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Resumo 

 

TAFFARELLO, R. F. Drogas: falência do proibicionismo e alternativas de política 

criminal. 2009. 155p. Dissertação (mestrado em direito) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo. 

O presente trabalho analisa a evolução das relações entre drogas e seres humanos e 

seu estatuto jurídico, com ênfase na emergência do modelo político proibicionista 

durante o século XX. Critica a imposição desse modelo ao mundo, por sua 

ilegitimidade mesma e por suas desastrosas conseqüências jurídicas e sociais. Na 

busca de uma alternativa ao proibicionismo, examina modelos políticos e textos 

legislativos de países mais avançados na matéria, a fim de sugerir um novo 

paradigma jurídico e político de regulação de drogas ao Brasil.  

Palavras-chave: Drogas. Direito Penal. Criminologia. Política Criminal. História. 

 

 

Sintesi 

 

TAFFARELLO, R. F. Sulle Drogue: fallimento del proibizionismo ed alternative di 

politica criminale. 2009. 155p. Dissertação (mestrado em direito) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo. 

Il presente lavoro analizza l’evoluzione delle relazioni tralle drogue ed esseri umani 

ed il suo statuto legale, con enfasi sulo sviluppo del modello politico proibizionista 

durante il Novecento. Il lavoro critica l’imposizione di questo modello al mondo, per 

la sua illegitimità stessa e per le sue disastroese conseguenze giuridiche e sociali. In 

cerca di una alternativa al proibizionismo, discute modelli politici e texti legali di 

paesi più avanzati nel tema, affinché proponga un nuovo paradigma giuridico e 

politico di controllo di drogue al Brasile.  

Parole chiavi: Drogue. Diritto Penale. Criminologia. Politica Criminale. Storia 
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INTRODUÇÃO  

Entre os mais polêmicos objetos de tutela do direito penal figuram, já 

desde muito, as condutas relacionadas ao uso e ao comércio de substâncias psicoativas 

ilícitas. Considerável parcela da população mundial consome estas substâncias, 

regularmente ou não. Fazem-no pelas mais diversas razões, sejam elas culturais, 

medicinais, psicológicas, ou mesmo para fins meramente recreativos. E a sua utilização 

é notada desde a Antiguidade1, sendo muito pouco provável que, de lá para cá, o 

consumo de tais substâncias tenha deixado de ocorrer em algum momento da história. 

Diversas definições há para o que se costuma chamar de drogas. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS), anos atrás, manifestou-se pela impropriedade 

dos termos toxicomania, hábito e entorpecente, sugerindo a utilização de, 

respectivamente, dependência e drogas que produzem dependência2, o que, porém, 

mereceu críticas – a nosso ver inexatas – pelo fato de ser insuficiente para discernir 

entre drogas lícitas e ilícitas3. A farmacologia moderna, entretanto, desde meados do 

século XX recomenda o uso da terminologia psicoativos4, que preferiremos utilizar 

nestas páginas, embora sem necessariamente excluir o recurso aos demais vocábulos5 – 

                                                

1 Vide infra, cap. 4. Ilustrativamente, mencione-se a observação do pioneiro farmacologista alemão 
Ludwig Lewin, o qual, no século XIX, referindo-se às drogas, assinalou que “com a única exceção dos 
alimentos, não existe na Terra substâncias que estejam tão intimamente associadas com as vidas dos 
povos e em todos os tempos”. Apud CARNEIRO, Henrique. “A Odisséia psiconáutica: a história de um 
século e meio de pesquisas sobre plantas e substâncias psicoativas”. In: LABATE, Beatriz Caiuby; 
GOULART, Sandra Lucia (orgs.). O Uso ritual das plantas de poder. Campinas: Mercado de Letras, 
2005, p. 57. 
2 A respeito, vide: GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção – repressão, 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 04.  
3 Cremos que tal se deva simplesmente ao fato de não haver como diferenciá-las por sua natureza, mas 
apenas pelo critério arbitrário do tratamento legal a elas dispensado, o que, a nosso ver, eximiria a OMS 
de uma suposta necessidade de discernir entre umas e outras.   
4 GOULART, Sandra Lucia et al. “Introdução”. In: LABATE, Beatriz Caiuby; GOULART, Sandra Lucia 
(orgs.). Op. cit., p. 30. Atualmente, a própria Organização Mundial de Saúde consagra correspondente 
conceituação: “substâncias psicoativas são aquelas que, quando consumidas ou administradas ao 
organismo, afetam processos mentais como cognição ou sentimentos. Essa expressão e sua equivalente, 
droga psicotrópica, são os mais neutros e descritivos termos para toda a classe de substâncias lícitas e 
ilícitas de interesse das políticas sobre drogas”. Disponível em: 
<http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/index.html>. Acesso em 
10/01/2008. 
5 Evitaremos, entretanto, a utilização do vocábulo tóxico, ou mesmo substâncias tóxicas, porquanto sua 
designação semântica compreende somente um sentido negativo, o que vai de encontro a uma das 
premissas fundamentais desse trabalho: o mal que pode decorrer do uso de tais substâncias, antes de ser-
lhes intrínseco, depende decisivamente da maneira como são administradas.  



drogas, fármacos –, que aqui serão adotados como sinônimos com vistas a evitar 

repetições vocabulares inestéticas e enfadonhas. 

Ademais, há muitas diferenças entre cada uma das substâncias que tais 

termos visam a abranger, e ainda muito se discute a respeito de terminologias e 

conceitos mais adequados. De modo geral, malgrado a sua notável heterogeneidade, 

podem-se dividir tais substâncias em três grandes grupos: o dos psicoanalépticos 

(excitantes), em que se incluem o grupo das anfetaminas e os estimulantes, como coca e 

cafeína; o dos psicolépticos (sedativos), que compreendem os tranqüilizantes, alcalóides 

e opiáceos – entre estes a heroína e a morfina; e o dos psicodislépticos (alteradores de 

consciência), também conhecidos como alucinógenos, em que se inserem, por exemplo, 

a maconha, a mescalina e o ácido lisérgico (LSD)6.  

No Brasil, como em outros países, sempre foi notável um certo 

absenteísmo estatal ante a clara necessidade de se elaborar uma política pública própria; 

invariavelmente, o Estado brasileiro deixou-se levar pelas orientações no sentido da 

proibição penal absoluta advindas dos Estados Unidos da América e, a partir da segunda 

metade do século XX, também das Organizações das Nações Unidas. Com efeito, a 

mera importação de institutos jurídicos – como temos visto ocorrer com grande 

freqüência nos últimos anos em nosso direito material e processual – jamais poderá 

satisfazer plenamente a questão, na medida em que culturas diferentes reclamam 

soluções diferentes para atender às suas idiossincrasias. Soluções adequadas para alguns 

países podem não se adequar ao nosso, valendo o mesmo também no sentido contrário, 

daí a necessidade de estudarmos aqui, com a necessária independência, o referido tema. 

É fato, outrossim, que o tema demanda extensas discussões científicas, 

necessariamente de cunho multidisciplinar – algo a que, cite-se, nem sempre o mundo 

jurídico se mostra acostumado. E, mesmo no campo do direito penal, faz-se 

imprescindível a consideração de aspectos da história, da criminologia, da antropologia 

e da sociologia para que se possa chegar a uma discussão em níveis adequados – sem 

significar qualquer desprezo à dogmática jurídico-penal, que, todavia, remanesce 

inidônea para tratar da questão sem o recurso aos demais ramos que compõem a ciência 

                                                

6 GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 04-08; GOULART, Sandra Lucia et al. Op. cit., p. 30; 
CARNEIRO, Henrique. Op. cit., p. 65. 



conjunta do direito penal7. Para lidar com a política criminal de drogas, portanto, não 

podem os juristas prescindir de estudos das ciências humanas e sociais, algo de que as 

faculdades de direito do país permanecem bastante carecedoras8. E o presente trabalho, 

realizado no âmbito de uma faculdade de direito, tenciona oferecer sua pequena 

contribuição nesse mister, no que toca a aspectos histórico-sociológicos e suas relações 

com a disciplina jurídico-penal9.  

O consumo de drogas, quando inadequado, constitui um mal a ser 

controlado, mas que, arriscamo-nos a dizer, jamais será extinto. É preciso que se 

consiga lidar adequadamente com a questão, e não parece ser o direito penal o melhor 

meio de se tutelá-la juridicamente. É o que levam a crer os resultados históricos do 

proibicionismo penal aplicado ao longo do século XX, seja do ponto de vista de sua (in-

)eficácia preventiva, seja do ponto de vista das conseqüências sociais nefastas dele 

exsurgidas, ou, ainda, considerando-se a própria carência de legitimidade da utilização 

do direito penal para o tratamento da questão. 

Parece-nos, de fato, que precisamente o estudo histórico das relações 

entre seres humanos e drogas pode fornecer valiosos subsídios para se trabalhar com o 

tema, na medida em que não apenas desvela as curiosas raízes do atual proibicionismo, 

como, acerca particularmente do consumo, permite “abandonar o terreno das puras 

suposições, e estabelecer critérios sobre fatos verificáveis”10. Assim, resguardadas as 

alterações sócio-culturais entre diferentes tempos e sociedades, “não apenas mostra [...] 

o que acontece com o consumo de tal ou qual droga quando é ilegalizada, mas o que 

ocorre ao deixar de ser ilegal uma dentre as antes proibidas, como aconteceu com o 

ópio na China e o álcool nos Estados Unidos”11. Por essa razão, concede-se especial 

relevo a um estudo histórico do tema no presente trabalho.  

******* 

                                                

7 Sobre a evolução da noção de ciência conjunta do direito penal, vide: DIAS, Jorge de Figueiredo. 
Direito penal – parte geral, t. I. São Paulo – Coimbra: Revista dos Tribunais – Coimbra Editora, 2007, p. 
18-41. 
8 Cabe ressaltar, entretanto, que foge ao escopo do presente trabalho cobrir detidamente cada um dos 
citados aspectos, cuja referência se deve ao intento de ressaltar a necessidade de diálogo com as demais 
áreas do conhecimento afetas ao tema. 
9 Destarte, houve que se afastar do escopo do trabalho considerações teóricas sobre a legislação positiva 
de drogas, porquanto se analisa a criminalização em si e sua legitimação. 
10 ESCOHOTADO, Antonio. Historia general de las drogas, 3ª ed. Madrid: Espasa, 2000, p. 28.  
11 Idem, ibidem, p. 28. 



De outra parte, importa atentar-se para o fato de que o mercado ilegal das 

substâncias psicoativas ilícitas produz, a cada ano, uma receita estimada pela ONU em 

cerca de US$ 400 bilhões, equivalentes aproximadamente a 8% de todo o comércio 

internacional realizado no planeta12. Nessa medida, pode-se considerar o proibicionismo 

um verdadeiro serviço prestado à criminalidade que, devido às políticas oficiais, detém 

a quase exclusividade da distribuição de um produto largamente desejado no mercado, e 

de altíssimo valor de troca. Este, artificialmente elevado pelas mesmas políticas13, que 

parecem ignorar a baixíssima elasticidade da demanda nesse peculiar mercado. Revela-

se admirável, nesse mister, a facilidade com que os órgãos oficiais estadunidenses, 

notadamente o Drug Enforcement Administration (DEA) “tem persuadido os países 

europeus a adotar as suas táticas falhas, e imposto-as ao terceiro mundo”14. 

Inúmeros são os resultados adversos obtidos pela doutrina da proibição 

ao longo do século XX, dos quais convém citar alguns: 

 

- O relatório World Drug Report 2007, do Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), revelou que 

aproximadamente 200 milhões de pessoas (4,8% da população mundial 

entre 15 e 64 anos) consumiram drogas pelo menos uma vez no ano de 

2006, e aproximadamente 110 milhões de pessoas (2,6% do mesmo 

contingente) o fizeram ao menos uma vez em cada mês do ano15; 

 

- Desses cerca de 200 milhões, aproximados 160 milhões de 

pessoas consumiram maconha, 25 milhões tomaram anfetaminas, 16 

milhões fizeram uso de opiáceos em geral, 14 milhões consumiram 

cocaína e 11 milhões, heroína16;  

 

                                                

12 DAVENPORT-HINES, Richard. The pursuit of oblivion: a global history of narcotics. London – New 
York: W. W. Norton, 2002, p. 11. 
13 Idem, ibidem, p. 14. 
14 Idem, ibidem, p. 15 (grifos nossos). Trad. livre. 
15 Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2007.html>. Acesso em: 
10/10/2008. Anote-se, contudo, que, segundo a mesma fonte, o número de pessoas que abusaram de 
alguma(s) das aludidas substâncias se mostra bastante inferior ao da generalidade de seus consumidores: 
25 milhões, ou 0,6% daqueles entre 15 e 64 anos.  
16 Ibidem. Acesso em 10/01/2008. 



- A despeito de se gastarem fortunas no combate ao fornecimento 

de drogas ilícitas, e de se comemorarem reduções nas áreas cultivadas 

em países como Colômbia, Bolívia e Peru, a relativa redução nos 

preços das substâncias em seus destinos finais sugere que o incremento 

da produtividade superou as perdas, ampliando-se, destarte, a oferta17; 

 

- Malgrado as proibições legais, estima-se que em nada menos que 

172 países e territórios do globo ocorra o regular cultivo doméstico da 

cannabis18, o qual também se supõe haver-se expandido como resultado 

das investidas oficiais sobre o fornecimento da droga; 

 

- Os Estados Unidos, país que constitui o grande modelo e 

incentivador da proibição, despendem, atualmente, mais de US$ 9 

bilhões anuais somente para manter encarcerados violadores de normas 

penais relativas a drogas19;  

 

- Apesar de o gasto norte-americano com a guerra às drogas ter se 

elevado de US$ 1,65 bilhões em 1982 – quando se retomaria, pelas 

mãos da administração Reagan, o discurso e a práxis belicistas 

consagrados pelo ex-presidente Nixon – para US$ 17,7 bilhões em 

1999, neste ano, mais da metade dos adolescentes estadunidenses 

haviam experimentado ao menos um tipo de droga ilícita antes de 

completar o ensino médio20; 

 

- O Reino Unido possui um dos mais severos regimes de restrição 

ao uso em seu continente; contudo, seus índices de consumo estão entre 

os mais altos ali21; 

 

- O continente europeu apresenta algumas variações nas legislações 

internas aos Estados que sugerem haver pouca associação entre a 
                                                

17 Ibidem. Acesso em 10/01/2008. 
18 Ibidem. Acesso em 10/01/2008. 
19 DAVENPORT-HINES, Richard. Op. cit, p. 16. 
20 Idem, ibidem, p. 16. 
21 Idem, ibidem, p. 17. 



prevalência do uso ilícito de drogas e o grau de repressividade de sua 

política; os países em geral apresentam níveis moderados de consumo, 

independentemente da ilicitude ou não das substâncias22. 

 

Destarte, resta notória a parca eficácia preventiva do tratamento penal 

destinado à matéria – o qual, por outro lado, forja artificialmente um mercado paralelo 

de proporções gigantescas, flagrantemente criminógeno, que adiante será estudado com 

maior detalhamento. Isso porque, após toda uma centúria de império do proibicionismo 

legal, já se constatou que “não é a droga em si que leva um dependente ao crime, mas a 

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

criminoso, mas a ilicitude de seu fornecimento”23, constatação igualmente a ser 

desenvolvida nas páginas a seguir. 

Nada obstante, não se pode deixar de fazer alguma referência, aqui, a 

uma questão aparentemente óbvia, porém muito menos suscitada do que, em tese, 

deveria sê-lo: o que faz com que existam drogas lícitas e drogas ilícitas? Não há, 

efetivamente, um critério objetivo que as distinga, além da mera previsão legal – reitere-

se, deveras arbitrária como critério diferenciador. O questionamento se torna ainda mais 

digno de admiração uma vez que se sabe serem o álcool e o tabaco extremamente 

prejudiciais à saúde humana, e potencialmente mais danosos, sob diversos aspectos, do 

que a quase generalidade das substâncias psicoativas ilícitas24.  

Como se supõe, há uma forte questão cultural a responder parcialmente a 

indagação, mormente no que se refere ao álcool, na medida em que a aceitação social de 

seu consumo é bastante antiga, e perene. No entanto, assim como ele se vê inserido há 

muitos séculos na cultura das sociedades européias, outras substâncias também datam 

sua inserção cultural em tempos remotos, em diferentes regiões do globo – de que são 

exemplos os casos da coca na região andina e do ópio em partes do sul da Ásia. Então, 

parece que a explicação talvez possa residir no fato de que os países Europeus, uma vez 
                                                

22 Idem, ibidem, p. 17. 
23 Idem, ibidem, p. 17. Trad. livre. 
24 Estudo publicado em 2004 pela OMS aponta serem o álcool e o tabaco causadores de um número de 
mortes, no mundo todo, superior em trinta vezes ao número causado pelo conjunto de todas as substâncias 
ilícitas. Aponta ainda serem o álcool e o tabaco dez vezes mais nocivos à saúde humana do que a média 
das drogas ilícitas. Neurociência do uso e dependência de substâncias psicoativas. Disponível em: 
<http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_P.pdf>. Acesso em: 10/10/2008. 



tendo sido as metrópoles que lideraram a expansão colonial, permitiram-se exportar a 

sua cultura – e, indicie-se desde logo, prevalência econômica – também neste aspecto, 

ao passo que à periferia do capitalismo coube se submeter a ela. Ora, sabe-se tratar-se 

de algo também visível nos dias correntes, em que, enquanto testemunhamos a 

incessante repressão a camponeses andinos cultivadores de folhas de coca, remanesce 

inimaginável a possibilidade de que as grandes corporações industriais produtoras de 

tabaco e de bebidas alcoólicas, assim como os Estados nacionais que representam seus 

interesses, anuam a que tais substâncias sejam lançadas à ilicitude absoluta25. Eis apenas 

uma das solenes hipocrisias que são notadas ao se realizar um exame mais profundo do 

assunto, e mais um motivo pelo qual se nos afigura que o melhor caminho para lidar 

com o tema seria o de uma cautelosa regulamentação, devidamente orientada, 

retirando-se-lhe o contraproducente tratamento penal ora vigente. 

O presente trabalho, naturalmente, aborda a matéria sobretudo desde o 

ponto de vista jurídico, e, mais especificamente, jurídico-penal, mas levando em conta, 

ao mesmo tempo, as tantas questões extrajurídicas cuja consideração se faz necessária 

para a adequada compreensão do tema. Assim sendo, cabe-nos, aqui, abordar aspectos 

históricos, criminológicos, sociológicos e da teoria econômica pertinentes. Com isso, 

espera-se contribuir para o melhor esclarecimento do leitor quanto a tão interessante, 

polêmico e relevante assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

25 Não nos parece, cumpre esclarecer-se, que os recentes movimentos de criação de restrições legais para 
o consumo de tabaco em locais públicos ou mesmo privados de acesso relativamente público, verificados 
em diversos países da Europa, confronte-se com o quanto aqui apontado; a princípio, trata-se apenas de 
uma necessária resposta a pressões legítimas da sociedade organizada contra o excessivo consumo de 
tabaco por parte da população, a fim de se prevenir parte dos problemas de saúde pública por ele gerados. 
Ou seja, uma busca de se regulamentar, através do controle administrativo, o consumo da referida 
substância. 



7. REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

 

  Constitui o proibicionismo em matéria de drogas, desde suas origens, um 

modelo político-repressivo altamente segregacionista e moralista, incompatível com o 

atual estado evolutivo da ciência penal. Suas justificações históricas, quando 

desveladas, revelam-se ilegítimas, e um século inteiro de império de tal modelo parece 

demonstrar que se trata de uma política imprestável do ponto de vista preventivo, 

repressivo e pedagógico. Não se compatibiliza com a principiologia penal, nem oferece 

proteção à saúde pública ou mesmo à segurança pública. Ao revés, consubstancia um 

paternalismo estatal indevido.  

  Reclama investimentos infindáveis em órgãos de repressão, e resulta em 

cada vez maiores índices de criminalização secundária, sem, todavia, lograr a queda no 

consumo ou no tráfico de drogas que almeja. E, ainda, impede a execução de políticas 

preventivas e redutoras de danos eficazes. Ignora, portanto, a complexa dinâmica do 

problema a que se propõe simploriamente resolver.  

Ante a notável deslegitimação – que se espera haver demonstrado nestas páginas – do 

modelo político criminal proibicionista, e ante a sua falência como política preventiva, e 

feitas algumas análises de políticas que se pretendem alternativas, importa desenhar, em 

linhas gerais, alguma sugestão de alteração no paradigma essencialmente repressivo que 

ainda impera em nosso país. 

  Com efeito, viu-se que as políticas da proibição penal em matéria de 

drogas, não apresentam o desejado efeito preventivo, pelo que se impõe a busca por 

uma alternativa viável, mais condizente com princípios penais fundamentais e 

postulados constitucionais de um Estado democrático, que não cerceia a busca da 

alteridade nem sanciona criminalmente condutas desprovidas de ofensividade a 

interesses fundamentais de terceiros. 

  Nessa medida, o caminho a ser buscado há que ser o da 

descriminalização da maior parte das condutas hoje incriminadas pela Lei 11.343/06, 

incluindo-se aquelas insertas no art. 33, que, dadas as idiossincrasias da matéria, devem 



integrar um direito sancionador de natureza administrativa. A regulação que se pode 

sugerir à sua produção e comercialização seria semelhante àquela atualmente merecida 

por medicamentos controlados: fiscalização permanente, proibição de propaganda, 

controles administrativos. 

  Para o consumo, igualmente deve haver controles, conquanto jamais de 

natureza penal. Deve-se indubitavelmente restringir o consumo de drogas em locais 

públicos ou privados de acesso público, a exemplo da tendência atual das legislações 

sobre o tabaco. 

  Ao direito penal, então, caberiam figuras realmente relevantes, como a 

administração ilícita a terceiros de quantidades de drogas aptas a causar graves danos à 

saúde; a condução de veículo automotor sob influência do uso de psicoativos; a 

indução, instigação ou auxílio ao consumo danoso de crianças e adolescentes. 

  No que toca à prevenção, a ampla disponibilização de programas de 

redução de danos como trocas de seringas, terapias de substituição, salas de consumo 

seguro e outros deve ser objetivo central de uma política pragmática. O sistema 

penitenciário igualmente há que ter programas de tratamento efetivos, que, antes de 

impô-los, tenha mecanismos para estimular a adesão voluntária.  

A consideração de aspectos socioculturais de usuários e grupos de usuários também 

deve ser feita, cabendo, inclusive, o recrutamento de usuários para o trabalho nos 

programas preventivos, como forma de incrementar o diálogo entre as instituições 

oficiais e os diversos grupos que compõem a sociedade. 

  E, fundamentalmente, o ponto de partida de toda a estratégia preventiva 

deve residir em programas pedagógicos voltados aos interesses de todas as faixas etárias 

escolares, estimulando, através de uma cultura de tolerância e responsabilidade, 

escolhas individuais de vida saudável. 

  Urgente se faz, portanto, o reconhecimento da derrota da guerra às 

drogas, e a conseqüente adoção de políticas jurídicas e sociais sensatas neste importante 

campo de intervenção estatal. 
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