente artigo (BARBOSA et alii, 2010) elaborado após a realização de 

pesquisa, durante o período de 2006 e 2008, com as condenadas por tráfico de drogas que 

cumpriam pena no Presídio Feminino de Florianópolis, identificaram-se as características das 

que são penalmente selecionadas por esse delito.  

Como era de se esperar, a análise foi enfática em revelar que até 80% das 

detidas não haviam concluído o ensino médio, que a esmagadora maioria provinha de 

localidades marginalizadas, dos morros da capital catarinense – onde obviamente o controle 

social militarizado é mais incidente -, que eram mulheres que se encontravam fora do 

mercado de trabalho formal e que explicavam que se envolveram com o tráfico por meio de 

uma relação de afeto com uma figura masculina, marido/companheiro, filho, irmão, primo, 

suprindo o papel desses por conta da prisão ou morte ou/e em virtude de necessidades 

financeiras (BARBOSA et alii, 2010).  

É inconteste que não se tratam de “baronesas” do tráfico de drogas, ocupando, 

como sempre, a ponta final do varejo do comércio ilícito, de modo que também no campo 

feminino, é corroborada a atuação seletiva do sistema penal sobre os segmentos pauperizados. 

A despeito da pesquisa ter se dado em um universo restrito, seguramente, espelha a realidade 

econômico-social das presidiárias de todo Brasil.   

Por fim, em termos de efeitos da atuação seletiva do sistema penal, urge 

ressaltar um nefasto aspecto da criminalização e da irracional ‘guerra às drogas’, embora não 

atinente a nosso país e não observado com tal intensidade aqui. Nos EUA a operacionalização 

da persecução e condenação de pessoas envolvidas com substâncias ilícitas, traduz-se em um 

desmesurado e flagrante racismo contra os negros. Consoante informa Maria Lucia Karam17 

Nos EUA, pesquisas apontam que, embora somente 13,5% de todos os usuários e 
“traficantes” de drogas naquele país sejam negros, 37% dos capturados por violação a 
leis de drogas são negros; 60% em prisões estaduais por crimes relacionados a drogas 
são negros; 81% dos acusados por violações a leis federais relativas a drogas são 
negros. Os EUA encarceram 1.009 pessoas por cem mil habitantes adultos. Se 
considerados os homens brancos, são 948 por cem mil habitantes adultos. Se 
considerados os homens negros, são 6.667 por cem mil habitantes. Sob o regime mais 
racista da história moderna, em 1993 – sob o apartheid na África do Sul – a proporção 
era de 851 negros encarcerados por cem mil habitantes. 

Diante do exposto, atesta-se que, sob o pretexto da eliminação das drogas, 

justifica-se a imposição constante de vigilância policial sobre as classes pobres, identificadas 

como classes potencialmente perigosas, quando surgem ou aumentam as possibilidade destas 
                                                
17 Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/5265. Acesso em: 23/02/2011 
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não se comportarem de forma dócil e resignada ante suas condições sócio-econômicas. Nestes 

momentos se legitima, não só para as camadas dominantes, como também para eles próprios - 

na medida em que internalizados os sensacionalistas discursos do medo da droga, do tráfico, 

do crime -, a injunção de um estado de exceção cotidiano, realizado mediante o controle 

militar da pobreza, seja no âmbito de seu ‘livre’ convívio social - ‘poder configurador 

positivo’ (ZACCONE, 2007, p. 30-31) - ou da persecução penal e da final incorporação às 

masmorras contemporâneas.  

É a implementação prática da política criminal beligerante direcionada não às 

substâncias tornadas ilícitas, mas tão somente em seu nome, alvejando, efetivamente, alguns 

indivíduos que com elas transacionam.  

Beligerante porque as forças policiais encarregadas de proceder à repressão são 

formadas e instruídas sob os parâmetros de ação, estratégias e táticas de exércitos de guerra; 

beligerante porquanto levada a efeito por meio de equipamentos e armamentos pesados 

utilizados em conflitos armados, embora contra civis; beligerante uma vez que os números de 

mortes relacionados aos enfrentamentos e ao negócio tornado ilícito superam o número de 

mortes em Estados em situações de guerra; beligerante porque constitui elemento basilar de 

sustento e reprodução da indústria e tráfico de armas; mas, acima de tudo, beligerante 

porquanto erigida a partir do paradigma, segundo o qual, seus destinatários devem receber 

tratamento tal qual ‘inimigos’ em conflitos bélicos, refletido tanto na determinação e 

aplicação de uma pauta normativo-penal diferenciada, quanto na execução de políticas de 

segurança pública, flagrantemente violadoras de princípios e garantias fundamentais, que uma 

vez normalizadas nos seios da insegurança superestimulada, gozam de ampla aceitação e 

legitimidade social.              

Mostra-se evidente, desta maneira, que afora todos os deletérios e difusos 

danos sociais engendrados e fomentados pelo proibicionismo e pela criminalização de 

selecionadas substâncias psicoativas, mencionados no capítulo II, soma-se o inútil - no que 

tange à inexistente afetação da estrutura de circulação e comércio de drogas ilícitas –, 

doloroso e dispendioso encarceramento massivo dos segmentos pobres da população e do 

setor débil do mercado ilegal de drogas que, paradoxalmente, contribui decisivamente para 

conservação e reprodução das estruturas desse gigantesco negócio ilícito, como, também, 

indiscutivelmente, converge com a função latente mais ampla do sistema penal, de 

manutenção e perpetuação do substrato econômico-social assimétrico das sociedades 

capitalistas.       
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3.3 A premente legalização de todas as substâncias psicoativas 
 

Diante do que foi expendido no presente trabalho, percebe-se que muito mais 

do que problemas relativos a imprecisões de conceitos científicos, a pontuais 

inconstitucionalidades e aberrações dogmático-jurídicas, presentes nas legislações de drogas, 

que conduzem, entre outras coisas, a arbitrariedades e ao estimulo do encarceramento massivo 

da pobreza; muito mais do que as violações a princípios e garantias universais viabilizadoras 

e/ou concretizadoras de direitos fundamentais, perpetradas por meio das normativas 

estabelecidas nas Convenções de Drogas da ONU que, incorporadas na ordem jurídica interna 

de muitos Estados, vêm acarretando a produção de legislações emergenciais e de exceção 

nesta seara; a problemática originária, promotora e irradiadora dos principais danos afetos às 

drogas, reside no paradigma proibicionista criminalizador como um todo, nos efeitos de sua 

implementação prática e nos seus discursos subjacentes, sobre os quais, a necessidade de 

alterações se faz mais do que premente. 

Neste contexto, tendo sido a proibição e a criminalização de selecionadas 

substâncias psicoativas o primeiro fundamento de uma ação global conjunta do sistema penal 

e, via de consequência, da edição de normas penais transnacionais homogêneas neste campo, 

acabou por se tornar o principal sustentáculo mantenedor da expansão do poder punitivo em 

âmbito mundial, no século passado e no atual. (KARAM, 2009, p. 6)  

Em face disso, manifesta-se inadiável a total reformulação do enfoque sobre as 

drogas em matéria de políticas públicas e o afastamento da incidência do sistema jurídico-

penal sobre as condutas a elas relacionadas – produção, distribuição, comércio, consumo – 

que não acarretem direta ou indiretamente, dano ou perigo de dano concreto a direitos ou 

interesses de terceiros. Com isso intenciona-se, em primeiro lugar, e o quanto antes possível, 

contrair a desastrosa atuação do sistema penal e minimizar as violações e danos engendrados 

pelo aparato punitivo.  

Diante dos dados mencionados no item 3.2, em que o tráfico de drogas figura 

como principal delito que encarcera no Brasil, sendo responsável por aproximadamente ¼ dos 

homens detidos e em média, 65% das mulheres, verifica-se que mudanças nessas áreas, teriam 

sensível repercussão na contenção da operacionalização seletiva e dolorosa do sistema penal. 

Demais de ser o principal motivador do crescimento do encarceramento, não só no Brasil, 

mas em todo globo, as condenações por condutas relacionadas às drogas ilegais ensejam “a 

sistemática aplicação da pena de morte em países como a China, o Vietnam, Singapura, Irã, 
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Indonésia, Malásia e Arábia Saudita” (KARAM, 2009, p. 7)  

Assim é, que a política internacional de “guerra às drogas” que, evidentemente, 

nunca logrará alcançar suas funções declaradas, isto é, extirpar a produção, comércio e 

consumo de psicoativos, em virtude do que ela pode manter seus objetivos explícitos sempre 

em alta e postergar indefinidamente suas ações, traduz-se em elemento basilar de incessante 

realimentação e recrudescimento do sistema penal.  

Nesta toada, acredita-se que o aludido câmbio deve ser pauta primordial de 

objetivo a ser erigida por militantes de movimentos de direitos humanos de todo mundo, visto 

que é, especialmente, com base nesta política criminal beligerante que se auto-legitima e 

dilata o aparato jurídico-penal, sabidamente, um dos principais instrumentalizador de 

inumeráveis violações a direitos humanos, da criminalização, ‘estigmatização’ e controle da 

pobreza e, em última análise, contribuinte com discursos condescendentes com o terror de 

Estado.  

Desta forma, surgem, historicamente, duas medidas a fim de protagonizar essas 

reformas nas políticas proibicionistas de drogas em voga: descriminalização e legalização. A 

primeira segundo Louk Hulsman (apud CARVALHO, 1996, p. 194) “é o ato e atividade pelos 

quais um comportamento em relação ao qual o sistema punitivo tem competência para aplicar 

sanções é colocado fora da competência desse sistema”. Na lição de Salo de Carvalho, autores 

de tendências minimalistas/abolicionistas, classificam a descriminalização em:  

(a) descriminalização legal, ab-rogação de lei anterior que considerava o fato ilícito –
abolitio criminis/favor rei; (b) descriminalização substitutiva (ou setorial), 
transferência da infração penal para outro ramo do Direito ou alteração da penalidade 
– reformatio legis in mellius; e (c) descriminalização judicial, decorrente da 
interpretação do juiz no caso concreto.(CARVALHO, 1996, p. 195) 

Não obstante, quando, comumente, se fala em descriminalização em matéria de 

drogas, cuida-se unicamente das condutas relativas aos consumidores das substâncias tornadas 

ilícitas, ou seja, as práticas de produtores, comerciantes e distribuidores continuam ser 

criminalizadas e sofrer intensa repressão penal. Nestes modelos que, aparentemente, se 

descolam do proibicionismo, as leis determinam “quantidades mínimas tidas como para uso 

pessoal e que não incriminam aquele que for flagrado com drogas ilícitas” (RODRIGUES, 

2003, p. 112) e, majoritariamente, passam aplicar penas administrativas a estes.  

Trata-se da descriminalização substitutiva retro indigitada que, apesar de 

representar um relativo progresso pela não imposição de pena privativa de liberdade e 

processualização em âmbito judicial, não oculta a indevida e invasiva intervenção do Estado 
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sobre condutas e hábitos privados que não transcendem concretamente a esfera individual. 

Esse, por exemplo, foi o caso de Portugal    

onde a Lei 30/2000, constantemente apresentada como um avanço, por transformarem 
contra-ordenação (isto é, em ilícito administrativo) a antes criminalizada posse para 
uso pessoal de quantidade não excedente à necessária para o consumo médio 
individual durante o período de dez dias, [...] A imposição a consumidores de drogas 
qualificadas de ilícitas de penas explícitas ou disfarçadas em sanções administrativas 
ou em tratamentos médicos, revelando a concepção que os estigmatiza na alternativa 
de que “se é enfermo, não é livre; se é livre, é mau”, sempre estará a revelar uma 
desautorizada intervenção do Estado em suas vidas privadas. Condutas desta natureza, 
sempre vale repetir, não podem ser objeto de qualquer intervenção estatal.(KARAM, 
2008, p. 262-263)    

No mesmo sentido, Thiago Rodrigues (2003, p. 133) analisa as mudanças 

ocorridas no país lusitano e em outros que descriminalizaram o usuário de drogas. 

[...] o indivíduo flagrado com essas pequenas quantidades de psicoativos fica passível 
de multas administrativas, sanções leves (trabalho comunitário, por exemplo) ou, até 
mesmo, tratamento compulsório, caso venha a ser considerado viciado. Como a 
imprecisão que acompanha as classificações das substâncias psicoativas também 
existe na tentativa de se verificar se alguém é adicto (possui adição a alguma droga), 
determinar que uma pessoa é adicta passa por caminhos pouco precisos e, por isso, 
questionáveis.   

Defronte a extensa gama de fatores psico-sociais que interagem com os 

processos fisiológicos do indivíduo e com os proporcionados pela utilização das substâncias, 

que viriam a deflagrar um quadro sintomático de dependência química, torna-se, inclusive, 

para especialistas da área – verdadeiramente comprometidos com a saúde e que não sejam 

inclinados a vieses ‘psiquiatrizantes’ - extremamente difícil e limítrofe o referido diagnóstico.  

Desta maneira, em face da fluidez e maleabilidade conceitual de ‘dependência’ 

(adição), revela-se altamente temerária, como forma progressista de substituição à prisão, a 

aplicação de tratamentos compulsórios a indivíduos em posse de drogas, realizados sob o 

pretexto de ‘humanitário’ cuidado e proteção estatal. Temerário, em primeiro lugar, porque 

violam o princípio da dignidade humana e do livre desenvolvimento da pessoa que vedam sua 

transformação forçada e, em segundo lugar, porquanto  

contrariam o princípio básico de que o êxito de qualquer tratamento, nesta área, está 
condicionado à voluntariedade de sua busca. Vaillant ensina que o começo de um 
tratamento eficaz, a longo prazo, só se dá, efetivamente, quando o médico, a família e 
o paciente concordam que este tem uma doença que o requer, para mais adiante, 
afirmar que o atendimento compulsório raramente é benéfico. [...] além disso [...] a 
“reincidência” e a interrupção do tratamento são episódios normais no processo de 
desintoxicação, nem sempre traduzindo um fracasso deste tratamento. (KARAM, 
1993, p. 54)           

Nesta senda, nunca é demais reiterar que consumidor de drogas não é 

equivalente a dependente químico e que a minoria dos que utilizam substâncias (i)lícitas, 

deságuam nessa condição. Ademais, é de se sublinhar, também, que profissionais da área 
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médica e da saúde que se relacionam com e ‘tratam’ dependentes químicos, tendem a ter uma 

visão superdimensionada e assombrada do fenômeno, em virtude de seu labor cotidiano com 

alto número de casos agudos, críticos e problemáticos.  

Na esfera da descriminalização, a observação de Thiago Rodrigues, mostra-se 

deveras pertinente. 

O que se tem percebido é que, em Estados que revisam suas políticas repressivas no 
sentido da descriminalização, os usuários não deixam de ser controlados. O fato de 
não serem mais presos não abole o controle estatal sobre o indivíduo, mas o torna 
mais sutil. Estigmatizado socialmente, o sujeito considerado pela lei como usuário terá 
para sempre em seus registros sua passagem pela polícia, encontrando dificuldades em 
sua vida profissional e permanecendo sob o olhar vigilante dos aparatos estatais 
responsáveis pela aplicação das leis antidrogas. (RODRIGUES, 2007, p. 113) 

Com efeito, muito embora a descriminalização dos consumidores seja um 

passo positivo na contração do sistema penal, é medida insuficiente para a redução e/ou 

estancamento dos principais danos e perigos relacionados, hoje, às drogas proibidas. Ao ser 

mantida a criminalização sobre a produção e o comércio, em nada é afetado o gigantesco 

mercado ilícito de onde, verdadeiramente, emanam os deletérios efeitos que se espraiam para 

toda sociedade.  

Desta maneira o modelo que se propõe mais racional e realista no trato com as 

substâncias psicoativas é o da legalização. Realista, na medida em que parte da premissa, 

historicamente reconhecida, de que sendo o ser humano um organismo psicoativo sempre 

acompanhou seu processo evolutivo e foi necessário à sua existência – para fins terapêuticos, 

litúrgicos, gregários, lúdicos, estéticos, reflexivos, filosóficos, de auto-conhecimento etc. -  

que se valesse de produtos naturais ou criados, desde o que hoje se denomina alimentos às 

drogas, para interferir em seus estados mentais, humorais, motivacionais, de percepção e 

cognição. A erradicação de psicoativos é algo tão intangível quanto indesejado pelas 

sociedades.   

Cumpre esclarecer, primeiramente, que legalizar não significa liberar, como os 

veículos de comunicação costumeiramente propagam com intuito de apresentá-los como 

sinônimos e de confundir a audiência, no sentido de que seria conferida total permissividade 

às condutas relativas às drogas.  

Liberar as drogas ilegais, isto é, ausência de controle sobre produção, consumo, 

comércio destas, parece aproximar-se mais da realidade que hoje se vive sob a proibição, em 

que, paradoxalmente, vigora um total descontrole sobre estas. Segundo Maria Lúcia Karam 
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(2009b, p.5) “o estudo ‘Monitorando o Futuro’18, o maior estudo feito nos EUA sobre atitudes 

de estudantes em relação a drogas, diz que as crianças nas escolas médias relatam que é mais 

fácil, para elas, comprar drogas ilícitas do que cerveja e cigarros”. 

Partidários da legalização estão tão somente conclamando à modificação de 

tratamento estatal diante de uma política pública (criminal) que, manifestamente, não só 

fracassou, como se mostrou exorbitantemente custosa em termos materiais e humanos, além 

de ter potencializado e criado muito mais danos que o consumo ou mesmo o abuso das 

substâncias ilícitas. Em face disso, a proposta de legalização não se mostra nem um pouco 

radical e tampouco revolucionária, mas efetivamente urgente.  

Pretende-se, assim, trazer para legalidade as atividades de produção, 

distribuição, comércio e consumo das substâncias proscritas e suas matérias-prima, a fim de 

serem retiradas das ordens jurídicas, normas por meio das quais são perpetradas sistemáticas 

violações a direitos fundamentais e que aproximam Estados democráticos a Estados 

totalitários, investidos de poderes absolutos de polícia mental e comportamental dos cidadãos 

(CARNEIRO, 2002a, p. 127). Legalizar, com intuito de conter a expansão e contrair o danoso 

poder punitivo que seleciona, estigmatiza, controla e encarcera os segmentos social e 

economicamente debilitados.   

Legalizar objetivando a eliminação das enormes margens de lucros que 

sustentam e perpetuam indefinidamente o mercado ilegal de drogas, o qual é fonte essencial 

de arrimo das indústrias bélicas e do comércio ilegal de armas e, logo, da violência. 

Igualmente, legalizar para reduzir enorme parcela de violência e mortandade decorrentes das 

disputas pelo mercado, dos enfrentamentos com ações concretas da política criminal 

beligerante e sobre indivíduos que nada tem a ver com a “guerra às drogas”. Legalizar para 

abrandar, significativamente, a corrupção de agentes estatais, a deterioração de instituições 

públicas e diminuir o estímulo a outras atividades ilícitas relacionadas ao mercado ilegal 

(lavagem de dinheiro, exploração de menores, prostituição) ou para aquisição de drogas.  

Sem embargo, há que se elucidar que a legalização não é uma solução mágica, 

como se julgou ser o proibicionismo. “[...] a necessária legalização não acabará com toda 

violência e a corrupção, nem com todas as outras condutas negativas ou indesejáveis, 

criminalizadas ou não. A legalização não é, nem pretende ser, panacéia para todos os males” 

(KARAM, 2009, p. 59) Ela somente reduzirá danos e riscos gerados pelo proibicionismo 
                                                
18 Johnston, L., Bachman, J. & O'Malley, P. Monitoring the Future: National Survey Results on Drug use, 1975-
2000, Volume 1: Secondary School Students (Bethesda, MD: NIDA, 2001).  
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criminalizador, mas, evidentemente, não terá o condão de acabar com problemas de saúde 

vinculados ao consumo problemático, compulsivo ou abusivo das substâncias, hoje ilegais, 

ainda que, sob um ambiente de regulamentação, estes poderão ser significativamente 

atenuados. 

Sublinhe-se, por outro lado, que mercados clandestinos e contrabando de 

drogas subsistirão mesmo após a legalização. Contudo, eles serão residuais, de pequena 

monta, muito menos significativos, poderosos e armados, ao contrário do que sucede, quando 

todo um mercado de produtos de alta demanda é ilegal. Existirão da mesma forma como se 

observa, ainda hoje, com a produção e comércio ilegal de tabaco e álcool que, no entanto, não 

se consubstanciam em um relevante problema social.  

Há que se ressaltar para os (dissimuladamente) incautos que, quem propugna a 

legalização de drogas tornadas ilícitas, não as está defendendo, fazendo apologia destas e/ou 

afirmando que não existem potenciais de riscos à saúde relacionados à sua utilização. Ao 

contrário, se está pretendendo trazer, ao máximo, a questão ao lume das análises científicas, 

retirando-as do maniqueísmo demonizador e obscurantista que paira sobre elas, a fim de que 

possam ser vistas e estudadas como compostos bioquímicos, cada qual com suas 

especificidades, propriedades, potencialidades negativas e positivas e cujos perigos de 

consumo, estão relacionados a inúmeros fatores e não vinculados à existência das substâncias 

em si.  

Repisa-se, ainda que pareça óbvio: por mais que se lhes queira imputar a 

responsabilidade (bode expiatório) pelas mazelas dos homens e do mundo, elas continuam 

sendo objetos inanimados, de modo que o ponto fulcral para se compreender os eventuais 

danos à saúde por elas acarretados está, muito mais nos indivíduos, em seus comportamentos 

e coexistências, do que em suas propriedades fármaco-químicas.  

Assim, os riscos objetivos fisio-psicológicos (à saúde individual) associados ao 

consumo destas – isto é, não se contabilizando os problemas criados pela ilegalidade da 

política proibicionista –, apesar de varáveis, estão intimamente relacionados à toxicidade 

aguda – margem entre a dose com a qual o consumidor obtém o efeito desejado e a dose com 

a qual ocorre uma reação tóxica específica - e crônica – danos a longo prazo - da substância e 

a seu potencial dependógeno, os quais, por sua vez, resultam necessariamente graduados de 

acordo com o comportamento do consumidor. Ademais, somam-se a estes fatores, a 

vulnerabilidade fisiológica/psicológica de cada consumidor, a preparação da droga e o método 

de administração. (ROLLES, 2009, p.16-17)  
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Como referido no item 2.3 do presente trabalho, todos estes elementos que 

mensuram os riscos à saúde individual, são potencializados negativamente pela 

criminalização, seja pela adulteração, impurezas e desconhecimento do potencial tóxico das 

substâncias ilegalmente comercializadas; pelo consumo descuidado e não higiênico na 

clandestinidade; pela dificultação do diálogo, da busca de esclarecimentos e informações; pela 

introdução de complicador à assistência e ao tratamento eventualmente necessário diante da 

revelação de uma prática ilegal; pela (auto-)marginalização e (auto-)estigmatização 

alimentadora de quadros depressivos e auto-destrutivos; pelo preconceitos na aplicação de 

medidas de redução de riscos e danos.  

Como já referido a criminalização obstaculiza a realização de estudos na área e 

a divulgação de seus resultados que não se coadunem com a visão proibicionista de mostrar a 

nocividade das drogas proscritas. Emblemático caso nesse sentido foi o do principal membro 

do Governo Britânico do Conselho sobre Abuso de Drogas, Prof. David Nutt19, que foi 

demitido, em 2009, após expor pesquisa desenvolvida que concluiu que álcool e tabaco eram 

muito mais prejudiciais, individualmente e à sociedade, que outras substâncias ilícitas.  

Por outro lado, ao contrário do que habitualmente se pensa, quanto maior o 

potencial nocivo à saúde vinculado a uma substância, maior é a necessidade de legalização 

dela, pois como mencionado, na inútil contenda para extirpar as substâncias, o que sucede é a 

total ausência de controle sobre estas.       

A intervenção criminalizadora do Estado sobre o mercado de determinadas drogas 
entrega esse mercado a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não 
estão sujeitos a quaisquer limitações reguladoras de suas atividades. Um dos maiores 
paradoxos da proibição está no fato de que a ilegalidade significa exatamente a falta 
de qualquer controle sobre o supostamente indesejado mercado. 

São os criminalizados agentes que decidem quais as drogas que serão fornecidas, qual 
seu potencial tóxico, com que substâncias serão misturadas, qual será seu preço, a 
quem serão vendidas e onde serão vendidas. (KARAM, 2010, p. 19)  

Legalizar implica em regulamentar, por meio de uma estrutura normativa que 

realmente regule, fiscalize e controle a produção, a disponibilidade, os produtos e qualidade 

destes, o comércio e o consumo de todas as substâncias psicoativas (i)lícitas, sobretudo das 

mais danosas. Por este motivo, argumentos parciais que reproduzem a lógica maniqueísta e 

artificial entre drogas boas ou más, lícitas e ilícitas, mais inofensivas ou mais mortais, para 

sustentar a legalização da maconha ou da folha de coca, vistas como ‘drogas leves’, ao passo, 

que se deveria manter a proibição de ‘drogas pesadas’, não fazem sentido se o que se almeja é 

                                                
19 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/alcool-e-mais-prejudicial-para-a-sociedade-que-crack-e-
heroina-diz-cientista-ingles. Acesso em: 12 dez 2010 
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a proteção da saúde e a redução de efeitos nocivos.  “Não existem drogas “boas” ou “más”, 

mas apenas formas mais ou menos saudáveis ou mais ou menos danosas de usá-las” 

(KARAM, 2009, p.64)  

À vista disso, pode-se, estrategicamente, aquiescer que se deva legalizar, 

inicialmente, a cannabis. Primeiro, porque ela consiste na principal droga ilícita consumida o 

que reduziria sensivelmente o mercado ilegal e, segundo, para desmistificar a idéia arraigada 

no senso-comum de que o consumo e a produção se disseminariam de forma descontrolada. 

Mas não ao fundamento de que ela é uma droga “leve”, “boa” ou uma “erva natural”.   

Limitações reguladoras podem ser visualizadas, com clareza, no próprio âmbito das 
substâncias psicoativas, bastando pensar nas diversas restrições legais a que estão 
submetidas a produção, a distribuição e o consumo das drogas lícitas. 

A regulamentação, o controle e a fiscalização das substâncias a serem legalizadas 
podem e devem ser feitos da mesma forma que já são regulamentados, controlados e 
fiscalizados a produção e o comércio de medicamentos e suas substâncias ativas, 
bebidas (alcoólicas ou não), cigarros e outros produtos derivados do tabaco, alimentos 
e quaisquer outros bens e produtos que eventualmente envolvam risco à saúde pública. 
(KARAM, 2009, p. 19)  

Por óbvio, embora todas as substâncias psicoativas possuam essa mesma 

essência, cada droga possui características e efeitos primários distintos, o que sucede, 

inclusive, dentro de uma mesma classe de drogas, bastando-se pensar nas diferentes potências 

entre fermentados e destilados alcoólicos. Assim, a regulamentação, o controle e a 

fiscalização, evidentemente, deverão observar essas diferentes características e efeitos 

primários das substâncias. (KARAM, 2009, p. 64)  

A organização não-governamental Transform Drug Policy Foundation, a partir de 
investigações e experiências, desenvolveu um documento (ROLLES, After the War on Drugs: 
Blueprint for Regulation, 2009, p. 5-6) que aponta caminhos iniciais não absolutos e, flexíveis 
de acordo com necessidades e prioridades localizadas, para modelos regulamentadores de 
como poderia ser, na prática, diferentes mercados legais para cada diferente espécie de droga 
hoje ilícita. Destaque-se que os modelos propostos, baseiam-se em regimes atuais de licença e 
controle de substâncias já comprovadamente eficazes.   

Conquanto o relatório seja extremamente minucioso nas medidas para 

implementação concreta da legalização e, sua leitura, na íntegra, se faça imprescindível, 

permitir-se-á assinalar algumas observações pertinentes e elucidativas. No que tange à 

produção, asseveram que não haveria grandes problemas na incrementação da produção legal, 

uma vez que a produção de ópio e seus derivados, da coca, cocaína e da cannabis, para fins 

médico-terapêuticos, já é realizado, legalmente, por empresas farmacêuticas sob vigilância e 

controle estatais, inclusive, de qualidade (Idem, p.9-10). 

Com controle de disponibilidade das substâncias, mas não limitação, que 
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poderia estimular o mercado clandestino, poder-se-á medir, regular de forma mais construtiva, 

e compreender os impactos reais de políticas determinadas e de eventuais necessidades de 

modificações (Idem, p. 10-11).  

No âmbito do controle dos produtos, as drogas devem estar disponíveis em 

medidas padronizadas, com unidades de droga cuidadosamente calculadas caso a caso. Para 

evitar o desvio ilícito a mercados secundários, micro-marcadores garantiriam a identificação 

da origem dos produtos. No que se refere aos preços, salientam que deve haver um equilíbrio 

entre a necessidade de dissuasão de uso indevido, e a redução de incentivos ao ingresso de 

vendedores ilícitos, tomando-se em conta, também, que com altos preços, podem-se fomentar 

reações delitivas por parte de consumidores para aquisição das drogas. Desta forma, vender 

por preços abaixo do mercado ilícito, ao mesmo tempo, com produtos de qualidades 

confiáveis, impactaria substancialmente o negócio paralelo (Idem, p.11-12). 

As embalagens deveriam se submeter ao mesmo controle das embalagens 

farmacêuticas, a prova de manipulação por crianças, com informações completa sobre a 

droga, incluindo efeitos, riscos, contra-indicações, grupos de risco etc., ao mesmo tempo em 

que evitando informações comerciais e vedando conteúdos promocionais (Idem, p. 12).  

Quanto ao controle dos fornecedores e pontos de venda, pode-se destacar a 

proibição total de atividades de publicidade, promoção ou marketing de todas as drogas, 

incluindo, obviamente, álcool e tabaco. Nesta esfera, também, devem ser controladas a 

localização e densidade dos pontos de venda, com restrições ao redor de lugares de especial 

preocupação pública (escolas, universidades, enfim, lugares frequentados por crianças e 

jovens) (Idem, p. 12)  

No que concerne aos controles dos compradores e consumidores finais, o 

acesso a menores de idade deve ser estritamente restringido ou de todo impedido. A 

disponibilidade controlada apoiaria esforços preventivos mais amplos, com aportes 

financeiros para informações mais claras e precisas sobre o consumo das drogas e seus riscos. 

Naturalmente, alguns jovens continuaram tendo acesso e consumiram drogas e é essencial que 

estes tenham acesso sem nenhum temor a tratamentos e programas apropriados para redução 

dos efeitos nocivos (Idem, p.13) 

Para os adultos e para alguns tipos de drogas mais danosas, poder-se-ia 

solicitar a apresentação de uma licença para aquisição da substância, que garantiria que o 

indivíduo compreendesse completamente os riscos inerentes ao seu uso (Idem, p. 14).  
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Com efeito, a legalização, similar ao moldes acima expostos, não conduzirá a 

uma produção, comércio e consumo irrefreados e descontrolados, levando a maior parte dos 

cidadãos a consumir drogas, tornando-se dependentes e assim acarretando a falência dos 

sistemas públicos de saúde e o caos das sociedades, como gostam de propagar os adeptos do 

proibicionismo criminalizador. Repita-se: legalizar não significa dizer que as drogas são boas. 

As pessoas não deixam de consumir drogas porque são ilegais e tampouco virão a consumi-

las se tornadas legais. Não há indivíduos esperando a legalização para que venham a consumir 

as drogas hoje ilícitas.  

Aliás, vale mencionar que pesquisa realizada pelo Zogby, nos EUA, em dezembro de 
2007, registrou 99% de respostas negativas à indagação sobre se, uma vez legalizadas 
drogas como cocaína ou heroína, os entrevistados passariam a consumi-las, assim se 
projetando um consumo de tais substâncias em proporções semelhantes às já 
ocorrentes. Vale também mencionar que, na Holanda, onde o consumo de derivados 
da cannabis é acessível nos tolerados coffee-shops, pesquisa realizada em 2005 
registrou um percentual de apenas 12% de consumidores entre os jovens de 15 a 24 
anos. Nos EUA, conforme pesquisa referente a 2004-2005, esse percentual era de 
27,9% de consumidores entre os jovens de 18 a 25 anos. (KARAM, 2009, p.61) 

Acompanhante necessário da interdição de publicidade e do marketing para 

todas as drogas seria um indispensável e rigoroso controle pelos órgãos governamentais, a fim 

de evitar estruturas concentradas de mercado de modo que a produção e o comércio não sejam 

monopolizados ou oligopolizados por grandes corporações transnacionais. Por outro lado  

iniciativas individuais, familiares, comunitárias e microempresarias [...] poderiam ser 
[...] estimuladas no campo do cultivo e da produção dessas substâncias. Tanto bebidas 
como vinhos, cervejas ou aguardentes, como cultivadores de fumos de qualidade, ou 
de “canabicultores”, deveriam ser estimulados com apoio creditício e fiscal. 
(CARNEIRO, 2009 , p. 9) 

Tal qual ocorre atualmente no mercado de substâncias psicoativas lícitas, a 

incidência de tributação sobre lucros e rendimentos oriundos das atividades de produção e 

comércio das drogas hoje ilícitas, que passariam às finanças legais, somados à economia dos 

enormes orçamentos alocados com à repressão e seus consectários jurídico-penais, poderiam 

ser investidos em programas e ações que realmente atuassem na saúde pública nesse campo.  

Poder-se-ia criar um Fundo Social (CARNEIRO, 2009, p.8) com os recursos 

arrecadados, para implementação de projetos de grande abrangência para prevenção, 

educação, redução de danos, desabituação e tratamento de dependência química para os que 

efetivamente padecessem de consumos abusivos e problemáticos  - que são a minoria dos 

consumidores – e assim desajassem se submeter a tais programas. Reitere-se, também, que os 

recursos devem ser investidos na ampliação de medidas que produzam melhores condições 

sócio-econômicas e na garantia de diretos básicos das populações carentes que, muitas vezes, 
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são as causas subjacentes desencadeadoras de consumos precários, compulsivos e abusivos.  

No caso de drogas de potencial dependógeno mais elevado como heroína, 

crack, vale mencionar programa pioneiro de fornecimento supervisionado implementado na 

Suíça,  

Foram instaladas clínicas onde os usuários de heroína poderiam entrar e injetar a 
droga até três vezes ao dia, com seringas limpas, sob supervisão médica. Mas, lá 
estavam também assistentes sociais, educadores e especialistas em mercado de 
trabalho, tentando fazer com que seus clientes deixassem a heroína e construindo uma 
relação de confiança com eles. Os resultados foram a inocorrência de qualquer morte 
por overdose relacionada a esse projeto, a menor taxa per capita de AIDS e hepatites 
dentre todos os países da Europa, e até mesmo o declínio no número de novos 
usuários em heroína. (KARAM, 2010, p.11-12)   

Por óbvio, da mesma forma em que há responsabilização de indivíduos que 

consomem substâncias psicoativas lícitas de forma irresponsável, sem que isso afete as 

atividades de produção e comércio destas, como sucede, por exemplo, com a direção de 

veículos em vias públicas sob a influência de álcool, expondo a perigo a incolumidade de 

terceiros, igualmente deverá ocorrer com as substâncias tornadas novamente legais (KARAM, 

2009, p. 64-65).  

Desta maneira, a incidência de normas de responsabilização já existentes ou 

novas, tanto na seara penal como cível, ocorreria quando realmente o consumidor assim se 

conduzisse, isto é, provocasse danos ou colocasse em perigo de dano concreto, direitos (vida, 

saúde, bens etc.) ou interesses de terceiros. E não como acontece atualmente, em que há uma 

presunção de que todo usuário se portará de forma irresponsável, punindo-o ao nível de uma 

suposição (virtualidade) do que este irá fazer e não do que realmente fez, lógica esta, que 

remonta ao pernicioso e autoritário direito penal de autor.                  

Nesse contexto, vale mencionar que estudos realizados por psiquiatras, citado 

por Thiago Rodrigues (2004, p. 15) identificaram modos e usos controlados de psicoativos 

estabelecidos pelos próprios consumidores.   

[...] os grupos de usuários tendem a estabelecer padrões de consumo controlado, 
“definindo o que é uso aceitável e condenando os que fogem a esse padrão (...), 
limitando o uso a meios físicos e sociais que propiciem experiências positivas e 
seguras [e] identificando efeitos potencialmente negativos” a fim de evitá-los ou para 
acudir os que necessitarem (1997, p. 111).[...] o uso balizado por padrões definidos 
existe também no espaço urbano, estando presente em diversas “subculturas” 
(MacRae e Simões, 2000). Em uma palavra, os autores buscam demonstrar que 
práticas sociais podem e são construídas na localidade com o objetivo de colocar 
pautas de uso que, tal qual regras dietéticas encontráveis em diversas culturas, fixam 
regras destinadas ao autocontrole (Fernandez, 1997) [...] No entanto, há que se 
reparar que se usos controlados podem existir, a desmesura não poderá jamais 
ser abolida. As intenções de cada um são pessoais e intransferíveis, e podem ser 
na direção de usos continuados e prazerosos ou não. (grifou-se) 
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Com efeito, consumos compulsivos, abusivos e/ou mesmo auto-destrutivos, 

tanto de substâncias psicoativas como de outros inúmeros produtos materiais que ingerimos, 

jamais deixarão de estar presentes, contudo em um ambiente de legalidade, seguramente, 

poderão ser mais facilmente identificados, observados, controlados e, eventualmente, tratados. 

Por outro lado, é indene de dúvidas que a premente legalização afetará 

economicamente a vida de inúmeras pessoas que dependem do negócio ilícito de drogas para 

sua subsistência, entretanto, os riscos de morte prematura, violações, supressão da liberdade e 

todos irradiados danos sociais, parecem não valer a pena para manutenção ilegalidade.     

A legalização não constituirá uma catástrofe econômica para os que dependem desse 
mercado ilegal. É a já existente falta de oportunidades no mercado legal e o já 
existente sistema econômico baseado na exploração e na exclusão que causa 
catástrofes econômicas. Esses existentes fatores econômicos e sociais impelem 
indivíduos a arriscar sua liberdade e suas vidas trabalhando ou negociando em um 
mercado ilegal, ou realizando outras espécies de atividades ilegais para sobreviver, 
ainda que não consigam se manter vivos por muito tempo. (KARAM, 2009, p.60)  

Se os motivos que dão ensejo a urgente legalização de drogas proscritas são 

múltiplos e vigorosos, igualmente os interesses que se beneficiam do proibicionismo 

criminalizador são robustos e se esforçarão, intensamente, para manutenção desta deletéria 

política criminal transnacional.  

[...] os grandes bancos mundiais não têm interesse no desmantelamento da ilegalidade, 
já que os bilhões de narcodólares deixariam de fluir por seus cofres e sistemas de 
transação financeira, assim como as indústrias bélicas não desejariam ver esse conflito 
internacional encerrado. (RODRIGUES, 2003, p. 118) 

O fim dessa inútil e desastrosa “guerra às drogas” repercutiria, também, nos 

orçamentos destinados a recursos materiais e humanos dos poderes jurídico-policial-prisional 

e no substrato que legitima ingerências militares e político-econômicas feitas sob o manto de 

cooperação internacional. Afetar-se-ia, outrossim, os que se locupletam com a corrupção 

oriunda do negócio ilícito e as indústrias do tratamento da dependência química que são, em 

grande parte, favorecidas com o manipulado alarme social que as drogas ilegais suscitam. 

Naturalmente, na mesma medida em que se tencione pela legalização, estes 

poderosos grupos bradarão, ferozmente, os discursos morais, de saúde e segurança pública 

que circundam as drogas, pelo ‘bem da humanidade’. Sem embargo, tão logo for trazido, de 

forma ampla, o debate para o âmbito da racionalidade e da ciência, afastando-se do 

maniqueísmo, dos mitos, do pânico social e da neo-inquisição, em pouco tempo, sucumbirá o 

proibicionismo criminalizador.   

Uma maior tolerância com as diferenças, que permita a compreensão de que nem tudo 
que se desconhece ou que majoritariamente se rejeita é necessariamente mau, bem 
como a percepção de que eventuais adições – não só a drogas – são fatos da vida que 



107 
 

devem ser enfrentados, não com repressão, mas com soluções nascidas da 
convivência, da solidariedade e da aproximação ao conflito, criarão condições para 
uma efetiva redução dos riscos e dos danos que eventualmente possam resultar de um 
consumo excessivo, descuidado ou descontrolado de substâncias psicoativas, sejam as 
já lícitas, sejam as ainda etiquetadas de ilícitas. (KARAM, 2009, p. 65) 

As sociedades contemporâneas que se querem democráticas, plurais, 

garantidoras de direitos fundamentais e das liberdades humanas, devem exigir, o quanto antes 

que as Políticas Criminais de Drogas sejam transmudadas em Políticas Públicas de Drogas, 

legalizando a produção, distribuição, comércio e consumo de todos psicoativos. 
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CONCLUSÃO 

O referencial histórico é imprescindível para a compreensão e o desvelamento 

de fatores que circundam, permeiam e influenciam determinados fenômenos sociais 

apresentados na atualidade. Substâncias psicoativas sempre estiveram presentes nas mais 

diversas culturas e civilizações e desempenharam funções úteis aos seres humanos para fins 

médico-terapêuticos, devocionais, gregários, lúdicos, filosóficos, festivos, artísticos etc.  

Não obstante, exatamente por este potencial privilegiado de influenciar a 

dinâmica de cognição, percepção, humor, motivação dos organismos e, estimular a liberação 

de compostos cerebrais endógenos, especialmente os relacionados ao prazer, contou, sempre, 

com usos desmesurados e descontrolados por determinados indivíduos. 

À diferença do que ocorreu no último século em que foi implementada a 

proscrição internacional homogênea a quase todas as nações do globo de algumas substâncias, 

o controle social, outrora, nesta seara, era majoritariamente realizado com normas de condutas 

construídas localmente e não impostas por um poder supranacional, coercitivo arrimado na 

criminalização e abstinência total da utilização dessas.  

Na maioria dos casos, buscava-se não a erradicação das substâncias, mas meios 

para que delas se pudesse extrair melhores efeitos e minimizar os danos sociais. Mesmo 

porque os poderes institucionais não detinham legitimação e, tampouco, instrumental assíduo 

e suficiente para controlar a vida íntima e comportamental dos cidadãos, cujos pontos 

extremos de manifestação radicam na autonomia de eleição do que será em seu corpo 

ingerido, na livre disposição dele e de sua vida.   

A formação do sistema-mundo decorrente do colonialismo e da dinamização 

econômica do incipiente capitalismo mercantil guarda estreita relação com as substâncias 

psicoativas. A ânsia pelo domínio dos mercados dos novos artigos e gêneros, oriundos 

principalmente do oriente, que aguçavam as sensações e prazeres dos habitantes europeus, 

impulsionou as navegações e a colonização mundial.  Paulatinamente o incremento da oferta 

dessas novas mercadorias e a disseminação de se consumo, se prestaram a formar e 

incorporarem-se aos hábitos das populações mundiais.  

Boa parte do comércio intercontinental e, assim, da acumulação primitiva do 

capital, que passou a incluir América e África, estava alicerçado na produção e comércio de 

substâncias psicoativas, como açúcar, álcool, chocolate (cacau), ópio, chá, pimentas, 

especiarias, mate, tabaco, café, coca, cânhamo etc, compondo, assim, a base fiscal dos 
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Estados modernos. Grande parcela dos ciclos econômicos nas relações metrópoles-colônias, 

do século XV ao século XX, tiveram por substrato esses produtos e, dessa maneira, guerras 

comerciais foram, constantemente, travadas pelo domínio desses mercados.  

Diante disso, pode-se evidenciar que proibição de algumas, constituiu-se em 

elemento vigoroso utilizado para detonar desequilíbrios econômicos entre as potências 

mundiais, como realizado pela intenção da interdição do ópio (Convenção de Haia), liderada 

pelo então emergente EUA, com vistas a frear o desenvolvimento dos concorrentes impérios 

europeus, em especial a Inglaterra e França.  

A realidade dos EUA, berço do proibicionsimo, no fim do século XIX e 

começo do século XX, auxilia a explicar a proscrição internacional de alguns psicoativos.      

Justamente pelas utilizações de psicoativos implicarem em alterações 

sensoriais e perceptivas e fomentarem sensações prazerosas, sendo habitualmente vinculadas 

a práticas sexuais e ao vício, encontraram o veemente rechaço e condenação moral de grupos 

religiosos puritanos, numerosos naquele país, completamente avessos aos deleites da carne, 

identificados como condutas pecaminosas.  

Ademais a utilização de psicoativos tradicionais, a princípio, foi associada a 

populações exógenas dos EUA. À desconfiança peculiar que sempre suscitam os estrangeiros, 

com seus hábitos e comportamentos incomuns, somou-se a percepção de que estes 

disputavam os trabalhos e passavam a ameaçar os valores cristãos dos brancos estadunidenses 

e a identidade nacional com as perigosas substâncias por eles consumidas – 

mexicanos/maconha, chineses/ópio, irlandeses/álcool, negros/cocaína e heroína. Essa situação 

invariavelmente formou caldo de cultura para manifestações de intolerância e apresentou-se 

como um eficiente pretexto para o controle político dessas populações marginais. Forma-se 

assim o discurso moral do proibicionismo, assentado nas idéias de perversão e degeneração. 

A lógica produtivista encetada na Revolução Industrial e seus consectários do 

século XX, fordismo e taylorismo, dão ensejo à busca de extração máxima de valor-trabalho 

da força de trabalho, conduzindo, a fim de conseguir este afã, ao monitoramento e fiscalização 

da vida íntima e privada da mão-de-obra. A racionalização da produção e do trabalho 

industrial estava a demandar um controle coercitivo do comportamento e dos hábitos – 

incluindo-se o sexo- dos trabalhadores e, logo, das drogas utilizadas que não confluíssem com 

ou atrapalhassem a eficiência produtiva. Exemplo claro foi a tentativa frustrada da Lei Seca.  

O argumento médico da saúde pública é forjado por meio de publicidades 
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calcadas na pedagogia do medo, expondo a degradação da saúde física e mental de alguns 

consumidores abusivos, apontados como representação da realidade de todos os consumidores 

de substâncias psicoativas.  

Com a proeminência dos discursos morais e médico é instaurado o paradigma 

do proibicionismo legal, primeiramente e internamente com força nos EUA e depois, a partir 

da década de 60, com as Convenções de Drogas editadas sob a égide da ONU, difundindo-se 

a quase todas as nações do globo. 

Neste contexto, ressalte-se que o desponte, sobretudo a partir da década de 50, 

da indústria farmacêutica com a elaboração, sob regimes de monopólios de patentes, de 

diversos psicofármacos como sucedâneos à utilização dos psicoativos tradicionais, tem como 

contraponto fundamental a interdição internacional destes.    

Assim, a implementação transnacional da criminalização das atividades 

produtivas, de comércio e consumo, direcionadas, eminentemente, às substâncias psicoativas 

tradicionais derivadas de três plantas de utilização milenar – cannabis, coca e papoula-, faz 

surgir o rentável, global e expansivo negócio do ‘tráfico de drogas’.  

Possuindo tais produtos uma constante e elevada demanda, a criminalização 

engendrou a hipertrofia dos lucros desse mercado clandestino. Somam-se aos custos de 

produção regulares: dispêndios com armas, equipamentos e indivíduos para proteção contra as 

ações repressivas; gastos com a corrupção de agentes estatais necessários à manutenção do 

negócio; contabiliza-se, também, no preço, as possibilidades de perda das mercadorias com 

apreensões; e, ainda, adiciona-se o valor do risco da supressão da vida ou da liberdade dos 

que são arregimentados para realizar o transporte das drogas, seja em pequena ou alta escala.  

Associe-se a isso tudo, a ausência de pagamento de tributos e obrigações 

trabalhistas e, logo, tem-se mercadorias artificialmente hipervalorizadas e hiperlucrativas. 

Diante disso, incentiva-se, incessantemente, pelos elevados ganhos e, a despeito dos riscos de 

morte e de prisão, o ingresso de indivíduos em suas atividades empresariais e laborais. A 

demanda permanente recriando a oferta faz com que o recrudescimento da repressão e, 

portanto, o incremento do risco, aumente o valor das drogas e, obviamente, estimule o 

negócio ilícito que pretensamente objetiva reprimir.  

Verifica-se, assim, que a produção e o comércio de drogas proscritas crescem 

não apesar da proibição criminalizante, mas, justamente, favorecidas por esse mecanismo 

proibicionista.  
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Como efeito do advento da criminalização, a violência e a letalidade passam a 

ser acompanhantes necessários desse mercado clandestino em virtude dos enfrentamentos 

com as forças policiais, das disputas pelo domínio do mercado, da impossibilidade de 

resolução de conflitos por meios legais - cobranças de dívidas, p.ex., - e pelos próprios efeitos 

da marginalização decorrente, tão somente, da criminalização primária que, por sua vez, é 

exacerbada pelo paradigma de repressão bélico.   

Gradualmente a produção e o comércio de substâncias tornadas ilícitas ao 

ganharem corpo e tornaram-se a principal fonte de rendimentos das atividades ilegais 

estimulam a criminalidade em outras áreas e, obviamente, a corrupção de agentes estatais, 

afetando, sensivelmente, os aparelhos estatais. Torna-se, também, base de sustento da 

indústria e do tráfico de armas. 

As vultosas rendas ilícitas fluem desembaraçadamente e sem contribuições aos 

cofres públicos, pelas mais diversas instituições bancárias internacionais, reaquecendo o 

capitalismo financeiro-especulativo que remunera a reprodução do capital e não o trabalho e 

nos quais encontram poderosos aliados interessados na manutenção da proibição.     

Todos esses aspectos – violência, letalidade, corrupção de agentes estatais, 

inflação da criminalidade, armamentismo, economia clandestina imiscuída na economia legal 

- substancialmente originados e alavancados pela criminalização internacional, servem para 

estruturar o terceiro e, talvez, o mais importante e insidioso ponto de esteio do tripé do 

proibicionismo: o discurso da segurança pública.  

Vale destacar, mais importante e insidioso, em primeiro lugar, porquanto 

concebido e engendrado pela própria proibição. Em segundo, porque ocasionador dos efeitos 

mais danosos e espraiados relacionados, atualmente, às drogas proibidas, os quais são 

dissimuladamente apresentados como oriundos da disseminação das drogas e não como 

decorrentes das políticas criminais direcionadas a elas. Em terceiro, na medida em que 

assentado sob o pretexto de eliminação ou redução da circulação e consumo de substâncias 

psicoativas, objetivo que jamais logrará, pode perenemente (re)legitimar e manter as ações e 

políticas indefinidamente presentes. E, em quarto lugar, porque o que se expõe como sendo a 

solução da questão – a criminalização e a proibição – é o próprio impulsionador e 

realimentador do volumoso negócio clandestino de onde defluem os verdadeiros riscos e 

danos relacionados às drogas. É o mesmo que, a fim de se neutralizar um veneno, ministrar 

com o rótulo de antídoto, mais e mais do próprio veneno.     
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Desta sorte, ao convergir para as ‘drogas ilícitas’ todos os problemas e torná-

las em elemento apto a suscitar medos e inseguranças vinculados à saúde mental e física dos 

homens, à condutas viciosas que deturpam os valores, a família e os ‘bons costumes’, 

somando-se, ainda, à violência, criminalidade, corrupção, deterioração de instituições 

públicas e estímulo do armamentismo, concita-se, facilmente a opinião pública com a idéia de 

que elas são o demônio encarnado. Em face disso, a busca por sua eliminação prescinde de 

quaisquer limites, bem como quaisquer medidas legislativas ou de políticas públicas criminais 

com este fito, estão de antemão chancelados. Converteram-se no bode expiatório por 

excelência e o que se faça sob os desígnios de seu combate pode ser sempre justificado. 

Confeccionou-se, deste modo, a carta branca para o desenvolvimento galopante 

da política criminal internacional beligerante direcionada às substâncias tornadas ilícitas e aos 

que com elas transacionam, inaugurada com a declaração de “guerra às drogas” de Nixon.      

Beligerante porque as forças policiais encarregadas de proceder à repressão de 

crimes comuns são formadas e instruídas sob os parâmetros de ação, estratégias e táticas de 

exércitos de guerra; beligerante porquanto levada a efeito por meio de equipamentos e 

armamentos pesados utilizados em conflitos armados, embora contra civis; beligerante uma 

vez que os números de mortes relacionados aos enfrentamentos e ao negócio tornado ilícito 

superam o número de mortes em Estados em situações de guerra; beligerante porque constitui 

elemento basilar de sustento e reprodução da indústria e tráfico de armas; mas, acima de tudo, 

beligerante porquanto erigida a partir do paradigma, segundo o qual, seus destinatários devem 

receber tratamento tal qual ‘inimigos’ em conflitos bélicos, refletido tanto na determinação e 

aplicação de uma pauta normativo-penal diferenciada, quanto na execução de políticas de 

segurança pública, flagrantemente violadoras de princípios e garantias fundamentais. 

Não por menos, as drogas são invocadas no plano da geopolítica e ações sob o 

manto da cooperação internacional nesta matéria, passam a ser utilizadas indiscriminadamente 

para encobrir interesses políticos e econômicos da ingerência hegemônica estadunidense, com 

aviltamento da soberania e a crescente militarização dos países alvos.      

O parâmetro bélico torna-se o paradigma de segurança pública para o controle, 

tão somente da criminalidade que brota dos rincões miseráveis não contemplados, nem 

contempláveis, na ciranda da sociedade de consumo.  

O aparto punitivo agiganta-se e tal qual, como ocorre quando o escopo é 

combater produtos contrabandeados e ‘pirateados’, em que as ações das agências de 
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criminalização secundária concentram-se nos camelôs e nos vendedores ambulantes, no caso 

do tráfico de drogas, restou evidente que a seleção criminalizante incide sobre os elos mais 

fracos, débeis e vulneráveis da estrutura desse mercado ilícito: a ponta final do varejo. 

Enquanto isso conservam-se indenes à criminalização, os que mantêm as atividades mais 

rentáveis do atacado do empreendimento, ou seja, os que comandam o investimento, a 

produção, a comercialização e a lavagem do dinheiro. 

Desarmados, atuando sozinhos, sem affectio societatis e apoio de grandes 

organizações, presos em flagrante, com pequenas quantidades de drogas e quando elas estão 

em circulação, primários, sem antecedentes criminais e que não praticavam outros delitos, é 

esse o perfil da maioria dos encarcerados pelo sistema penal brasileiro por tráfico de drogas, 

destoando, gritantemente, do estereótipo do ‘narcotraficante’ difundido massivamente nas 

agências de comunicação social.  

A persecução penal a este delito, consistente na principal justificação para 

expansão do poder punitivo global visto que se retroalimenta, continuamente, de sua 

intrínseca inoperância e ineficácia funcional, tem sido responsável: pela explosão do inútil, 

dispendioso e doloroso encarceramento massivo da pobreza no Brasil e no mundo; pela 

majoritária causa de privação da liberdade das mulheres brasileiras; por reforçar os 

estereótipos e a ‘estigmatização’ do processo de criminalização seletiva; por impulsionar a 

associação entre classes pobres e classes perigosas, redundando no recrudescimento da 

criminalização e vigilância militar sobre estas; bem como pela edição de legislações de 

exceção, por meio das quais são perpetradas sistemáticas violações a direitos fundamentais, 

aproximando democracias a Estados policiais máximos e onipresentes.  

Além disso, tem exercido função intervencionista nessa economia ilegal, o que 

tem contribuído, decisivamente, para conservação e reprodução das estruturas desse 

gigantesco negócio ilícito, na medida em que, ao somente eliminar os setores mais frágeis e 

substituíveis deste mercado, concentra e blinda as rendas no circuito mais lucrativo, ou seja, a 

passagem do ilegal para o legal.  

Igualmente, ao promover encarceramento em massa, converge com e exacerba 

a função latente mais ampla do sistema penal, isto é, de manutenção e perpetuação do 

substrato econômico-social assimétrico das sociedades capitalistas, vez que, distribuindo 

desigualmente a criminalização e o status de criminoso, garante, ao mesmo tempo, a 

‘disciplinarização’ e a sujeição resignada das camadas pauperizadas ao preenchimento das 

vagas dos segmentos baixos do mercado de trabalho (in)formal e/ou, alternativamente, após o 
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cumprimento da pena na prisão, o fornecimento de mão-de-obra disposta a aceitar ofertas de 

labor em condições precárias e mal remuneradas.       

Assim, ante a patente constatação de que essa transnacional política criminal 

não só se mostrou complemente ineficaz em alcançar seus objetivos explícitos – as drogas 

hoje são mais consumidas, baratas, diversificadas, potentes e acessíveis – como 

exorbitantemente custosa em termos materiais e humanos, além de ter potencializado, criado e 

irradiado muito mais danos e riscos do que o consumo ou mesmo o abuso e a dependência às 

substâncias ilícitas, subsistir mantendo-a, revela-se da mais absoluta irracionalidade.  

  Em face disso, a legalização, isto é, a elaboração de uma normativa estatal 

que efetivamente, regule, fiscalize e controle a produção, a disponibilidade, os produtos e 

qualidade destes, o comércio e o consumo de todas as substâncias psicoativas (i)lícitas, 

sobretudo das mais nocivas, manifesta-se, realmente, premente.  

Legalizar com o objetivo de: a) retirar das ordens jurídicas normas violadoras 

de direitos fundamentais; b) conter a expansão e contrair o danoso poder punitivo; c) solapar a 

elevada margem de lucro vinculado ao negócio ilegal; d) reduzir enorme parcela de violência 

e mortandade relacionada ao mercado ilícito; e) retirar importante fonte de sustento da 

indústria de equipamentos e armas de guerra e o tráfico destas; f) diminuir poderoso elemento 

de corrupção de agentes estatais e de deterioração de instituições públicas; g) afastar substrato 

de legitimação de ingerência internacional; h) realocar os enormes orçamentos destinados aos 

inúteis consectários jurídicos, policiais, prisionais desta política criminal, para centros de 

tratamento e reabilitação públicos para dependentes químicos que, efetivamente, solicitem-

necessitem e para programas de educação que ensinem a como se utilizar drogas de maneira a 

causar menos riscos e danos possíveis; i) tributar as rendas e lucros das drogas para formação 

de um fundo público a ser utilizado para promoção de saúde pública; j) reduzir a nocividade à 

saúde individual que é potencializada pela criminalização e pelo conseguinte comércio de 

substâncias adulteradas, impuras e sem o conhecimento do potencial tóxico, bem como pelo 

consumo descuidado e não higiênico realizados no mercado ilegal; k) facilitar o diálogo, a 

busca de esclarecimentos, informações e tratamentos; l) abrandar a (auto-)marginalização e 

(auto)estigmatização dos usuários fomentadora de quadros depressivos e auto-destrutivos.        

Enfim, desentorpecer a razão para legalizar e transmudar a Política Criminal de 

Drogas em Política Pública de Drogas constitui-se em medida de urgência internacional. 
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