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RESUMO  

  

O consumo de substâncias entorpecentes – que passou a ser criminalizado a partir do século 

passado em grande parte do mundo, inclusive no Brasil – tem se tornado pauta de várias 

discussões recentes. Tutelado pela Lei 11.343/06 – Lei de Drogas –, o tipo penal referente ao 

consumo de drogas foi posto em questionamento no país através do Recurso Extraordinário 

635.659, que – contraposto ao direito fundamental à intimidade e à vida privada, estabelecido 

pela Magna Carta brasileira – resultou na análise da sua compatibilidade com a legislação 

nacional por meio do controle de constitucionalidade. O presente trabalho apresenta a análise, 

em consonância com os princípios basilares do Direito Penal e com o direito fundamental à 

intimidade e à vida privada estabelecido na Constituição Federal de 1988, das políticas públicas 

brasileiras sobre drogas. Verificou-se que a criminalização do consumo de drogas não atingiu 

os resultados esperados, além de acarretar maiores danos à saúde pública. Além disso, 

constatou-se que o artigo 28 não está em consonância com o direito fundamental à intimidade 

e à vida privada e com os princípios penais da taxatividade, ofensividade, intervenção mínima 

e proporcionalidade.  

  

Palavras-chave: Direito Penal. Lei de Drogas. Direito Fundamental à Intimidade, à Vida 

Privada.  

Recurso Extraordinário 635.659.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

O governo estadunidense, no início do século XX, convocou reuniões 

internacionais visando impor aos países signatários determinações específicas de coibição do 

uso de opiáceos e cocaína que não estivessem em acordo com recomendações médicas, dando 

início às políticas de proibição do consumo1 de drogas no ocidente. Dessa maneira, a história 

da criminalização das drogas no Brasil, conforme pesquisa realizada por Jonatas Carlos de 

Carvalho (2011), decorre de uma internalização de movimentos proibicionistas realizados pelos 

Estados Unidos da América – gerando, décadas depois, as políticas repressivas habitualmente 

denominadas de “guerra contra as drogas”.  

A política proibicionista de drogas brasileira está intimamente ligada à legislação 

internacional. Em 1936, em decorrência da conferência conhecida como Convenção para a 

repressão do tráfico ilícito das drogas nocivas, ocorreu o fortalecimento da política 

internacional contra o tráfico de drogas, em que houve participação do Brasil, promulgada em 

decreto pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 1961 foi criada a Convenção Única de Nova 

York sobre Entorpecentes, promulgada no Brasil pelo decreto 54.216 de 27 de agosto de 1964, 

delegando às Nações Unidas a atribuição legal da fiscalização internacional de entorpecentes, 

sendo as demais convenções anteriores revogadas. Desde então, foram realizadas diversas 

reuniões internacionais visando aprimorar a legislação repressiva, solidificando o seu vigor 

internacional.  

Na atualidade, as políticas criminais sobre drogas vigentes no Brasil são abrangidas 

pela Lei Federal 11.343/2006 – popularmente conhecida como Lei de Drogas –, promulgada 

dia 23 de agosto de 2006, influenciada pelo contexto histórico mundial da época – 

criminalizando todos que participam da cadeia de circulação dos tóxicos. Em seu artigo 1, a Lei 

institui o SISNAD  

– Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – e conceitua “droga”, em 

seu parágrafo único, como sendo a substância ou produto capaz de causar dependência, 

atribuindo sua especificação à norma complementar – atualmente de responsabilidade da 

Portaria da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) número 344, de 12 de maio 

de 1998.  

 
1 A Lei 11.343/06 não tipifica o consumo em si – mas apenas as condutas apresentadas no artigo 28, que antecedem 

o consumo. Entretanto, para fins didáticos, optou-se por ignorar a terminologia adequada, utilizando o termo 

“criminalização do consumo” para abranger todas as condutas abarcadas pelo supramencionado artigo.  
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Tramita no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário número 

635.659/SP, distribuído em 2011, com repercussão geral, que pede a declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, que criminaliza quem pratica a conduta de 

adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar – artigo 

referente ao tipo penal do consumo de drogas.  

Os principais argumentos utilizados pelos que defendem a inconstitucionalidade do 

mencionado dispositivo legal são embasados no direito constitucional fundamental à intimidade 

e a vida privada, bem como nos princípios penais da ultima ratio, da ofensividade, da 

taxatividade e da razoabilidade ou proporcionalidade, ao passo que no entendimento do 

Ministério Público, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, porque o uso pessoal de droga 

colabora, independentemente de outras atitudes, para a propagação do vício no meio social, 

sendo um crime de perigo abstrato.  

O Ministro Edson Fachin esclarece o seu posicionamento sobre a matéria em seu 

voto no supracitado Recurso Extraordinário no sentido de que a criminalização do consumo de 

drogas fundamenta a tutela penal do uso de drogas na proteção dos demais indivíduos que 

podem sofrer as consequências das ações de quem utiliza substâncias entorpecentes. Entretanto, 

o Ministro salienta que para tutelar as demais condutas excessivas advindas dos usuários de 

drogas – a citar o furto ou roubo para sustentar o vício – o Direito Penal já oferece tipificação 

específica, devendo o indivíduo ser submetido a elas e não pelo consumo da droga em si (STF, 

2015). Dessa maneira, o que pode gerar consequências aos demais indivíduos não é o consumo 

de tóxicos em si, mas as condutas derivadas do uso – assim como qualquer outra conduta 

privada ou pública poderia derivar-se em uma ação igualmente reprovável (STF, 2015).  

Em contrapartida à legislação brasileira atual, diversos países têm adotado políticas 

públicas mais humanitárias no que tange ao consumo de algumas drogas, abandonando o 

modelo punitivo e visando priorizar a saúde dos usuários e dependentes químicos, como no 

Canadá, Uruguai, Holanda, Portugal, diversos Estados dos Estados Unidos, Argentina e 

Colômbia. A descriminalização do consumo e a própria legalização das drogas têm se tornando 

alternativas não só de apoio aos usuários, mas como poderosos instrumentos de combate ao 

tráfico ilícito de entorpecentes – que não se mostrou abalado com as políticas repressivas 

instauradas desde o início do último século.  
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Dados do EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 

– agência da União Europeia que analisa e dissemina informações sobre drogas e 

toxicodependência – apontam o crescimento de mortes por overdose anualmente na Suécia, 

país que possui alto controle do uso de entorpecentes, contando com forte política de 

criminalização do uso. Em 2016, a quantidade de mortos por overdose no país por milhão de 

habitantes foi de aproximadamente 24 vezes maior que em Portugal – país em que houve a 

descriminalização de todas as drogas e que além de possuir quantidade menor de casos de 

overdose, conta com taxa decrescente de ocorrências ao longo dos anos.  

Nesse diapasão, tendo em vista o recente posicionamento mundial quanto às 

políticas sobre drogas mais humanitárias e liberais, adotando modelos em que o consumo de 

determinadas drogas – ou a totalidade delas – é descriminalizado ou, até mesmo, legalizado, 

questiona-se: há embasamento suficiente no ordenamento jurídico brasileiro para sustentar a 

inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas – 11.343/06, sendo viável buscar políticas 

sobre drogas mais eficientes, de maneira que se possa vislumbrar o consumo de drogas 

possuindo como referencial a saúde pública dos usuários e dependentes em contrapartida ao 

modelo repressivo atualmente vigente?  

Para solucionar o problema supracitado, postularam-se as seguintes hipóteses: I) 

em acordo com os princípios penais da ultima ratio, lesividade, taxatividade e razoabilidade ou 

proporcionalidade, bem como o direito fundamental à intimidade e a vida privada, é possível 

afirmar que o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional; II) ao descriminalizar – ou legalizar 

– determinadas ou todas as drogas para consumo pessoal, o Estado ganha mais liberdade para 

tratar os usuários de drogas como doentes, retirando estigmas decorrentes da criminalização da 

conduta, conseguindo uma maior eficiência na reinserção social dos usuários e dependentes de 

drogas; III) o tráfico de drogas seria enfraquecido com uma possível legalização das drogas, 

podendo o estado recolher impostos com o comércio lícito, gerando recursos que poderiam ser 

investidos em outras áreas, como na educação ou em políticas de redução de danos.  

A relevância jurídica da presente pesquisa está centrada na busca de uma legislação 

mais clara e em consonância com o Direito Constitucional e o Direito Penal, bem como estudar 

alternativas menos nocivas aos usuários e dependentes, buscando uma reinserção social mais 

efetiva. O Recurso Extraordinário número 635.659, citado anteriormente, carrega repercussão 

geral – o que eleva o interesse geral acerca do tema e a importância da análise da problemática 

sugerida acima.  
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Para tanto, a presente pesquisa irá se desenvolver mediante uma abordagem 

qualitativa, buscando compreender a política de drogas adotada pelo Brasil. Quanto aos 

objetivos, a pesquisa escolhida será exploratória e explicativa, visando explicitar os problemas 

decorrentes da supracitada Lei, bem como identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrência desses fenômenos. Através do método dedutivo, será feita uma análise de 

constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas – 11.343/06. As técnicas abordadas na 

pesquisa serão o estudo de caso, analisando o Recurso Extraordinário 635.659/11, de 

repercussão geral; pesquisa bibliográfica, percorrendo livros, jurisprudência, artigos e sites da 

internet; e pesquisa documental, analisando a legislação pertinente ao tema – Lei 11.343/06 e 

Constituição Federal da República de 1988 – bem como possíveis portarias, sentenças e 

acórdãos para contribuir com a cientificidade do trabalho.  

Além desses assuntos, foram explorados, no segundo capítulo, a matéria 

constitucional quando à inconstitucionalidade de determinada lei, bem como a principiologia 

penal e constitucional referente ao tema, apresentando pontos necessários para compreensão da 

pesquisa, como as consequências negativas produzidas pelo artigo 28. Posteriormente, é feita a 

análise de constitucionalidade do consumo de substâncias entorpecentes, baseados nos 

princípios penais e no direito fundamental à intimidade e à vida privada. No quarto capítulo, 

constam os problemas – no plano prático – produzidos pela norma posta em estudo, seguidos 

das sugestões de alternativas à criminalização.  

A presente pesquisa apontou que a saúde pública se beneficiaria com a declaração 

de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06. O atual modelo de políticas públicas 

sobre drogas afasta os usuários e dependentes do sistema de saúde, além de ter demonstrado ser 

insuficiente para coibir o consumo de drogas. O incentivo às práticas e políticas de Redução de 

Danos em conjunto com a não criminalização do uso de drogas demonstraram ser o modelo 

menos danoso à sociedade.  
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2 ESTUDOS PRELIMINARES DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

Inicialmente, é necessário contextualizar as vigentes políticas sobre drogas no 

Brasil, bem como a conjuntura jurídica que permeia o tema, presentes no Direito Constitucional 

e no Direito Penal, objetivando uma argumentação posterior mais clara. Cumpre, também, 

conceituar determinadas expressões utilizadas ao longo da pesquisa.  

  

2.1 Inconstitucionalidade da Lei  

O sentido atual dado à Constituição recai sobre as principais funções de instituir e 

fixar as competências dos principais órgãos do Estado, determinar sua direção e estipular a 

separação dos poderes, definindo os controles recíprocos entre tais órgãos; bem como precisar 

os limites das ações dos órgãos estatais, resguardando a esfera da autodeterminação dos 

indivíduos e grupos que pertencem a determinado Estado, garantindo os seus direitos 

fundamentais e concedendo determinada segurança jurídica aos seus indivíduos (MENDES; 

BRANCO, 2017).  

Em decorrência do poder constituinte originário, tem-se que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, promulgada dia 5 de outubro do mesmo ano, carrega 

uma hierarquia superior às demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição 

brasileira, de maneira oposta às demais normas infraconstitucionais, não retira sua validade de 

nenhum outro diploma legal superior – trazendo no seu próprio texto legal os fundamentos do 

Estado brasileiro.  

No Título II da Carta Constitucional estão afirmados os direitos e garantias 

fundamentais. Esses direitos e garantias, mesmo que não expressos, funcionam como 

reguladores da legislação infraconstitucional, por conterem aplicabilidade imediata e por 

estarem situados em posição hierarquicamente superior no ordenamento jurídico brasileiro. 

Dessa maneira, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo explicam:  

A Constituição brasileira de 1988 filiou-se a essa tendência, conforme se lê no §1º do art.  
5º do Texto, em que se diz que “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. O texto se refere aos direitos fundamentais em 

geral, não se restringindo apenas aos direitos individuais. O significado essencial 

dessa cláusula é ressaltar que as normas que definem direitos fundamentais são 

normas de caráter preceptivo, e não meramente programático. Explicita-se, além 

disso, que os direitos fundamentais se fundam na Constituição, e não na lei – com o 

que se deixa claro que é a lei que deve mover-se no âmbito dos direitos fundamentais, 

não o contrário. [...] Os juízes podem e devem aplicar diretamente as normas 

constitucionais para resolver os casos sob a sua apreciação. [...] Os juízes, mais do que 

isso, podem dar aplicação aos direitos fundamentais mesmo contra a lei, se ela não se 

conformar ao sentido constitucional daqueles. (MENDES; BRANCO, 2017, p. 152).  
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Ademais, de maneira complementar aos direitos e garantias constitucionais, cumpre  

ressaltar a relevância constitucional dos princípios norteadores do Direito Penal – que se 

tornaram fundamentais para a garantia do cidadão contra abusos do Estado no que concerne à 

liberdade individual. Conforme explicitado por Cezar Roberto Bitencourt em seu manual de 

Direito Penal, o pensamento iluminista – movimento intelectual que dominou a Idade Moderna 

– trouxe contribuições relevantes para a mudança do caráter cruel predominante do Direito 

Criminal durante o absolutismo. É possível extrair a atual magnitude da principiologia penal 

das palavras de Bitencourt:  

Hoje poderíamos chamar de princípios reguladores do controle penal, princípios 

constitucionais fundamentais de garantia do cidadão, ou simplesmente de Princípios 

Fundamentais de Direito Penal de um Estado Social e Democrático de Direito. Todos 

esses princípios são garantias do cidadão perante o poder punitivo estatal e estão 

amparados pelo novo texto constitucional de 1988. Eles estão localizados já no 

preâmbulo da nossa Carta Magna, onde encontramos a proclamação de princípios 

como a liberdade, igualdade e justiça, que inspiram todo o nosso sistema normativo, 

como fonte interpretativa e de integração das normas constitucionais, orientador das 

diretrizes políticas, filosóficas e, inclusive, ideológicas da Constituição, que, como 

consequência, também são orientativas para a interpretação das normas 

infraconstitucionais em matéria penal. (BITENCOURT, 2018, p. 51).  

  

No Estado Social e Democrático de Direito, a legislação penal deverá ser interpretada  

em conformidade ao sistema penal constitucional englobando os seus princípios limitadores do 

poder punitivo estatal, que se demonstram indissociáveis do Direito Penal. Os princípios podem 

ser expressos, como o princípio da legalidade – artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal –, 

ou implícitos, mas que contam com observância obrigatória e são orientadores de todo o sistema 

normativo. (GRECO, BRAGA, 2011).  

Em consequência do exposto, salienta-se que o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Lei de 

Drogas – posto em estudo no presente trabalho, só deveria exprimir efeitos no mundo jurídico 

caso obedeça aos ditames da Magna Carta e seus princípios fundamentais.  

2.1.1 Controle de Constitucionalidade  

Ao reconhecer a supremacia da Constituição, cumpre explicitar a forma de defesa dos  

direitos e garantias presentes em seu texto – permitindo-se, para tanto, o controle de 

constitucionalidade. O Recurso Extraordinário foi o instituto constitucional utilizado para 

colocar em discussão judicial, perante o STF, o artigo 28 da Lei de Drogas, objetivando 

incidentalmente a sua declaração de inconstitucionalidade.  

O caso concreto que antecedeu o Recurso Extraordinário de número 635.659, em  
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síntese, se iniciou com a propositura da ação penal pelo Ministério Público, atribuindo a 

Francisco Benedito de Souza a prática do ilícito tipificado pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 – 

que, em seu caput e incisos, descreve:  

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

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os 

efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. (BRASIL, 2006).  

  

Consta na denúncia que, no dia 21 de julho de 2009, agentes penitenciários teriam  

encontrado pequeno pacote contendo 3 gramas de maconha para consumo pessoal na cela do 

presidiário Francisco. A ação penal foi julgada procedente, condenando o acusado a prestação 

de 2 meses de serviços à comunidade. Entretanto, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, 

argumentando que a conduta do então recorrente carecia de tipicidade, fundamentando na 

inconstitucionalidade do supracitado artigo em relação ao disposto no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição da República de 1988, que assegura o direito à intimidade e à vida privada das 

pessoas.  

O Ministério Público, apresentando contrarrazões de apelação, reforçou a sua tese de  

constitucionalidade, aduzindo que o bem jurídico tutelado pelo artigo é a saúde pública, e que 

o consumo de droga colabora, independentemente de outras atitudes, para a propagação do vício 

no meio social, sendo um crime de perigo abstrato – ou seja, um crime que não exige efetiva 

lesão nem o perigo concreto ao bem jurídico protegido pela norma, que, no caso da Lei de 

Drogas, é tido como sendo a sociedade. A Turma Recursal do Juizado Especial negou 

provimento, mantendo a decisão inicial. Por fim, o réu Francisco, assistido pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, interpôs o Recurso Extraordinário, objeto de análise da 

presente pesquisa.  

  

2.2 Consequências negativas referentes ao artigo 28 da Lei 11.343/06  

Na esteira do que foi exposto, serão introduzidas consequências – trazidas no curso do  

processo judiciário referente a norma estudada – com a finalidade de compreender a relevância 

do tema proposto. Serão explicitados a insegurança jurídica decorrente da falta de 

estabelecimento de parâmetros objetivos para a diferenciação entre o consumo e o tráfico; as 
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dificuldades enfrentadas por usuários quanto ao acesso à saúde e reinserção na sociedade e, por 

fim, a natureza jurídica do supramencionado artigo.  

  

2.2.1 Insegurança jurídica  

O principal ponto posto em debate no curso do procedimento judiciário referente ao  

dispositivo presente no artigo 28 da Lei 11.343/06, versa sobre a ausência de um critério 

objetivo que sirva de parâmetro para distinguir a posse de droga para consumo pessoal e o 

tráfico de entorpecentes. Conforme o §2 do referido artigo, o legislador atribuiu ao juiz a 

responsabilidade de diferenciar a finalidade da posse da droga, de acordo com análise baseada 

na natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições da ação, as 

circunstâncias sociais e pessoais e segundo à conduta e aos antecedentes do agente – visto que, 

o artigo 33 do mesmo diploma legal, que corresponde ao tipo penal referente ao tráfico, engloba 

todas as condutas descritas no artigo 28.  

A inércia da Lei de Drogas quanto a uma maneira objetiva de diferenciação dos tipos  

penais referidos anteriormente reflete uma insegurança jurídica indevida. O Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, em voto no Recurso Extraordinário 635.659, 

explicitou algumas consequências:  

É preciso estabelecer um critério por alguns motivos óbvios. O primeiro, 

naturalmente, é diminuir a discricionariedade judicial e uniformizar a aplicação da lei, 

evitando que a sorte de um indivíduo fique ao sabor do policial ou do juiz ser mais 

liberal ou mais severo. O segundo, mais importante ainda, é que a inexistência de um 

parâmetro objetivo não é neutra. Ela produz um impacto discriminatório que é 

perceptível a olho nu e destacado por todas as pessoas que lidam com o problema: os 

jovens de classe média para cima, moradores dos bairros mais abonados, como regra, 

são enquadrados como usuários; os jovens mais pobres e vulneráveis, que são alvo 

preferencial das forças de segurança pública, são enquadrados como traficantes. (STF, 

2015, p. 11).  

  

2.2.2 Dificuldade de acesso à saúde pelos usuários e dependentes como consequência do 

estigma criado pela criminalização das condutas relacionadas ao consumo 

 

Dentre os vários tipos de políticas públicas sobre drogas, destaca-se uma básica  

diferença de nomenclatura. O modelo predominante de regulamentação sobre drogas é o de 

proibição, que prevê sanções criminais em todas as fases de circulação de tóxicos – desde a 

produção até o consumo. A Lei de Drogas adotou o modelo de despenalização (conforme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal) em que a pena de prisão foi removida nos casos 
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de consumo de drogas, permanecendo penas alternativas – conforme citado no tópico anterior. 

A descriminalização, no que lhe concerne, remove o tratamento criminal de quem consome 

tóxicos. Já na legalização, são permitidas atividades ligadas ao comércio e produção de drogas, 

como ocorre com álcool e tabaco.  

Os modelos que seguem com a descriminalização ou a legalização reduzem o estigma  

negativo que o tipo penal responsável pela criminalização impõe aos usuários e dependentes de 

entorpecentes. Dessa maneira, o acesso à saúde e às políticas públicas de ressocialização e 

recuperação torna-se facilitado, conforme guia divulgado pela Plataforma Brasileira de Política 

de Drogas (PBPD) – organização brasileira que reúne especialistas dedicados a estudar e 

promover a reforma política de drogas. Por conseguinte, o modelo adotado atualmente no Brasil 

reflete um efeito inverso ao esperado pela própria norma adotada, afastando os usuários do 

sistema de saúde.  

Em consonância com a legalização e a descriminalização, têm-se adotado programas e  

práticas denominadas de Redução de Danos (RD) que almejam a mitigação dos danos causados 

pelo uso de drogas às pessoas que não podem, não conseguem ou não querem parar de consumi-

las. As políticas de Redução de Danos são norteadas pelo respeito à liberdade e autonomia do 

usuário ou dependente, construindo conjuntamente ao usuário algumas formas de cuidado – 

levando em conta o seu contexto. Um exemplo prático de uma das primeiras estratégias de RD 

foi a distribuição e troca de seringas, que buscava evitar que usuários de drogas injetáveis 

contraíssem doenças como hepatites e HIV, na década de 80 (PBPD, 2018).  

  

2.2.3 Natureza jurídica de crime do artigo 28 da Lei 11.343/06  

O instituto da reincidência, circunstância que sempre agrava a pena quando não  

constituir ou qualificar o crime – conforme artigo 61 do Código Penal Brasileiro –, é atribuída 

ao sujeito que sofreu qualquer condenação irrecorrível por crime cometido, enquanto não 

transcorrido o prazo de 5 anos a partir do cumprimento ou da extinção da pena (BITENCOURT, 

2018). Dessa maneira, o réu que comete uma contravenção penal e, posteriormente, um crime, 

não é considerado reincidente.  

No ano de 2007, levantou-se uma questão a respeito da natureza jurídica do artigo 

28, debatida pelo Recurso Extraordinário número 430.105. A decisão acordada pelos Ministros, 

sob a presidência do Ministro Sepúlveda Pertence, foi no sentido de que o referido artigo possui 
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natureza jurídica de crime. Sendo assim, apesar de despenalizado, o usuário de entorpecentes 

conta com os efeitos penais referentes à reincidência. Em sustentação oral feita no Recurso 

Extraordinário que almeja a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 de maneira 

incidental, Rafael Muneratti – Defensor Público do Estado de São Paulo – apresentou caso 

concreto em que o Superior Tribunal de Justiça havia mantido a condenação de um indivíduo 

por 5 anos e 10 meses por tráfico de entorpecentes porque ele era reincidente por uso de 

entorpecentes. O Defensor ainda afirmou que a condenação anterior custou a esse indivíduo 4 

anos a mais de pena, além do regime fechado – posto que, caso fosse réu primário, 

provavelmente incidiria o §4 do artigo 33 da referida Lei, que permite a redução da pena de um 

sexto a dois terços. 
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3 ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS À 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONDUTAS RELACIONADAS AO CONSUMO 

DE DROGAS TIPIFICADO PELA  

LEI 11.343/06  

Consoante ao que foi apresentado nos capítulos anteriores, torna-se necessária a 

análise dos fundamentos jurídicos que percorrem a hipótese da inconstitucionalidade do aludido 

artigo 28. O estudo a ser apresentado engloba argumentos colhidos no curso da instrução 

processual do referido Recurso Extraordinário 635.659, bem como em doutrinas e artigos. 

Salienta-se que o rol de juristas que apoiam a teoria da inconstitucionalidade do artigo 28 é 

extenso, incluindo os Ministros do STF Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.  

Dessa maneira, serão explanados os princípios penais constitucionais da ultima 

ratio, da ofensividade, da taxatividade e da razoabilidade ou proporcionalidade, bem como o 

direito constitucional fundamental à intimidade e à vida privada. Todos os fundamentos 

jurídicos a serem estudados apresentam incompatibilidade com a norma em questão e contam 

com superior hierarquia – por serem extraídos do Direito Constitucional e do Direito Penal, 

como demonstrado no capítulo anterior – em relação à Lei de Drogas.  

  

3.1 Direito fundamental à intimidade e à vida privada  

Consta expresso no artigo 5º, X da Magna Carta de 1988, que “são invioláveis a  

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; ” (BRASIL, 1998). Assim, verifica-se 

que está consagrado o direito fundamental à intimidade e à vida privada no texto constitucional.  

Apresentar o significado e traçar os exatos contornos do direito fundamental à  

intimidade demonstra-se uma árdua tarefa, em decorrência de sua generalidade – visto que 

direitos fundamentais não apresentam conceitos uniformes e absolutos.   

Dessa maneira, nas palavras de Rogério Greco e Romulo Rhemo Palitot Braga, tem-

se que:  

Conceituar direito à intimidade não é tarefa das mais fáceis. É extremamente difícil, 

na verdade, não somente conceituar o que venha a ser direito à intimidade como 

também traçar os seus exatos contornos, fazendo uma distinção entre o público e o 

privado. Segundo Ekmekdjian, intimidade é a faculdade que tem cada pessoa de 
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dispor de uma esfera, âmbito: privativo ou reduto infranqueável da liberdade 

individual, o qual não pode ser invadido por terceiros, sejam particulares ou o próprio 

Estado, mediante qualquer tipo de intromissões, as quais podem assumir diversos 

símbolos. (GRECO, BRAGA, 2011, p. 17).  

  

Conforme salienta o Ministro Luís Roberto Barroso, a intimidade e a vida privada 

são resultado do conteúdo do direto fundamental à privacidade. O direito de privacidade, por 

sua vez, reserva um espaço na vida das pessoas que apresenta imunidade a interferências 

externas tanto por parte do Estado quando dos demais indivíduos da sociedade. Ao mesmo 

tempo que Barroso destaca a autodeterminação individual em decorrência da dignidade da 

pessoa humana, ele reconhece que é dever do Estado limitar a liberdade dos indivíduos em prol 

de direitos de terceiros. Entretanto, ao relacionar os danos causados pelo álcool e pelo tabaco 

com os danos causados pelo consumo de maconha – nome popular da droga Cannabis, que 

possui o tetrahidrocanabinol (THC) como princípio ativo –, o Ministro conclui que é indevido 

utilizar o aparato penal para coibir o uso da droga. (STF, 2015).  

Ao proferir seu voto sobre a matéria objeto do Recurso Extraordinário (RE) 

635.659, que estuda a constitucionalidade da norma posta em estudo, assim se pronuncia o 

Ministro Gilmar Mendes:  

Nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade, 

à intimidade, à honra e à imagem. Deles pode-se extrair o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação. A proteção do indivíduo 

contra interferências que se estimem indevidas por parte do Estado pode ser atalhada, 

dessa forma, com a invocação do princípio da liberdade geral, que não tolera restrições 

à autonomia da vontade que não sejam necessárias para alguma finalidade de raiz 

constitucional, e mesmo pelo apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa 

humana, que pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, 

tão larga quanto possível, no quadro dos diversos valores constitucionais. É sabido 

que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar 

tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, 

o direito à vida privada e à autodeterminação. (BRASIL, 2015, p. 36).  

  

Por conseguinte, salienta-se que apesar da dificuldade de conceituação e 

delimitação do direito à intimidade e à vida privada, todas as tentativas de definição 

apresentadas acima contam com um ponto em comum: os três juristas outorgam a todos os 

indivíduos, no diapasão de sua vida privada, um escopo intangível de liberdade que jamais 

deveria ser afetado pelos demais indivíduos e pelo Estado, em decorrência do direito 

fundamental à privacidade – seja por meio da intimidade consagrada pelo artigo 5º, X da 

Constituição Federal, ou por meio da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, o aludido 

direito fundamental assegura aos indivíduos a autonomia individual e a liberdade – 

resguardando o desenvolvimento da personalidade e a autodeterminação dos indivíduos.  
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A interpretação feita pelo Ministro Gilmar Mendes – Relator do RE 635.659 – 

também não considera válida a tutela penal do consumo de drogas tendo em vista o direito à 

privacidade. Para o Relator, a escolha individual de consumir drogas não é fundamento 

suficiente para sobrepor o direito à intimidade e à vida privada, visto que inexistem 

consequências negativas coletivas suficientes decorrentes do consumo de entorpecentes a ponto 

de justificar a atribuição de efeitos criminais à conduta do usuário. O Ministro entende que é 

uma ofensa à privacidade e à intimidade do usuário a criminalização da posse de drogas para 

consumo, mas entende ser válida a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas 

substâncias.  

Passemos, então, a analisar os princípios do Direito Penal da ultima ratio, da 

ofensividade, da taxatividade e da razoabilidade ou proporcionalidade, relacionando-os com o 

artigo 28 da Lei 11.343/06.  

  

3.2 Princípio Penal da Ofensividade  

O princípio da ofensividade – ou lesividade – visa coibir a atividade legislativa no que  

tange à autodeterminação pessoal, exigindo efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico 

posto em tutela. Nesse sentido, nas palavras de Rogério Greco em sua doutrina “Curso de 

Direito Penal”, é possível entender:  

O princípio da lesividade, cuja origem se atribui ao período iluminista, que por 

intermédio do movimento de secularização procurou desfazer a confusão que havia 

entre o direto e a moral, possui, no escólio de Nilo Batista, quatro principais funções, 

a saber: a) proibir a incriminação de uma atitude interna; b) proibir a incriminação de 

uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor; c) proibir a incriminação de 

simples estados ou condições existenciais; d) proibir a incriminação de condutas 

desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. (GRECO, 2011, p. 51).  

  

Dessa maneira, conforme a locução nullum crimen sine iniuria – traduzindo-se como  

não há crime sem ofensa ao bem jurídico –, as proibições advindas da legislação penal só podem 

ser justificadas quando as ações do agente causarem danos aos direitos de terceiros. É em 

decorrência do princípio da lesividade que não são puníveis a autolesão e a tentativa de suicídio, 

visto que são ações que não excedem o âmbito do autor. O referido princípio, de igual maneira, 

é contrário a punições em decorrência de pensamentos ou sentimentos pessoais – já que, 

novamente, não acarretam danos exteriores ao agente. Amoldam-se, também, no escopo 

protetivo do princípio da ofensividade, a proibição de tipos penais contrários à pessoa do agente 
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– jamais penalizando o que a pessoa é, mas somente suas ações – visando estancar o 

estabelecimento de um possível direito penal do autor; e a proibição da aplicação de leis penais 

a condutas imorais, desprezadas pela sociedade – desde que não atinjam bens de terceiros. 

(GRECO, 2011).  

Não obstante ao amplo escopo protetivo do princípio, cumpre delimitar a sua  

importância à presente pesquisa. Nas palavras do jurista Cezar Roberto Bitencourt:  

Para que se tipifique algum crime, em sentido material, é indispensável que haja, pelo 

menos, um perigo concreto, real e efetivo de dano a um bem jurídico penalmente 

protegido. Somente se justifica a intervenção estatal em termos de repressão penal se 

houver efetivo e concreto ataque a um interesse socialmente relevante, que represente, 

no mínimo, perigo concreto ao bem jurídico tutelado. Por essa razão, são 

inconstitucionais todos os chamados crimes de perigo abstrato, pois, no âmbito do 

Direito Penal de um Estado Democrático de Direito, somente se admite a existência 

de infração penal quando há efetivo, real e concreto perigo de lesão a um bem jurídico 

determinado. Em outros termos, o legislador deve abster-se de tipificar como crime 

ações incapazes de lesar, ou, no mínimo, colocar em perigo concreto o bem jurídico 

protegido pela norma penal. Sem afetar o bem jurídico, no mínimo colocando-o em 

risco efetivo, não há infração penal. (BITENCOURT, 2018, p. 64).  

  

Entende-se por crime de perigo abstrato, de maneira sintética, o delito penal que carece  

de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma – punindo o agente puramente por ter 

praticado um comportamento contrário a lei, presumindo o perigo dessa ação 

independentemente do resultado atingido. Bitencourt entende que, para legitimar os crimes de 

perigo abstrato, é imprescindível a demonstração de um possível resultado de dano ao bem 

jurídico tutelado.   

Conforme exposto anteriormente, o artigo 28 da Lei de Drogas é classificado como  

delito de perigo abstrato, buscando resguardar a saúde pública como bem jurídico tutelado. 

Entretanto, no plano prático, não é possível observar a efetivação dessa lesão, consoante ao 

exposto pelo Ministro Barroso, que apesar de ter argumentado de maneira restritiva ao consumo 

da maconha – visto que o caso concreto que antecedeu sua fala refere-se ao consumo dessa 

droga –, a sua tese pode ser ampliada ao consumo das demais substâncias entorpecentes:  

O principal bem jurídico lesado pelo consumo de maconha é a própria saúde individual 

do usuário, e não um bem jurídico alheio. Aplicando a mesma lógica, o Estado não 

pune a tentativa de suicídio ou a autolesão. Há quem invoque a saúde pública como 

bem jurídico violado. Em primeiro lugar, tratar-se-ia de uma lesão vaga, remota, 

provavelmente em menor escala do que, por exemplo, o álcool ou o tabaco. Em 

segundo lugar porque, como se procurou demonstrar, a criminalização termina por 

afastar o usuário do sistema de saúde, pelo risco e pelo estigma. De modo que pessoas 

que poderiam obter tratamento e se curar, acabam não tendo acesso a ele. O efeito, 

portanto, é inverso. Portanto, não havendo lesão a bem jurídico alheio, a 

criminalização do consumo de maconha não se afigura legítima. (BRASIL, 2015, 

p. 9).  
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No mesmo sentido, o Ministro Edson Fachin ressalta que o Direito Penal já se prestou  

a tutelar demais ações provenientes do consumo de drogas que trariam um real prejuízo à 

sociedade. A exemplo, o Ministro cita o furto e roubo para sustentar o vício – que são tipificadas 

pelos crimes de furto e roubo propriamente ditos, e não pelo consumo em si dos entorpecentes. 

Também salienta que o que pode causar prejuízo à sociedade são as condutas derivadas do uso 

de drogas e que todas as ações – privadas ou públicas – poderiam se desdobrar em outra ação 

reprovável. (STF, 2015). Até mesmo a ação de instigar alguém ao uso de drogas recebeu 

tipificação penal, presente nos §2º e §3º do artigo 33 da Lei 11.343/06.  

Diante do exposto, o princípio da lesividade contrapõe o tipo penal adotado pelo 

artigo 28, visto que inexiste risco real das ações tipificadas – relacionadas ao consumo pessoal 

de substâncias – acarretarem danos à saúde pública. Uma vez que os danos derivados do uso de 

entorpecentes já restam abrangidos pelo Direito Penal, o consumo não ultrapassa o âmbito 

pessoal do agente – que já está sujeito a todos os danos advindos de sua conduta.  

  

  

3.3 Princípio Penal da Proporcionalidade  

Apesar de serem encontradas determinadas sutilezas na doutrina entre os princípios da  

proporcionalidade e da razoabilidade – como, respectivamente, suas origens alemã e norte-

americana – os princípios carregam ideias próximas, sendo tratados como sinônimos na 

presente pesquisa.  

Em busca de conceituar e encontrar parâmetros relativos ao limite de atuação do  

princípio da proporcionalidade, é possível desmembrá-lo em três elementos, conforme 

desenvolve o jurista Ingo Wolfgang Sarlet, em artigo:    

[...] o princípio (ou postulado, se assim preferirmos) da proporcionalidade (na sua 

função precípua como proibição de excesso) desdobra-se em três elementos (no que 

parece existir elevado grau de consenso, ainda que subsistam controvérsias no tocante 

a aspectos pontuais), notadamente, a) as exigências (ou subprincípios constitutivos, 

como propõe Gomes Canotilho) da adequação ou conformidade, no sentido de um 

controle da viabilidade (isto é, da idoneidade técnica) de alcançar o fim almejado por 

aquele (s) determinado (s) meio (s), b) da necessidade ou, em outras palavras, a 

exigência da opção pelo meio restritivo menos gravoso para o direito objeto da 

restrição, para alguns designada como critério da exigibilidade, tal como prefere 

Gomes Canotilho) e c) a proporcionalidade em sentido estrito (que exige a 

manutenção de um equilíbrio (proporção e, portanto, de uma análise comparativa) 

entre os meios utilizados e os fins colimados, no sentido do que para muitos tem sido 

também chamado de razoabilidade  (ou justa medida, de acordo novamente com a 
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terminologia sugerida por Gomes Canotilho) da medida restritiva), já que mesmo uma 

medida adequada e necessária poderá ser desproporcional. (SARLET, 2005, p. 26).  

  

Nessa sistemática, com a finalidade de julgar a constitucionalidade de uma norma, o  

princípio da razoabilidade utiliza três elementos em sua composição: a adequação, a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. A adequação apresenta uma regra de 

compatibilidade entre a medida utilizada e o objetivo pretendido pela norma, evitando métodos 

excessivamente gravosos para atingir sua finalidade; o subprincípio da necessidade determina 

uma análise de exigibilidade de determinada restrição, impedido a utilização de métodos 

arbitrários adotados pelo legislador; e a proporcionalidade em sentido estrito postula por uma 

real valoração da medida restritiva quanto a sua intensidade, de maneira que a aplicação dessa 

medida resulte em vantagens que supram as suas desvantagens.  

Ao analisar o artigo 28 da Lei 11.343/06 sob o enfoque do princípio da 

proporcionalidade, aduz-se que as medidas adotadas pelo legislador quanto a criminalização do 

consumo de entorpecentes demonstra-se inadequada. Nesse sentido, argumenta o Ministro 

Barroso:  

O teste da proporcionalidade inclui, também, a verificação da adequação, necessidade 

e proveito da medida restritiva. A criminalização, no entanto, não parece adequada ao 

fim visado, que seria a proteção da saúde pública. Não apenas porque os números 

revelam que a medida não tem sido eficaz – o consumo de drogas ilícitas, inclusive 

da maconha, tem aumentado significativamente –, como pelas razões expostas acima: 

a saúde pública não só não é protegida como é de certa forma afetada pela 

criminalização. A questão da necessidade poderia ser disputada. Há países que optam 

por criminalizar a maconha. Mas em número decrescente. Na América Latina, como 

visto, somente Brasil, Suriname e Guianas tratam o porte de drogas para uso pessoal 

como crime. Existem alternativas que vão desde a previsão de sanções administrativas 

até o combate via contrapropaganda e cláusulas de advertência. Mas é sobretudo no 

terceiro subprincípio – o da proporcionalidade em sentido estrito –, quando se vai 

aferir o custo benefício da criminalização que a desproporcionalidade se evidencia de 

maneira mais contundente. O custo tem sido imenso [...] e os resultados têm sido 

pífios: aumento constante do consumo. (BRASIL, 2015, p. 9).  

  

Aufere-se que, no diapasão da proporcionalidade, medidas alternativas apresentariam  

mais eficiência no que tange aos objetivos reais da norma, quais sejam a redução dos danos 

causados advindos do consumo de drogas. Ademais, é inequívoco que o consumo de 

entorpecentes não resulta, de maneira comprovada, em danos a bens jurídicos de terceiros – 

conforme dissertado anteriormente – e que a guerra às drogas produz enormes gastos aos cofres 

públicos a troco de resultados opostos aos esperados. Por fim, salienta-se que, conforme 

pronunciamento do chefe da UNODC – Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime –
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, o sucesso no controle de drogas deve percorrer a prevenção, o tratamento, a reabilitação social 

e a integração.  

A conduta abarcada pela norma não demonstra produzir danos ao bem jurídico  

tutelado, sendo que a própria existência do tipo penal em questão prejudica a busca por 

tratamentos, em decorrência do estigma gerado aos usuários e dependentes. Em decorrência do 

exposto, percebe-se que a criminalização do consumo de drogas, à luz do princípio da 

proporcionalidade, não resguarda a saúde pública como o esperado, havendo maneiras 

alternativas menos danosas para atingir fins mais benéficos à população, a serem analisados 

posteriormente, em capítulo específico.  

  

3.4 Princípio da Taxatividade  

Basilar do Direito Penal, o princípio da legalidade implica em importante limitação ao  

poder punitivo estatal, uma vez que, em suma, se manifesta pela formulação latina nullum 

crimen, nulla poena sine previa lege. Expresso no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal 

de 1988 e no artigo 1º do Código Penal de 1940, em suma, o princípio da legalidade aduz que 

não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.  

Como forma de conceder segurança jurídica, o princípio da legalidade não exige  

somente a previsão legal anterior dos crimes e das penas, mas também obriga a existência de 

uma definição precisa da conduta tipificada penalmente, vedando conceitos vagos e imprecisos.  

Dissertando sobre o princípio em estudo, Bitencourt explica:  

Para que o princípio da legalidade seja, na prática, efetivo, cumprindo com a 

finalidade de estabelecer quais são as condutas puníveis e as sanções a elas cominadas, 

é necessário que o legislador penal evite ao máximo o uso de expressões vagas, 

equívocas ou ambíguas. Nesse sentido, profetiza Claus Roxin, afirmando que: “uma 

lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não pode proteger o 

cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma autolimitação do ius puniendi 

estatal, ao qual se possa recorrer. Ademais, contraria o princípio da divisão dos 

poderes, porque permite ao juiz realizar a interpretação que quiser, invadindo, dessa 

forma, a esfera do legislativo”. Assim, objetiva-se que o princípio de legalidade, como 

garantia material, ofereça a necessária segurança jurídica para o sistema penal. O que 

deriva na correspondente exigência, dirigida ao legislador, de determinação das 

condutas puníveis, que também é conhecida como princípio da taxatividade ou 

mandato de determinação dos tipos penais. (BITENCOURT, 2018, p. 53).  

  

Dessa maneira, em decorrência do princípio da legalidade, o princípio da taxatividade  

atribui ao Poder Legislativo a necessidade de grande determinação dos tipos penais, resultando 

em uma máxima precisão dos seus elementos, de maneira a vincular o Judiciário a uma 
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interpretação restritiva. Sendo assim, o agente conheceria previamente, com a devida segurança 

jurídica, as condutas proibidas, de maneira precisa.  

Entretanto, conforme exposto em capítulo anterior, a atual política de drogas brasileira  

carece de critérios objetivos quanto à diferenciação entre posse para consumo e tráfico de 

entorpecentes. Dispõe o §2 do artigo 28 da Lei de Drogas, que:   

Art. 28. § 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

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

em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente. (BRASIL, 2006).  

  

Não obstante ao exposto, o efeito despenalizador introduzido pela Lei 11.343/06 pode  

carecer de efetividade, a depender do entendimento atribuído ao caso concreto. Dessa maneira, 

em decorrência da lacuna deixada pelo legislador, não há diferença quantitativa conforme a 

quantidade de droga apreendida, e não é possível atribuir a tipificação relativa ao porte para 

consumo em casos que esse seja evidente.  

Conforme dados retirados da pesquisa Prisão Provisória e Lei de Drogas: Um estudo  

sobre os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo, realizada pelo Núcleo de 

Estudos da Violência da Universidade de São Paulo em 2010 e 2011, em que foram analisados 

667 autos de prisão em flagrante na cidade de São Paulo, citado pelo Ministro Gilmar Mendes 

ao discorrer sobre a ausência de critérios objetivos de distinção entre usuário e traficante, é 

possível perceber – na prática – a fragilidade da atual legislação:  

Notou-se [...] um certo padrão nos flagrantes por tráfico de drogas. Na sua maioria, os 

flagrantes são realizados pela Polícia Militar, em via pública e em patrulhamento de 

rotina. Revela a pesquisa, também, que se prende, no geral, apenas uma pessoa por 

ocorrência e a prova se limita, de regra, ao testemunho da autoridade policial que 

efetuou a prisão. Observou-se, ainda, que a média de apreensão foi de 66,5 gramas de 

droga. Constatou-se, ademais, que os autuados representam uma parcela específica da 

população: jovens entre 18 e 29 anos, pardos e negros, com escolaridade até o primeiro 

grau completo e sem antecedentes criminais. Além disso, respondem ao processo com 

privação da liberdade.  
Ao final, alertam os pesquisadores que, verbis: “Apesar de a nova lei não dispor sobre 

o modo de atuação das polícias no combate ao tráfico de drogas, a questão que se 

coloca diz respeito à eficiência, à eficácia, aos custos e às consequências desse modelo 

posto em prática. Esta estratégia de combate, expressa de forma ambígua no 

sentimento colocado por grande parte dos profissionais entrevistados [...], além de ter 

se mostrado ineficiente, [...] produz apenas o aumento da massa carcerária, 

aprofundando a crise do já fracassado sistema carcerário”. (BRASIL, 2015, p. 20).  

  

Na prática, o entendimento retirado da norma posta em estudo é de que a defesa deve  

apresentar o ônus de prova relacionado à finalidade da posse da droga, como se houvesse uma 

presunção de que a posse seria destinada ao tráfico. O enquadramento jurídico, no caso da prisão 
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em flagrante, é feito pela autoridade policial – que, em consequência à falta de critérios 

quantitativos de diferenciação entre usuário e traficante, exerce a exclusiva seleção dos 

indivíduos que serão levados à Justiça como traficantes, conforme critérios adotados pela 

polícia. (STF, 2015).  

Nesse contexto, resta evidente que a aplicação da norma expressa no artigo 28, §2, tem  

demonstrado efeito divergente do esperado. De maneira contrária ao princípio da taxatividade, 

a imprecisão legislativa que atribuiu ao judiciário a discricionariedade de diferenciar, conforme 

circunstâncias do caso concreto, se o agente deve ser enquadrado no tipo penal referente ao 

artigo 28 – consumo – ou artigo 33 – tráfico ilícito de drogas – resulta em desnecessária 

insegurança jurídica. O resultado da carência de adoção desses critérios objetivos de 

diferenciação, além da falta de uniformização de aplicação da norma, é a aplicação seletiva e 

discriminatória da norma penal. (BRASIL, 2015).  

  

3.5 Princípio da intervenção mínima  

O Direito Penal é o mecanismo mais agressivo de controle social, posto que seus  

métodos estabelecem penas invasivas que afetam os direitos individuais de maneira mais 

intensa. Mesmo no tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas, em que não há pena privativa de 

liberdade, o estigma estabelecido pela norma – por si só – já apresenta graves danos ao agente. 

Em decorrência da sua lesividade, a tutela penal não é responsável pela proteção de todos os 

bens jurídicos existentes, dividindo com o restante do ordenamento jurídico essa função 

reguladora.  

Nessa esteira, o princípio da intervenção mínima, ou princípio da ultima ratio,  

seleciona os bens jurídicos que merecem atenção da tutela penal, delimitando o poder punitivo 

estatal. Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt:  

O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e 

limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma 

conduta só se legitima se constituir meio necessário para a prevenção de ataques 

contra bens jurídicos importantes. Ademais, se outras formas de sanção ou outros 

meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua 

criminalização é inadequada e não recomendável. Assim, se para o restabelecimento 

da ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são 

estas as que devem ser empregadas, e não as penais. Por isso, o Direito Penal deve ser 

a ultima ratio do sistema normativo, isto é, deve atuar somente quando os demais 

ramos do Direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na 

vida do indivíduo e da própria sociedade. Como preconiza Maurach, “na seleção dos 

recursos próprios do Estado, o Direito Penal deve representar a ultima ratio legis, 
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encontrar-se em último lugar e entrar somente quando resulta indispensável para a 

manutenção da ordem jurídica”. (BITENCOURT, 2018, p. 56).  

  

O princípio da ultima ratio atribui aos aparatos protetivos extrapenais a preferência de  

tutela, posto que os mecanismos penais são os mais agressivos aos direitos do agente dentre os 

meios disponíveis. Dessa maneira, o Direito Penal torna-se subsidiário, apenas justificando a 

tipificação penal de determinado bem jurídico caso extremamente necessário e inexistam 

medidas de solução social presentes em outros ramos do Direito. Ademais, outra característica 

do princípio recai na descriminalização de bens jurídicos conforme a evolução de pensamentos 

da sociedade – a citar o adultério, que, pela Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005, foi 

descriminalizado. (GRECO, 2012).  

Em decorrência do exposto nos tópicos anteriores, o consumo de entorpecentes não  

deveria gerar relevância suficiente a ponto de se tornar matéria tutelada penalmente, conforme 

postulado pelo direito fundamental à intimidade e à vida privada e pelos princípios da lesividade 

e da proporcionalidade. Cumpre ressaltar que o maior dano advindo do consumo de drogas 

incide no usuário e dependente, não sendo possível indicar os danos atribuídos à sociedade. 

Assim como no consumo de álcool e cigarro, drogas sem o estigma da ilegalidade e aceitas 

socialmente, existem maneiras alternativas de coibir seu consumo e de mitigar os danos 

causados aos usuários, sem que o Direito Penal seja utilizado. Portanto, conclui-se que a 

proibição do consumo de drogas fere o princípio da intervenção mínima. 
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4 PROBLEMAS ENFRENTADOS NO PLANO PRÁTICO DECORRENTES DA LEI  

11.343/06 – LEI DE DROGAS  

Serão apresentadas, nesse capítulo, as demais barreiras criadas e enfrentadas pela atual  

política sobre drogas brasileira. Serão estudados os resultados práticos da política conhecida 

como guerra contra as drogas, bem como analisadas políticas públicas sobre drogas utilizadas 

internacionalmente.  

  

4.1 Aspectos relevantes sobre as políticas públicas sobre drogas brasileiras  

Conforme analisado em capítulo anterior, a tutela penal do consumo de entorpecentes  

demonstra-se contrária à Constituição e ao Direito Penal. Dessa maneira, cumpre apontar outro 

escopo legislativo da norma posta em estudo, com a finalidade de analisar as políticas 

estabelecidas voltadas para o auxílio de usuários e dependentes.  

Em seu artigo 1º, a Lei de Drogas institui o Sisnad – Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas. No Título II, Capítulo I – “DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS DO  

SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS” –, o legislador 

estabeleceu que:  

Art. 4o  São princípios do Sisnad: I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa 

humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade; II - o respeito à 

diversidade e às especificidades populacionais existentes; [...] Art. 5o  O Sisnad tem 

os seguintes objetivos: I - contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-

lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de 

drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados; II - promover a 

construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país; [...] (BRASIL, 

2006).  

  

A norma determina princípios que asseguram o respeito aos direitos fundamentais,  

mencionando a autonomia e à liberdade individuais, e atribui ao Sisnad o objetivo de tornar os 

cidadãos menos vulneráveis, bem como promover a construção de conhecimentos sobre drogas 

no país. Ao passo que a norma preza por uma principiologia que postula um tratamento menos 

rígido aos usuários e dependentes, atribui ao Direito Penal o seu controle de eficácia. 

Posteriormente, a Lei 11.343/06 estrutura mais objetivos:  

Art. 19.  As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os 

seguintes princípios e diretrizes: [...] II - a adoção de conceitos objetivos e de 

fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos 

comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos 
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serviços que as atendam; III - o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade 

individual em relação ao uso indevido de drogas; [...] V - a adoção de estratégias 

preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas 

populações, bem como das diferentes drogas utilizadas; [...] Art. 20.  Constituem 

atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para 

efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos 

riscos e dos danos associados ao uso de drogas. (BRASIL, 2006).  

  

Além de incompatíveis com o tratamento penal oferecido aos usuários e dependentes,  

as normas supracitadas incentivam o desenvolvimento das políticas conhecidas como Redução 

de Danos, apontadas como políticas públicas alternativas à criminalização e que têm 

demonstrado, em âmbito internacional, resultado mais benéfico aos usuários, quando 

comparadas aos resultados trazidos pelo estigma penal. Nesse sentido, o Ministro Gilmar 

Mendes salienta:  

Todavia, deflui da própria política de drogas adotada que a criminalização do porte 

para uso pessoal não condiz com a realização dos fins almejados no que diz respeito 

a usuários e dependentes, voltados à atenção à saúde e à reinserção social, 

circunstância a denotar clara incongruência em todo o sistema. [...] Na prática, porém, 

apesar do abrandamento das consequências penais da posse de drogas para consumo 

pessoal, a mera previsão da conduta como infração de natureza penal tem resultado 

em crescente estigmatização, neutralizando, com isso, os objetivos expressamente 

definidos no sistema nacional de políticas sobre drogas em relação a usuários e 

dependentes, em sintonia com políticas de redução de danos e de prevenção de riscos 

já bastante difundidas no plano internacional. (BRASIL, 2015, p. 16).  

  

Conforme dados apresentados anteriormente, retirados do EMCDDA (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) – agência da União Europeia que analisa e 

dissemina informações sobre drogas e toxicodependência – em 2016 houveram 590 mortes por 

overdose na Suécia (país que conta com forte política de criminalização do uso) e, em Portugal 

(país em que todas as drogas foram descriminalizadas), no mesmo período de tempo, o número 

de mortos por overdose foi de 27 – sendo que a população de Portugal é cerca de 10% maior 

que a da Suécia. Esses dados servem como base para analisar os impactos entre o 

proibicionismo criminal e os resultados de políticas públicas mais flexíveis.  

  

4.2 Resultados do atual modelo  

Conforme dados apresentados pelo Infopen – sistema de informações estatísticas do  

sistema penitenciário brasileiro, dirigido pelo DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) 

– as pessoas privadas de liberdade condenadas ou aguardando julgamento pelo tipo penal 

referente ao tráfico de drogas, em dezembro de 2006, totalizavam 45.133, correspondendo a 
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cerca de 11% da população total carcerária. Uma década depois, em junho de 2016, a 

porcentagem de presos pelo tipo penal referente ao tráfico de drogas subiu para 

aproximadamente 24%, totalizando 151.782 presos. O Ministro Barroso, ao analisar o 

crescimento da população carcerária referente a delitos relacionados às drogas, argumentou:   

A guerra às drogas fracassou. Desde o início da década de 70, sob a liderança do 

Presidente Nixon, dos Estados Unidos, adotou-se uma política de dura repressão à 

cadeia de produção, distribuição e fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao 

consumo. Tal visão encontra-se materializada em três convenções da ONU. A 

verdade, porém, a triste verdade, é que passados mais de 40 anos, a realidade com a 

qual convivemos é a do consumo crescente, do não tratamento adequado dos 

dependentes como consequência da criminalização e do aumento exponencial do 

poder do tráfico. E o custo político, social e econômico dessa opção tem sido altíssimo. 

[...] O modelo criminalizador e repressor produz um alto custo para a sociedade e para 

o Estado, resultando em aumento da população carcerária, da violência e da 

discriminação. Da promulgação da lei de drogas, em 2006, até hoje, houve um 

aumento do encarceramento por infrações relacionadas às drogas de 9% para 27%. 

Aproximadamente, 63% das mulheres que se encontram encarceradas o foram por 

delitos relacionados às drogas. (BRASIL, 2015, p. 3).  

  

Dessa maneira, conforme estatísticas apresentadas, a Lei de Drogas não se mostrou  

eficiente no seu objetivo de coibir o tráfico ilícito de entorpecentes – atingindo, na prática, 

resultado oposto. Segundo dissertação realizada pela Mestre Juliana de Oliveira Carlos, em que 

foram analisados, em 2011, casos de pessoas presas em flagrante por tráfico na cidade de São 

Paulo, foi demonstrado que a quantidade de droga apreendida seria tolerada, caso os critérios 

adotados pelo Brasil fossem semelhantes aos critérios adotados em diversos países que 

estabelecem métodos quantitativos para diferenciar posse para consumo de tráfico. 

Comparando os dados obtidos com os critérios adotados pela Espanha, em que a posse limite 

para uso de maconha é de 100 gramas, 54% das pessoas presas por tráfico de maconha da 

amostra estudada não teriam sido presas. A mesma pesquisa aponta que:  

Com relação à etnia dos presos em flagrante, 60% do total é descrito como não-branco 

(ou seja, negros ou pardos), sem discrepâncias consistentes entre homens e mulheres 

(60% e 59%, respectivamente). Esta representação de pessoas não-brancas no banco 

de dados é maior do que aquela observada na população adulta brasileira em geral 

(51%). Tal fato se alinha com as conclusões de recentes pesquisas sociológicas, que 

vêm destacando o preconceito racial nas atividades dos agentes de aplicação da lei no 

Brasil. Sinhoretto, Silvestre e Schilitler (2014) discutem, por exemplo, como o uso da 

força por policiais do estado de São Paulo tem resultado em número desproporcional 

de mortes de negros e pardos, se comparado com o de brancos. Em termos de 

distribuição etária, 63% dos homens tinha entre 18 e 25 anos no momento da prisão. 

[...] Tanto os homens como as mulheres da amostra analisada possuíam baixa 

escolaridade, com 81% deles tendo completado apenas o ensino fundamental. A 

maioria desses presos em flagrante não apresentava antecedentes criminais: 73% dos 

homens e 77% das mulheres nunca haviam sido condenados por qualquer crime, e 

52% dos homens e 62% das mulheres nunca haviam sido processados criminalmente. 

(CARLOS, 2015, p. 4).  
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O estudo supracitado indica o caráter encarcerador advindo da aplicação da Lei de 

Tóxicos. Há uma seletividade na aplicação da Lei que, estatisticamente, resulta no 

aprisionamento de jovens, negros e pardos, com baixa escolaridade e de baixa renda. 

Retomando o estudo do Infopen de 2016, 64% da população carcerária brasileira é negra e 75% 

dos presos não teve acesso ao ensino médio – solidificando a conclusão retirada da análise da 

dissertação apresentada acima, ratificando a existência de problemas estruturais no sistema 

carcerário brasileiro. A criminalização do consumo em conjunto com a falta de critérios 

objetivos de diferenciação entre os tipos penais referentes a uso e tráfico de drogas comungam 

com o encarceramento em massa dessa parcela da população, visto que o pequeno traficante 

preso é rapidamente substituído por outro (JESUS, OI, ROCHA, LAGATTA, 2011).  

    

  



29  

  

5 ALTERNATIVAS À CRIMINALIZAÇÃO  

Apesar do modelo repressivo contar com grande relevância mundial, sendo adotado  

tanto no Brasil, quanto em diversos lugares do mundo, observa-se que, partindo do início do 

século XXI, a adoção de formas alternativas à criminalização se tornou crescente (BRASIL, 

2015).  

  

5.1 Políticas sobre drogas adotadas internacionalmente   

Nos Estados Unidos, um dos países precursores das políticas penalizantes contra as  

drogas, 27 dos 50 Estados descriminalizaram a posse da maconha para uso recreativo ou 

medicinal, sendo que alguns já legalizaram sua comercialização. Na Espanha, a lei apenas 

proíbe o uso em público de drogas, permitindo até 100 gramas de posse de maconha para 

consumo. O Uruguai, em 2013, legalizou a produção, comércio e consumo da maconha – 

permitindo a posse de até 40 gramas de maconha e o cultivo de até 6 plantas fêmeas. 

Recentemente, na Colômbia e na Argentina, o Tribunal Constitucional e a Suprema Corte, 

respectivamente, decidiram pela descriminalização do consumo de drogas (BRASIL, 2015).  

Portugal, como citado anteriormente, há mais de uma década descriminalizou o  

consumo pessoal de todas as drogas, estabelecendo o critério, para a maconha, de presunção de 

não se tratar de tráfico a posse de até 25 gramas da planta (STF, 2015). O contexto vivido por 

Portugal que antecedeu a descriminalização apresentava crescente índice de contaminação por 

HIV, hepatite B e C, tuberculose e de mortes decorrentes do uso de drogas. (MURKIN, 2014). 

Resultados da mudança na política de drogas adotada por Portugal aponta que houve diminuição 

de consumo de entorpecentes pelos jovens, houve aumento de procura por tratamento dos 

dependentes e houve diminuição de infecção de usuários de drogas pelo vírus HIV (BRASIL, 

2015).  

  

5.2 Políticas de Redução de Danos  

A criminalização do consumo pessoal de drogas mostra-se ineficiente para, no 

plano  

prático, impedir sua realização. Além do mais, levando em conta que é a saúde individual o 

bem atingido com o consumo de drogas, aduz-se que políticas de drogas repressivas conseguem 

o efeito contrário do pretendido pela norma. Dessa maneira, Salo de Carvalho, analisando a 

política criminal de drogas brasileira, concluiu:  
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No caso brasileiro, a recente Lei 11.343/06, apesar de insinuar intervenções redutoras, 

prevê medidas descarcerizantes que acabam sendo consumidas pela lógica da 

punitividade, fato que propicia identificar na base argumentativa da nova lei a inversão 

ideológica do discurso de contração de danos. Ou seja, é enunciada formalmente 

política reducionista, mas sua instrumentalização reforça a lógica repressiva. Por outro 

lado, a manutenção das condutas relativas ao uso de entorpecentes na ilegalidade não 

permite controle mínimo das substâncias consumidas. A ausência deste tipo de 

fiscalização e do apoio sanitário aos usuários e dependentes cria ambientes de 

consumo com péssimas condições de higiene, favorecendo a propagação de doenças 

infectocontagiosas como o HIV e a hepatite. (CARVALHO, 2007, p. 157).  

  

Consoante à conclusão de Salo de Carvalho e com os exemplos citados nos parágrafos  

anteriores, infere-se que depender do sistema penal para atingir os objetivos estabelecidos para 

o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas não é a maneira mais saudável de lidar 

com o consumo de entorpecentes. Na busca de alcançar os reais objetivos da norma estudada, 

excluindo da tutela penal a responsabilidade de lidar com os usuários e dependentes, o incentivo 

às políticas públicas mais humanitárias e menos repressivas apresentam resultados mais 

benéficos à sociedade.  

Com o objetivo de mitigar os danos causados pelo consumo de drogas, a Redução 

de Danos (RD) pode ser definida como práticas e políticas de saúde pública que objetivam 

diminuir os danos advindos do consumo de drogas. A RD objetiva a melhora da qualidade de 

vida das pessoas que não querem, não podem, ou não conseguem parar de utilizar substâncias 

entorpecentes, construindo formas de cuidado, em conjunto com usuários e dependentes, 

respeitando sua autonomia em vez de ignorá-los ou condená-los, capacitando-os para 

compartilhar informações que atendam às suas condições reais de uso, encorajando mudanças 

positivas em suas vidas.  

No Brasil, uma das primeiras práticas de Redução de Danos foi a troca de seringas,  

que, na década de 80, buscou evitar a proliferação de doenças que usuários de drogas injetáveis 

estavam sujeitos (PBPD, 2018). Atualmente ocorrem no Brasil ações diretas de RD em outros 

âmbitos, como em cenas de uso de drogas buscando informar usuários e testar as substâncias 

utilizadas. Apesar de existente, a RD no Brasil ainda é desconhecida, pouco difundida e pouco 

apoiada em consequência da atual política repressiva do país.  

Em países onde a política de Redução de Danos está solidificada, como no Canadá,  

percebe-se maior mobilização do governo quanto ao incentivo dessas práticas. Na página oficial 

do governo canadense na internet há uma seção dedicada às práticas de Redução de Danos, em 

que são citadas as medidas adotadas pelo país para mitigar os danos causados pelo uso de 
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substâncias, como: realizar programas de conscientização pública e de monitoramento prévios 

e posteriores à legalização e à regulação do consumo da maconha; tornar o acesso à naloxona 

(droga usada para ajudar a reverter temporariamente a overdose causada por uso de opióides) 

facilitado; apoiar as intervenções das práticas de redução de danos que visam reduzir o risco de 

infecção por meio de doenças sexualmente transmissíveis e doenças transmitidas pelo 

compartilhamento de equipamentos advindos do uso de determinadas drogas; pesquisar sobre 

redução de danos através da Canadian Research Initiative in Substance Misuse (CRISM) – 

organização canadense que conduz estudos relacionados ao uso problemático de substâncias; 

estabelecimento dos locais de consumo de drogas supervisionado – local higiênico e 

supervisionado em que os usuários podem consumir suas drogas e receber o apoio de 

funcionários qualificados, caso necessário (CANADÁ, 2019).  

Nessa esteira, a preocupação com o usuário e dependente estabelecida pelas políticas  

de redução de danos tem demonstrado resultados mais benéficos no âmbito social e no plano 

prático quando relacionados aos resultados advindos das políticas encarceradoras.  

   

  



32  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne à Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 – texto decorrente do poder constituinte originário que carrega 

maior hierarquia dentre as demais leis existentes no sistema normativo – elenca vários direitos 

e garantias fundamentais que funcionam como reguladores da legislação infraconstitucional. O 

consumo de substâncias entorpecentes – que passou a ser criminalizado a partir do século 

passado em grande parte do mundo, inclusive no Brasil – tem se tornado pauta de várias 

discussões recentes. Tutelado pela Lei 11.343/06 – Lei de Drogas –, o tipo penal referente ao 

consumo de drogas foi posto em questionamento no país através do Recurso Extraordinário 

635.659, que – contraposto ao direito fundamental à intimidade e à vida privada, estabelecido 

pela Magna Carta brasileira – resultou na análise da sua compatibilidade com a legislação 

nacional por meio do controle de constitucionalidade.  

Após análise apresentada na presente pesquisa, em que foram estudados tanto o direito  

fundamental à intimidade e à vida privada, quanto os princípios penais referentes à 

ofensividade, proporcionalidade, taxatividade e intervenção mínima, o artigo 28 da Lei de 

Drogas apresentou incompatibilidades com o ordenamento jurídico brasileiro.  

A supremacia do direito fundamental à intimidade e à vida privada em relação à  

criminalização do consumo pessoal de entorpecentes se solidifica no argumento de que os 

indivíduos possuem um escopo intangível de liberdade que jamais deveria ser afetado pelos 

demais cidadãos e pelo Estado, como decorrência do próprio direito à privacidade e do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana.  

No que diz respeito à principiologia penal, o princípio da ofensividade exige efetiva  

lesão ao bem jurídico tutelado, que no caso da Lei 11.343/06 seria a saúde pública, para que se 

justifique a utilização do sistema mais danoso ao indivíduo – o Direito Penal. Entretanto, não 

foi encontrada lesão efetiva aquém da individual quando se trata do consumo pessoal de drogas. 

Ao analisar a norma presente no artigo 28 da Lei de Tóxicos sob o crivo do princípio penal da 

proporcionalidade, aduz-se que as medidas adotadas pelo legislador no que se refere à 

criminalização do consumo de entorpecentes demonstra-se inadequada. Por sua vez, ao 

questionar a Lei de Drogas brasileira quanto à sua taxatividade, percebeu-se que há uma 

imprecisão legislativa que resulta na injusta aplicação da norma no plano prático. Por fim, o 

consumo de tóxicos não gera relevância suficiente para ser tutelado penalmente, conforme 

exigido pelo princípio da intervenção mínima – que atribui a preferência da utilização de 



33  

  

aparatos protetivos extrapenais, tolerando o uso do Direito Penal apenas quando imprescindível. 

Nessa esteira, conclui o Ministro Gilmar Mendes que o tratamento penal advindo da Lei 

11.343/06 – Lei de Drogas – possui como preferência as pessoas pobres, que demonstram 

dificuldade para reorganizar suas vidas findado o processo penal, por carregarem o estigma de 

criminosas advindo de uma conduta que implica meramente uma lesão pessoal (STF, 2015). O 

Ministro entende que a criminalização do consumo de drogas é inconstitucional, por ir de 

encontro ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade.  

Além da incompatibilidade com o direito fundamental à intimidade e à vida privada e  

com os princípios penais supracitados, o artigo 28 da Lei de Drogas demonstrou-se 

incongruente com o próprio diploma legal que o estabelece, no tocante aos objetivos estipulados 

para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) – quais sejam o respeito 

aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua 

liberdade; a contribuição para a inclusão social do cidadão; e o incentivo às políticas de Redução 

de Danos (BRASIL, 2006).  

Dessa maneira, a criminalização do consumo de entorpecentes demonstrou-se  

inconstitucional. Entretanto, independente da possibilidade da sua declaração de 

inconstitucionalidade por meio do Recurso Extraordinário 635.659, há necessidade de se 

estabelecer critérios objetivos para diferenciar o tipo penal referente ao consumo de 

entorpecentes (artigo 28) do tráfico ilícito de drogas (artigo 33) – ambos da Lei de Drogas – 

com a finalidade de preservar a segurança jurídica e reduzir a aplicação seletiva da norma.  

Foram analisados dados referentes ao sistema carcerário brasileiro, que demonstraram  

ser jovens; negros e pardos; e com baixa escolaridade os mais afetados na aplicação da Lei  

11.343/06. Conforme dados apresentados acerca das mortes por overdose em Portugal e na 

Suécia, bem como a análise das políticas de Redução de Danos adotadas internacionalmente, 

concluiu-se que o modelo mais eficiente para lidar com usuários e dependentes não é o criminal 

– que se demonstra ineficaz em relação aos objetivos preconizados pela Lei 11.343/06.   

Por fim, a conclusão atingida pela presente pesquisa permeia o sentido de que a saúde  

pública se beneficiaria com a declaração de inconstitucionalidade da norma posta em estudo, 

visto que o modelo criminal afasta os usuários e dependentes do sistema de saúde, além de ter 

se mostrado insuficiente para coibir o uso de entorpecentes. O incentivo às práticas e políticas 

de Redução de Danos em conjunto com a não criminalização do uso de drogas demonstraram 
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ser o modelo menos danoso à sociedade, bem como o modelo estabelecido pela Magna Carta, 

em consonância com os princípios do Direito Penal e conforme estabelecido pelo Sisnad.  
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