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Resumo 

 

Este trabalho utiliza as proposições legislativas sobre política sobre drogas apresentadas na 

primeira sessão legislativa das últimas cinco legislaturas para desenvolver um estudo de caso 

no intuito de compreender se os integrantes do Poder Legislativo Federal têm se orientado 

conforme uma concepção política predominantemente liberal ou comunitarista, bem como 

observar as mudanças nessa orientação ao longo do período estudado. A partir desse estudo, 

são feitas ainda algumas observações críticas sobre as atuações e omissões embutidas na 

legislação e nas proposições legislativas. Conclui-se que a orientação comunitarista, 

preponderante em todos os períodos analisados, se fortaleceu após a aprovação da atual 

política nacional de drogas. 

 

Palavras-Chave: Ciência Política; Liberdade; Drogas; Poder Legislativo; Liberalismo; 

Comunitarismo; Políticas Públicas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

This work uses the legislative proposals on drug policy presented at the first calendar year of 

the last five legislatures to develop a case study in order to understand whether the members 

of the Nacional Congress has been oriented by political conception predominantly liberal or 

communitarian and observe the changes in their orientation over the studied period. Some 

critical remarks are also made about the actions and omissions embedded in legislation and 

legislative proposals. It concludes that the communitarianism, predominant orientation in all 

periods analyzed, strengthened after the adoption of the current national drug policy. 

 

Keywords : Political science; Freedom; Drugs; Legislative Power; Liberalism; 

Communitarianism; Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Câmara dos Deputados se identifica, constitucional e internamente, como o órgão 

do Estado responsável por legislar, fiscalizar e representar o povo brasileiro. A própria casa 

reconhece como sua a missão de “representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os 

atos da Administração Pública, com o propósito de promover a democracia e o 

desenvolvimento nacional com justiça social” (BRASIL, 2015). Tais funções institucionais 

decorrem dos artigos 44 e seguintes da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e justificam a 

existência da instituição. 

Em suas atividades legislativas e representativas a Câmara se coloca como porta-voz 

da população para elaborar as normas que regerão toda a sociedade. As eleições se submetem 

às regras democráticas, e as decisões do legislativo acontecem, também, por meio de votações 

nas quais a vontade da maioria se impõe. O processo legislativo se legitima, em primeira 

linha, pela democracia e pelo princípio majoritário. À parte das discussões acerca das teorias 

da representação política e da qualidade dos processos legislativos na forma como são 

instituídos, o Poder Legislativo, com base em sua legitimidade democrática, possui poderes 

para estabelecer atos normativos restritivos às liberdades individuais. Neste cenário, a 

“vontade da maioria” pode justificar formalmente a regulação estatal de aspectos pessoais que 

possam vir a tolher a autodeterminação dos indivíduos da nossa sociedade. Os argumentos 

que justificam a elaboração e a manutenção de normas capazes de interferir nas liberdades 

individuais possuem raízes remotas, bem como os motivos para contestá-los. A discussão 

sobre os limites do poder público diante das liberdades privadas é tão antiga quanto a própria 

existência das comunidades políticas. 

Uma das formas de enxergar esse conflito entre liberdade e Estado passa pelo estudo 

das autonomias pública e privada segundo as concepções liberal e comunitarista de política. 

Por um lado, é possível entender que o Estado tem o dever de proteger seus cidadãos – o que, 

por vezes, justificaria que as normas protegessem as pessoas de si mesmas, ou seja, de seu 

poder autodestrutivo. A construção de um Estado paternal que se sobrepõe à vontade 

individual seria adequada nessa situação, protegendo os cidadãos em prol de cada indivíduo e 

da sociedade como um todo. Outro entendimento cabível, no entanto, é a assunção de que 

cada um é responsável por suas escolhas em âmbito privado, não podendo ser o poder público 
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entendido como um elemento superior de definição de orientações de vida mais adequadas. 

Segundo esse modelo, não caberia ao Estado regular aquilo que não atingisse a esfera pública. 

Cabe aqui registrar que a identificação do que estaria ou não inserido na esfera pública não é 

tarefa simples. A linha divisória entre o público e o privado é, por vezes, difusa, e pode variar 

ao longo do tempo e da sociedade que a estabelece. Para Hannah Arendt a dificuldade de 

separação clara entre o público e o privado decorre do fato de que “vemos o corpo de povos e 

comunidades políticas como uma família cujos assuntos diários devem ser zelados por uma 

gigantesca administração doméstica de âmbito nacional” (ARENDT, 2015, p. 34). Desse 

modo, nem sempre haverá consenso sobre o que deve ser tratado como um assunto privado ou 

levado à esfera pública por atingir o direito da sociedade, ainda que de forma incidental.   

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso sobre a política nacional sobre drogas, 

entendendo esse tema como um dos campos nos quais os debates sobre as autonomias pública 

e privada se manifestam no mundo contemporâneo. As discussões sobre conveniência e 

eficiência da manutenção da política proibicionista, contrastando com a tendência, por parte 

de alguns países, de liberar o uso e a venda de drogas leves, adotando uma política de redução 

de danos, constituem terreno fértil para o debate sobre o papel do Estado na regulamentação 

da vida privada, bem como sobre as concepções políticas predominantes em cada país. 

Apensar de não se ignorar a importância da compreensão do cenário internacional, o esforço 

acadêmico se dá no sentido de compreender o posicionamento do Poder Legislativo Federal 

Brasileiro perante a política sobre drogas e, consequentemente, o alinhamento predominante 

dos deputados e senadores conforme uma concepção política liberal ou comunitarista. 

A definição de quais substâncias devem ser consideradas ilícitas pelo Estado e ter seu 

consumo e comércio restringidos não é um assunto pacífico no parlamento brasileiro. A forma 

de tratar aqueles que são flagrados portando, usando ou comercializando drogas ilegais 

também gera conflitos entre os membros do poder público.  A atual política criminal de 

drogas foi estabelecida pelo Estado brasileiro em 2006, através da aprovação da Lei nº 

11.343/06, em substituição à antiga Lei nº 6.368/76. A publicação do documento legal, no 

entanto, não encerrou as discussões na sociedade, tampouco no Congresso Nacional. Projetos 

de lei são frequentemente apresentados, ora para aumentar o rigor das políticas públicas 

antidrogas, ora para humanizar o tratamento dos usuários e dependentes, ora para diminuir o 

proibicionismo.  

O tema se coaduna com a linha de pesquisa intitulada “Processos Políticos do Poder 

Legislativo”, na medida em que busca entender a função legiferante dentro do exercício 
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político que lhe garante e justifica a própria existência.  Este trabalho se organiza em três 

partes. Na primeira etapa são abordadas as perspectivas teóricas relacionadas com o tema, 

incluindo as teorias e abordagens jurídicas relativas às drogas, seus conceitos, histórico e 

modelos possíveis de políticas públicas sobre drogas. Também são sucintamente expostos 

nessa primeira parte as visões políticas liberal e comunitarista. Na segunda parte do trabalho 

são apresentadas as políticas públicas de drogas nacionais, bem como algumas de suas 

consequências. Nesse capítulo também são analisadas as proposições legislativas sobre 

política sobre drogas. Finalmente, no terceiro capítulo passa-se a uma análise crítica dos 

avanços e retrocessos decorrentes das alterações das políticas sobre drogas e dos atuais 

debates no âmbito do Poder Legislativo Federal. 

A questão central que permeia esta pesquisa é: como os parlamentares do Congresso 

Nacional Brasileiro têm se posicionado quanto à política sobre o uso de drogas no país? 

Sabendo que a legislação atual extinguiu a pena de cárcere privado para o usuário de drogas, 

questiona-se se o Poder Legislativo estaria se direcionando para uma visão política mais 

liberal do que a anteriormente adotada, buscando afastar o Poder Público do âmbito de 

autodeterminação individual. Através da análise das proposições legislativas apresentadas no 

primeiro ano civil das últimas cinco legislaturas, esta pesquisa busca compreender a 

orientação política predominante no tratamento legal do usuário de drogas, além das 

tendências e pontos fortes ou fracos das políticas propostas pelo legislativo. Como linha 

condutora dessa análise, são utilizadas as concepções políticas liberal e comunitarista, 

partindo-se da hipótese de pesquisa de que os Poder Legislativo federal se orientaria 

predominantemente pela concepção comunitarista, mas estaria abrindo espaço para políticas 

liberais.  

O presente estudo se desenvolveu sob uma metodologia qualitativa, como um estudo 

de caso sobre a posição dos parlamentares sobre a política sobre drogas no Brasil. Busca-se 

compreender quais são as decisões tomadas sobre o assunto, e o que as motiva. A unidade de 

análise escolhida inclui as duas Casas do Congresso Nacional, de modo a compreender o 

processo legislativo no âmbito federal. Quanto à delimitação temporal, a opção pelo primeiro 

ano das últimas cinco legislaturas (1999, 2003, 2007, 2011 e 2015) tem como intuito 

aumentar a abrangência da pesquisa e tentar observar eventuais alterações na orientação 

ideológica do Congresso Nacional quanto à política sobre drogas ao longo dos últimos anos. 

Além disso, a partir da verificação da tramitação e das apensações realizados entre as 

proposições é possível identificar projetos propostos em outros anos, mas que tenham 
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centralizado o debate legislativo. Apesar de serem identificadas algumas proposições 

legislativas para o desenvolvimento da pesquisa, o estudo de caso desenvolvido possui 

desenho holístico, pois se direciona ao exame da natureza global das políticas pública 

propostas pelos parlamentares, e não à análise de uma ou algumas proposições em especial 

(YIN, 1994).  

Observe-se, ainda, que o levantamento das proposições legislativas apresentadas não 

se deu com o intuito de desenvolver uma pesquisa de caráter quantitativo, mas de embasar e 

orientar as análises qualitativas apresentadas. Conforme explica Godoy (1995), a pesquisa 

qualitativa não procura enumerar ou medir os eventos estudados, sendo ela primordialmente 

descritiva. A palavra é essencial tanto na obtenção de dados quanto na organização dos 

resultados (GODOY, 1995). Assim, a análise qualitativa é indicada para estudos com enfoque 

descritivo, com intuito de compreender o fenômeno como um todo. No presente caso, diante 

do intuito de verificar o posicionamento dos parlamentares dentro de um espectro liberal-

comunitarista em relação à política sobre uso de drogas no país, o método qualitativo se 

mostra adequado para a compreensão ampla do fenômeno estudado. As fontes de dados 

utilizadas são majoritariamente documentais. As pesquisas sobre as proposições legislativas 

foram realizadas utilizando os sistemas de busca dos sítios institucionais do Senado e da 

Câmara dos Deputados. O material utilizado é, ainda, primordialmente arquivístico, ou seja, 

composto por documentos já produzidos, que não foram desenvolvidos especificamente para 

esta pesquisa (CAREGNATO; MUTTI, 2016). 

No decorrer da pesquisa alguns pontos das políticas sobre drogas propostas pelos 

parlamentares federais chamaram a atenção, e mereceram, na opinião da pesquisadora, um 

olhar mais atento. Desse modo, o levantamento sobre as proposições legislativas não se 

restringiu à classificação do alinhamento dos projetos quanto às concepções políticas liberal 

ou comunistarista. Foi identificado que alguns aspectos ganharam destaque entre as 

preocupações predominantes dos parlamentares em determinados períodos, como, por 

exemplo, a responsabilização penal ou civil de motoristas que causassem acidentes enquanto 

conduzissem veículo automotor sob efeito de drogas ilícitas – o assunto constituiu o mérito de 

cerca de 20% das proposições selecionadas no ano de 2011. Em decorrência dessas 

observações, alguns temas recorrentes foram destacados durante a análise das proposições, de 

modo a auxiliar a elaboração das conclusões desta pesquisa. Do mesmo modo, a ausência de 

manifestações legislativas sobre determinados aspectos da política sobre drogas também foi 

oportunamente mencionada, como a ausência de distinção dentre o usuário e o dependente de 
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drogas, por exemplo. A falta de pesquisas e informações atuais e confiáveis sobre o uso de 

drogas no Brasil também chamou a atenção ao longo desta pesquisa. 

A partir dos dados levantados, observou-se que, apesar de a Lei nº 11.343, de 2006 

(BRASIL, 2006), ter dado sinais de alinhamento liberal do Congresso Nacional a partir da 

descarcerização do usuário de drogas, o perfil dos parlamentares federais nos anos seguintes à 

aprovação da lei, no que se refere às questões das drogas, tem se mostrado cada vez mais 

sensível à posição comunitarista. As proposições legislativas, em sua vasta maioria, reforçam 

o modelo proibicionista e buscam reforçar a orientação estatal quanto ao modo de vida 

considerado adequado pelo poder público. 

Em resumo, este trabalho utiliza as proposições legislativas sobre política sobre drogas 

apresentadas no primeiro ano civil das últimas cinco legislaturas para desenvolver um estudo 

de caso no intuito de compreender se os integrantes do Poder Legislativo Federal têm se 

orientado conforme uma concepção política predominantemente liberal ou comunitarista, bem 

como observar as mudanças nessa orientação ao longo do período estudado. A partir desse 

estudo, são feitas ainda algumas observações críticas sobre as atuações e omissões embutidas 

na legislação e nas proposições legislativas. Conclui-se que a orientação comunitarista, 

preponderante em todos os períodos analisados, se fortaleceu após a aprovação da atual 

política nacional de drogas.  
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1. BASES TEÓRICAS  

 

 

Este capítulo será dedicado à revisão teórica necessária ao prosseguimento do 

trabalho. Inicia-se pela conceituação de drogas ilícitas, incluindo algumas referências 

cronológicas, classificações, e personagens envolvidos no uso e comércio de drogas. 

Prossegue-se, então, para uma breve explanação sobre as concepções políticas tratadas nesta 

pesquisa, notadamente as concepções liberal e comunitarista de política. Por fim, são traçados 

breves apontamentos sobre os principais modelos de políticas sobre drogas discutidos no 

mundo contemporâneo. 

 

 

1.1.DROGAS ILÍCITAS 

 

 

1.1.1. UM ESFORÇO DE DEFINIÇÃO CONCEITUAL 

 

 

O conceito de drogas não é pacífico, havendo variações conforme as fontes 

consultadas. Campos (2014) define drogas em sentido amplo como qualquer substância, 

natural ou sintética, lícita ou ilícita, que seja capaz de alterar o estado físico ou psicológico de 

seu usuário, podendo ser consumida para fins medicinais ou recreativos. O conceito de drogas 

ilícitas, no entanto, merece atenção especial. 

Em primeiro lugar, observa-se que a ilicitude atribuída a algumas substâncias não é 

homogênea ao redor do globo. Drogas consideradas ilegais em alguns países ou estados são 

lícitas em outros lugares do mundo. Isso acontece tanto em relação a drogas usadas para 

efeitos medicinais, como alguns anorexígenos, por exemplo, como quanto a drogas de uso 

recreativo, como a maconha. Os argumentos que levam à vedação do uso ou comércio de 

algumas drogas possuem raízes históricas, como se verá no próximo item, e por isso mesmo 

carecem de coerência. O levantamento sobre a evolução da relação com as drogas em 

diferentes países ao longo dos anos tem a função de ajudar a esclarecer o atual 

posicionamento político em relação ao tema, orientando o debate. Não há, no entanto, a 
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pretensão de se desenvolver uma revisão histórica completa sobre o tema, mas tão somente 

apontar as origens de alguns posicionamentos atualmente vigentes no mundo. 

Registre-se que alguns termos frequentemente usados como sinônimos de drogas 

ilícitas não são tecnicamente adequados para se referir às mesmas. O termo “narcótico”, por 

exemplo, representa o efeito depressor do sistema nervoso central causado por algumas 

substâncias, como o ópio, o álcool ou os analgésicos. Como se observa, o efeito narcótico não 

é determinante para a identificação das substâncias proibidas. Também o termo “tóxico” se 

mostra inadequado para a identificação das drogas ilícitas, já que a morfina, lícita, é 

cientificamente tóxica, enquanto o LSD, ilícito, não poderia ser assim considerado 

(CAMPOS, 2014). Pelas mesmas razões exclui-se a utilização técnica do termo 

“entorpecente” para se referir às drogas ilícitas: o termo, segundo a Portaria nº 344/2016 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 1998), define substância que 

possa determinar dependência física ou psíquica relacionada, como tal, nas listas aprovadas 

pela Convenção Única sobre Entorpecente, de 1961, adotada pelo Brasil através do Decreto nº 

54.216/1964. A própria convenção, no entanto, reconhece, em seu preâmbulo, que o uso 

médico dos entorpecentes é indispensável em diversos casos, apesar de seu potencial tóxico. 

Como se observa, os efeitos causados pelo uso das drogas não são suficientes para 

definir a ilicitude dessas substâncias, já que diversas drogas lícitas possuem efeitos similares 

àqueles causados pelas drogas proibidas. Tampouco pode-se dizer que os danos causados à 

saúde são determinantes para a vedação do uso e comércio de algumas drogas, uma vez que 

tanto drogas lícitas quanto ilícitas acumulam efeitos positivos e negativos à saúde, mesmo 

quando usadas sob prescrição médica. Além disso, a aceitação do consumo de álcool e tabaco 

minam os argumentos de vedação de substâncias exclusivamente pelos seus efeitos maléficos 

à saúde. 

Percebe-se, assim, que o elemento essencial para a caracterização de ilicitude de 

algumas drogas é a definição legal adotada por cada país, e não seus efeitos ou potenciais 

danos à saúde. No Brasil a lista de drogas ilícitas é definida pelo Poder Executivo, no anexo I 

da Portaria nº 344/1998 da ANVISA. Essa listagem é atualizada periodicamente, tendo sua 

última alteração ocorrido em 31 de agosto de 2016, pela Resolução nº 103/2016. Em outras 

palavras, são consideradas drogas ilícitas, no Brasil, aquelas constantes na listagem de 

substâncias proscritas da Portaria 344/1998 da ANVISA. Neste trabalho o termo será 

utilizado conforme esta definição. 
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1.1.2. BREVES REFERÊNCIAS CRONOLÓGICAS 

 

 

O consumo das drogas atualmente consideradas ilícitas existe desde os primórdios da 

história, tendo sido adotadas por finalidades religiosas e terapêuticas. O que se apresenta 

como inovação é a dimensão que o comércio das drogas ilegais assumiu em tempos recentes, 

notadamente a partir do século XX, no mundo inteiro (CAMPOS, 2014). 

A história da humanidade nos traz diversos exemplos de usos de substâncias com o 

intuito de alterar os estados de consciência nos mais diversos lugares do mundo e em 

diferentes épocas. Seus usos estão sujeitos a controles sociais coletivamente construídos, 

sagrados ou profanos (ACSELRAD, 2011). Na Roma Antiga, o vinho e o ópio eram 

privilégio dos cidadãos do Império, enquanto a cerveja era comum entre os bárbaros. As 

crianças não podiam tomar vinho, mas podiam usar algumas gotas de ópio para garantir um 

bom sono. (ACSELRAD, 2011). Um antigo costume muçulmano envolvia o consumo diário e 

regular de ópio a partir dos 50 anos de idade para garantir uma velhice sem amarguras e uma 

morte suave, além de prevenir contra doenças como a gripe, perigosas durante a velhice 

(ESCOHOTADO, 1998). 

Nas Américas, o hábito de mascar folha de coca devido a seus efeitos estimulantes 

existe há pelo menos dez séculos, conforme sugerem resíduos de cocaína encontrados nos 

cabelos de múmias andinas de ano 1000 d.C. Por seus efeitos, capazes de diminuir os males 

decorrentes da altitude, da fadiga e do jejum enfrentado pelos povos andinos, a folha era 

considerada sagrada e usada em cerimônias religiosas (MACHADO, 2011). No final do 

século XIX a cocaína era livremente comercializada, integrando a composição de diversas 

preparações medicamentosas, principalmente anestésicos e analgésicos tópicos. Ao longo do 

século XX o uso medicinal da cocaína foi reduzido devido à descoberta de outras substâncias 

capazes de substituí-la, bem como às restrições internacionais ao seu uso. Com a descoberta 

de alguns efeitos considerados perigosos, a coca foi proibida pela Convenção de Haia em 

1912 (CAMPOS, 2014). No final da década de 60, no entanto, ressurge como uma droga de 

uso recreacional entre os mais abastados (MACHADO, 2011). Hoje a cocaína é a droga ilegal 

mais importante do ponto de vista econômico, ainda que não seja tão cara como a heroína 

nem tão consumida como a maconha, por ser a de maior expansão no final do século XX e a 

principal fonte de lucros do tráfico de drogas ilícitas (CAMPOS, 2014). Já a cannabis, mais 
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conhecida como maconha, já era utilizada há mais de dois mil anos antes de Cristo na Índia, 

China e Egito por seus efeitos medicinais e por suas fibras têxteis (CAMPOS, 2014).  

Diversas outras drogas têm sua história atrelada a culturas ao redor do mundo
1
, 

passando para a ilicitude apenas no século XX. A ilicitude atribuída a algumas drogas se 

embasa, supostamente, no atentado que as substâncias representam à saúde e à vida das 

pessoas que a consomem (CAMPOS, 2014). Essa classificação, no entanto, sofre diversas 

contestações entre os estudiosos contemporâneos, principalmente diante da autorização 

pública para o consumo de álcool e tabaco, notadamente lesivos para o organismo humano 

(WEIGERT, 2010). O controle atual sobre as drogas tem por base a proibição do uso e da 

venda de substâncias consideradas ilícitas, por meio de um discurso de proteção da saúde 

pública e de intensificação da punição. Essa distinção entre drogas lícitas e ilícitas parece ter 

se dado, no entanto, mais por conveniência política do que por argumentos médicos. Antes 

mesmo de serem identificadas conclusões médicas definitivas quanto aos riscos concretos de 

cada substância a ser controlada, ou mesmo sem que se houvesse proposto ou experimentado 

nenhum outro modelo de enfrentamento ao uso de drogas, estipulou-se a ideologia 

proibicionista. A ideologia internacional de proibição do uso das drogas tem forte influência 

norte-americana, e se baseia na premissa de supressão da oferta por meio da interdição total 

do uso, comércio e produção das substâncias ilícitas, sancionados pelo sistema penal 

(RODRIGUES, 2006).   

De forma mais remota, o proibicionismo surge como um assunto exclusivamente 

relacionado ao clero. Diante da expansão da secularização, a cruzada contra as drogas começa 

a surgir como uma forma de reafirmação das instituições tradicionais. Por um lado, a negação 

às drogas serviria para reafirmar e atualizar a rejeição a Dionísio (antigo Deus grego que 

representava, entre outras coisas, a fusão do homem com o divino através da ebriedade) e a 

todo o paganismo a ele relacionado; por outro lado, daria à Igreja uma função no seio da 

modernidade, que se coadunaria com os interesses da medicina. Dentro da Igreja Católica os 

conceitos de “droga” e de “perversão” se misturaram da mesma forma que outrora haviam se 

misturado os conceitos de “bruxaria” e de “diabo”. Em resposta ao movimento agnóstico a 

                                                 
1
 “O cânhamo foi integrado a rituais do hinduísmo e, posteriormente, ao budismo. (...) Há testemunhos de sua 

presença entre egípcios e assírios; romanos utilizavam (séculos I e II) o cânhamo para cordas de seus navios. A 

partir do século VII, o Islamismo (que condenava principalmente o vinho) teve um papel essencial para a 

propagação da Cannabis, introduzindo-a em toda a Ásia Ocidental e na África Subsaariana e Marrocos (a partir 

do século XI). Não  se sabe ao certo quando começaram a preparar o haxixe (do árabe hachich: erva por 

excelência); este nome vem de uma lenda de um príncipe libanês, por volta do século XI, que fazia seus soldados 

tomarem o haxixe para lhes dar fúria e intrepidez (por isso chamamos de haschichinos) e originou o termo árabe 

‘assassino’” (CAMPOS, 2014, p. 36-37) 
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Igreja traz para o mundo, através da condenação das drogas, novos demônios e novos 

exorcismos, justamente quando a crença nos antigos demônios começa a perder força 

(ESCOHOTADO, 1998).  

Na Europa, a estratégia de intervenção social pela via da medicalização surgiu a partir 

de epidemias que emergiam da miséria urbana, inflada após o intenso êxodo rural decorrente 

da Revolução Industrial em países como a Alemanha, França e Inglaterra. O Estado, em 

socorro às demandas empresariais, passou a criar leis e instituições que cuidassem da saúde 

dos trabalhadores, buscando garantir os níveis mínimos de saúde necessários para o trabalho, 

essenciais à demanda industrial. As sociedades civis e religiosas que se ocupavam do 

tratamento de enfermos, órfãos e loucos passaram a ser absorvidas pelo Estado, que 

aumentava rapidamente suas prerrogativas ante à sociedade, ao mesmo tempo em que 

difundia uma consciência sobre a importância da saúde (RODRIGUES, 2004).  

 

A medicina entra como instrumento de Estado na medida em que o corpo do 

individuo se torna o alvo de vigilância e preocupação estatais, num instante 

em que o capitalismo industrial nascente visa à força produtiva do 

trabalhador – força que reside não na capacidade intelectual do operário, mas 

na sua disponibilidade física ao trabalho. (RODRIGUES, 2004, p. 96) 

 

Já o proibicionismo norte-americano nasceu de um conjunto de fatores sociais, 

políticos, religiosos, morais e econômicos, sob influência do emergente modelo europeu de 

controle sanitário. No começo do século XIX o desenvolvimento da química permitiu a 

sintetização de princípios ativos de diversas drogas, e o consumo das mesmas não era ainda 

considerado problemático. Na segunda metade do século, no entanto, movimentos religiosos 

puritanos passaram a combater tudo o que aviltasse a moral protestante, o que incluiria todos 

os tipos de drogas no título de “impurezas da América”. Diversos partidos políticos e 

movimentos moralistas e proibicionista começaram a surgir pelo país, e ganhar espaço no 

Congresso Nacional, concentrando os esforços, inicialmente, na campanha contra o álcool 

(RODRIGUES, 2004).  

Em 1906 foi aprovado o Food and Drug Act, lei que propunha normas de regulação 

para a produção e comercialização de alimentos e drogas. O ato foi proclamado pelos poderes 

legislativo e executivo como uma diretriz para a proibição do comércio de produtos 

considerados, pelo poder público, perigosos à saúde do povo americano. Com essa lei o 

Estado não proibiu a venda de drogas, mas passou a regular seu comércio e produção 

(RODRIGUES, 2004). 
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Ao mesmo tempo, no final do século XIX, após a guerra de secessão americana e o 

fim da escravatura, o país verificou um aumento no número de imigrantes chineses que, 

fugindo de uma situação ruim em seu país de origem, atendiam à nova demanda americana 

por mão de obra barata. Esses imigrantes tinham por hábito o consumo de ópio, o que 

contribuiu para a estigmatização da droga, associada a essa população marginalizada 

(ESCOHOTADO, 1998). Em 1875 a prefeitura de São Francisco proibiu o uso de ópio. Em 

1887 o Congresso da Califórnia editou uma norma proibindo a importação de ópio pelos 

chineses, e em 1890 o Congresso Federal aprovou uma lei que restringiria aos cidadãos 

americanos a produção de ópio para o fumo. O hábito de fumar o ópio, no entanto, era 

característico dos imigrantes orientais, enquanto os americanos administravam a droga por 

outros meios (ESCOHOTADO, 1998). Naquele tempo o uso de ópio não era considerado 

problemático, tão pouco proibido pela legislação. A partir dessa época, no entanto, o uso de 

ópio começou a ser cada vez mais associado aos imigrantes chineses, considerados seres 

inferiores e que, portanto, deveriam ser excluídos. Desse modo, as primeiras atitudes 

americanas contra o ópio nasceram por razões raciais, e não médicas (ESCOHOTADO, 

1998).  

Trajetória similar se deu com a estigmatização da maconha. Tradicionalmente 

utilizada pelos negros africanos, inclusive em rituais religiosos ou culturais, a erva, que já era 

demonizada pelas igrejas ocidentais, passou a ser repudiada pela sociedade americana. No 

Brasil, a associação da maconha às atitudes delituosas configurou forma de marginalizar o 

negro e permitir o maior controle do Estado sob esse segmento social (ADIALA, 1986). 

Nas conferências de Xangai de 1909, os Estados Unidos começaram a estimular a 

restrição ao negócio de ópio sem fins medicinais com o intuito de privar o imperialismo 

francês e inglês dos grandes lucros que obtinham com esse comércio (CAMPOS, 2014). A 

proposta norte-americana de lidar com a questão do ópio no plano internacional teve a 

intenção de atrair a simpatia do governo Chinês, preocupado com o assunto no plano interno, 

tendo sido, ao mesmo tempo, parte fundamental da estratégia de atuação dos Estados Unidos 

na Ásia: na ocupação das Filipinas os esforços para acabar com o comércio de ópio no 

arquipélago consolidaram a posse americana no país. Além disso, a falta de interesse 

econômico do país no comércio de ópio facilitava o combate ao tráfico, ao mesmo tempo em 

que agradava aos ímpetos proibicionista que cresciam no território americano. 

(RODRIGUES, 2004). 
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 Na conferência de Haia de 1912 foi incluída a restrição ao comércio de cocaína, 

defendendo-a apenas para uso médico. Muito embora o documento não tenha apresentado 

grande impacto prático à época, serviu para consolidar a postura proibicionista dos Estados 

Unidos nos planos nacional e internacional (CAMPOS, 2014). 

A esse tempo, Associação Médica e Farmacêutica norte-americana começou a se 

alinhar às forças moralistas, enxergando na inevitabilidade da imposição de restrições legais 

às drogas uma brecha para a institucionalização de sua autoridade científica. O fato de os 

acordos internacionais até então assinados não terem força prática não impediu o crescimento 

da demanda interna pela adoção de leis locais que ratificassem os compromissos 

internacionalmente assumidos de combate às drogas (RODRIGUES, 2003).  

Em 1914 os Estados Unidos editaram o Harrison Narcotic Act, proibindo a utilização 

ou venda de qualquer psicoativo sem finalidades médicas, além de inserir nos textos legais as 

figuras do “traficante”, que deveria ser encarcerado, e do “viciado”, que deveria ser 

compulsoriamente tratado (CAMPOS, 2014). A Lei Harrison conferiu ao Estado o poder para 

definir “cientificamente” quais drogas seriam perigosas e, portanto, deveriam ser controladas, 

e quais seriam inofensivas, podendo ser livremente negociadas e consumidas (RODRIGUES, 

2003).  

O envolvimento dos Estados Unidos nas Grandes Guerras Mundiais desviou 

temporariamente a preocupação americana de combate às drogas, o que não impediu a 

aprovação, em 1920, da 18ª Emenda, também conhecida como “Lei Seca”, proibindo a 

manufatura, o transporte, a importação e a exportação de bebidas alcoólicas, atendendo às 

demandas dos movimentos proibicionistas. Em 1933 a proibição foi retirada após a conclusão, 

pelo governo americano, que o objetivo de diminuição do consumo de álcool não estava 

sendo atingido (RODRIGUES, 2003). O combate ao álcool perde força, mas cede terreno para 

a intensificação do proibicionismo sobre as drogas.  

Após a Segunda Guerra Mundial o país retomou sua política internacional de luta 

contra as drogas proibidas, “isso sem impedir que seus serviços secretos ‘fechassem os olhos’ 

para o uso das mesmas por seus aliados em Mianmar, Afeganistão, Vietnã, Nicarágua e 

outros” (CAMPOS, 2014, p. 83). Nos anos seguintes seriam criados órgãos específicos para 

centralizar o combate às drogas e classificar as substâncias psicoativas. Em 1972 o presidente 

dos Estados Unidos classificaria as drogas ilícitas como “o inimigo número um das 

Américas”, declarando a “guerra às drogas” que aprofundaria as medidas repressivas e o 

combate a grupos e redes de tráfico. O discurso de guerra às drogas justificou oficialmente a 
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interferência do país em outros Estados, como o México e a Colômbia, por exemplo 

(CAMPOS, 2014). Segundo Campos: 

 

Oficialmente passaram a existir países produtores e países consumidores de 

drogas ilegais, colocando os Estados do chamado Terceiro Mundo como 

agressores e os Estados Unidos na posição de vítima: criminosos asiáticos e 

latino-americanos levariam heroína, cocaína, maconha e LSD para 

corromper a juventude norte-americana. [...] ignora[va] a produção de 

drogas ilegais levada a cabo em território estadunidense (plantações de 

maconha nos desertos de Oregon e Nevada, laboratórios clandestinos de 

LSD na Califórnia), identificando somente fontes a serem combatidas além 

das fronteiras dos EUA. (CAMPOS, 2014, p. 84) 

 

A seleção das substâncias que seriam consideradas ilícitas se sujeita a argumentos de 

utilização para tratamentos de saúde: “o recurso da legitimidade médica era utilizado como 

justificativa para condenar e lançar no mercado ilegal substâncias psicoativas procuradas 

principalmente por motivos lúdicos e hedonistas” (CAMPOS, 2014, p. 85). A repressão ao 

plantio da coca no México fez com que houvesse um deslocamento deste mercado para a 

Colômbia, onde o aumento das plantações acabou ajudando na expansão de grupos armados 

(como as FARC – Forças Armadas Revolucionárias) e de paramilitares, que se financiavam 

com as taxas recolhidas na produção e no tráfico. Isso levou os Estados Unidos a financiarem 

campanhas de fumigação na Colômbia, com graves consequências ao ambiente e à saúde 

humana. Recentemente, o aumento da produtividade por hectare tem sido considerável, graças 

à ajuda de botânicos e químicos a serviço do tráfico. Atualmente, a cocaína já é a segunda 

droga ilegal mais consumida do mundo, atrás apenas da cannabis (CAMPOS, 2014). Campos 

(2014) observa que o combate às drogas no plano internacional se mostra lucrativo para os 

Estados Unidos:  

 

Os EUA se constituem na meca do consumo de drogas ilícitas; entretanto: 

dissemina organismos para reduzir a lavagem de dinheiro, mas recusa-se a 

impor medidas que asfixiem esse esquema; torra fortunas dos contribuintes 

para amenizar os efeitos sociais das drogas, mas na guerra contra elas 

expande uma indústria bélica e tecnológica próspera e lucrativa. 

“Curiosamente”, a guerra ao narcotráfico promovida pelos governos 

estadunidenses tem rendido bons contratos para empresas dos USA, além de 

colaborar para o lucro dessas empresas o próprio crime organizado, visto que 

fuzis AR-15 e M16, muito utilizados por ele, são fabricados pela Colt, dos 

Estados Unidos. (CAMPOS, 2014, p. 88) 
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As políticas americanas exerceram grande influência na geopolítica mundial nos 

últimos dois séculos. No entanto, o aumento do controle sanitário da sociedade por parte do 

Estado não foi um movimento exclusivamente daquele país. A expansão da proibição às 

drogas também foi verificada em países latino americanos, e o controle sobre essas 

substâncias começou a aparecer como uma tática privilegiada no movimento que ampliou a 

capacidade estatal para a gestão da vida e da conduta das populações (RODRIGUES, 2004).  

Não compete ao escopo deste trabalho analisar ou julgar tais políticas. Cumpre 

observar, no entanto, que não se ignora a existência de argumentos políticos e econômicos 

subjacentes à proibição do uso e comércio de entorpecentes no mundo contemporâneo. Da 

mesma forma, propostas de liberação dessas substâncias também sofrem influências desse 

tipo. A questão ideológica do conflito entre liberdade, saúde e segurança pública na questão 

das drogas, propostas neste trabalho, não abrange todas as variáveis envolvidas nas políticas 

públicas atuais, que abrangem fatores de cunho histórico, econômico, político, internacional, 

entre outros. Registre-se que o recorte adotado não deriva de desprezo pelos demais aspectos, 

da pesquisa. 

No Brasil, a primeira tentativa de restrição à venda do ópio ocorreu em 1727, mas foi 

revogada no ano seguinte. Até o começo do século XX o país não possuía qualquer legislação 

referente às substâncias psicoativas. Esses produtos eram consumidos pela elite econômica e 

considerados “chiques”, havendo pouco espaço para a sua repressão. Quanto à maconha, 

acredita-se que seu uso tenha sido introduzido no país por escravos africanos desde a 

colonização (MACRAE, 2004). Em 1890 o país já contava com um código sanitário que 

buscava regulamentar temas como a salubridade pública e a saúde geral das populações. 

Nesse período ainda não havia proibição em relação às drogas, mas o Estado passa a intervir 

no mercado de drogas legais, tornado ilegal a fabricação, a indicação, a aquisição e o uso de 

“venenos”
2
 sem a expressa chancela estatal (RODRIGUES, 2004). Em 1912, no entanto, o 

Brasil esteve na Conferência de Haia, o que municiou as autoridades de recursos jurídicos 

para tentar proibir a utilização no país (CAMPOS, 2014). A primeira lei nacional a controlar o 

uso de drogas no país foi o Decreto nº 14.969, de 1921, que condenada qualquer utilização 

sem fins medicinais. Esse decreto sofreu pequenas alterações ao longo dos anos, apenas para 

ajustar as normas nacionais aos parâmetros internacionais. Em 1967 as decisões da 

                                                 
2
 No ordenamento jurídico da época o controle estatal se referia a venenos, e não às drogas. Os “venenos” 

englobavam tanto as drogas estupefacientes quanto as simplesmente tóxicas, cuja ingestão poderia causar a 

morte, ainda que não gerasse alterações de comportamento. 



25 

 

 

 

Convenção Única da ONU foram incorporadas à legislação nacional, tendo sido endurecidas 

nos anos seguintes com o aumento das penas para traficantes e usuários (CAMPOS, 2014). 

A consolidação do proibicionismo atual se deu com a Lei nº 6.368, de 1976, que 

previa medidas repressivas e preventivas contra traficantes e usuários (CAMPOS, 2014). 

Algumas razões, no entanto, fizeram com que o Brasil se mostrasse um local propício às 

atividades de trânsito e exportação de drogas ilícitas. Dentre elas, pode-se citar a falta de uma 

política eficaz no combate a este crime; o alto grau de corrupção em setores ligados à 

repressão; a grande organização de alguns cartéis de droga, suplantando a dos organismos 

nacionais que os combatem; insuficientes condições de policiamento; falta de pessoal 

especializado e de equipamentos adequados; e outros (CAMPOS, 2014). Para Acselrad 

(2011), o proibicionismo terminou por se organizar como instrumento de poder, não abrindo 

espaço de reflexão sobre suas próprias contradições.  

 

Ora assumindo uma postura jurídico-moral – são criminosos os que se 

envolvem com drogas -, ora através de um discurso médico-sanitário – são 

doentes, dependentes, todos os que usam drogas-, seu objetivo permanece o 

mesmo: um mundo sem drogas. A instrumentalização das drogas ilícitas 

como o grande mal justifica as medidas que deverão ser tomadas: destruição 

e demonização de algumas substâncias psicoativas, tornadas ilícitas; 

discriminação dos envolvidos com elas; desinformação patológica; fabulação 

pseudocientífica que nega a memória de outros usos, no passado, e buscam 

de forma obsessiva e irreal, um mundo que de fato nunca existiu. 

(ACSELRAD, 2011, p. 32) 

 

Na mesma linha, Rodrigues (2004) observa que o proibicionismo tem raízes morais e 

sociais, que são incorporadas pelo Estado como forma de ampliação da capacidade de 

intervenção e controle social. À parte de tal controvérsia, com a proibição de utilização de 

determinadas substâncias surge para o Estado a função de impedir o seu comércio e consumo. 

Com a finalidade de impedir a disseminação das drogas ilícitas, e sob influência da política de 

“guerra às drogas” cunhada nos Estados Unidos, a maior parte dos países ocidentais adotou 

uma política criminal proibicionista em relação às substâncias entorpecentes (WEIGERT, 

2010).  

 

 

1.1.3. PERSONAGENS: O TRAFICANTE, O USUÁRIO E O 

DEPENDENTE 
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O último levantamento nacional sobre o uso de drogas foi feito em 2005 pelo Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas 

(INPAD). Por tal razão, o país não conta com dados sobre assunto que possam ser 

considerados atuais e confiáveis. Acredita-se que parte das dificuldades na obtenção de 

informações sobre o uso de drogas no país se relacione com a clandestinidade associada ao 

comércio e consumo, o que prejudicaria as pesquisas e a garantia de veracidade das respostas 

obtidas.   

Segundo os dados de 2005 obtidos durante o II Levantamento domiciliar sobre o uso 

de drogas no país (LARANJEIRA, 2014), 8,8% dos brasileiros já utilizaram maconha ao 

menos uma vez na vida (“uso na vida”).  Desses, 2,6% haviam usado a droga ao menos uma 

vez nos doze meses anteriores à pesquisa, e 1,9% havia consumido no último mês. Quanto à 

cocaína, 2,9% da população já havia experimentado a droga alguma vez na vida, sendo que 

0,7% havia registrado consumo nos últimos doze meses, e 0,4% no último mês (os dados 

completos constam no anexo III deste trabalho). Nesse levantamento o uso de drogas é 

classificado em categorias. Chama-se de “uso da vida” o uso de droga ao menos uma vez na 

vida; “uso no ano” o uso de droga ao menos uma vez nos últimos doze meses; e “uso recente” 

o uso de droga ao menos uma vez nos últimos 30 dias. O usuário é classificado conforme a 

frequência de consumo de drogas: considera-se “não-usuário” aquele que nunca utilizou 

drogas; “usuário leve” quem já utilizou drogas, mas no último mês o consumo tenha sido 

menor do que uma vez por semana; “usuário moderado” quem utilizou drogas semanalmente, 

mas não todos os dias, durante o último mês; e “usuário pesado” aquele que utilizou drogas 

diariamente durante o último mês (MACHADO, 2011). 

Pode-se observar, a partir dos dados apresentados, que o consumo da droga em algum 

momento da vida não está necessariamente atrelado ao surgimento da dependência. As 

diferentes drogas possuem diferentes potenciais de adição, e mesmo condições pessoais 

podem influenciar no desenvolvimento da dependência. No caso da maconha, por exemplo, 

conclui-se que 70,45% das pessoas que já fizeram uso da substância em algum momento da 

vida não a consumiram nos últimos doze meses, ou seja, a maior parte dos que 

“experimentaram” a maconha não se converteram em usuários frequentes. O mesmo pode ser 

dito em relação a 75,9% daqueles que já usaram cocaína alguma vez na vida. Esses números 

se repetem em relação a diversas outras drogas ilícitas, com algumas variações. O que se pode 

concluir a partir de uma primeira análise desses dados é que nem todo usuário de drogas é, 
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necessariamente, um dependente de drogas. Alguém que usou a droga uma vez nos últimos 

doze meses pode ser considerado usuário, mas a dependência envolve outros critérios 

biológicos para sua aferição. 

Outro personagem do mercado de drogas ilícitas é o traficante, também chamado de 

narcotraficante. Pelo artigo 30 da Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006), o traficante é 

aquele que importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 

oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo (exceto em pequena quantidade, para uso 

pessoal), guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O 

narcotraficante surge, portanto, como o comerciante de drogas, tirando proveito do potencial 

econômico da produção e distribuição dessas substâncias no mercado ilegal. Não se trata, no 

entanto, de uma figura simples: por se tratar de um comércio altamente rentável, o potencial 

de enriquecimento atrai pessoas de diversos níveis sociais e com diferentes objetivos. Um dos 

efeitos colaterais do comércio ilegal de drogas é o desenvolvimento de uma rede de 

criminalidade paralela. No contexto do mercado clandestino surgem diversos delitos 

envolvendo, por exemplo, corrupção, assaltos, assassinatos, sequestros, entre outros 

(WEIGERT, 2010). 

A potencial periculosidade do tráfico de drogas está associada, portanto, mais aos 

crimes associados do que ao comércio ilegal propriamente dito. O temor do legislador e a 

vontade de enfraquecer o narcotráfico se evidenciam em diversas propostas legislativas, mas 

não serão tratadas neste trabalho. Este estudo está focado nas figuras do usuário e do 

dependente, elementos mais adequados para as análises propostas na pesquisa. 

 

 

1.2.CONCEPÇÕES POLÍTICAS: LIBERALISMO E COMUNITARISMO 

 

 

Os debates políticos se mostram muito mais complexos do que a simples polarização 

entre direita e esquerda. A redução das categorias políticas à polarização entre uma concepção 

de direita, defensora do livre mercado e do capitalismo, contra uma concepção de esquerda, 

embasada na igualdade e defensora do socialismo, seria extremamente simplista. Uma análise 

atenta às discussões política evidenciam variações muito mais ricas e complexas na filosofia 

política contemporânea. 
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Will Kymlicka (2002) traz uma revisão teórica das principais correntes da filosofia 

política contemporânea, começando pelo utilitarismo, com raízes no século XIX, passando 

pelo liberalismo, libertarianismo, marxismo, comunitarismo, teoria da cidadania, 

multiculturalismo e feminismo. As variações encontradas em cada uma dessas teorias seriam 

demasiadamente complexas para serem ajustadas aos moldes da bipolarização teórica. Dessa 

forma, esse trabalho não tenta reduzir a riqueza das discussões trazidas a um alinhamento de 

esquerda ou de direita. Mais interessante para a finalidade dessa pesquisa, entretanto, é a 

discussão sobre os limites da liberdade de autodeterminação trazidos pelas filosofias políticas 

de matiz comunitarista e liberal. Dando foco ao que importa para o presente trabalho, pode-se 

dizer que a principal diferença entre as duas teorias consiste na interpretação do papel do 

Estado em garantir uma “boa vida” aos cidadãos, bem como no entendimento acerca do que 

pode ser considerado uma “boa vida” e, portanto, protegida pelo Estado. 

De forma bastante simplificada, o liberalismo defende que compete a cada indivíduo 

definir como irá levar sua vida. Cada um deve ter liberdade para escolher e buscar o que 

considerar uma “boa vida”, e não cabe ao Estado incentivar nem reprimir essas escolhas. 

Presume-se que uma tentativa de direcionar essas escolhas seria uma ofensa à 

autodeterminação, e que ninguém seria mais capaz de definir os rumos a serem seguidos do 

que a própria pessoa que deverá segui-los. Coerentemente com essa liberdade de 

autodeterminação, o liberalismo atribui a cada um a responsabilidade pelas escolhas 

realizadas. Uma premissa primordial da teoria liberal consiste em entender que todos os 

indivíduos de uma dada sociedade devem ter a mesma liberdade de autodeterminação, e 

suportarem a responsabilidade pelas decisões tomadas. Ao Estado compete, portanto, tentar 

garantir uma igualdade de liberdade, para que todos tenham, a priori, as mesmas 

oportunidades de escolha, não devendo essa liberdade ser restringida por fatores fora do 

controle das pessoas, como a classe social da família em nasceu, seu sexo ou cor da pele. 

Assim sendo, o Estado liberal deve tratar a todos de forma igual, permitindo que cada um seja 

capaz de viver conforme seus ideais pessoais, e assumindo que as diferenças que decorrem 

dessas escolhas devem ser de responsabilidade de cada indivíduo, e não do poder público 

(KYMLICKA, 2002). 

Conforme explica Habermas (2015), para a concepção liberal de política o processo 

democrático cumpre a tarefa de programar o Estado no interesse da sociedade. A formação 

política da vontade dos cidadãos tem a finalidade de impor os interesses sociais privados ao 

Estado para garantir que sejam atingidos os fins coletivos. A sociedade seria regulada pela 
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hierarquia estatal e pelos interesses próprios individuais representados pelo mercado. Já a 

concepção republicana (comunitarista) de política entende a sociedade como comunidades 

solidárias com dependência recíproca entre seus membros. Partindo dessa consciência, o 

republicanismo acredita que os indivíduos constituem uma associação de portadores de 

direitos livres e iguais por vontade própria. Nesse caso, a sociedade não seria regulada apenas 

pela hierarquia estatal e pelos interesses privados, mas também pela solidariedade e pela 

orientação pelo bem comum, que surge como fonte de integração social (HABERMAS, 

2015). 

Kymlicka (2002) explica que, muito embora o liberalismo pregue a neutralidade do 

Estado diante da liberdade de escolha dos seus indivíduos, não se espera que todas as 

concepções de vida sejam amplamente aceitas pela sociedade. Aceita-se que a sociedade, por 

si só, incentive determinadas formas de vida em detrimento de outras, e defina que alguns 

ideais são mais valiosos do que outros. O que se rejeita é a transformação desse processo em 

uma questão política dirigida pelo Estado. Para a teoria liberal, portanto, a grande variedade 

de concepções sobre o que seria uma “boa vida” e seus valores essenciais não só é aceita, mas 

é vista como riqueza cultural e valorização da autonomia privada. Entende-se que essas 

diferenças não seriam capazes de enfraquecer a unidade social, desde que as pessoas dividam 

um senso comum de justiça (KYMLICKA, 2002). 

Os comunitaristas, por outro lado, se mostram mais preocupados com a unidade social 

e com a capacidade dos grupos sociais de buscar objetivos em comum. Teme-se que uma 

variedade muito grande de ideais de vida prejudique o senso de unidade das comunidades, e 

deteriore as relações interpessoais. Para os adeptos da teoria comunitarista, a identidade de 

forma de vida seria o elemento capaz de manter as nações unidas, e não um senso de justiça 

comum, como pensam os liberais, ou mesmo um senso de nacionalismo, como defendidos 

pelos liberais-nacionalistas (KYMLICKA, 2002). Assim, as finalidades e práticas da tradição 

cultural de cada povo ganham importância na formação da base política do conceito de bem 

comum, e devem ser, dessa forma promovidos pelo Estado. Ao contrário do liberalismo, 

portanto, o comunitarismo entende que o Estado seria responsável por promover uma 

determinada forma de vida, incentivando que os indivíduos adotem ideais comuns e rejeitem 

concepções de vida que se afastem daquelas vistas como adequadas por determinada 

sociedade (KYMLICKA, 2002).  

Importa observar que as duas teorias reconhecem a importância da sociedade na vida 

dos indivíduos. O liberalismo não pretende inferir que o indivíduo possa viver exclusivamente 
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em função de suas escolhas pessoais, sem se inserir em um grupo social e ignorando a 

influências destes sobre a formação das vontades e da personalidade individuais. Para ambas 

teorias a unidade social exigiria que os cidadãos sejam capazes de se identificar uns com os 

outros, e enxergar os demais cidadãos como membros de um mesmo grupo. Essa sensação de 

identidade e de pertencimento seria essencial para manter as relações de confiança e 

solidariedade necessária para que os indivíduos aceitem os resultados das decisões 

democráticas, mesmo quando sua posição pessoal não é a predominante em determinado 

aspecto.  

Nenhuma das duas orientações políticas, portanto, ignora a importância da sociedade e 

do espaço público. A ideia de que o ser humano comum não pode viver uma vida satisfatória 

senão em associação com outras pessoas perpassa o pensamento político de diversos autores 

ao longo da história desde os tempos de Aristóteles (ARENDT, 2015). Contudo, essa inserção 

na sociedade tem um preço – nem sempre se pode fazer tudo o que se gostaria de fazer, e 

algumas liberdades são limitadas em prol da vida em comum (DAHL, 2001). A diferença 

entre as duas teorias consiste na identificação do elemento capaz de garantir essa identidade 

social: enquanto o comunitarismo acredita que o modo de vida em comum seja o elo 

essencial, o liberalismo defende que o senso de justiça comum seria a base social. Dessas 

diferenças de entendimento decorrem as diversas visões sobre o papel do Estado na definição 

do modo de vida dos seus indivíduos. 

Na concepção liberal, o status de cidadão é identificado pelos direitos subjetivos que o 

indivíduo tem perante o Estado e os demais membros da sociedade. Os cidadãos são 

portadores de direitos subjetivos negativos ligados a interesses privados que são protegidos 

pelo Estado. Desse modo, há uma proteção estatal de uma gama de escolhas particulares que 

estariam livres de coações externas. Nesse mesmo sentido, os direitos políticos são, para o 

liberalismo, uma forma de fazer valer seus interesses privados através da agregação 

decorrente dos processos políticos eleitorais e representativos. Da união de interesses privados 

similares formar-se-ia uma vontade política capaz de exercer uma efetiva influência sobre a 

administração. Conforme escreve Habermas (2015, p. 41), “[d]essa forma os cidadãos, em seu 

papel de integrantes da vida política, podem controlar em que medida o poder do Estado se 

exerce no interesse deles próprios como pessoas privadas”. 

Por outro lado, na concepção republicana o status de cidadão não é identificado pelas 

liberdades negativas, mas pelos direitos de participação e de comunicação políticas, ou seja, 

pelas liberdades positivas. A cidadania não protege o indivíduo das coações externas, mas 
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garante a sua inserção no “conjunto de autores políticos responsáveis de uma comunidade de 

pessoas livres e iguais” (HABERMAS, 2015, p. 41). Nessa acepção, o Estado não existe para 

proteger os direitos subjetivos privados, mas para garantir um processo inclusivo de formação 

de opinião e de vontade política no qual os indivíduos defendem não apenas seus interesses 

privados, mas o bem comum. Assim, o direito de voto ganha grande importância na medida 

em que representa a liberdade positiva essencial de influência nos processos políticos. Quanto 

ao conceito de direito, explica Habermas (2015) que o liberalismo constrói a ordem jurídica a 

partir de direitos subjetivos que devem ser analisados caso a caso, enquanto os comunitaristas 

(ou republicanos, como ele os chama) entendem que o primado da ordem jurídica se deve ao 

seu conteúdo objetivo, atribuindo o mesmo peso jurídico aos direitos e liberdades individuais 

e à integridade da comunidade.  

Das definições de liberalismo e comunitarismo anteriormente apresentadas, poder-se-

ia concluir que apenas o primeiro se preocupa com a liberdade, enquanto o segundo modelo 

consistiria em um estado de opressão pública. Isso deriva de uma concepção simplista de 

liberdade, principalmente se referindo apenas à liberdade privada. Segundo Montesquieu 

(2008, p. 165) “não existe palavra que tenha recebido tantos significados e tenha marcado os 

espíritos de tantas maneiras quanto a palavra liberdade”. É necessário melhor discutir esse 

termo multisignificativo para melhor compreender o significado de liberdade na sociedade 

contemporânea. 

Em sua obra “A condição humana”, Hanna Arendt (2015) faz uma análise sobre as 

dimensões dos espaços público, privado e social do ser humano ao longo da história. Sua 

primeira constatação é a de que a existência de outros seres humanos no mundo é a 

condicionante primordial da existência humana da forma como se verifica neste planeta. Em 

suas palavras, "nenhuma vida humana, nem mesmo a vida de um eremita em meio à natureza 

selvagem, é possível sem um mundo que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de 

outros seres humanos" (ARENDT, 2015, p. 27). Entretanto, a concepção dos espaços público 

e privado nem sempre tiveram os mesmos contornos atuais. Na antiguidade clássica, espaço 

privado, característico do lar, existia para o ser humano garantir sua própria existência e a 

manutenção e perpetuação de sua vida e família. Tratava-se de uma esfera de necessidades, e 

não de liberdade, na concepção da sociedade grega. A produção de alimentos, o atendimento 

às necessidades biológicas e as relações familiares eram vistas como condições prévias à 

liberdade: apenas depois de atendidas essas carências da espécie humana o indivíduo poderia 

se dar ao luxo de ser livre mercador (ARENDT, 2015). Apenas da esfera pública poder-se-ia 
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falar em liberdade, segundo esse pensamento clássico: a liberdade desejada era a de estar com 

seus iguais, de participar da pólis.  

Como se observa, nesse contexto não se falava em “liberdade privada”, pois o 

conceito de liberdade estava associado à vida pública. A filosofia grega tomava por evidente o 

caráter político da liberdade, situando a necessidade em uma esfera pré-política, característica 

do lar privado. A própria origem da palavra “privado”, na concepção dos antigos, remete à 

privação do exercício das capacidades humanas. Também a noção de esfera comum (ou 

social) não existia nessas épocas. A esfera social surge junto com a forma política de Estado-

nação, e as comunidades políticas passam a ser vistas como um espaço intermediário entre o 

privado e o público, constituindo “uma família cujos assuntos diários devem ser zelados por 

uma gigantesca administração doméstica de âmbito nacional” (ARENDT, 2015, p. 35). A 

sociedade se assemelha, nessa visão, a um conjunto de famílias (espaços privados) 

organizadas de modo a constituírem uma única e grande família chamada nação. Trata-se de 

um domínio híbrido, no qual os interesses privados assumem importância pública. Com o 

aparecimento da sociedade, a própria definição de privado se alterou, bem como a linha 

divisória entre as duas esferas clássicas. O campo privado deixa de se reduzir ao atendimento 

das necessidades humanas para se configurar em um espaço de intimidade na era moderna. O 

individualismo que ganhou espaço na modernidade reconfigurou o sentido do “privado”, que, 

antes de se relacionar com o conceito de privação, denota um espaço de intimidade e 

liberdade para o indivíduo. O espaço privado dos modernos se contrapõe, portanto, tanto ao 

domínio público quanto ao domínio social (ARENDT, 2015). 

Nessa nova acepção, o termo “público” denota dois fenômenos assemelhados, mas não 

idênticos. Em primeiro lugar, se relaciona com a aparência, com tudo o que aparece em 

público e pode ser visto e ouvido por todos. Nem tudo estaria apto a existir nessa esfera 

pública, uma vez que não haveria espaço para a divulgação do irrelevante – que ficaria, assim 

restrito à intimidade. Em uma segunda acepção, o termo “público” significa o próprio mundo, 

na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar e que privativamente possuímos 

nele. Esse mundo em comum não pressupõe que os homens sejam iguais entre si, mas, ao 

contrário, que, sendo diferentes, todos coexistam e estejam interessados em objetos comuns. 

A pluralidade humana e os diferentes pontos de vista são, portanto, pressupostos do espaço 

em comum (ARENDT, 2015). Nesta linha de raciocínio, esse espaço comum pode ser 

destruído de duas formas. Por um lado, o isolamento radical, típico das tiranias, no qual não 

há espaço para concordância ou discordância entre os indivíduos. Por outro, pela configuração 
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da sociedade de massas pela qual todos passam a se comportar como se fossem absolutamente 

iguais, membros de uma única família. Em ambos os casos, segundo Arendt (2015), os 

homens tornam-se inteiramente privados
3
, eliminando-se o espaço público onde o indivíduo 

poderia ver e ouvir, e ser visto e ouvido. 

É diante dessas acepções do termo “público” que o “privado” ganha significado. 

Segundo a autora, uma vida inteiramente privada deixaria de ser humana ao excluir a relação 

objetiva com outros indivíduos e, por conseguinte, eliminar a possibilidade de o ser humano 

realizar algo mais permanente do que a própria vida. Em outras palavras, ao viver 

exclusivamente na privatividade o ser humano não aparece, e, portanto, é como se não 

existisse. “O que quer que ele faça permanece sem importância ou consequência para os 

outros, e o que tem importância para ele é desprovido de interesse para os outros” (ARENDT, 

2015, p. 72). A partir dessa visão entre os diferentes espaços de existência do indivíduo 

(público, comum e privado) se desenvolvem as diferentes acepções de liberdade. A liberdade 

privada teria lugar no domínio privado, naquele espaço onde o ser humano não aparece para o 

outro, mas existe apenas para si mesmo, na medida do possível. Num sentido privado, 

portanto, é possível entender a liberdade como ausência de restrição, inexistência de 

ingerência externa: “a liberdade se confundiria, então, com a garantia de uma esfera privada, 

onde cada um é senhor de si próprio”. (JABUR, 2000, p. 141).  Já a liberdade pública ganha 

importância quando o indivíduo, saindo de sua esfera privada, se insere em um ambiente 

social e político.  

Essa explanação dos domínios trazida por Hannah Arendt se coloca como base 

necessária para a concepção de qualquer teorização acerca das liberdades dos indivíduos. O 

liberalismo, como já dito anteriormente, confere especial atenção à liberdade de 

autodeterminação dos indivíduos, valorizando a liberdade privada. Isso não quer dizer, no 

entanto, que o sistema político comunitário se oponha à liberdade. O que difere nas duas 

acepções políticas é a definição de liberdade, e não a proteção a ela conferida. Em uma 

sociedade orientada por uma percepção comunitarista da política a liberdade pública, de 

participação das decisões políticas, possui caráter central. Se, por um lado, os liberais se 

apegam à “liberdade dos modernos”, os republicanos estariam mais ligados à “liberdade dos 

                                                 
3
 “A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto da igualdade e da 

distinção. Se não fossem iguais, os homens não poderiam compreender uns aos outros, e os que vieram antes 

deles, nem fazer planos para o futuro, nem prever as necessidades daqueles que virão depois deles. Se não 

fossem distintos, sendo cada ser humano distinto de qualquer outro que é, foi ou será, não precisariam do 

discurso nem da ação para se fazerem compreender.” (ARENDT, 2015, p. 217) 
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antigos”. Em outras palavras, o liberalismo acentua a liberdade de crença e consciência, a 

defesa da vida, da liberdade e propriedade pessoal, ou seja, acentua os direitos subjetivos. 

Enquanto isso, o republicanismo entende liberdade como “direitos políticos de participação e 

comunicação que possibilitem a práxis autodeterminante dos cidadãos” (HABERMAS, 2002, 

p. 83). 

As diferenças entre as duas concepções políticas se evidenciam diante de escolhas 

pessoais que possam trazer malefícios ao indivíduo. Neste trabalho discute-se a política 

pública sobre drogas ilícitas no país. O uso de drogas, desde que motivado pela vontade livre 

daquele que a usa, é uma escolha de vida que se insere no âmbito privado do indivíduo. Não 

obstante, uma sociedade alinhada ao perfil comunitarista se dedicará a evitar que seus 

indivíduos façam uso de drogas se a sociedade enxergar tais substâncias como algo nefasto, 

que se afasta do conceito de boa vida culturalmente construído. Já uma sociedade liberal 

despenderia menos esforços na tentativa de dissuadir seus cidadãos de consumir drogas, 

preocupando-se apenas em garantir que o uso privado das drogas não afete a liberdade de 

autodeterminação dos demais indivíduos. 

Com base nessas explanações alguns registros são necessários. Em primeiro lugar, 

seria inadequado dizer que o modelo comunitário não confere atenção ao direito de liberdade. 

Como já observado, a liberdade protegida pelos comunitaristas possui uma definição diferente 

daquela resguardada pelo liberalismo, estando mais próxima da liberdade pública, de 

participação política e definição coletiva do bem público. Já os liberais se preocupam com a 

defesa da liberdade privada de autodeterminação, nos termos anteriormente explicados. Outro 

ponto que precisa ser esclarecido se refere à dificuldade de se classificar de forma objetiva e 

irrefutável determinadas opções políticas como tendo um alinhamento liberal ou republicano. 

É verdade que algumas posições adotadas pelo poder público refletem de forma transparente a 

concepção política regente, mas nem sempre isso acontece. Isso porque a linha divisória entre 

as duas concepções políticas não é tão nítida como pode parecer em uma primeira leitura, e, 

por serem modelos teóricos, esbarram em problemas práticos quando são aplicados 

empiricamente. Algumas dessas dificuldades estão apontadas no item 2.4, quando são trazidos 

os levantamentos sobre as proposições legislativas apresentadas no Congresso Nacional. Com 

base nisso, e devido à própria natureza desta pesquisa, não se pretende formular uma 

classificação rígida e objetiva na qual possam ser encaixadas as proposições estudadas: os 

trabalhos do Poder Legislativo são analisados de forma holística, buscando traçar as 



35 

 

 

 

tendências e pensamentos que têm predominado entre os parlamentares do Congresso 

Nacional. 

 

 

1.3.POLÍTICAS SOBRE DROGAS: QUATRO MODELOS 

 

 

O penalista Luiz Flávio Gomes (2011) identifica quatro modelos de políticas sobre 

drogas em discussão na atualidade: os modelos Norte-Americano, Liberal Radical, de 

Redução de Danos e de Justiça Terapêutica. O modelo Norte-Americano, adotado pelos 

Estados Unidos e exportado para diversos países, se baseia na militarização do combate ao 

uso e tráfico de drogas. Segundo essa perspectiva, o usuário de drogas deve ser preso, e o 

Estado deve incentivar a abstinência através de uma política de “tolerância zero” ao uso de 

drogas. Este modelo originou a concepção de “guerra às drogas” e influenciou fortemente a 

formação da política brasileira sobre drogas nas décadas passadas. O modelo Liberal Radical, 

em total oposição, defende a total liberação do uso e comércio de drogas. Segundo seus 

defensores, a prisão do usuário de drogas é economicamente desinteressante e pouco eficaz. 

Além disso, alega-se que o direito ao corpo não deveria ser objeto de intervenção estatal. Esse 

modelo não foi acolhido por nenhum país até o momento (RODRIGUES, 2006).  

Como alternativa aos modelos extremos de liberação total e de proibição radical, surge 

o modelo de Redução de Danos, adotado por diversos países europeus. Os Estados que 

adotam a política de redução de danos descriminalizam o uso de drogas e, por vezes, liberam 

o uso de drogas leves, como a maconha. Neste caso, portar pequenas quantidades ou consumir 

drogas deixa de ser crime. O Estado mantém certa regulamentação, limitando a quantidade de 

droga que pode ser comprada, por exemplo. Não há, portanto, uma liberação total do uso e 

comércio, mas uma certa legalização ou descriminalização. Essa política surge como uma 

forma de ampliar a proteção à saúde pública, preocupando-se mais com questões sanitárias do 

que penais ou repressivas, e se caracteriza atualmente por um conjunto de ações com o 

objetivo de minimizar os efeitos e os riscos decorrentes do uso de drogas em geral. Uma de 

suas características é o objetivo de tratar e prevenir a dependência de drogas sem exigir a 

abstinência como condição para a ajuda, embora seja considerada desejável. Entre as formas 

de legalização, Rodrigues (2006) cita três propostas encontradas nos debates contemporâneos: 

a legalização liberal, a legalização estatizante e a legalização controlada.  
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A primeira admitiria a liberação do uso e comércio de drogas e sua sujeição às leis do 

mercado, acompanhada de alguma regulamentação estatal, com restrições semelhantes às 

estabelecidas para o álcool e o tabaco, por exemplo. Assim, seria adequado que o Estado 

limitasse a venda de drogas a menores de idade, mas a escolha sobre o uso ou não de drogas 

caberia a cada indivíduo. A regulamentação, segundo aqueles que defendem a legalização 

liberal, deveria se limitar a evitar que o consumo de drogas causasse prejuízos a terceiros.  

O segundo modelo, de legalização estatizante, o Estado controlaria a distribuição e 

venda das drogas. Segundo essa proposta, o mercado clandestino seria significativo reduzido, 

os usuários não precisariam recorrer à clandestinidade e a pureza das substâncias seria 

controlada pelo próprio Estado, diminuindo os riscos à saúde causados pela produção 

imprópria das drogas.  

Por fim, a legalização controlada se baseia em princípios como o uso discreto, a 

proibição da propaganda, e a orientação estatal para a produção e distribuição das drogas. 

Esse modelo parte do pressuposto de que seria impossível reprimir completamente a 

existência de drogas na sociedade e, portanto, seria melhor regular o seu uso e comércio do 

que despender esforços em uma guerra perdida (RODRIGUES, 2006).  

Finalmente, o quarto modelo de política sobre drogas debatido é o modelo da Justiça 

Terapêutica. A proposta central envolve a imposição de tratamento compulsório ao indivíduo 

que use drogas em desacordo com as políticas estabelecidas. Nesse caso, o usuário ou o 

dependente poderia ser internado mesmo contra a sua vontade com a finalidade de coibir o 

uso ou o vício. Essa proposta tem ganhado espaço nos debates contemporâneos, como será 

visto no item 3.2, e, embora não envolva o cárcere nos moldes penais, impõe sérias restrições 

às liberdades do indivíduo, sendo considerada por Gomes (2011) como uma forma de prisão, 

ainda que revestida pela aparência de sistema de tratamento.  

 

 

1.4.CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

 

Embora a política proibicionista americana tenha forte influência internacional, 

diversos países europeus adotam modelos alternativos no tratamento da questão do uso de 

drogas. Como já dito anteriormente, os Estados Unidos adotam, tradicionalmente, uma 

posição de guerra às drogas, elegendo a própria substância como inimiga do país. Nesse 
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cenário, a penalização e o combate a qualquer tipo de uso ou comércio de drogas são 

elementos básicos da proposta de abstinência total trazida por aquele país. A legislação 

federal dos Estados Unidos considera ofensa criminal o comércio e a posse de drogas, 

inclusive da maconha. Apesar disso, alguns estados norte-americanos têm adotado posições 

diversas, permitindo o uso recreativo de maconha. Em 2014 o estado de Oregon legalizou o 

uso da erva, permitindo que adultos com mais de 21 anos comprem e consumam a droga sob 

certas regras, sendo que Washington, Colorado e Alasca já permitiam a posse e cultivo da 

planta. Diversos outros estados permitem o uso da maconha para fins medicinais. (EMCDDA, 

2016a). No caso do estado de Oregon, a maconha pode ser vendida e consumida em locais 

licenciados, que não possuem licença para a venda de álcool.  A venda e taxação da cannabis 

foi permitida após consulta popular realizada em 2014, e o licenciamento para o uso 

recreacional está em fase de implementação (OREGON, 2016). Todos esses estados já 

permitiam o uso medicinal da maconha, com pouca regulamentação e facilidade de obtenção 

da substância. Assim, a legalização não ocorreu de forma abrupta, mas gradual (EMCDDA, 

2016a). Nenhum estado permite o uso de outras drogas. 

Seguindo o modelo predominante nos Estados Unidos, o Canadá também proíbe a 

posse e comércio de maconha, nos mesmos moldes das demais drogas. Apesar disso, a 

cannabis aparece como droga recreacional mais consumida pelos canadenses, logo após o 

álcool e o tabaco. Além disso, o Canadá possui um dos maiores índices de uso da droga do 

mundo: segundo dados de 2013, 40% dos canadenses já haviam consumido maconha alguma 

vez na vida (CRÉPAULT, 2014). Cerca de 60 mil canadenses são presos por ano por posse de 

maconha, o que representa quase 3% do total de prisões no país. A pena máxima para quem é 

preso por este crime pela primeira vez é de seis meses de prisão, além de multa. 

(CRÉPAULT, 2014). 

As políticas europeias sobre drogas têm se afastado do modelo americano tradicional. 

Na Alemanha, por exemplo, apesar de haver norma legal criminalizando o porte de drogas 

mesmo em pequenas quantidades, predomina o modelo de redução de danos. Assim, a Corte 

Constitucional Alemã entende que o processo penal contra o usuário que seja denunciado por 

portar pequena quantidade de maconha para uso pessoal e ocasional sem perigo às outras 

pessoas pode ser abandonado pelo Ministério Público (RODRIGUES, 2006). Além disso, há 

estímulos para o tratamento: a pessoa condenada, mesmo que por crime de tráfico, que quiser 

se submeter a tratamento contra a dependência, poderá ter a execução de sua pena adiada em 

prol do cuidado à saúde. O país também adota a política de substituição de agulhas e seringas, 
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para usuários de drogas injetáveis, bem como a instituição de Drug Consumption Rooms 

(DCRs), ou “narco-salas”, oficializadas a partir de 1994 – em junho de 2015 a Alemanha 

contava com 24 salas, em 15 cidades, destinadas ao consumo de drogas, além de um módulo 

móvel de aplicação “segura” de drogas injetáveis.  Essas DCRs têm como finalidade garantir 

um espaço de uso de droga com redução dos riscos atrelados ao consumo, e buscam conferir 

um suporte social, mental e de estabilização de saúde para os usuários, tentando evitar perigos 

como infecções e overdoses, além de socorrer oportunamente em caso de acidentes. Busca, 

também, obter informações e dados atualizados para outros serviços médicos e sociais, 

acompanhando mais de perto o uso das drogas. Ao mesmo tempo, há o intuito de diminuir as 

perturbações à ordem pública decorrentes do uso das drogas em ambientes sem supervisão 

específica (ALEMANHA, 2015). Interessante observar, no entanto, que normalmente não é 

permitido o uso de crack nessas salas, sob o argumento de que o crack aumentaria os níveis de 

violência e agressão (RODRIGUES, 2006). 

A Áustria possui uma política penal baseada na proporcionalidade e gradação das 

penas. Desde 1998 a legislação federal permite que se deixe de impor pena para a compra de 

pequenas quantidades de drogas para uso pessoal. No caso da maconha as autoridades 

responsáveis pelo início da ação penal têm liberdade especial para deixar de aplicar qualquer 

penalidade, já no caso das outras drogas, essas autoridades podem propor uma suspensão da 

acusação por um período probatório condicional de dois anos (RODRIGUES, 2006). O 

comércio de drogas para sustento do próprio vício também recebe punições mais leves do que 

aquele previsto para o tráfico. Além disso, as penas relativas ao porte e tráfico de drogas 

psicotrópicas são mais leves do que aquelas referentes às drogas narcóticas. No caso dos 

crimes de tráfico de drogas também são cominadas sanções mais pesadas para aqueles que 

comercializam quantidades maiores de drogas, ou que lideram as organizações de tráfico. 

Dessa forma, a legislação austríaca difere o usuário do dependente, e estes do traficante, ao 

atenuar a pena do dependente que trafica drogas para sustentar o próprio vício (RODRIGUES, 

2006). 

Na Bélgica a legislação procura separar as punições destinadas ao pequeno usuário 

daquelas previstas para quem causa incômodos a terceiros em decorrência do uso de drogas. 

A produção e posse da cannabis são consideradas crimes puníveis com prisão. No entanto, em 

2005 o Ministério da Justiça, juntamente com o Colégio de Promotores Públicos, estabeleceu 

que a persecução penal aos crimes de produção e posse da droga seria algo de baixa 

prioridade para o Poder Público. Desse modo, a posse de quantidades inferiores a 3 gramas ou 
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uma planta não deveriam ser objeto de ação penal, desde que não estivesse acompanhada de 

circunstância agravantes, como o envolvimento em organizações criminosas, presença de 

menores de idade ou atitudes que causem danos a terceiros ou perturbem a ordem pública, por 

exemplo (DECORTE, 2015).   Já o uso considerado problemático é tratado de forma mais 

rígida, havendo previsão de prisão para quem use maconha nas situações mencionadas. 

Nesses casos, considera-se que a perturbação da ordem pública justifica punições mais 

severas do que o simples uso privado de drogas. A legislação belga prevê ainda a figura do 

usuário problemático, identificado como aquele cujo nível de dependência impeça o controle 

do seu consumo. Para esses casos o dependente é submetido a um procedimento para receber 

indicação terapêutica apropriada. Já para o caso das demais drogas essas distinções não são 

feitas, sendo o porte punido com prisão mesmo no caso de pequenas quantidades, segundo a 

legislação (RODRIGUES, 2006). Na prática, no entanto, a proporcionalidade prevista para o 

uso da maconha é estendida para outras drogas, de modo a evitar sanções penais ao usuário de 

drogas que não cause perturbações a terceiros nem riscos à saúde ou ordem públicas 

(RODRIGUES, 2006). A Bélgica se destaca, de modo geral, por priorizar a prevenção ao 

invés da punição, bem como pela tolerância institucionalizada ao uso da cannabis. 

A Espanha é considerada um país liberal em relação às drogas, tendo sido um dos 

primeiros Estados a descriminalizar o uso da maconha. Em 1983 a Espanha descriminalizou o 

uso e a posse de todas as drogas, mas em 1988 a legislação foi alterada para regulamentar o 

uso, prevendo sanções administrativas para alguns casos. Ao mesmo tempo, o país aumentou 

as penas para o tráfico de drogas. Atualmente o comércio de drogas é considerado crime, mas 

o plantio doméstico de cannabis e o uso privado de drogas são permitidos. A legislação 

espanhola entende que o uso de drogas constitui um mal ao usuário, não à sociedade, e, 

portanto, não merece repressão estatal (RODRIGUES, 2006). Algumas condutas são punidas 

no âmbito administrativo ou civil, como a condução de veículos sob o efeito de drogas ou o 

uso de substâncias ilícitas em transportes públicos. 

A França é considerada um dos países mais repressivos da Europa. O país adota a 

linha proibicionista norte americana desde a Primeira Guerra Mundial, quando proibiu o 

comércio de cocaína, controlado, à época, pela Alemanha. As punições ao tráfico de drogas 

estão entre as mais rígidas do continente, sendo esse crime considerado mais grave do que os 

crimes contra a humanidade ou de homicídio de menor com atos de barbárie, por exemplo 

(RODRIGUES, 2006). O uso e posse de drogas é crime previsto no Código de Saúde Pública, 

punível com prisão e multa. Não há distinção entre tráfico e porte para uso pessoal, de modo 
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que todo jovem flagrado portando qualquer quantidade de droga é considerado um traficante 

em potencial. Apesar da legislação rígida, normas tácitas e práticas jurídicas tendem a ser 

mais tolerantes em relação ao usuário simples, permitindo a substituição da prisão por outras 

penalidades mais leves, ou mesmo a desistência do processo por parte do Ministério Público. 

Dessa forma, não é comum que as autoridades iniciem procedimentos penais em razão do uso 

ou posse de cannabis em pequenas quantidades, desde que o uso não seja considerado 

problemático pelas autoridades. Em decorrência disso, a prática jurídica tem se afastado da 

letra da lei (RODRIGUES, 2006).  

Interessa observar que as discussões sobre a descriminalização da maconha na França 

são frequentes, com fortes demandas da sociedade pela alteração da legislação. O uso dessa 

droga no país é significativo. Segundo dados de 2014 do Observatório Francês de Drogas e 

Toxicomanias (ADÈS; L’EPREVIER, 2015), 42% da população entre 18 e 64 anos já havia 

experimentado maconha em algum momento da vida, e 48% dos jovens de 17 anos já usaram 

a droga ao menos uma vez. Segundo o Observatório, em 2011 os níveis de uso de cannabis 

por jovens na França foram os maiores entre os países europeus. 

Pioneira no liberalismo em relação às drogas, a Holanda foi o primeiro país do mundo 

a aplicar uma política de redução de danos. Desde 1976 o país conta com uma distinção entre 

drogas consideradas “leves” e “pesadas”, conforme uma escala de risco baseada em dados 

médicos, farmacológicos, sociológicos e psicológicos (RODRIGUES, 2006). As leis 

holandesas focam na prevenção e na redução dos riscos sociais e individuais causados pelas 

drogas, e evitam o tratamento penal para as questões relacionadas à droga, exceto o tráfico. A 

política sobre drogas se baseia em um modelo “normalizante”, segundo o qual as drogas são 

consideradas como um problema social comum, evitando-se a estigmatização do usuário. 

Entende-se que o uso da maconha, por exemplo, ocorrerá independentemente da permissão 

legal. Nesse caso, é mais interessante que o uso ocorra em um ambiente aberto do que em 

locais marginais dominados pelo crime. São consideradas drogas pesadas aquelas que 

apresentam riscos considerados “inaceitáveis” pelo poder público, enquanto a maconha seria 

uma droga leve por apresentar riscos “aceitáveis”. A legislação prevê punição para o porte de 

drogas para uso pessoal, mas esse tipo de infração não é priorizada pela polícia. No caso da 

maconha, o cultivo, fornecimento e posse da droga estão tipificados penalmente, havendo 

precisão de pena restritiva de liberdade para esses casos. No entanto, a prática de tolerância 

iniciada em 1979 se desenvolveu até o atual conceito de coffe shops, locais de venda de 

maconha licenciados pelo poder municipal (EMCDDA, 2016a). Nestes locais cada pessoa 
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pode comprar até cinco gramas da substância, desde que seja maior de idade e não consuma 

álcool concomitantemente. Os coffe shops não podem fazer propaganda da maconha nem de 

seus derivados, nem possuem autorização para a venda de drogas pesadas (EMCDDA, 

2016a). 

Apesar disso, o cultivo e distribuição de cannabis não é permitida no país, o que 

resulta em uma contradição: a droga pode ser vendida nos coffe shops, mas o fornecimento a 

estes estabelecimentos é proibido. Essa inconsistência já foi objeto de diversas discussões, 

mas até o momento não foi solucionada legalmente (EMCDDA, 2016a). No caso das drogas 

pesadas, as punições previstas são proporcionais à quantidade de droga apreendida, variando 

desde mero registro de ocorrência até a prisão (RODRIGUES, 2006). 

A política sobre drogas da Holanda foi inovadora, e vem servindo como “laboratório 

de testes” para modelos alternativos de combate ao uso de drogas. A principal crítica ao 

modelo holandês decorre da não verificação de redução do uso de drogas leves ou pesadas no 

país. Por outro lado, quase 80% dos dependentes de drogas recebem tratamento e assistência 

médica, e o país possui uma das mais baixas taxas de contaminação pelo vírus da AIDS entre 

os usuários de drogas injetáveis (RODRIGUES, 2006). Atualmente, está em discussão no país 

uma norma que proibiria a venda, em coffe shops, de maconha com mais de 15% de THC, por 

ser considerada uma droga mais forte e potencialmente mais danosa (EMCDDA, 2016a). 

Na Itália os debates sobre o tratamento penal a ser dado às questões das drogas são 

constantes e motivam diversas alterações legislativas. O porte para uso pessoal foi 

criminalizado em 1954, descriminalizado em 1975, criminalizado novamente em 1990 e, por 

fim, descriminalizado em 1993 através de lei submetida a referendo popular (RODRIGUES, 

2006). São mantidas, no entanto, algumas sanções administrativas, como a suspensão do 

direito de dirigir ou de tirar passaporte por um determinado período. No caso de sinais de 

dependência o usuário pode ser convocado a se submeter a tratamento. 

Atualmente, a legislação italiana sobre drogas se encontra no Decreto Presidencial nº 

309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). A Lei nº 

162/1990 introduziu na legislação italiana a diferenciação entre o usuário e o traficante de 

drogas. Aquele que portasse drogas em pequena quantidade, considerada pelo Ministério da 

Saúde como de uso pessoal, estaria sujeito tão somente a sanções administrativas. Ao mesmo 

tempo, quem portasse quantidades maiores de drogas poderia criminalmente sancionado 

(MARESCA, 2015). Em 1993 um referendo foi realizado, retirando do texto legal a 
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especificação da quantidade de droga considerada suficiente para caracterização do uso 

pessoal (MARESCA, 2015). Em 2005 o Decreto-Lei nº 272 (transformado na Lei nº 49/2006) 

unificou a pena prevista para os crimes relacionados às drogas, independentemente do tipo de 

substância, acabando com a distinção entre drogas leves e pesadas até então existente no 

ordenamento italiano. Além disso, reinstituiu o critério quantitativo para a caracterização do 

porte de droga para uso pessoal. Junto com a mudança legal foi verificado um aumento do 

proibicionismo na política sobre drogas do país através de um aumento da repressão policial 

ao uso e ao tráfico de drogas (MARESCA, 2015). Em 2014, no entanto, a Corte 

Constitucional Italiana declarou esta Lei inconstitucional por vícios formais, reestabelecendo 

o ordenamento jurídico anterior em matéria de drogas. Assim, foi reinserida na legislação a 

diferenciação de penas previstas para drogas “leves” ou “pesadas”. Desde então o governo 

italiano vem complementando a regulamentação da política sobre drogas através da previsão 

de penas alternativas à prisão, como o serviço comunitário (Lei nº 79/2014), e a exclusão da 

prisão provisória nos casos de crimes leves envolvendo drogas (MARESCA, 2015). 

Portugal adotou em 2000 uma política de redução de danos com base na 

despenalização do consumo de todas as drogas. Atualmente, o consumo não é considerado 

crime, e sim contraordenação, sujeito apenas a sanções administrativas: o usuário pode optar 

por se submeter voluntariamente a tratamento ou pagar uma multa. Mesmo essa multa pode 

ser suspensa se foi concluído que o agente fez uso eventual de droga, não apresentando 

dependência (RODRIGUES, 2006). Em outras palavras, o consumo continua proibido, mas 

não constitui crime (MARTINS, 2013). Entende-se como quantidade de droga para uso 

pessoal aquela equivalente ao uso por dez dias, nos termos do artigo 2º da Lei nº 30, de 2000, 

de Portugal. O sistema português ainda prevê a diferenciação entre o usuário dependente, 

ocasional ou eventual, tratando de forma mais leve aquele que usa a droga esporadicamente, e 

sugerindo medidas sanitárias para o dependente. A legislação também é mais branda para o 

indivíduo que pratica o tráfico para sustentar seu próprio vício: nessas hipóteses as medidas 

penais previstas para o crime de tráfico são atenuadas. São adotadas, ainda, políticas de 

redução de danos, com programas de trocas de seringas e centros de atendimento a drogados 

(RODRIGUES, 2006).  

Após quinze anos da implementação das políticas de redução de danos, alguns 

resultados podem ser extraídos da experiência Portuguesa. Em primeiro lugar, observa-se que 

não houve alteração no percentual da população que faz uso das drogas: a política liberal não 

aumentou o uso de drogas entre a população, nem promoveu sua redução (MARTINS, 2013). 
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Ainda assim, o país possui uma prevalência de uso de drogas (percentual da população que 

faz uso de drogas) bastante inferior à de outros países europeus. Segundo dados de 2012, 

9,4% da população portuguesa entre 15 e 64 anos já havia usado maconha alguma vez na 

vida, percentual esse bastante inferior aos observados na em países com políticas 

proibicionistas, como a França
4
 e Dinamarca

5
, ou mesmo outros países liberais, como 

Espanha
6
 e Holanda

7
 (EMCDDA, 2016b). Os percentuais de uso nos últimos trinta dias 

seguem os mesmos padrões, mostrando que 1,7% da população portuguesa havia usado 

maconha no último mês, segundo pesquisa de 2012, enquanto outros países europeus 

apresentavam percentuais superiores de uso recente
8
 (EMCDDA, 2016b).   

Como resultado positivo, observa-se que o número de mortes decorrentes do uso de 

drogas em Portugal é hoje consideravelmente mais baixo do que o verificado em outros países 

Europeus: em 2013 apenas 22 pessoas morreram de overdose. Mesmo sabendo que o método 

de levantamento de dados é diferente em cada país, cabe registrar que a França contou 340 

mortes decorrentes do uso de drogas em 2011 e a Dinamarca, 244 mortes em 2012. Na 

Holanda foram 118 mortes e na Espanha, 383 (EMCDDA, 2016b).  Por outro lado, as 

autoridades portuguesas têm manifestado preocupação com o aumento da tolerância social em 

relação ao uso das drogas, e seus possíveis efeitos a longo prazo: uma vez que o consumo de 

drogas não é considerado crime, o uso social tem se tornado mais aceito, assim como acontece 

com o álcool e tabaco. Há temores de que essas tendências gerem resultados negativos na 

saúde pública no futuro (MARTINS, 2013). 

 O Reino Unido regulamenta a política nacional de drogas através do Misuse of Drugs 

Act (MDA), de 1971. Essa legislação adota tratamento diversos para o simples porte de 

drogas e para o porte de drogas com intuito de fornecimento ou venda. Além disso, as 

penalidades previstas variam conforme a classificação das drogas, que, conforme sua 

periculosidade, são categorizadas como “A”, “B” ou “C”. A posse de droga é considerada 

uma infração penal, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 

medidas alternativas. Desde 2004 a maconha é considerada droga de categoria “C”, e, 

portanto, seu uso e posse foram descriminalizados. Essa mudança da classificação da 

                                                 
4
 40,9% em 2014 (EMCDDA, 2016b). 

5
 35,6% em 2013 (EMCDDA, 2016b). 

6
 30,4% em 2013 (EMCDDA, 2016b). 

7
 25,7% em 2009 (EMCDDA, 2016b). 

8
 França: 6,6% em 2014; Dinamarca: 2,7% em 2013; Espanha: 6,6% em 2013; Holanda: 4,2% em 2009. 
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cannabis foi precedida por debates e estudos no Reino Unido, que conta com uma das mais 

altas taxas de consumo da droga no mundo. A mudança da política teve como base diversas 

razões, tais como a ausência de impacto das prisões nos níveis de consumo da droga, 

percepção dos órgãos de polícia de que seria mais adequado focar os esforços na repressão de 

substâncias mais pesadas, como heroína e cocaína e diversos debates públicos sobre os efeitos 

dessas substâncias (RODRIGUES, 2006). 

Essas são as políticas adotadas em alguns países europeus e americanos, e são trazidas 

para enriquecer os debates sobre as alternativas políticas ao modelo proibicionista, bem como 

permitir a observação dos resultados alcançados pelos diferentes países. Como se observa, a 

Europa, de um modo geral, adota políticas voltadas à redução de danos, com diferentes níveis 

de proibição do consumo de drogas. Todos os países citados buscam reprimir o tráfico ilícito 

de drogas, mas o consumo é, normalmente, tratado de forma mais branda pelas legislações 

internas, sendo comum a variação da reação estatal conforme a periculosidade da droga 

consumida ou traficada.  

Quanto aos países que passaram a providenciar espaços específicos para o consumo de 

drogas, como o caso das DCRs na Alemanha, podem ser observados alguns resultados: em 

primeiro lugar, registrou-se uma melhora nas condições de saúde dos consumidores de 

drogas. Foi observada, ainda, uma redução dos comportamentos de risco entre os usuários, 

como compartilhamento ou reaproveitamento de agulhas, ou injeção de drogas em condições 

de baixa higiene. Além disso, o número de mortes decorrentes do uso de drogas decresceu nos 

países que adotaram as “narco-salas”, bem como os casos de perturbação da ordem pública, já 

que o comportamento potencialmente danoso da pessoa sob efeito de drogas fica limitado ao 

ambiente controlado da sala (SCHÄFFER; STÖVER, 2011). 

No continente asiático as políticas proibicionista são amplamente adotadas, e as drogas 

são frequentemente tratadas como ameaças à segurança do Estado e ofensas intoleráveis à 

moral. Os diferentes Estados asiáticos adotam a postura de tentar construir uma região livre de 

drogas (LAI, 2015). Políticas liberais e de redução de danos têm pouco espaço nesses países, 

muito embora alguns aleguem tratar a questão das drogas como um problema de saúde, e não 

de justiça criminal. Algumas aberturas para o modelo de redução de danos podem ser 

identificados na Malásia, que instituiu programas de tratamento voluntário em substituição 

aos centros de detenção obrigatória aos usuários de drogas; na Tailândia, que vem aplicando 

uma política de desenvolvimento alternativo na tentativa de erradicar o cultivo de ópio no 

país, melhorando as condições de subsistência dos agricultores envolvidos; e em Myanmar, 
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onde uma consulta popular trouxe à tona demandas por mudanças na política sobre drogas 

daquele país, como, por exemplo, a substituição da prisão dos usuários de drogas por oferta de 

tratamento (LAI, 2015). No entanto, a criminalização e a punição continuam a ser as respostas 

mais comuns aos usuários de drogas no continente. A título de exemplo, o Camboja adota 

uma política de eliminação da produção, tráfico e uso de drogas em vilarejos e aldeias que 

permite a prisão e o tratamento forçado dos cidadãos envolvidos com as práticas proibidas. A 

prisão e a pena de morte são punições comuns na política de erradicação de drogas asiática 

(LAI, 2015). Da mesma forma, os países africanos tendem a adotar políticas repressivas para 

os usuários se assemelham àquelas identificadas na Ásia, com penas de prisão em alguns 

países, como em Gana e de morte em outros, como na Gâmbia (OGUNROMBI, 2015). 

Organizações não governamentais acusam os centros de tratamento da Nigéria de possuírem 

caráter punitivo (CISHRWIN; OSIWA, 2015). A postura proibicionista é agravada naquele 

continente por acusações frequentes de violações a direitos humanos. 

Nas Américas a proposta uruguaia de legalização das drogas é pioneira. Em 2013 o 

Congresso uruguaio aprovou a legalização da produção, distribuição e venda de maconha sob 

controle do Estado, através da Lei nº 19.172. Antes disso o uso da maconha já era considerado 

legal no país, mas a venda e o cultivo, não. Segundo as regras adotadas com a nova lei, o 

nacional ou residente no país, maior de 18 anos, pode se registrar como consumidor de 

cannabis para uso recreativo ou medicinal, podendo, a partir daí ter acesso à droga através do 

autocultivo (cada consumidor licenciado pode plantar até seis pés de maconha e colher até 

480 gramas por ano), de clubes de cultura (onde um grupo de quinze a 45 pessoas licenciadas 

podem cultivar a planta) ou da compra em farmácias licenciadas. Cada pessoa pode portar até 

40 gramas de maconha. Quem infringir tais regras está sujeito a sanções penais, incluindo a 

prisão. (EMCDDA, 2016a). O modelo uruguaio é inovador por não se tratar de mera 

despenalização, mas de efetiva legalização do uso e da venda da droga sob as regras estatais. 

A legislação prevê a presença do Estado nos mais diversos ramos relacionados à droga: o 

controle estatal abrange a importação, a exportação, o plantio, o cultivo, a colheita, a 

produção, a aquisição, o armazenamento, a comercialização e a distribuição de maconha e de 

seus derivados. Seu uso para fins medicinais e de pesquisa depende de autorização Ministério 

de Saúde Pública. Outros usos de maconha podem ser regulados pelo Instituto de Regulação e 

Controle de Cannabis (IRCCA). Já o cânhamo (cannabis de uso não psicoativo devido ao teor 

inferior a 1% de THC) pode ter sua utilização regulada pelo Ministério de Pecuária, 

Agricultura e Pesca (ÁVILA; GUILHERME, 2015). A legalização controlada trazida pela Lei 
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nº 19.172, de 2013, acompanha justificativas como a redução de danos, a proteção à saúde dos 

cidadãos uruguaios e minimizar os riscos decorrentes do uso da droga. Registre-se que a 

descriminalização ocorreu apenas em relação às quantidades e modalidades previstas na Lei e 

nos regulamentos, e que a desobediência a essas normas permite a prisão do infrator. Assim, é 

possível falar, ainda, em política criminal de drogas no Uruguai (ÁVILA; GUILHERME, 

2015). 

Como se percebe, diversos países vêm adotando posturas um pouco mais liberais em 

relação ao uso de drogas, principalmente através da diminuição ou extinção de sanções penais 

para o porte de drogas para uso pessoal. No entanto, a política proibicionista ainda predomina 

no mundo. Mesmo entre os países que optaram por liberar o porte de pequenas quantidades de 

drogas é possível identificar uma tendência de se tratar a maconha como droga mais aceitável, 

de modo que em alguns casos, como Uruguai ou Reino Unido, por exemplo, apenas o uso da 

maconha é liberado, enquanto as outras drogas continuam sob regimes mais severos.  
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2. POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS 

 

 

A Política Nacional sobre Drogas contemporânea é regulada pela Lei 11.343, de 2006, 

mas tem origens no início do século XX, tendo sido fortemente influenciada pelo modelo 

proibicionista Norte-Americano de guerra às drogas. Ao longo dos anos o tratamento penal 

dado ao combate ao uso de drogas sofreu algumas modificações, até culminar na proposta de 

descarcerização do usuário, atualmente vigente. 

Para a devida contextualização e compreensão dos debates, passa-se a um breve 

histórico sobre as normas brasileiras acerca da política sobre drogas. Em seguida são trazidos 

apontamentos sobre a legislação atualmente em vigor, bem como alguns efeitos dela 

decorrentes. 

 

 

2.1.REFERÊNCIAS CRONOLÓGICAS 

 

 

O artigo 281 do Código Penal de 1940 (BRASIL, 1940) incluía, entre os crimes contra 

a saúde pública, o uso ou tráfico de drogas ilícitas. A Lei nº 5.726, de 1971 (BRASIL, 1971) 

que instituiu a primeira Lei Antidrogas (LAI) do país, alterou a redação do dispositivo, 

propondo uma política de prevenção ao uso e de recuperação dos infratores viciados, mas 

manteve a previsão de encarceramento para o usuário de drogas nos mesmos termos daquele 

previsto para o traficante. A Lei nº 6.367, de 1976 (BRASIL, 1976) institui a segunda Lei 

Antidrogas, revogando o artigo 281 do Código Penal (BRASIL, 1940) e trazendo normas que 

alargaram o conceito de tratamento e recuperação do usuário. Nesta Lei as penas para o 

tráfico de drogas foram agravadas, enquanto o tempo de prisão pelo porte para uso privado foi 

reduzido. A terceira Lei Antidrogas foi a Lei nº 10.409, de 2002 (BRASIL, 2002), mas devido 

ao veto incidente sobre diversos de seus dispositivos, não teve sucesso em regular 

adequadamente a questão das drogas no país. Entre os dispositivos vetados constavam aqueles 

que tentaram alterar o tratamento penal conferido ao usuário de drogas: o texto aprovado no 

Congresso Nacional já diferenciava o usuário do traficante de drogas, deixando de prever a 

pena privativa de liberdade para o primeiro. No entanto, a presidência da República vetou tais 

artigos sob o argumento de inconstitucionalidade, por entender que a normatização, da forma 
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como trazida naquele projeto de lei, ofenderia os princípios de anterioridade da norma penal e 

individualização da pena, previstos na Constituição Federal.  

A partir daí o Brasil passou a conviver com dois diplomas legais quanto à Política 

sobre Drogas: a Lei nº 6.367, de 1976 (BRASIL, 1976), de caráter repressivo, e a Lei nº 

10.409, de 2002 (BRASIL, 2002), cujos dispositivos já apontavam para uma nova forma de 

tratamento do usuário de drogas. As duas leis foram posteriormente revogadas pela quarta Lei 

Antidrogas, a Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006), que instituiu o atual Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad). A nova legislação se destacou por promover a 

diferenciação das figuras do usuário e do traficante de drogas, removendo as penas privativas 

de liberdade anteriormente previstas para o usuário, e aumentando a rigidez das punições aos 

traficantes. 

Nota-se que a evolução da legislação se deu no sentido de aumentar a 

responsabilização do traficante, ao mesmo tempo em que abranda as penas aplicáveis ao 

usuário ou dependente. O revogado artigo 281 do Código Penal (BRASIL, 1940) previa pena 

de um a cinco anos de reclusão tanto para o traficante quanto para o usuário. A primeira lei 

antidrogas (BRASIL, 1971) aumentou a pena para ambos, prevendo reclusão de um a seis 

anos. Já a segunda lei (BRASIL, 1976) optou por cominar pena de detenção, de seis meses a 

dois anos, ao usuário, aumentando a pena de reclusão do traficante para três a quinze anos. A 

terceira lei antidrogas (BRASIL, 2002) tentou extinguir as penas corporais para o usuário, 

mantendo a pena de reclusão de três a quinze anos para o traficante. Esses dispositivos, no 

entanto, foram vetados. A quarta lei antidrogas (BRASIL, 2006), ainda em vigor, aumentou a 

pena do traficante para cinco a quinze anos de reclusão, e logrou extinguir as penas de 

privação de liberdade para o usuário. 

Os debates sobre a melhor forma de tratar o usuário, o dependente e o traficante de 

drogas, no entanto, não se encerraram, tampouco as discussões sobre a política proibicionista 

e efeitos benéficos e maléficos das substâncias atualmente ilícitas. Recentemente, em 14 de 

janeiro de 2016, a ANVISA retirou o Canabidiol da lista de substâncias proibidas no Brasil, 

passando a aceitar o seu uso para fins medicinais mediante prescrição médica (BRASIL, 

1998).  
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2.2.LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

 

 

Em nível constitucional, a repressão ao tráfico de drogas está prevista no artigo 144 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que insere, entre as competências da polícia 

federal, a prevenção e repressão do “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”. Além 

disso, o artigo 243 prevê a expropriação de terrenos utilizados para o cultivo ilegal de plantas 

psicotrópicas, bem como de qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 

tráfico ilícito de drogas. Os valores obtidos a partir da expropriação desses bens devem ser 

revertidos para o “tratamento e recuperação de viciados” e para o aparelhamento das 

atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão ao tráfico de drogas. 

O ordenamento jurídico conta ainda com diversos diplomas legais e infralegais que 

regulamentam o tratamento dispensado ao uso e tráfico de drogas. A Lei nº 11.343, de 2006 

(BRASIL, 2006), possui papel central por instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

Sobre Drogas (Sisnad), prescrevendo medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas, além de normas para a repressão ao 

tráfico. Como será detalhado no item 3.4, essa lei inovou ao adotar uma política de tratamento 

e ressocialização do usuário ou dependente de drogas, buscando evitar a prisão para esses 

casos. Em contrapartida, tentou aperfeiçoar os sistemas de combate, repressão e punição ao 

narcotráfico. 

Complementando a legislação trazida pela Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006), a 

Lei nº 10.357, de 2001, estabelece normas de fiscalização e controle sobre os produtos 

químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à produção ilícita de substâncias 

entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica. A Lei nº 

7.560, de 1986, cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, 

cujos recursos devem ser usados para financiar, entre outras coisas, os programas de educação 

técnico-científica preventiva sobre o uso de drogas e de esclarecimento ao público, incluídas 

campanhas educativas e de ação comunitária, e o reaparelhamento e custeio das atividades de 

fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico ilícitos de drogas e produtos controlados 

(art. 5º da Lei nº 7.560/86). 



50 

 

 

 

O Decreto nº 5.912, de 2006, por sua vez, regulamenta o funcionamento dos órgãos do 

Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, instituídos pela Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 

2006). O Decreto nº 4.345, de 2002, institui a Política Nacional Antidrogas e dispõe, em sua 

introdução, que o “uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça 

à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e 

culturais de todos os Estados e sociedades”, e busca “atingir o ideal de construção de uma 

sociedade livre do uso de drogas ilícitas”. Além disso, diversos outros diplomas normativos 

regulamentam o combate ao tráfico ilícito de drogas. 

 

 

2.3.EFEITOS COLATERAIS DA ATUAL POLÍTICA BRASILEIRA SOBRE 

DROGAS 

 

 

2.3.1. SAÚDE PÚBLICA 

 

 

O uso de drogas pode causar danos à saúde de diversas naturezas. A cocaína, por 

exemplo, pode causar disfunções no sistema cardiovascular, neurológico e pulmonar, bem 

como causar doenças psiquiátricas, afetar o fígado, pâncreas, nariz, garganta e, 

eventualmente, os olhos e o sistema gastrointestinal (BRICK, 2004). Os efeitos maléficos da 

maconha sobre a saúde ainda não são bem conhecidas pela medicina, e não podem ser 

apontados de forma clara (BRICK, 2004). 

Os estudos dos efeitos da legalização da maconha na saúde pública ainda são raros, 

uma vez que as mudanças políticas a ela relativas são ainda recentes. Um estudo realizado 

sobre o uso da substância no Colorado após a legalização revela, no entanto, um aumento do 

uso entre adolescentes e adultos: ao comparar os dados colhidos em 2013 com os do período 

entre 2006 e 2008, percebeu-se que o percentual de jovens entre 12 e 17 anos fazendo uso da 

maconha para fins recreativos passou de 8,29% para 11,16%. O mesmo foi observado entre 

universitários e adultos (ROCKY, 2015). 

Além dos perigos diretos à saúde provocados pelas drogas, alguns agravantes resultam 

do caráter ilícito das substâncias. A falta de controle de qualidade sobre a produção e 

comercialização das drogas permite a utilização de reagentes químicos agressivos durante o 
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preparo da droga.  O processo de produção da cocaína em pó, por exemplo, envolve a adição 

de querosene, ácido sulfúrico, soda cáustica, entre outros agentes químicos. Além disso, não é 

raro misturar cal à cocaína para adulterá-la, aumentando o volume produzido e, 

consequentemente, os lucros pela venda. A forma de consumo das drogas também apresenta 

riscos: as drogas injetáveis, geralmente administradas sem preocupações higiênicas, são causa 

de infecções bacterianas e virais; o compartilhamento de seringas também é propício à 

transmissão de doenças, como HIV e hepatites (BRICK, 2004). 

As consequências à saúde são observadas ainda em outras esferas: usuárias de drogas 

que se prostituem para sustentar o vício contribuem para a propagação de doenças 

sexualmente transmissíveis; crianças nascidas de pais usuários de drogas apresentam 

problemas de formação e desenvolvimento, além de ficarem sujeitas a ambientes precários e 

ao abandono (BRICK, 2004). Esses efeitos, como se observa, são causados tanto pelas 

propriedades químicas das drogas como pelo seu caráter ilícito e marginal, e são, por vezes, 

consequência do ambiente social onde o uso de substâncias proscritas ocorre. 

Rodrigues (2006) observa que o sistema proibicionista, ao focar na repressão às drogas 

de forma ampla, terminou por deixar de lado a proteção à saúde pública ao priorizar o 

fundamento moral e simbólico da proibição das drogas. As propostas de políticas de redução 

de danos surgem como alternativa para a proteção da saúde pública. Os efeitos das drogas 

sobre a saúde nem sempre são bem conhecidos, mas geram preocupações por parte da 

população e do poder público. Uma política sobre drogas eficiente deve levar em 

consideração as questões de saúde pública. 

 

 

2.3.2. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

A política proibicionista adotada nos países ocidentais, cuja origem remete aos 

Estados Unidos, tem como premissas fundamentais a distinção entre drogas legais e ilegais e a 

intenção de estabelecer uma abstinência forçada por parte dos usuários (concretos ou 

potenciais) das substâncias definidas como ilícitas (WEIGERT, 2010). Quando a própria 

droga ilícita é colocada como inimiga, não é uma operação difícil colocar as pessoas 

envolvidas no contexto de uso ou comércio de entorpecentes também na posição de inimigos 

(TÓFOLI, 2016). O entendimento é que ao consumir ou comprar substâncias tóxicas o 
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indivíduo ofende o bem jurídico “saúde pública”, à medida em que ambas as condutas, ao se 

disseminarem, causariam danos à saúde de toda a população (WEIGERT, 2010, p. 32). 

Mas não apenas a saúde pública é afetada pelo comércio de drogas. Um dos efeitos 

colaterais do comércio de substâncias ilegais é o desenvolvimento de uma rede de 

criminalidade paralela. No contexto do mercado clandestino surgem diversos delitos 

envolvendo, por exemplo, corrupção, assaltos, assassinatos, sequestros, entre outros 

(WEIGERT, 2010). Campos (2014) observa que por muito tempo as drogas foram usadas em 

batalhas para estimular o fervor do guerreiro, deixando-o sem medo para o perigo ou 

aliviando as dores após as batalhas
9
. Atualmente, a ligação das drogas com os conflitos é 

outra: a proibição gera um alto valor agregado às substâncias, de modo que grupos rebeldes, 

guerrilhas, organizações terroristas e serviços secretos de Estados recorrem ao dinheiro do 

tráfico para financiar suas atividades. 

A ilegalidade do mercado das drogas não acaba com a procura pelas mesmas, o que 

impulsiona a existência de um rentável negócio clandestino. Nos países onde são proibidas, 

elas produzem uma situação de guerra constante, internamente e com outros Estados que se 

inserem nas rotas do tráfico. Essa guerra envolve governos, empresas de tráfico, redes 

bancárias, grupos armados, pequenos produtores agrícolas e outros grupos sociais (CAMPOS, 

2014). 

Conforme já apontado anteriormente, a proibição explícita ao uso de drogas só surgiu 

no início do século XX, quando os Estados Unidos criaram severas leis antidrogas diante do 

rápido crescimento do consumo em seu território. A demanda pelos entorpecentes em países 

ricos deu às plantas que lhe serviam de base um valor econômico crescente, atraindo máfias, 

senhores de guerra e até forças de repressão que deveriam combater o comércio de drogas. A 

filosofia de combate às drogas identifica três níveis de contaminação que decorrem do uso e 

comércio das mesmas: individual, pela contaminação da saúde do indivíduo que se droga; 

social, pela intoxicação das sociedades onde existem usuários e traficantes; e institucional, 

pela corrupção dos servidores públicos (RODRIGUES, 2003). O problema da segurança 

pública pode ter relação com os três níveis de intoxicação, como se verá a seguir. Além disso, 

as políticas de combate às drogas podem ser identificadas em diversos níveis: em nível local, 

as políticas públicas estariam voltadas para o microtráfico de drogas nas comunidades; em 

                                                 
9
 A guerra civil americana (1861-1865) teria sido o primeiro experimento de uso massivo de ópio para o 

tratamento de feridos. Durante a guerra franco-prussiana (1870) o ópio foi usado não apenas para o tratamento 

de dores, mas também para melhorar a resistência aos incômodos e aumentar a coragem dos combatentes 

(ESCOHOTADO, 1998). 
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nível nacional, o foco seriam os efeitos das políticas sobre drogas na sociedade; e, em nível 

global, identifica-se o problema do fluxo de mercadorias ilícitas entre os países e regiões do 

mundo (ANTILLANO; ZUBILLAGA, 2014). 

Da posição adotada pelo Estado de proibir determinados entorpecentes e do 

surgimento do mercado clandestino e de suas consequências, surgem os problemas 

relacionados à segurança pública. O Estado precisa ser o titular do monopólio da força: sua 

renúncia descaracteriza a própria existência do Estado do ponto de vista contemporâneo 

(DUPAS, 2003). Assim sendo, se faz necessário reagir ao poderio paraestatal que se constrói 

ao redor do mercado internacional de drogas ilegais. 

Segundo a Atkinson et al (2016), as drogas ilícitas possuem relação com os índices de 

violência interpessoal – o uso de entorpecentes aumentaria as chances de o indivíduo se 

colocar como agressor ou vítima de agressão. No entanto, apesar de haver uma relação entre o 

comportamento violento e as drogas, essa conexão é multifacetada e envolve diversos fatores, 

desde o efeito farmacológico direto da substância no organismo e comportamento humano até 

efeitos indiretos, como a violência aplicada com a intenção de obter drogas, a hostilidade que 

acompanha a própria existência do mercado de clandestino e o uso de drogas como resultado 

(e não causa) da sujeição a agressões. 

A aceitação generalizada da concepção de que o uso e comércio de drogas atentam 

contra a segurança pública permite legitimar políticas de guerra às drogas através de discursos 

de proteção aos indivíduos e punição aos criminosos. No entanto, a relação entre drogas e 

violência não é evidenciada de forma simples ou direta. Sobre o assunto, alguns estudos 

indicam que o uso de drogas precede o crime, enquanto outros, em sentido oposto, concluem 

que o crime precede o uso de substâncias ilícitas. Alguns, ainda, apontam para uma terceira 

conclusão: o uso de drogas e a delinquência resultariam de processos independentes 

(ANTILLANO; ZUBILLAGA, 2014).  

O comércio de drogas tem influência sobre a segurança pública. O potencial 

econômico dessas substâncias é explorado por forças paraestatais, criando fontes de poder 

paralelo à margem da legalidade. No entanto, a relação entre comércio de drogas e violência 

não é direta, e envolve outros fatores sociais multifacetados. Segundo Antillano e Zubillaga 

(2014), por exemplo, determinadas regiões com mercados de drogas voltados para usuários de 

maior poder aquisitivo por vezes desenvolvem sistemas de manutenção de segurança e 

proteção do usuário contra delitos criminosos, como forma de garantir o desenvolvimento do 

comércio ilícito naquela área. 
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Por um lado, a violência floresce a partir do comércio de drogas como resultado de sua 

ilegalidade, para defender-se das forças da lei, enfrentar grupos rivais, cobrar dívidas, e, de 

forma geral, como mecanismo de controle e sanção que substitui as forças estatais de justiça 

formal. Por outro lado, devido a sua condição de atividade comercial altamente rentável, faz-

se necessário dar aos potenciais clientes um certo nível de segurança, além de evitar atrair 

atenção desnecessariamente, de modo que a violência gratuita e desmedida precisa ser evitada 

por ser contrária aos interesses do negócio. Além disso, os usuários crônicos de drogas como 

o crack e a heroína apresentam uma perda significativa de sua capacidade física, dificultando 

o comportamento violento (ANTILLANO; ZUBILLAGA, 2014). Sob um outro aspecto, 

observa-se que o endurecimento das leis e a intensificação do combate ao tráfico de drogas, 

que normalmente se concentra nos escalões inferiores do negócio, podem ter um efeito 

importante no aumento da violência. Essas políticas de intensificação de controle, 

normalmente voltadas para o microtráfico e para o consumo de drogas ilícitas, implicam no 

aumento da violência estatal contra setores sociais menos favorecidos, aumentando a pobreza 

e a desorganização social de famílias e comunidades. Ao contribuir para a estigmatização da 

população masculina jovem de setores populacionais e aumentar as prisões e mortes de jovens 

em idade produtiva, ocorre uma interferência na base de sustento material de família de baixo 

poder aquisitivo, enfraquecendo o tecido social em comunidades carentes (ANTILLANO; 

ZUBILLAGA, 2014).  

Outra forma pela qual as políticas de segurança parecem afetar a criminalidade se 

relaciona com os efeitos simbólicos e materiais da corrupção policial. As ações policiais 

voltadas para o enfrentamento das drogas frequentemente geram práticas desviadas por parte 

dos agentes policiais, abrindo espaço para a corrupção (ANTILLANO; ZUBILLAGA, 2014). 

Adicionalmente, os processos relativos às drogas ilícitas acarretam uma sobrecarga do sistema 

penal, reduzindo a capacidade de resposta, por parte do poder público, a delitos de maior 

gravidade. Os crimes decorrentes do uso e comércio de drogas geram um grande aumento do 

volume de trabalho do sistema policial e judiciário, além de contribuir para a superpopulação 

penitenciária. Frequentemente, como resposta às demandas por mais segurança, o poder 

público aumenta as prisões por pequenos delitos como forma de amenizar a pressão pública e 

aliviar o medo dos cidadãos (ANTILLANO; ZUBILLAGA, 2014). 

Em escala global, Antillano e Zubillaga (2014) observam uma migração dos atores 

vinculados ao tráfico de drogas que decorreria das ações repressivas adotadas em alguns 

territórios: diante da pressão exercida pelo Estado em ações de repressão ao tráfico em 
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determinados territórios outrora dominados por cartéis poderosos, as rotas de comércio ilegal 

se alteram e se reconfiguram, gerando uma competição desorganizada por territórios e redes 

de lucro ilícito envolvendo um grande número de atores armados. 

Observa-se, ainda, que o alto fluxo de dinheiro associado à economia clandestina tem 

promovido a adesão de novos atores no comércio de drogas nas fronteiras, notadamente 

grupos militares. Segundo Antillano e Zubillaga (2014), a experiência latino-americana 

indicaria que os militares seriam grupos especialmente vulneráveis à sedução deste mercado. 

Devido a suas posições estratégicas, acesso a informação e a pontos geográficos estratégicos, 

treinamento e capacidade de assumir riscos e lidar com armas, combinados com a 

relativamente baixa remuneração que recebem, os militares estariam especialmente aptos a 

exercer atividades importantes dentro do comércio internacional de drogas, seduzidos pela 

alta lucratividade dessa rede ilegal. Disso decorreria o desvio de suas obrigações básicas, 

enfraquecimento das instituições e abalo da legitimidade dos governos da região. 

A preocupação com questões de segurança pública decorrentes do comércio de drogas 

é consequência natural do cenário observado, mas a sua relação com o uso da droga se 

apresenta múltipla e complexa, mediada por fatores sociais, institucionais e culturais que 

interferem na conexão entre drogas e violência. Embora o dependente de drogas possa adotar 

comportamento violento em função do vício, não se pode concluir que os índices de violência 

são reduzidos com a proibição do consumo de drogas. Não há evidências claras que permitam 

supor que o consumo ou manuseio de drogas impliquem em aumento da violência em 

determinada localidade (ANTILLANO; ZUBILLAGA, 2014). Como será visto em alguns 

pontos adiante, países que adotaram políticas de redução de danos permitindo o uso 

controlado de drogas não registraram piora na segurança pública em decorrência do 

comportamento do usuário. Será possível perceber que os perigos às questões de segurança 

estão mais relacionados com os crimes decorrentes do tráfico de drogas do que com aqueles 

eventualmente praticados pelo usuário. Mais do que isso, a violência apresenta relações com 

processos de exclusão, destruição do tecido social dos setores populares, expansão do uso de 

armas, erosão institucional e penetração de redes associadas a lucros ilícitos dentro das 

mesmas estruturas estatais que deveriam combatê-las. O mercado ilegal de drogas seria um 

dos fatores associados a esse cenário, mas não necessariamente o principal ou único elemento 

a ameaçar a segurança pública.  

Por outro lado, as políticas de combate às drogas parecem contribuir 

significativamente para a redistribuição e aumento da violência, seja deslocando o problema 
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do tráfico de drogas para outras regiões, ou criando condições favoráveis para o 

desenvolvimento a criminalidade violenta. Assim, a política proibicionista e repressiva, da 

forma como ocorre na américa latina, teria como efeito colateral o aumento da violência ao 

aumentar a exclusão e a desorganização social e a erosão institucional, bem como aumentar o 

lucro relacionado com a ilegalidade do comércio (como se verá no próximo item). 

Paralelamente, o aumento da disponibilidade de armas que acompanha o tráfico de drogas e a 

corrupção policial também contribuiriam para o aumento da violência (ANTILLANO; 

ZUBILLAGA, 2014). Desse modo, as políticas públicas voltadas para o combate às drogas, 

ainda que utilizem o discurso de manutenção da segurança pública, possuem papel importante 

no aumento da violência que buscam combater. 

 

 

2.3.3. ECONOMIA  

 

 

Muito embora o ordenamento jurídico repudie o comércio de drogas ilegais, a 

lucratividade relacionada à atividade possui contornos atrativos. Segundo Antillano e 

Zubillaga (2014), os benefícios obtidos por aqueles que plantam a coca correspondem a 

apenas 1,5% do valor final da cocaína, enquanto os outros 98,5% do preço final se distribuem 

entre os agentes responsáveis pelo transporte, negócio e distribuição da droga. Isso decorre da 

chamada “plusvalia do risco”, associado à ilegalidade do produto comercializado. Os perigos 

aos quais se sujeitam os envolvidos no processo de produção, transporte e comercialização de 

drogas geram um custo que eleva significativamente o preço do produto final. Além disso, a 

corrupção dos agentes públicos também aumenta os gastos relacionados ao comércio ilegal 

(ANTILLANO; ZUBILLAGA, 2014). Percebe-se, assim, que a ilegalidade do comércio gera 

uma poderosa fonte de renda para organizações paraestatais, monetizando as redes 

criminosas. 

Segundo estudos feitos pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, a 

legalização de drogas poderia ter impactos econômicos advindos da geração de receitas de 

impostos sobre a produção e venda das substâncias legalizadas, da criação de empregos, da 

redução de evasão de divisas com o enfraquecimento do mercado ilegal e com a redução dos 

gastos de policiamento, jurídico-processuais, de encarceramento e com a saúde dos usuários, 
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uma vez que a regulação do mercado levaria ao controle de qualidade dos produtos vendidos 

(SILVA; LIMA; TEIXEIRA, 2016).  

O mesmo estudo estima que o Brasil tenha gastado quase 409 milhões de reais com a 

repressão policial ao uso e tráfico de drogas no ano de 2007 (SILVA; LIMA; TEIXEIRA, 

2016). Calcula-se, ainda, que em 2014 os gastos jurídico-processuais relacionados com crimes 

de posse e tráfico de drogas tenha sido de aproximadamente 260 milhões de reais, e que o 

total de despesas com tratamentos de saúde relacionados às drogas no mesmo ano tenha sido 

de mais de 950 milhões de reais (TEIXEIRA, 2016). Por outro lado, estima-se que o consumo 

de drogas no país movimente algo em torno de 14,5 bilhões de reais por ano, considerando-se 

apenas a cannabis, cocaína, crack e ecstasy, que seriam as drogas de maior prevalência no 

mercado consumidor brasileiro (TEIXEIRA, 2016). Ao estudar o comércio de drogas 

português, Félix e Portugal (2017) concluem que a legalização das drogas não afetou o preço 

dessas substâncias, contrariando expectativas de que o fim da proibição levaria à diminuição 

de preços e ao aumento do consumo – os dados levantados apontam para uma manutenção 

dos preços em Portugal.  

Uma análise completa sobre o impacto das drogas na economia legal precisaria levar 

em conta também os efeitos do seu uso na produtividade do trabalhador, as aposentadorias 

precoces dos usuários, entre outros fatores econômicos indiretamente influenciados pelo 

consumo de drogas. Apesar disso, é possível perceber que o comércio de drogas movimenta 

montantes vultosos no país, e o combate ao uso e ao tráfico é consideravelmente dispendioso 

para a nação. 

 

 

2.4.PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS NO CONGRESSO NACIONAL 

 

 

Para o levantamento das proposições legislativas acerca do tema “drogas”, foram 

pesquisadas as proposições apresentadas nos anos de 1999, 2003, 2007, 2011 e 2015 que 

apresentassem em sua ementa, indexação ou texto as palavras-chave escolhidas, quais sejam: 

droga(s), narcótico(s), entorpecente(s), maconha e cocaína. Como já mencionado, a seleção 

do primeiro ano de cada uma das últimas cinco legislaturas para a pesquisa teve a intensão de 

aumentar a abrangência da pesquisa a partir de uma amostra das proposições apresentadas 
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logo após a renovação do corpo parlamentar. Desse modo foi possível alcançar proposições 

apresentadas ao longo de 17 anos. 

Foram pesquisados especificamente os seguintes tipos de proposições legislativas: 

projetos de lei, projetos de lei complementar, propostas de emenda à constituição, medidas 

provisórias e projetos de lei de conversão. 

Dentre as proposições resultantes dessa primeira pesquisa, foram selecionadas aquelas 

que seriam mais adequadas para a atual pesquisa. Dessa forma, foram afastadas as 

proposições que tratassem exclusivamente sobre remédios (uma vez que o termo “drogas” não 

se refere apenas às drogas ilícitas, muitas das proposições encontradas dispunham sobre 

questões relacionadas às drogas medicinais, que não interessam diretamente a este estudo), 

tráfico de drogas, processo penal e outros assuntos que não apresentaram relação direta com a 

finalidade deste trabalho. Assim, as proposições levantadas foram classificadas em “úteis” à 

pesquisa e “não úteis”, conforme os critérios já mencionados. Aquelas identificadas como 

úteis foram analisadas individualmente quanto aos seguintes aspectos: 

a) Foco na saúde pública: aqui foram enquadradas as proposições que buscaram 

regulamentar questões relacionadas às drogas devido às suas consequências sobre 

as políticas de saúde pública; 

b) Foco na educação ou prevenção: diversas proposições sugerem formas de “educar” 

a população, tentando conscientizar os cidadãos quanto aos perigos do uso da 

droga e ajustar o comportamento da população ao modelo esperado pelo Estado. 

Estas proposições não têm como foco a repressão ao uso da droga, mas a 

prevenção, de modo a evitar que mais indivíduos se tornem usuários ou 

dependentes; 

c) Foco na segurança pública: algumas proposições buscaram regulamentar questões 

relacionadas às drogas devido às suas consequências sobre a segurança pública; 

d) Caráter penal ou não penal: as proposições foram divididas entre aquelas que 

tentaram inserir disposições de caráter penal ao atual sistema de drogas, buscando 

aumentar ou diminuir as penas já cominadas, ou criminalizar ou descriminalizar 

determinadas condutas, e aquelas que, por outro lado, propuseram a inserção de 

políticas não penais sobre drogas. As propostas de tratamento compulsório foram 

classificadas como “não penais”, uma vez que é frequentemente sugerida como 

uma alternativa à pena privativa de liberdade, muito embora seja possível 

compreender como uma prisão disfarçada de tratamento de saúde; 
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e) Responsabilização civil: algumas proposições se destinaram a estabelecer 

responsabilizações de caráter civil para o usuário de drogas, como a imposição de 

multa ou do dever de indenização; 

f) Políticas voltadas para as crianças ou escolas: aqui foram enquadradas as 

proposições que tiveram como foco o tratamento do menor de idade diante das 

questões relacionadas às drogas, ou ajustes no sistema educacional formal para 

atender a determinada política sobre drogas; 

g) Fiscalização: algumas propostas dispuseram sobre normas de fiscalização do 

cumprimento da política sobre drogas; 

h) Fundos, benefícios, verbas e investimentos: nesta categoria foram inseridas todas 

as proposições que buscaram garantir ajuda financeira para a política sobre drogas, 

seja através de destinação de recursos ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), 

de investimentos em programas específicos ou de concessão de benefícios fiscais 

aos cidadãos; 

i) Liberal/ comunitário/ indefinido: as proposições foram classificadas conforme seu 

alinhamento predominante com uma ideologia política liberal ou comunitária. 

Cumpre reforçar que as orientações políticas liberal e comunitária não representam 

dois ideais antagônicos. Desse modo, seria leviano supor que cada uma das 

proposições legislativas analisadas estaria alinhada exclusiva e objetivamente a 

uma das duas posições políticas. O caldo ideológico de onde nascem as 

proposições apresenta grande complexidade. A proposta deste trabalho não é, 

portanto, supor que um projeto possa ser encaixado em uma classificação rígida. 

No entanto, para fins de pesquisa, optou-se por classificar as proposições 

legislativas conforme o viés preponderante em cada um dos textos. Para tanto 

foram levados em consideração não apenas o texto normativo proposto, mas 

também os argumentos trazidos pelos parlamentares na exposição de motivos, 

relatórios e discussões. Mesmo com tais critérios, algumas propostas não puderam 

ser enquadradas em nenhuma das duas visões políticas por se encontrarem em uma 

zona ideológica híbrida ou alheia àquelas aqui analisadas. Assim, optou-se por 

classificar tais proposições sob o título de “indefinido”, evitando, desse modo, que 

as imprecisões comprometam o resultado da pesquisa. Isso não significa que os 

projetos tenham uma ideologia “indefinida”, mas tão somente que não podem ser 

alinhados de forma clara a nenhuma das classificações utilizadas nesta pesquisa. A 
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título de exemplo, cito o PL nº 513/2011, que “autoriza o Poder Executivo a 

instituir programa nacional de prática desportiva para a prevenção da violência e 

do uso de drogas”: o incentivo ao esporte como forma de prevenir contra o uso de 

drogas pode ser entendido como uma política comunitária, na medida em que 

incentiva uma forma de vida aprovada pelo Estado (prática de esportes), ao mesmo 

tempo em que tenta afastar os indivíduos de escolhas consideradas erradas (uso de 

drogas). Sob outro aspecto, no entanto, pode ser entendido como uma política 

liberal ao permitir que pessoas que se encontram em ambientes com poucas opções 

de escolhas de vida tenham contato com modelos alternativos de futuro, dando-

lhes oportunidade para orientar suas vidas conforme um modelo diferente de um 

possível ciclo vicioso de violência e falta de oportunidades. Em situações como 

essas não foi possível fazer uma classificação clara entre os modelos liberal e 

comunitário e, portanto, para evitar enquadramentos inadequados, optou-se por 

manter a classificação apenas como “indefinido”. 

j) Liberação/ liberação para uso medicinal/ aumento da proibição: as proposições que 

levantaram as discussões de liberação ou proibição de determinadas substâncias 

foram classificadas entre essas três opções, conforme se propuseram a liberar ou 

diminuir as restrições sobre o uso de algumas ou todas as substâncias consideradas 

ilícitas na data de sua proposição; liberar o uso apenas para fins medicinais; ou 

aumentar a proibição, restringindo ou proibindo o uso de substâncias permitidas 

quando da apresentação da proposição legislativa; 

k) Trânsito: aqui foram identificadas as proposições que tiveram como foco a 

preocupação com as consequências do uso de drogas de forma concomitante à 

condução de veículos.  

l) Situação/ tramitação: as proposições selecionadas como úteis foram analisadas 

quanto ao status de sua tramitação no Congresso Nacional, de modo a tentar 

identificar aquelas que tiveram um impacto maior nas discussões parlamentares, as 

que foram transformadas em lei ou rapidamente rejeitadas ou arquivadas. Buscou-

se também identificar os fluxos de tramitação conjunta das proposições, o que 

levou à identificação de algumas importantes proposições legislativas amplamente 

debatidas nas duas casas do Congresso Nacional, mas que haviam sido propostas 

em sessões legislativas diversas daquelas selecionadas para a pesquisa inicial. 



61 

 

 

 

Os quadros completos com todas as proposições identificadas durante a pesquisa 

podem ser consultados no Apêndice I deste trabalho. Além disso, o Apêndice II contém 

quadro com a síntese dos dados obtidos.  

 

 

 

Ano-base: 1999 

 

A pesquisa das proposições legislativas relativa ao ano de 1999 resultou em 44 

projetos nos quais constavam as palavras-chave selecionadas. Desses, nove projetos possuíam 

matéria de interesse para o presente estudo, sendo que apenas um projeto foi aprovado pelas 

duas Casas do Congresso Nacional, tendo sido integralmente vetado pela Presidência da 

República: o PL nº 66/1999 dispunha sobre a criação de um “Programa de Orientação Sexual, 

de Prevenção das DST/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas” nas escolas, mas foi rejeitado 

pelo Poder Executivo por ferir a autonomia pedagógica do sistema de ensino nacional.  

 

Quadro 1: Proposições apresentadas em 1999 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Entre os nove projetos selecionados, dois demonstraram preocupação com questões de 

saúde pública: o PL nº 80/1999 tentou criar um sistema de tratamento gratuito para 

dependentes de drogas e álcool no âmbito do SUS, e o PL nº 1.279/1999 sugeriu o 

fornecimento de seringas e agulhas descartáveis e esterilizadas aos dependentes de drogas 

injetáveis. As duas propostas podem ser alinhadas ao modelo político de redução de danos, 

mas nenhuma delas foi objeto de deliberação definitiva pela Câmara dos Deputados (casa 

iniciadora), tendo sido arquivadas ao final da legislatura. Três propostas buscaram inserir 

projetos de educação contra as drogas nas escolas, através de disciplinas ou de avisos em 
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cadernos escolares. O PL nº 434/1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ensino sobre 

drogas entorpecentes e psicotrópicas nos níveis de primeiro e segundo grau escolar, ainda está 

em tramitação, contando com um parecer favorável e um contrário, e aguardando a 

deliberação pela CCJ da Câmara dos Deputados.  

Foi apresentado um projeto para retirar a pena privativa de liberdade cominada ao 

usuário de drogas à época. O PL nº 1.886/1999 foi arquivado o final da legislatura, mas já 

trouxe ao Congresso Nacional o debate sobre a descarcerização do usuário, que seria 

posteriormente incluído no PLS nº 115/2002, do Senado Federal, dando origem ao novo 

regramento atualmente constante na Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006). Além disso, três 

proposições apresentaram ideias que podem ser alinhadas ao perfil liberal:  o PL nº 

1.279/1999 que, como já dito, tentou inserir um sistema de fornecimento gratuito de agulhas e 

seringas para usuários de drogas injetáveis; o PL nº 1.886/1999, sobre a descarcerização do 

usuário de drogas, e o PL nº 1.183/1999, que sugeriu o fornecimento de drogas aos viciados 

pelo poder público, como forma de evitar o contato dos dependentes com o narcotráfico, 

enfraquecendo o poder econômico a ele conferido pelo comércio de drogas e diminuindo os 

riscos à segurança pública dele decorrentes, o que facilitaria, na opinião do autor, o combate, 

pelo Estado, às máfias das drogas. Esse projeto previa, inclusive, o fornecimento a preços 

subsidiados aos dependentes de baixa capacidade econômica, objetivando construir um 

“consumo controlado” e permitindo o acompanhamento do poder público, de modo a tentar 

otimizar o tratamento e, principalmente, reduzir os danos decorrentes do consumo de drogas. 

Todos os três projetos foram arquivados ao final da legislatura, sem deliberação final por 

nenhuma das Casas do Congresso Nacional. 

 

Ano-base: 2003 
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Quadro 2: Proposições apresentadas em 2003 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quanto ao ano de 2003, a pesquisa resultou em 119 proposições apresentadas, sendo 

onze consideradas úteis a este estudo. Dessas, apenas uma possuía caráter penal, para reduzir 

a pena de homicídio quando praticado contra ascendente ou descendente por usuário de 

drogas, entendendo que essas pessoas estariam fora do controle dos seus atos e, portanto, não 

deveriam ser punidas da mesma forma prevista para o agente plenamente ciente de sua 

conduta. O projeto foi arquivado ao final da legislatura, sem deliberação por parte da Câmara 

dos Deputados. Um projeto de lei apresentou foco em questão de saúde pública, sugerindo o 

fornecimento gratuito de medicação para o tratamento de pessoas que apresentassem 

dependência ou uso prejudicial de álcool e outras drogas. Essa proposição foi rejeitada na 

Casa iniciadora. Houve, ainda, uma proposta de redução do valor pago a título de 

aposentadoria por invalidez quando esta fosse decorrente do consumo de drogas, criando uma 

punição não penal para este tipo de aposentado. Também este projeto foi rejeitado. Cinco 

projetos tentaram instituir formas de divulgar os efeitos maléficos das drogas através de 

avisos em programas de rádio e televisão, em cadernos escolares, cinemas ou páginas da 

internet, ou pela inclusão de disciplina específica no currículo escolar de ensino médio. 

Nenhuma dessas propostas foi aprovada. Houve, ainda, uma proposta para aumentar a 

fiscalização sobre a venda de solventes e inalantes à base de tolueno (“cola de sapateiro”), o 

PL nº 317/2003, que aguarda deliberação pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Ano-base: 2007 
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Quadro 3: Proposições apresentadas em 2007 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A pesquisa referente ao ano de 2007 retornou 103 proposições, das quais 18 contam 

com temas pertinentes a esta pesquisa. Dentre as 18 proposições selecionadas, nove (50%) 

tinham a finalidade de educar a população sobre os efeitos do uso das drogas, ou de prevenir o 

seu consumo. Nenhuma proposição trouxe temas especificamente relacionados à segurança 

pública, e duas delas apresentaram preocupações com questões de saúde pública. O PL nº 

1692/2007 propôs uma política de redução de danos, inclusive através de distribuição de 

seringas e agulhas descartáveis para usuários de drogas, com a intenção de diminuir os riscos 

à saúde decorrentes da utilização de agulhas compartilhadas. A proposição, no entanto, foi 

arquivada ao final da legislatura. Já o PL nº 175/2007 tinha o intuito de instituir um sistema 

específico de atenção aos usuários de drogas no âmbito do SUS, para garantir-lhes 

atendimento especializado e voltado para as necessidades desse público específico. Essa 

proposição também foi arquivada ao final da legislatura, sem deliberação definitiva. Destaca-

se também a quantidade de proposições voltadas para a prevenção ou punição do uso de 

drogas por motoristas: foram sete propostas de punição da conduta, seja através de 

responsabilização penal ou civil, representando 38,9% dos projetos apresentados.   

Foram identificadas duas proposições que apresentaram características liberais: a 

primeira é o PL nº 1692/2007, já citado acima, que propôs uma política de redução de danos. 

O projeto sugeriu atividades de informação à população, distribuição gratuita de 

preservativos, agulhas e seringas, além de tratamento voluntário no caso de solicitação do 

usuário. Tais medidas permitiriam que o indivíduo que desejasse usar drogas o fizesse de 

forma segura, diminuindo os perigos para a saúde pública, além de facilitar o tratamento 

quando desejado. Não trazia dispositivos sobre tratamento impositivo, nem punições para 

quem fizer uso de drogas. Apresentava, no entanto, previsão de realização de campanhas e 
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iniciativas de orientação e aconselhamento sobre os riscos à saúde decorrentes do uso de 

drogas. Apesar desta última disposição, acredita-se que o projeto possa ser considerado 

preponderantemente liberal. No entanto, como já dito, não logrou êxito, tendo sido arquivado 

em função do término da legislatura, sem que tenha havido deliberação sobre o mérito da 

proposição. Já o PL nº 2685/2007 tentou alterar a forma como o Código Civil se refere aos 

dependentes de drogas, buscando utilizar expressões que o autor considerou menos 

preconceituosas. A tentativa de diminuir o estigma sobre aqueles que adotam um meio de vida 

reprovado pelo poder público pode ser considerado, também, de tendência liberal. Assim 

como o anterior, esse projeto foi arquivado sem deliberação. 

Dois dos projetos tiveram a tramitação concluída e foram convertidos em lei. O PL nº 

2592/2007, que previu sanções penais e civis para o motorista que dirigir ou causar acidentes 

sob o efeito de drogas, foi transformado na Lei nº 12.971/2014, e o PLS nº 207/2007, que 

permitia que a União celebrasse convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios 

visando prevenir o uso indevido de drogas, foi convertido na Lei nº 12.219/2010. Por fim, 

registre-se a proporção considerável de proposições com finalidades de instituir 

consequências penais para o uso de drogas: sete proposições, ou seja, 38,9% das proposições 

que apresentaram foco no usuário, possuíam caráter penal. 

 

Ano-base: 2011 

 

Quadro 4: Proposições apresentadas em 2011 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

As pesquisas referentes ao ano de 2011 apontaram para 202 proposições, das quais 47 

foram consideradas úteis. Em nenhuma dessas proposições foi identificada orientação liberal. 

Quanto ao aspecto penal, 12 projetos procuraram soluções penais para as questões referentes 
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às drogas, seja aumentando as penas para os condutores que dirigirem ou praticarem 

homicídio no trânsito sob influência de drogas, seja criando pena de internação compulsória  

ou de multa para os usuários de drogas. É considerável o número de proposições atinentes a 

questões relacionadas ao trânsito: 10 proposições (20,8%) buscaram responsabilizar o 

motorista que dirigir sob efeito de drogas. Quatro proposições buscaram aumentar a proibição 

incidente sobre as drogas, enquanto nenhuma tentou diminuir. Cinco projetos de lei tiveram 

origem no Senado Federal, sendo que dois deles foram enviados à Câmara dos Deputados em 

2011; dois foram propostos em 2011 e enviados à Câmara dos Deputados em anos 

posteriores; e um continua tramitando naquela Casa.  

Das 48 proposições selecionadas, 20 ainda se encontram em tramitação, sendo que 

quatro tramitam na Casa revisora. Cinco foram arquivados em função do término da 

legislatura sem aprovação em nenhuma comissão, nos termos no artigo 105 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados. Outros 14 projetos foram arquivados ou declarados 

prejudicados em função da aprovação de outra proposição, à qual se encontravam apensados, 

com destaque para duas: o PL nº 5.607/2009, transformado na Lei nº 12.760/2012, que 

instituiu a concentração máxima de álcool permitida no sangue do motorista (Lei Seca), sem, 

no entanto, tratar da direção sob influência de drogas; e o PL nº 7.663/2010, que revisa o 

Sistema Nacional de Política de Drogas, aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação 

no Senado Federal (ver item 3.4). 

As propostas relacionadas a questões de educação e prevenção somaram 11, enquanto 

quatro se preocuparam especificamente com a situação das crianças e escolas. Seis 

proposições apresentaram foco em assuntos de saúde pública, e duas em segurança pública. 

Quatro parlamentares propuseram a inclusão da previsão de tratamento ou internação 

compulsória no ordenamento jurídico, com pequenas diferenciações: o PL nº 1.144/2011 tenta 

fixar a internação compulsória como pena para o usuário de drogas; os PLS nº 1.905/2011 e 

440/2011 sugeriram o tratamento compulsório do usuário como forma de recuperação e 

ressocialização do indivíduo considerado incapaz de se autodeterminar; e o PL nº 2.372/2011 

tentou instituir a internação compulsória como medida de proteção para crianças e 

adolescentes em situação de rua dependentes de drogas. Todos esses projetos de lei foram 

prejudicados pela aprovação, na Câmara dos Deputados, do PL nº 7.663/2010, que previu a 

internação compulsória por até 90 dias, conforme se verá mais à frente.  

 

Ano-base: 2015 
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Quadro 5: Proposições apresentadas em 2015 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Ao longo do ano de 2015 foram apresentadas 190 proposições com as palavras-chave 

selecionadas. Dessas, 25 foram consideradas úteis, dentre os quais 24 se alinharam a um perfil 

comunitarista, enquanto uma possuía tendência liberal. Quatro apresentaram preocupações 

com a saúde pública, nove com formas de educação ou prevenção, dez com questões 

relacionadas às crianças e escolas, quatro com fiscalização, quatro com questões financeiras e 

três com questões de trânsito. Quanto aos aspectos penais, duas proposições tinham caráter 

penal, enquanto as outras 23 podem ser consideradas não penais. Destas, três buscaram a 

responsabilização civil do usuário em situações específicas. Houve uma proposição orientada 

para a liberação para uso medicinal da maconha, ao passo que três propostas buscaram 

aumentar a proibição. Nenhuma das proposições selecionadas teve origem ou está em 

tramitação no Senado Federal. 

Devido ao pouco tempo transcorrido desde o ano de referência, quase todas as 

proposições levantadas encontram-se em tramitação, exceto o PL nº 454/2015, que propunha 

a realização de exame toxicológicos em adolescentes estudantes, que foi retirado pelo autor. 

As demais proposições ainda aguardam pareceres das comissões permanentes, ou mesmo a 

instalação de comissão especial para sua apreciação. 

Dentre as proposições selecionadas, destaca-se a única que não se alinha a uma 

perspectiva comunitarista: o PL nº 399/2015 propõe a liberação do uso da maconha para fins 

medicinais. Trata-se de desarquivamento de proposição anteriormente arquivada por ter 

terminado a legislatura sem aprovação por nenhuma comissão da Câmara dos Deputados, nos 

termos do artigo 105 do Regimento Interno. Não se pode dizer que essa proposição tenha um 

perfil marcadamente liberal, já que permite o uso da cannabis apenas para tratamentos 
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médicos, mas é de se notar a diferença de orientação no tratamento da droga, quando 

comparada às demais proposições de perfil proibicionista. Muito embora seja possível 

identificar uma dificuldade de tramitação para esta proposta, que se ressente da inércia do 

legislador para a sua apreciação, cumpre registrar que a recente autorização, pela ANVISA, 

da utilização da maconha para fins medicinais, ocorrida em janeiro de 2015 (Resolução da 

ANVISA - RDC nº 3, de 26 de janeiro de 2015), pode vir a diminuir o interesse em fazer 

tramitar esta proposição. 

Por outro lado, três proposições buscam endurecer a proibição de consumo de drogas 

ilícitas no Brasil. O PL nº 158/2015 tenta especificar em lei a proibição do uso de maconha, 

cocaína, crack e ecstasy, retirando do Poder Executivo a possibilidade de descriminalizar tais 

substâncias. O PL nº 2.715/2015 busca proibir a venda de solventes aromáticos e clorados a 

crianças e adolescentes, como a cola de sapateiro, por exemplo, e o PL nº 455/2015 visa 

proibir a venda de energéticos a menores de 18 anos de idade. Todas as proposições aguardam 

parecer das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. 

Três das proposições selecionadas buscaram estabelecer sistemas de coleta de 

informações sobre questões relacionadas às drogas no país. Diante da dificuldade de 

levantamento de dados atualizados e confiáveis sobre o assunto, os PLs nº 2.600/2015, 

2.903/2015 e 1.693/2015 tentaram criar sistemas de informações sobre drogas de âmbito 

nacional. Os três projetos de lei foram prejudicados pela aprovação, na Câmara dos 

Deputados, de outros projetos aos quais estavam apensados. 

Registre-se o número considerável de proposições (13, no total) com o intuito de 

“educar” a população, notadamente as crianças e adolescentes, de modo a evitar que os 

cidadãos optem pelo uso de drogas, fazendo escolhas de vida em um sentido não aprovado 

pelo poder público. Tais proposições representam 52% daquelas consideradas relevantes para 

esta pesquisa, e revelam uma forte orientação comunitarista no Poder Legislativo federal 

brasileiro.  

Por fim, percebe-se a manutenção da preocupação, evidenciada nas pesquisas 

referentes ao ano de 2011, com a inibição da condução de veículos sob o efeito de drogas. 

Nesse sentido, três proposições buscam realizar exames toxicológicos nos condutores (PL nº 

394/2015), ou estender a “Lei Seca” para permitir a fiscalização do uso de drogas no trânsito 

(PL nº 317/2015), ou mesmo obrigar explicitamente os condutores que causem acidentes sob 

o efeito de drogas a arcar com os custos hospitalares das vítimas (PL nº 4.102/2015). 
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Análise global 

 

Para a análise dos dados trazidos neste trabalho, é importante ter em mente que não 

foram levantadas todas as proposições apresentadas ao longo dos últimos 17 anos, mas apenas 

aquelas apresentadas ao longo do primeiro ano de cada legislatura, conforme já explicado 

anteriormente. Além disso, devido à finalidade da pesquisa não foram usadas todas as 

proposições, mas apenas aquelas consideradas compatíveis com o tema da pesquisa, conforme 

os critérios apresentados anteriormente. Assim, os números trazidos não devem ser 

considerados de forma absoluta, mas como indicativos das tendências observadas entre os 

congressistas nacionais nos últimos anos. 

 

Quadro 6: nº de proposições consideradas úteis por ano pesquisado. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No total foram levantadas 658 proposições apresentadas em 1999, 2003, 2007, 2011 e 

2015. Dessas, 110 foram consideradas úteis à pesquisa por apresentar um foco voltado ao 

usuário de drogas, e analisadas de forma mais detida. Percebe-se que o número de 

proposições relativas às drogas nos últimos dois anos analisados aumentou 

consideravelmente: enquanto em 1999 foram identificadas apenas 44 proposições sobre 

drogas, em 2003 e 2007 esse número passou de cem, e em 2011 e 2015 se aproximou de 

duzentos. As proposições úteis a esta pesquisa também aumentaram ao longo dos anos, sendo 

apenas nove em 1999 e aumentando até 2011, quando 48 sugestões normativas relacionadas 

ao uso de drogas foram apresentadas no Congresso Nacional. Em 2015 esse número foi 

reduzido para 25 proposições, ainda superior aos anos de 1999 a 2007. 
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Quadro 7: proporção de proposições liberais ou comunitárias por ano. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir dos dados apresentados, é possível identificar uma forte prevalência da visão 

política comunitarista entre as proposições apresentadas: quase 85,5% das proposições se 

orientaram por uma visão segundo a qual compete ao Poder Público evitar que os cidadãos 

façam opções de vida consideradas danosas. Neste caso, a grande maioria dos parlamentares 

propôs normas que objetivavam ou “proteger” os cidadãos contra o uso de drogas, 

considerado um comportamento autodestrutivo que não se coaduna com o modo de vida 

aceito pelo Estado, ou punir o indivíduo que se desviasse da conduta socialmente esperada, ou 

seja, da abstenção do uso de drogas. Ao longo do período analisado, 5,5% das propostas 

apresentaram tendências liberais através de políticas de descriminalização do uso ou de 

programas de redução de danos como a substituição gratuita de seringas para usuários de 

drogas injetáveis, por exemplo. Observa-se, também, que a tendência comunitarista parece se 

fortalecer ao longo das legislaturas, com um aumento da proporção de proposições que se 

enquadram neste perfil: em 1999 apenas 55,6% das propostas normativas era claramente 

comunitaristas, tendo esse percentual aumentado a cada ano, chegando a 96% em 2015. Ao 

mesmo tempo, as propostas de aumento do proibicionismo também se tornaram mais comuns 

nas últimas legislaturas, passando de 0% em 1999 para 12% em 2015. Em todo o período 

analisado não houve nenhuma proposta de liberação do uso recreativo de nenhuma droga. 

Apenas um projeto de lei foi apresentado, em 2015, para a liberação do uso da maconha para 

fins medicinais.  

 

Quadro 8: Proposições sobre questões relacionadas com a prevenção ao uso de drogas 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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A preocupação com a instituição de políticas preventivas também se destaca. No 

entanto, o que se observa é que a maior parte das propostas envolve formas de “educação” da 

população ou das crianças em idade escolar. São diversos projetos de lei com o intuito de 

inserir mensagens sobre os efeitos maléficos das drogas em estabelecimentos públicos, 

programas de rádio e televisão ou cadernos escolares, ou com a finalidade de inserir 

disciplinas sobre os perigos das drogas no currículo obrigatório das escolas. Percebe-se uma 

preocupação do parlamentar nacional em “ensinar” à população sobre os perigos das drogas 

ilícitas. Todas essas propostas foram enquadradas como “comunitaristas” por demonstrarem o 

propósito de ajustar o pensamento da população conforme um ideal considerado mais 

adequado pela sociedade. Registre-se que as propostas não apresentaram, em seus textos ou 

em suas justificativas, o intuito de estimular os debates ou aumentar o nível de informação da 

população sobre as drogas, mas, ao contrário, apontaram sempre a necessidade de se “ensinar 

uma verdade”, qual seja, a de que as drogas são perversas e devem ser combatidas através da 

abstinência. 

 

Quadro 9: Proposições sobre questões relacionadas à condução de veículos automotores sob influência de drogas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os anos de 2007 e 2011 se destacam pelo grande número de proposições concernentes 

ao uso de drogas no trânsito, chegando a representar 38,9% dos projetos apresentados em 

2007. Essas propostas buscaram responsabilizar, civil, administrativa ou penalmente, o 

motorista que conduzisse veículo automotor ou causasse acidentes sob o efeito de drogas. Em 

2015 o número de proposições com essa preocupação caiu, provavelmente em virtude da 

aprovação da Lei nº 12.760, de 2012, que tipificou o crime de conduzir veículo automotor 

com a capacidade reduzida em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa 

que determine dependência.  
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Quadro 10: Alinhamento quanto ao perfil penal ou não penal das proposições relacionadas a drogas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Logo após a aprovação da Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006), que retirou do 

ordenamento jurídico a possibilidade de prisão por porte de drogas para uso pessoal, 

verificou-se, em 2007, um aumento no número de proposições relacionadas às drogas com 

finalidade penal. Naquele ano, 38,9% das proposições trataram da questão do uso de drogas 

sob o prisma penal. Todas essas proposições, no entanto, se voltavam para a punição do uso 

de drogas no trânsito. Nenhuma das propostas daquele ano tentou reinstituir a pena de prisão 

pelo porte de droga para uso pessoal, mas os esforços se destinaram a punir de forma mais 

severa o motorista drogado. 

 

Quadro 11: Proposições sobre questões relacionadas a drogas e saúde 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 As proposições com foco em questões de saúde foram menos frequentes do que o 

inicialmente esperado. Considerando-se que um dos principais argumentos contra a liberação 

do uso privado de drogas decorre dos perigos que essas substâncias podem representar para a 

saúde, era de se esperar que as medidas de tratamento e de redução de danos à saúde fossem 

frequentes entre as propostas apresentadas. No entanto, apenas 13,6% das proposições 

analisadas se voltaram para esse tema. 

 

Quadro 12: Proposições sobre questões relacionadas a drogas e segurança pública 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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 Menos significante ainda foi o percentual de proposições relacionadas com questões 

de segurança pública: apenas 2,7% dos projetos apresentaram esse foco. Os projetos relativos 

à segurança pública foram majoritariamente descartados no grupo de análise por se referirem 

ao tráfico de drogas, e não ao seu uso. Assim, percebe-se que as maiores ofensas à ordem 

pública não estariam, na visão dos parlamentares, atreladas ao uso de drogas, mas ao tráfico. 

As proposições pouco trataram dos perigos à segurança relacionados com o comportamento 

criminoso de dependentes de drogas, por exemplo. Apenas três projetos se referiram ao 

assunto. O PL nº 1183/1999, que dispunha sobre o fornecimento de drogas aos viciados com o 

intuito, entre outras coisas, de evitar que estes recorressem ao tráfico para obter a substância 

objeto do vício, visando enfraquecer o poder econômico dos traficantes e, consequentemente, 

seu perigo à sociedade. O PLS nº 763/2011 tentou instituir como circunstância agravante o 

cometimento de crimes sob o efeito preordenado de drogas, ou seja, buscou agravar a pena 

quando o agente do crime utilizasse drogas com a finalidade de cometer o ato delituoso. 

Finalmente, a PEC nº 127/2011 tenta acrescentar dispositivo à Constituição Federal para 

uniformizar as ações de combate ao uso e tráfico de entorpecentes desempenhadas pelos 

Estados e Municípios – mas os argumentos relativos à segurança pública, nesta PEC, se 

referem ao combate ao tráfico de drogas, e não ao consumo. 

 

Quadro 13:  Proposições sobre questões relacionadas a fundos, incentivos ou benefícios fiscais relacionados à 

política sobre drogas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Registra-se, também, o aumento do número de proposições que buscam garantir 

verbas ou incentivos financeiros para o combate ao uso de drogas, ou para o incentivo à 

abstinência dos dependentes. No ano de 2015, 16% dos projetos sugeriram aumento das 

verbas destinadas ao Fundo Nacional Antidrogas ou incentivos fiscais para instituições de 

tratamento de dependentes químicos. Os anos de 2011 e 2015 somaram dez proposições 

(13,7%) relacionadas a questões financeiras, enquanto no ano de 1999 apenas uma proposição 
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desse gênero foi apresentada (11,1%), e em 2003 e 2007 não houve qualquer proposta nesse 

sentido. 

 Por fim, chama a atenção o aumento do número de proposições, notadamente nos anos 

de 2011 e 2015, com o intuito de instituir o tratamento compulsório para o usuário ou 

dependente de drogas. As situações de encaminhamento para tratamento variam conforme a 

proposição, mas o tema tem ganhado força e foi inserido no PL nº 7.663/2010, como será 

melhor explicado no item 2.6.  

 Nos próximos itens as proposições serão tratadas conforme sua autoria, realizando-se 

um estudo comparativo por partido e por região de origem do parlamentar que propôs cada 

um dos projetos estudados. Em seguida serão analisadas duas proposições que centralizaram 

os debates sobre o uso de drogas no Congresso Nacional ao longo das últimas legislaturas. 

Das proposições analisadas até o momento, 51,4% foram arquivadas devido a rejeição ou ao 

transcurso do tempo
10

, e 44,1% ainda se encontram em tramitação. Apenas três projetos, dos 

110 analisados, foram convertidos em lei. Muitas das proposições sequer foram debatidas nas 

comissões temáticas das Casas Legislativas, de forma que a apresentação das proposições 

representa o pensamento dos parlamentares que a propõem, mas não podem ser confundidas 

com as normas efetivamente aprovadas pelo Congresso Nacional. Os projetos a seguir 

analisados foram selecionados pela importância que tomaram ao longo do seu trâmite: o 

primeiro deles, o PLS nº 115/2002, deu origem à Lei nº 11.343/2006, responsável pela 

política sobre drogas atualmente em vigor. Já o segundo, o PL nº 7.663/2010, propõe 

mudanças no sistema trazidos pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e já 

foi aprovado pela Câmara dos Deputados, estando, atualmente, em trâmite na Casa Revisora. 

Por tais razões, procede-se a uma análise apartada das duas proposições. 

Distribuição das proposições de acordo com a região de origem do parlamentar 

 

Buscando identificar se a preocupação com as questões relacionadas ao usuário de 

drogas prepondera entre os parlamentares de determinada região do Brasil, foi realizada uma 

breve análise sobre a distribuição das proposições estudadas entre as diferentes partes do país.  

                                                 
10

 O arquivamento devido a rejeição ocorre quando os colegiados responsáveis pela apreciação de uma 

proposição votam contrariamente a ela, seja por discordância em relação ao mérito ou por considerarem que há 

inconstitucionalidade, injuridicidade, inadequação financeira ou falha na técnica legislativa (art. 133 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e art. 254 do Regimento Interno do Senado Federal); o 

arquivamento pelo transcurso do tempo, ou seja, pela falta de deliberação por parte dos colegiados competentes 

antes do término da legislatura, ou seja, do período de quatro anos que coincide com o mandato dos deputados 

federais (art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputado e art. 332 do Regimento Interno do Senado 

Federal). 
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Para isso, foram levados em consideração o número de parlamentares (deputados e 

senadores) de cada região geográfica, bem como o número de proposições apresentadas pelos 

parlamentares de cada uma dessas regiões. Não foram levadas em consideração as 

proposições de autoria do Poder Executivo ou de comissões das Casas do Congresso 

Nacional. Por fim, foi calculada a proporção de proposições apresentadas por região, 

dividindo-se o número de proposições levadas em consideração pelo número de 

parlamentares. Uma vez que a representação dos estados no parlamento federal não é 

homogênea, não seria possível computador apenas o número absoluto de projetos 

apresentados, sob pena de distorção dos resultados. O quadro a seguir foi organizado de 

acordo com o coeficiente encontrado, do maior para o menor: 

 

Quadro 14: Coeficiente de proposições apresentadas por região do Brasil 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Como se observa, o Sudeste é campeão em número absoluto de proposições 

apresentadas sobre o tema estudado. No entanto, também é grande a quantidade de 

parlamentares que representam a região. Levando-se em consideração a quantidade de 

proposições por parlamentar, a região Centro-Oeste ganha destaque, uma vez que seus 53 

congressistas (41 deputados e 12 senadores) foram responsáveis pela apresentação de 14 dos 

102 projetos de autoria individual de algum parlamentar acerca de questões relativas ao 

usuário de drogas no Brasil. Todas essas 14 proposições, foram caracterizadas como de cunho 

comunitarista, sendo que 5 (35,71%) trataram de assuntos relativos à educação ou prevenção 

contra o uso de drogas, 2 (14,29%) envolviam preocupações com a saúde pública e 4 

(28,57%) se referiam a proposições com fundo financeiro, como benefícios fiscais ou 

destinação de recursos para as políticas públicas sobre drogas. 

 Ao tentar identificar qual seria a linha preponderante de preocupação dos 

parlamentares de cada região a partir das proposições apresentadas, é possível identificar 
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alguns pontos. Questões relacionadas com saúde, educação e segurança pública parecem ser 

preocupações que levantam o mesmo nível de preocupação entre os representantes das 

diferentes regiões do país. Ao observar o número de projetos apresentados sobre cada um 

desses temas proporcionalmente ao total de proposições de cada região, percebe-se que os 

índices apresentam pequena variação, indicando que esses temas não representariam 

problemas concentrados em determinada localização geográfica. 

 

Quadro 15: Proposições por região: saúde, educação e segurança pública. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Quanto à natureza jurídica do tratamento dado ao usuário, percebe-se que os 

parlamentares da região Norte e Sudeste seriam os mais propensos a tratar da questão do uso 

de drogas sob o prisma penal, enquanto os congressistas da região Sul parecem evitar o 

tratamento penal ao usuário, buscando, no entanto, a responsabilização civil pelos danos 

decorrentes do comportamento sob influência de drogas, quando existente. Registre-se que 

todas as proposições com objetivo de responsabilização do usuário, seja sob a forma penal ou 

civil, se voltaram para questão de danos causados por motoristas sob efeito de drogas, como 

será visto mais à frente. Desse modo, o tratamento penal ou civil dado ao usuário está 

fortemente relacionado ao perigo que o indivíduo representa para a sociedade ao conduzir 

veículo automotor em condições inadequadas para a segurança no trânsito. 

 

Quadro 16: Proposições por região: tratamento penal ou civil do usuário. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

 Dentro do espectro liberal/ comunitarista, 20% das proposições apresentadas por 

parlamentares da região Norte se alinharam com conceitos liberais. Embora a maior parte dos 

projetos ainda apresente visão comunitarista (60%), os congressistas da região Norte parecem 

ser menos alinhados ao comunitarismo do que os representantes das demais regiões do Brasil. 

Já os deputados e senadores da região Centro-Oeste seriam os mais adeptos da posição 

política comunitarista quanto às drogas: 100% das proposições apresentadas por estes 

congressistas se alinharam com o comunitarismo. 

 

Quadro 17: Proposições por região: Liberalismo x Comunitarismo. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Por fim, interessa ressaltar que a maior parte das proposições com intuito de aumentar 

a proibição do uso de drogas foi proposta por parlamentares da região Sudeste. As regiões 

Sul, Norte e Centro-Oeste não apresentaram nenhuma proposição com intuito de alterar o 

nível de proibicionismo no país, nem no sentido de aumentar, nem de diminuir a proibição do 

uso de drogas. O único projeto com a finalidade de liberar o uso de drogas (maconha) para 

fins medicinais foi proposto por um parlamentar da região Nordeste. 

 

Quadro 18: Proposições por região: aumento ou diminuição do proibicionismo. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Em todas as regiões o número de proposições essencialmente voltadas para a educação 

e a prevenção contra o uso de drogas se destaca. Além disso, proposições com o intuito de 

evitar ou punir o uso de drogas durante a condução de veículos automotores foram 

apresentadas por parlamentares de todas as regiões do país. As propostas de cunho financeiro 

de destacam entre os projetos apresentados por representantes da região Centro-Oeste, não 

tendo sido objeto de nenhuma proposição por parte de deputados e senadores das regiões 

Norte e Sudeste. 

 

Quadro 19: Proposições por região: preponderância. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 Em conclusão, os dados parecem indicar que as proposições legislativas com foco no 

usuário de drogas apresentadas pelos Congressistas nos anos analisados foram apresentadas 

por parlamentares de todas as regiões do país, com pequenas variações de percepção em 

relação ao problema entre cada região, conforme já apontado. Quando se restringe a análise 

da questão das drogas apenas ao usuário, sem levar em consideração os problemas 

decorrentes do tráfico em cada região, a preocupação quanto ao assunto parece se distribuir 

por todo o país, originando ações legislativas por representantes de todas as regiões. 

 

 

Distribuição das proposições de acordo com o partido político de origem do 

parlamentar 

 

Em uma última abordagem fragmentada dos dados obtidos, proceder-se-á à análise das 

proposições legislativas com foco no usuário de drogas apresentadas por parlamentares de 

cada um dos partidos com representação no Congresso Nacional durante o período estudado. 

Foram considerados apenas os partidos cujos parlamentares apresentaram ao menos um 

projeto em algum dos anos considerados, conforme quantitativos disponíveis no quadro a 

seguir. As cédulas assinaladas com um “x” representam os anos nos quais o partido não 

possuiu nenhum representante no Congresso Nacional, por qualquer uma das razões: nenhum 

candidato foi eleito, o partido ainda não havia sido criado ou, ainda, já havia sido extinto. 

Foram reunidos, para análise conjunta, os partidos que mudaram de nome ao longo dos anos, 

como o Partido Progressista do Brasil - PPB, que alterou sua sigla para Partido Progressista - 

PP, bem como aqueles que se fundiram, como, por exemplo, o Partido Liberal - PL nº e o 

Partido Republicano da Ordem Social - PROS, que se uniram para criar o Partido da 

República - PR. 
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Quadro 20: Proposições por partido político. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Devido à variação do tamanho das bancadas ao longo das legislaturas, as análises não 

foram feitas levando em consideração o tamanho do partido político. Serão identificados, 

apenas, os temas que assumiram maior relevância dentro de cada partido. Além disso, optou-

se por excluir da análise os partidos cujos parlamentares apresentaram menos de três projetos 

durante o período de análise, por se considerar que o baixo número de proposições não 

permitiria uma análise mais precisa dos interesses preponderantes dentro do partido. Um 

pequeno número de projetos apresentados pode significar um pequeno número de 

representantes do partido no Congresso Nacional, ou um baixo interesse desses representantes 

em relação ao tema. Em qualquer hipótese, considerou-se mais adequada a análise dos 

partidos políticos cujos membros propuseram três ou mais projetos com foco no usuário de 

drogas. Desse modo, não serão estudados os seguintes partidos políticos: Solidariedade – SD, 

Partido Verde – PV, Partido Social Trabalhista – PST, Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro – PRTB, Partido Comunista do Brasil – PCdoB, antigo Partido Social Democrático 

– PSD (extinto em 2003, não se confunde com PSD criado em 2011 que, apesar de possuir a 

mesma sigla, não configura o mesmo partido), e Partido Social Cristão – PSC. 

Ao calcular a proporção de proposições apresentadas sobre os temas saúde pública, 

segurança pública e educação, quanto consideradas em relação ao número total de 
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proposições apresentadas pelos membros de cada partido político, foram obtidos os seguintes 

dados: 

 

Quadro 21: Proposições por partidos: saúde, educação e segurança. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os parlamentares filiados ao PSD e ao DEM foram os que dedicaram 

proporcionalmente mais projetos a questões relacionadas com os problemas de saúde pública 

relacionados com o usuário de drogas. Das 7 proposições apresentadas pelos membros do 

PSD no período analisado, 3 (42,86%) contavam com conteúdo relativo à saúde. Já os 

membros do PRB, PR, PPS e PSD não apresentaram nenhum projeto com este foco. Os 

congressistas filiados ao PDT, PTB e PR demonstraram preocupação preponderante com a 

educação contra as drogas. Quanto às questões de segurança pública decorrentes do uso de 

drogas, apenas os membros do PMDB e PT apresentaram alguma proposição sobre o tema. 

Quanto ao alinhamento penal ou não penal das proposições, os membros do PSDB 

demonstraram a maior proporção de projetos com cunho penalista, enquanto os parlamentares 

do PT, PDT, PR, PHS e PSB não apresentaram nenhum projeto que buscasse dar tratamento 

penal ao usuário de drogas. 
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Quadro 22: Proposições por partidos: natureza jurídica da responsabilidade do usuário. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como já comentado, nenhuma proposição apresentada no período analisado teve a 

intenção de permitir o uso de drogas. Apenas um projeto, apresentado por parlamentar filiado 

ao PSD, buscou a liberação para uso medicinal da maconha. Já os cinco projetos que 

buscaram aumentar o proibicionismo foram apresentados por congressistas integrantes do 

PSD, PRB e PSB. 

 

Quadro 23:  Proposições por partidos: liberação ou aumento do proibicionismo. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quanto ao alinhamento ideológico dos partidos em relação ao uso de drogas, percebe-

se que todos os partidos poderiam ser enquadrados como predominantemente comunitaristas. 

Mesmo nos partidos mais liberais as proposições de cunho comunitarista representaram, ao 

menos, 77,78% dos projetos apresentados. Para esta análise foram desconsiderados os 

projetos que não puderam ser alinhados segundo uma perspectiva liberal nem comunitarista 

de política. Com esse parâmetros, percebe-se que as proposições de cunho liberal foram 

apresentadas por parlamentares de apenas três partidos: PT, PSD e PMDB. Todos os demais 

partidos abaixo apontados poderiam ser considerados comunitaristas quando se trata da 

liberdade individual para o uso privado de drogas. Ressalte-se que, quanto ao PSD, a única 

proposição apresentada que foi considerada liberal se referia à liberação do uso de maconha 

para fins medicinais. 

Quadro 24: Proposições por partidos: alinhamento ideológico. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao analisar os programas e diretrizes partidárias dos partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional, percebe-se que o Partido Verde – PV trata 

explicitamente da questão em seu programa partidário, se posicionando a favor da 

descriminalização da maconha e de um controle estatal da produção e fornecimento. O partido 

apresenta argumentos de fundo liberal e comunitarista para seu posicionamento: por um lado, 

defende uma maior informação da população sobre os tipos e efeitos de cada uma das drogas; 

por outro, argumenta que a regulamentação estatal da produção e distribuição seria a melhor 
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forma para o combate ao uso e tráfico dessas substâncias (SENADO, 2014a). Apesar de ser o 

partido político com ideologia mais próxima do liberalismo neste tema, a única proposição 

apresentada por um de seus membros tinha o intuito de aumentar o proibicionismo, tentando 

fixar em lei o rol de drogas que não poderiam ter seu consumo liberado por ato da Anvisa
11

. 

O PTdoB não possui um programa específico sobre a política sobre drogas, 

restringindo-se a afirmar que considera “absolutamente prioritário implementar ações 

repressivas nas fronteiras, portos e aeroportos, a fim de coibir o tráfico de drogas, bem como 

criar mecanismos de apoio e tratamento aos que são seus usuários, vítimas e às suas famílias.” 

(SENADO, 2014a, p. 235). Os programas partidários do PR e PSDB apenas mencionam a 

necessidade de combate ao tráfico de drogas e de punição aos criminosos envolvidos, sem 

tratar de questões relacionadas ao usuário. Os programas dos demais partidos políticos não 

fazem menção a nenhum tema relacionado às drogas. Desse modo, não é possível fazer uma 

comparação entre o que pregam os partidos e o que propõem seus membros, uma vez que o 

tema tem pouca visibilidade nos documentos partidários. Os membros do partido que possui 

posicionamento formalizado apresentaram uma única proposição, em sentido oposto ao 

previsto nas diretrizes partidárias, e os demais partidos cujos integrantes efetivamente 

apresentaram proposições sobre o assunto não contam com direcionamento ideológico em 

seus programas.  

 

                                                 
11

 PL nº 158/2015, de autoria do dep. Roberto de Lucena - PV/SP, que insere o seguinte dispositivo no 

ordenamento jurídico: “São consideradas drogas ilícitas a maconha, a cocaína, o crack e o ecstasy não passíveis 

de serem liberadas para consumo pelo órgão federal competente”.  
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Quadro 25: Proposições por partidos: trânsito 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Por fim, registre-se que, dentre os 14 partidos considerados nesta análise, os 

integrantes de nove deles propuseram algum projeto para responsabilizar o motorista que 

conduzisse veículo automotor sob influência de drogas. A relação das drogas com o trânsito 

parece ter sido o tema que mais mobilizou parlamentares em uma mesma direção ao longo do 

período estudado. 

 

 

 

 

 

2.5.LEI Nº 11.343, DE 2006 

 

 

A Lei nº 11.343/2006, que instituiu o atual Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas, teve origem no Senado Federal, onde tramitou como PLS nº 115/2002. Na 

Câmara dos Deputados foi identificada como PL nº 7.134/2002. Proposto em 6 de maio de 

2002, foi analisado pela Comissão Mista Temporária de Segurança Pública e aprovado no 

Senado Federal em rápida votação, sem discussão, em maio de 2002, em 1º turno, e em junho 

de 2002, em segundo turno, ou seja, dois meses após sua proposição. Em agosto do mesmo 
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ano foi enviado para a análise pela Câmara dos Deputados. Em maio de 2003 o Plenário da 

Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para o projeto. Em fevereiro de 

2004 o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJ) foi aprovado pelo Plenário, e o projeto foi devolvido ao Senado Federal, que concluiu 

sua deliberação em julho de 2006 após a passagem pelas comissões de Assuntos Econômicos 

(CAE), de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), e pelo do Plenário. A lei foi sancionada 

em 23 de agosto de 2006, após pouco mais de quatro anos desde a sua proposição, com veto 

parcial. 

Essa lei define como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar 

dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente 

pelo Poder Executivo da União. Dispositivo inserido pelo substitutivo da Câmara dos 

Deputados e mantido no texto final prevê como princípio do SISNAD, entre outros, o respeito 

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

liberdade. Prevê também como um de seus objetivos contribuir para a inclusão social do 

cidadão, visando torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso 

indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos relacionados. Entre as 

diretrizes inseridas pelo substitutivo da Câmara dos Deputados, o PL nº incluiu o 

reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida 

do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence. 

O texto inicial do Senado estabelecia como penas para aquele que adquirir, guardar, 

tiver em depósito ou trazer drogas para uso pessoal, em pequena quantidade, a prestação de 

serviços à comunidade, o comparecimento a programa ou curso educativo, a proibição de 

frequência a determinados locais e a submissão a tratamento. O substitutivo da Câmara dos 

Deputados alterou as penas possíveis, retirando a previsão de proibição de frequência a 

determinados locais e a submissão a tratamento, e incluindo a advertência sobre os efeitos das 

drogas – essas são as penalidades que permaneceram na lei aprovada. Esse texto, no entanto, 

retirou a expressão “em pequena quantidade”, e incluiu parágrafo para deixar a cargo do juiz a 

identificação da quantidade de droga que possa ser considerada “para uso pessoal”. Nenhum 

dos textos previu a privação de liberdade (reclusão ou detenção) como pena possível para o 

usuário de droga, mas é importante destacar que o Senado previu inicialmente o tratamento 

compulsório como pena. O substitutivo da Câmara dos Deputados estabeleceu que o juiz 

poderia encaminhar o agente para tratamento caso ele representasse risco à integridade física e 

emocional de si mesmo, de sua família ou da comunidade. O dispositivo havia sido mantido 
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nos relatórios iniciais do Senado, mas não constam no texto final. Não há, portanto, na 

legislação vigente, previsão de tratamento forçado. 

Para a garantia das medidas previstas como pena para o usuário de droga, o texto 

original previu que o juiz poderia submetê-lo a admoestação verbal e multa em caso de 

descumprimento. Essa previsão foi retirada no substitutivo da Câmara dos Deputados, que 

inseriu, no entanto, a possibilidade de aplicação de penas restritivas de direitos nesses casos. 

O relatório da CCJ no Senado agrupou todas as penalidades, prevendo a admoestação verbal, 

multa, penas restritivas de direitos e, ainda, a possibilidade de aplicação de penas restritivas 

de direitos e de detenção, de seis meses a dois anos. Pelo projeto inicial, ainda, no caso de 

descumprimento da pena de tratamento o juiz poderia determinar a internação compulsória do 

usuário ou dependente de drogas condenado. A Câmara dos Deputados alterou o dispositivo 

para afastar a internação compulsória, mas possibilitar a aplicação de penas restritivas de 

direitos àquele que se recusasse a cumprir as penas de prestação de serviços à comunidade e a 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. No texto final aprovado 

pelo Senado restou apenas a possibilidade de aplicação da admoestação verbal e da multa. 

A lei separou o tratamento dado ao traficante daquele reservado ao usuário ou 

dependente de drogas, mas não faz distinção entre esses dois últimos. Apensado ao projeto 

principal na Câmara constava o PL nº 6.108/2002, que incluía a pena privativa de liberdade 

para o usuário de drogas. Esse projeto contava com substitutivo com parecer favorável da 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado quando foi apensado ao PL 

nº 7.134/2002. Além disso, outro projeto de lei aprovado no Senado anteriormente e 

convertido na Lei nº 10.409, de 2002, havia previsto o tratamento compulsório para usuários e 

dependentes, mas teve este dispositivo vetado. Desse modo, a Lei nº 11.343, de 2006 

(BRASIL, 2006), eliminou a previsão de tratamento compulsório previstos na proposição 

inicial, bem como no PL nº 6.108/2002. O texto final também retirou a possibilidade de 

interdição judicial do usuário como sanção, presente, especificamente, no substitutivo 

apresentado ao PL nº 6.108/2002, em função do caráter discriminatório da medida, por tratar 

o usuário ou dependente como incapaz. Sendo assim, restaram como penas possíveis para o 

uso de drogas a advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a 

programa ou curso educativo, sendo que as duas últimas podem ter o prazo máximo de cinco 

meses. 

Durante a apresentação do relatório às emendas de plenário na Câmara dos Deputados, 

o relator, deputado Paulo Pimenta (BRASIL, 2002), fez menção às pressões que recebia de 
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alguns parlamentares para caminhar no sentido da descriminalização do uso de drogas. 

Concluiu, no entanto, que a separação das figuras do traficante e do usuário ou dependente, 

com a descarcerização dos últimos, seria o máximo de avanço possível para parlamento 

brasileiro naquele momento
12

.  

Como é possível observar, a discussão sobre a melhor forma de tratar juridicamente o 

usuário de drogas era (e ainda é) uma questão central nos debates parlamentares sobre o 

assunto. A separação entre as figuras do usuário e traficante já não encontravam óbices 

significativos à época, mas isso não significou um consenso quanto à figura do usuário. 

Diversos parlamentares defendiam a manutenção da pena de prisão para o uso de drogas, ou, 

ao menos a previsão de tratamento compulsório. Os movimentos no sentido de extinção da 

pena privativa de liberdade para esses casos não vieram acompanhados de um discurso liberal 

de liberdade individual e autonomia privada, mas de uma lógica segundo a qual o usuário 

seria vítima do vício e da droga. Deve, portanto, ser tratado e curado, para que se ajuste ao 

modo de vida promovido e incentivado pelo Estado, ou seja, livre das drogas ilícitas. A 

orientação comunitarista da política nacional de drogas evidenciou seus traços nos debates 

que culminaram na aprovação da Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006). 

 

 

 

 

 

2.6.PL Nº 7.663, DE 2010 

 

 

O Projeto de Lei nº 7.663/2010, com origem da Câmara dos Deputados, propõe 

algumas alterações significativas no texto da Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006). 

Proposto em julho de 2010, contava com doze projetos apensados direta ou indiretamente 

(alguns estavam apensados ao PL nº 7.665/2010 que, por sua vez, foi apensado ao PL nº 

                                                 
12

 Nas palavras do relator, deputado Paulo Pimenta: “chegamos a pensar e alguns Srs. Deputados pensam assim 

que poderíamos, talvez, já neste momento, iniciar a discussão sobre a descriminalização do uso de drogas no 

País. Os Deputados Fernando Gabeira, Aloysio Nunes Ferreira e outros Parlamentares que têm debatido esse 

tema acompanham esse debate, pressionando de forma permanente este Relator para que possamos avançar. Mas 

talvez, Sr. Presidente, o resultado aqui apresentado seja exatamente a síntese daquilo que é possível de ser 

incorporado à legislação brasileira, à medida que descarcerizamos e acabamos com a possibilidade de pena 

privativa de liberdade, da pena de prisão, de pena de cadeia para o usuário.” 
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7.663/2010). O texto foi aprovado pela CCJ, pela Comissão Especial do Sistema Nacional de 

Políticas sobre Drogas e pelo Plenário da Câmara dos Deputados, sendo enviado ao Senado 

Federal em maio de 2013, onde recebeu a identificação de PLC nº 37/2013. Em outubro de 

2014 o projeto foi aprovado pela CCJ daquela Casa, e atualmente aguarda a análise da 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte. 

O texto inicialmente proposto pelo Deputado Osmar Terra propunha um sistema de 

classificação das drogas de acordo com seus mecanismos de ação, suas formas de 

administração e seu potencial de causar dependência, variando entre baixa, média e alta. 

Propôs também diretrizes quanto à profissionalização, ao trabalho e à renda, buscando 

políticas de inserção do usuário em recuperação no mercado de trabalho, inclusive através de 

condições especiais de jornada de trabalho e prioridade em programas governamentais como 

o de primeiro emprego. O foco principal do projeto seria criar uma estrutura federal, estadual 

e municipal para o SISNAD, já que vários dos dispositivos que se referiam a essa estrutura na 

Lei nº 11.343/2006 foram vetados. Sugeriu novos objetivos para a atenção ao usuário ou 

dependente de drogas, dentre os quais: responsabilizar adequadamente o usuário ou 

dependente de drogas quanto às consequências lesivas da utilização de drogas para si e para a 

sociedade; e desaprovar o uso de drogas, ainda que ocasional, cooperando com a vontade dos 

usuários, dos familiares ou com as disposições de sentença judicial no tocante à submissão ao 

tratamento.  

Trouxe também novas disposições quanto a internação de usuário ou dependente de 

drogas, estabelecendo que esta deveria ser realizada por médico devidamente registrado e 

poderia ocorrer sob três formas: voluntária; involuntária, ou seja, sem o consentimento do 

usuário, a pedido de terceiro; ou compulsória, quando determinada pela Justiça. No caso do 

porte para uso pessoal, buscou aumentar o tempo previsto para as penas de prestação de 

serviços à comunidade e de comparecimento a programa ou curso educativo, passando de “até 

5 meses” para “de 6 a 12 meses”. Essas penas dobrariam em caso de reincidência. Tentou 

novamente instituir a pena de restrição de direitos relativos à frequência a determinados 

lugares ou cumprimento de horários para aqueles que não cumprirem voluntariamente as 

penas impostas por porte de drogas para uso pessoal. 

Após as deliberações na Câmara dos Deputados, no texto enviado ao Senado Federal 

não constam os sistemas de classificação das drogas. O PL nº prevê que as licitações de obras 

públicas que gerem mais de 30 postos de trabalho deverão prever, nos contratos, que 3% do 

total de vagas sejam destinadas à reinserção econômica de pessoas atendidas pelas políticas 
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sobre drogas. Apesar de prever a internação involuntária em alguns casos, o texto final não 

apresenta dispositivos alterando as penas aplicáveis ao crime de porte de drogas para consumo 

pessoal. A internação involuntária poderá ter duração máxima de 90 dias. As atividades de 

prevenção estão também compreendidas em alterações propostas ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 16 do PL) e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 17 do 

PL), para instituir o dever das instituições de ensino, de clubes e de agremiações recreativas 

de adotarem medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência 

de drogas. 

Já no Senado Federal, o texto foi debatido no âmbito da CCJ. Segundo o relator, a 

previsão de internação involuntária, apesar de não desejável, seria necessária em alguns casos. 

Nas palavras do relator, “do ponto de vista médico, internar um dependente químico contra a 

sua vontade é medida questionável quanto à efetividade terapêutica e é uma das principais 

razões apontadas pelos especialistas da área de saúde mental para contraindicarem tal 

medida.” (BRASIL, 2013a).  O Senador Antonio Carlos Valadares afirma em seu relatório 

que a intervenção estatal só é admissível quando o dependente de drogas se encontra em 

estágio de sério comprometimento de suas funções cognitivas, podendo agir em prejuízo de 

sua própria integridade física. Para ele, o dependente de drogas que necessita ser internado  

compulsoriamente é aquele que “está em estágio de sério comprometimento de suas funções 

cognitivas, podendo agir em prejuízo de sua própria integridade física. Só aí é que se pode 

justificar a intervenção excepcional do Estado na esfera do indivíduo.” (BRASIL, 2013a). 

Afirmou o relator que a internação compulsória que não atente para esta situação “impor ao 

usuário uma consequência jurídica equivalente à pena privativa de liberdade” (BRASIL, 

2013a), afetando o direito de autodeterminação do indivíduo, além do princípio da legalidade, 

o direito à intimidade, à vida privada e à honra e a garantia do devido processo legal 

(BRASIL, 2013a). 

O relatório tenta definir legalmente o conceito de pequena quantidade de droga para 

uso pessoal, sugerindo que corresponda a quantia suficiente para cinco dias de uso da droga. 

Apesar de reforçar a reprovabilidade da conduta de porte e uso de drogas, a sugestão de 

definição de quantidade para uso pessoal teve o intuito de dar critérios objetivos para que a 

justiça diferencie o usuário do traficante conforme o volume de droga que o indivíduo 

carrega. A sugestão se coaduna com aquela proposta no PLS nº 236/2012, que reforma o 

Código Penal Brasileiro. Segundo o artigo 212, §2º, I do projeto de lei do Senado, não há 

crime se o agente adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo drogas para 
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consumo pessoal, presumindo-se que a quantidade suficiente para o consumo médio 

individual por cinco dias seja para uso pessoal, salvo prova em contrário. O PLC nº 37/2013, 

no entanto, diferentemente do projeto de reforma do Código Penal, não propõe a 

descriminalização do porte para uso pessoal. 

O projeto tem sido objeto de audiências públicas e debates no âmbito do Senado 

Federal, e aguarda a deliberação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, de Assuntos 

Econômicos, de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos e Legislação Participativa antes de 

se sujeitar à apreciação do Plenário. 

 

 

2.7.SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

O Supremo Tribunal Federal discute, atualmente, a constitucionalidade da 

criminalização do porte de maconha para uso pessoal nos autos do Recurso Extraordinário nº 

635659. A ação questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343, de 2006 

(BRASIL, 2006), que prevê as penas aplicáveis ao usuário de drogas, especificamente para o 

caso de porte de pequenas quantidades de maconha. O processo está no STF desde fevereiro 

de 2011 e o julgamento do caso ainda não se encerrou, tendo sido suspenso pelo pedido de 

vista do então Ministro Teori Zavascki, ocorrida na sessão de julgamento do dia 10 de 

setembro de 2015 (BRASIL, 2016b). Com o falecimento no Ministro em janeiro de 2017, o 

caso pode retornar à pauta do Plenário a critério do Presidente da Corte. 

O relator, Ministro Gilmar Mendes, apresentou seu voto em agosto de 2015 (BRASIL, 

2016b), manifestando-se pelo provimento do recurso e pela inconstitucionalidade do artigo 

citado em relação ao porte para uso de qualquer droga. Segundo o Ministro, a criminalização 

estigmatiza o usuário e constitui obstáculo às medidas de prevenção e de redução de danos. 

Considera, ainda, que a punição é desproporcional, ferindo os direitos da personalidade do 

usuário. Desse modo, votou pela atribuição de caráter meramente administrativo às punições 

previstas no artigo 28 da Lei sobre drogas, além de julgar inconstitucional a parte do artigo 

que prevê a sanção de prestação de serviços à comunidade, por se tratar de pena restritiva de 

direitos.  

Em setembro do mesmo ano o Ministro Edson Fachin apresentou voto propondo a 

inconstitucionalidade do artigo exclusivamente em relação à cannabis sativa (BRASIL, 
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2016b). Segundo ele, é competência do Poder Legislativo definir os parâmetros para 

diferenciar o usuário do traficante de drogas. No entanto, enquanto o parlamento se mantém 

inerte, e diante da provocação judicial que se dá no bojo no RE 635659, cabe ao Poder 

Judiciário atuar para preencher o vácuo legal. O Ministro também observou que restringiu o 

objeto do seu voto à maconha por considerar que apenas essa droga foi objeto da ação 

judicial, e que, em termos de direito penal, não seria adequado que o Tribunal atuasse fora dos 

limites do caso analisado, sob risco de extrapolar seus poderes e conduzir a intervenções 

judiciais desproporcionais no ordenamento jurídico nacional. O Ministro Fachin propôs, 

ainda, que o STF declare como atribuição legislativa o estabelecimento de quantidades 

mínimas que sirvam de parâmetro para diferenciar objetivamente o usuário do traficante. 

Enquanto isso, sugeriu que os órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas políticas 

públicas de drogas emitam parâmetros provisórios para essa diferenciação.  

Na mesma sessão, o Ministro Roberto Barroso se manifestou pelo provimento do 

recurso, com descriminalização apenas da maconha. Em entrevista concedida à BBC Brasil 

(BARROSO, 2015), o Ministro explica que, como o caso em análise se referia apenas sobre o 

porte de maconha, não seria adequado se manifestar, nesta ação, sobre as demais drogas. 

Assim, os debates e a produção de provas se restringiram à cannabis sativa, de modo que os 

Ministros se encontram aptos a analisar apenas esta droga. Mas, principalmente, o Ministro 

Roberto Barroso explica que se posicionou pela descriminalização exclusiva da maconha por 

acreditar que esse tipo de voto tenha mais probabilidade de ser aceito pelos demais 

magistrados e pela sociedade que, segundo sua análise, é majoritariamente contrária à 

legalização de qualquer droga. Nas palavras do Ministro, a liberação das drogas “tem que 

avançar aos poucos. Legalizar a maconha e ver como isso funciona na vida real. E em 

seguida, se der certo, fazer o mesmo teste com outras drogas” (BARROSO, 2015). A 

descriminalização das demais drogas por decisão do Poder Judiciário poderia ser autoritária 

para a sociedade, já que, na opinião do Ministro, o assunto deveria ser amplamente debatido 

pela população antes de ser objeto de alteração normativa. Segundo ele, “a descriminalização 

em relação a outras drogas deve ser feita mediante um debate consistente, entre pessoas 

esclarecidas e informadas, de modo a conquistar a adesão da sociedade, em lugar de funcionar 

como uma imposição arbitrária do tribunal.” (BARROSO, 2015). 

Após os três votos citados, o Ministro Teori Zavaski apresentou pedido de vista. 

Assim, apenas três dos onze ministros de manifestaram até o momento, não sendo possível 

determinar, ainda, a tendência de julgamento desse tribunal. No entanto, é importante 
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perceber que a questão constitui uma discussão viva não apenas no âmbito do Poder 

Legislativo, mas também no Judiciário, com possíveis efeitos sobre as decisões do Parlamento 

sobre as proposições em trâmite no Congresso Nacional.  

Como já mencionado, o PL nº 7.663/2010 da Câmara dos Deputados propôs, 

inicialmente, uma delimitação objetiva da quantidade de droga que pudesse constituir uma 

presunção relativa de porte para consumo próprio, equivalente à quantidade de droga 

suficiente para cinco dias de uso. Tal dispositivo foi retirado na proposição ainda durante sua 

tramitação na Câmara dos Deputados, e até o momento nenhum colegiado do Senado Federal  

manifestou intenção de reinseri-lo no texto. Essa falta de definição clara da diferenciação 

entre a quantidade de drogas presumidamente destinada ao uso ou ao tráfico é questão 

relevante no debate do Supremo Tribunal Federal, sendo possível que este Tribunal venha a 

definir tais parâmetros quando à maconha, no intuito de preencher o que o Ministro Edson 

Fachin considera uma lacuna legislativa.  

 

 

2.8.SOCIEDADE 

 

 

Assim como os dados sobre o uso e tráfico de drogas no Brasil são escassos e 

desatualizados (o último levantamento nacional foi realizado em 2005), também as pesquisas 

sobre a opinião pública referente às drogas carecem de maior atenção. As pesquisas 

disponíveis apontam resultados inconsistentes, e frequentemente demonstram pouca 

representatividade da população brasileira, não podendo ser usadas de forma conclusiva para 

definir a opinião predominante sobre o assunto no país. Apesar disso, convém trazer os 

resultados de duas pesquisas realizadas recentemente pelo Senado Federal (BRASIL, 2014a) e 

pelo Instituto Ibope (G1, 2014), com a finalidade de subsidiar, ainda que precariamente, a 

identificação da opinião pública sobre a questão das drogas no país. Registre-se que ambas as 

pesquisas se restringiram à maconha, não tratando de outras drogas. 

Em 2014 o Senado Federal (BRASIL, 2014a) realizou pesquisa com pouco mais de 

mil pessoas para subsidiar as discussões sobre a legalização da maconha. Como resultado, 

concluiu-se que 57% dos entrevistados seriam favoráveis ao uso medicinal na droga, mas 

apenas 9% apoiariam sua liberação para qualquer finalidade. Além disso, 82% dos 

consultados consideram que a maconha seria uma “porta de entrada” para outras drogas, e 
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77% acreditam que a liberação da droga aumentaria o número de usuários. Apenas 32% 

pensam que o tráfico diminuiria com a legalização. Quanto ao potencial de dano à saúde, 25% 

pensa que a maconha é mais prejudicial que o tabaco, e 22% acredita que os níveis de 

prejuízo à saúde são iguais para essas duas drogas. Em comparação ao álcool, 22% acredita 

que a maconha seja mais perigosa para a saúde, e 17% acredita que os danos são equivalentes. 

A pesquisa ainda observou que os índices de aprovação da liberação da maconha para uso 

medicinal são maiores entre as pessoas que declararam não ter nenhuma religião específica: 

destes, 77% aprovam o uso terapêutico da droga, enquanto apenas 44% dos evangélicos 

defendem esse uso. Esses dados permitem concluir que, entre os entrevistados, a rejeição à 

legalização da maconha ainda é alta. No entanto, a pesquisa não pode ser usada de forma 

indiscriminada devido ao número relativamente pequeno de entrevistados.  

Também em 2014, às vésperas das eleições presidenciais, o Ibope realizou pesquisa 

sob encomenda da TV Globo, alcançando 2.506 eleitores em 175 municípios do país. A 

pesquisa envolveu diversos assuntos, mas concluiu que 79% da população seria contrária à 

legalização da maconha (G1, 2014). Apesar da falta de pesquisas mais amplas e específicas, 

os levantamentos até o momento realizados sugerem que a população brasileira, de forma 

majoritária, ainda se posiciona de forma contrária à legalização da maconha e, 

consequentemente, de outras drogas consideradas mais “pesadas”.  
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3. AVANÇOS E LIMITAÇÕES NO DEBATE SOBRE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

NO CONGRESSO NACIONAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

Neste capítulo serão feitas algumas ponderações sobre a política nacional sobre drogas 

desenvolvida no âmbito do Poder Legislativo. A partir dos dados e informações trazidos 

anteriormente, é possível identificar algumas mudanças e características importantes na forma 

como os parlamentares têm enfrentado a questão do uso de drogas, bem como alguns pontos 

que mereceriam mais atenção do Poder Público. Também são identificadas algumas 

inconsistências entre o discurso dos parlamentares e a realidade verificada.  

De um modo geral, pode-se entender que o posicionamento predominante entre os 

parlamentares do Poder Legislativo Federal se orienta para a manutenção das políticas 

proibicionistas e predomínio do posicionamento comunitarista. Isso não significa, no entanto, 

que o assunto seja pacífico na sociedade, ou que não possa sofrer fortes mudanças nos 

próximos anos, conforme forem observados os resultados positivos ou negativos das políticas 

liberais adotadas pelo Uruguai e por alguns estados Norte Americanos, por exemplo. 

 

 

3.1.DESCARCERIZAÇÃO DO USUÁRIO DE DROGAS E INDETERMINAÇÃO 

DO CONCEITO DE “PORTE PARA USO PESSOAL” 

 

 

Com a promulgação da Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006), o ordenamento 

jurídico brasileiro deixou de prever a pena de cárcere privado para quem fosse identificado 

portando drogas para uso pessoal. A diferenciação entre usuários e traficantes e a separação 

entre os tratamentos penais dados a cada um deles é celebrado até hoje pelos parlamentares e 

pelos estudiosos. Muito se fala sobre a importância da diminuição do estigma sobre o usuário 

de drogas como fator de ressocialização e promoção da recuperação do dependente. Todavia, 

a realidade social não se mostra tão agradável quanto a prevista pelos legisladores quando da 

edição daquela lei. 

Como já foi anteriormente exposto, a legislação não define a quantidade de droga a ser 

presumivelmente considerada de uso pessoal. Delega-se ao poder judiciário a verificação do 

caráter da droga portada, se destinada ao uso pessoal ou à comercialização (tráfico). Muito se 

critica, porém, as consequências práticas dessa indefinição jurídica: como observado pelo ex-
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secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Luiz Guilherme Paiva 

(PAIVA, 2016), é comum que uma mesma quantidade de droga seja considerada estritamente 

para uso pessoal, quando portada por um acusado, e identificada como caracterizadora de 

tráfico, quando de posse de outro acusado. Segundo ele, a maior parte das pessoas presas por 

“tráfico” no país é jovem, negra, e foi presa sozinha, desarmada e com “quantidade ínfima” de 

droga. 

A dificuldade em se diferenciar o usuário do microtraficante persiste, e foi objeto de 

preocupação quando da proposição do PL nº 7.663/2010, através de uma proposta de 

definição de presunção de porte para uso próprio quando a quantidade de droga apreendida 

fosse equivalente a até cinco dias de uso. No entanto, o texto que tramita atualmente não 

conta mais com esse critério de identificação, e continua a deixar para o poder judiciário a 

identificação do usuário ou do traficante em cada caso. Diante desse vácuo legislativo, alguns 

ministros do Supremo Tribunal Federal têm sugerido que a Corte defina (ou determine que 

seja definido) os parâmetros de classificação de uso ou tráfico, com o objetivo de reduzir o 

número de prisões de usuários (ver item 2.7). 

O ex-Secretário Nacional de Justiça, Pedro Abramovay, também entende que as regras 

atuais são aplicadas de formas diferentes conforme as condições econômicas e sociais do 

indivíduo flagrado com drogas. Segundo ele, o “resultado prático é que pessoas pobres são 

presas como traficantes e os ricos acabam sendo classificados como usuários. Um sistema 

assim não é bom para ninguém” (D’AGOSTINO, 2015). 

Segundo dados do Ministério da Justiça (BRASIL, 2014), o Brasil contava com 

607.731 presos em 2014 (dos quais 41% estavam presos sem condenação definitiva). Desse 

total, 35,1% se encontravam privados de liberdade em razão de crimes relacionados à lei de 

drogas.  As críticas trazidas por Pedro Abramovay e Luiz Guilherme Paiva se referem à 

mesma questão: a maior parte das pessoas presas por crimes relacionados às drogas seriam 

usuários ou microtraficantes, pessoas que movimentam uma pequena quantidade de drogas e 

possuem pouca importância para o real combate ao tráfico de drogas.  

Apenas a título de exemplo, em reportagem de 2015 o G1 (2015) listou alguns casos 

de prisões decorrentes do porte de pequenas quantidades de drogas, incluindo casos de 

flagrantes de pessoas com 1,5 gramas de maconha ou 1,46 gramas de crack. Para comparação, 

o Uruguai permite atualmente o porte de até 40 gramas de maconha, e o ministro Edson 

Fachin sugeriu, em seu voto, que o porte de quantidades inferiores a 25 gramas de cannabis 

seja considerado fato atípico (deixando de ser considerado crime). Segundo levantamento 
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realizado pelo Instituto Sou da Paz, com dados do Departamento de Inquéritos Policiais e 

Corregedoria da Polícia Judiciária e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de 

São Paulo (USP), 67,7% dos presos por tráfico de maconha no país foram flagrados portando 

menos de 100 gramas da droga, e 14% detinham menos de 10 grama de cannabis (SHALOM, 

2014). 

Em resumo, muito embora a diferenciação legal entre usuário e traficante seja um 

considerável avanço no campo normativo nacional, a dificuldade de efetivação de 

descarcerização do usuário tem gerado um afastamento entre o que foi proposto na lei e a 

realidade prisional brasileira. Pouco se debateu o problema prático no âmbito do poder 

legislativo federal, e a proposta de regulamentação das quantidades foi abandonada ainda na 

casa iniciadora. Trata-se, portanto, de ponto que merece maior atenção e debate por parte do 

legislador nacional, uma vez que a delegação de poderes ao judiciário para a separação dos 

dois personagens no caso concreto não tem apresentado resultados condizentes com o 

inicialmente esperado pelos parlamentares que protagonizaram os debates durante a 

elaboração da atual Lei sobre Drogas. 

 

 

3.2.USUÁRIOS, DEPENDENTES E TRATAMENTO COMPULSÓRIO. 

 

 

Como já dito, o legislador pátrio se preocupou em diferenciar o traficante do usuário 

de drogas. Apesar disso, há outra distinção que ganha importância em alguns países europeus, 

e que poderia merecer a atenção dos membros do Poder Legislativo: a separação entre o 

usuário e o dependente de drogas. Apesar de haver uma certa crença popular de que o uso de 

drogas leva necessariamente à dependência, os dados relativos ao uso na vida e ao uso no 

último ano ou no último mês trazidos por diversas pesquisas nacionais e internacionais 

sugerem uma conclusão diferente. Conforme dados de 2005 trazidos pelo II Levantamento 

Nacional de Álcool e Drogas (LARANJEIRA, 2014), 8,8% da população brasileira já havia 

feito uso de maconha em algum momento da vida, enquanto apenas 2,6% havia usado a droga 

no último ano. Dentre aqueles que já usaram a droga, a pesquisa considerou que 37% seriam 

considerados dependentes de maconha. Isso significa que 63% das pessoas que são ou foram 

usuárias da erva não são dependentes, e, portanto, o uso não leva, necessariamente, à 

dependência. Além disso, algumas drogas não possuem potencial para causar dependência 
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química: é o caso do LSD que, por não agir sobre o sistema de recompensas do cérebro, não 

está relacionado com casos de dependência química (CAMPOS, 2014). Todas as drogas 

ilícitas (assim como substâncias lícitas), no entanto, podem causar dependência psicológica. 

O dependente de drogas perde o controle sobre sua própria vontade, e pode assumir 

comportamento de risco para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Já o mero usuário, 

ainda que apresente alterações de comportamento durante o uso de determinada droga, ainda é 

senhor de si mesmo, e consegue conduzir uma vida socialmente aceita, ao menos quando não 

está sob o efeito de drogas. Conforme apresentado anteriormente, alguns países europeus 

diferenciam os dois personagens, garantindo aos dependentes o acesso a ajuda e tratamento.  

No Brasil a diferenciação entre o usuário e o dependente ainda é sutil na legislação 

atual. Em caso de flagrante de porte de droga para uso pessoal, ambos são sujeitos às mesmas 

penalidades, incluindo medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

Apenas para o caso de crime cometido por dependente sob a influência de drogas há a 

previsão, no artigo 45 da Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006), para que o agente, isento 

de pena, seja encaminhado para tratamento.  

Em decorrência da pouca diferenciação, tanto o usuário eventual como o dependente 

são tratados da mesma forma. Projetos de lei recentes têm proposto a inserção, no 

ordenamento jurídico, da possibilidade de internação compulsória do dependente de droga. 

Nem todos as proposições, no entanto, sugerem formas de diferenciar o dependente do 

usuário, o que permitiria, na prática, a internação de qualquer indivíduo flagrado portando 

substâncias ilícitas. O PL nº 7.663/2010, já tratado no capítulo anterior, prevê a possibilidade 

de internação compulsória quando o poder judiciário entender necessário, adotando uma 

política de justiça terapêutica em relação às drogas. Os pontos negativos deste tipo de política 

são vários. Por um lado, pode-se apontar a ineficiência de um tratamento forçado. Além disso, 

a falta de critérios objetivos para a identificação das hipóteses de internação podem acarretar 

os mesmos problemas identificados no item anterior, quanto à diferenciação entre usuários e 

traficantes: teme-se que qualquer usuário ocasional possa ser compulsoriamente enviado para 

tratamento a depender da avaliação subjetiva do juiz da causa. Além disso, esse tipo de 

medida constituiria uma nova forma de pena privativa de liberdade, ainda que revestida de 

outro nome, já que usuário não poderia deixar o estabelecimento onde se realiza o tratamento 

voluntariamente. Os perigos da adoção do modelo de justiça terapêutica se destacam em 

qualquer hipótese, mas são agravados diante de um cenário em que não há diferenciação entre 

o dependente, que precisa de ajuda, e o usuário. 
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Essa ausência de identificação clara dos personagens leva a mais um efeito pernicioso: 

o Brasil despende valores, esforços e vagas nas penitenciárias para perseguir, julgar e punir o 

usuário e o dependente, enquanto falha na repressão aos grandes agentes do tráfico de drogas. 

Alguns países anteriormente apontados optaram por deixar de perseguir e punir os usuários e 

até os pequenos traficantes como forma de permitir que o sistema policial destine os esforços 

e verbas necessárias ao desmembramento das grandes redes de tráfico de drogas. Conforme 

afirmou o ex-Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, a “guerra à 

droga é perdida, irracional. (...) Parece que os brasileiros não acordam para o desperdício 

dessa guerra. Não existem vitoriosos.” (BERTRAME, 2015). Ainda que o uso de drogas não 

seja aprovado nem pela população brasileira nem pelo poder público, seria interessante 

analisar a eficiência do sistema adotado diante da realidade nacional de superlotação do 

sistema carcerário e de ineficácia da guerra às drogas atualmente adotada. 

 

 

3.3.OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E A OPINIÃO PÚBLICA 

 

 

Ao longo desta pesquisa um fator que chamou a atenção foi a falta de dados atuais e 

confiáveis sobre o consumo e tráfico de drogas no país, ou mesmo sobre a opinião majoritária 

na sociedade em relação a essas questões. O último levantamento oficial de âmbito nacional 

foi realizado em 2005, e já conta com mais de dez anos de defasagem. As pesquisas de 

opinião alcançam cerca de 1% da população nacional (BRASIL, 2014a; G1, 2014). A política 

de drogas é desenvolvida sem uma verificação estatística dos resultados alcançados. Os 

indicadores do combate às drogas se relacionam com o número de presos e a quantidade de 

drogas apreendidas, mas desconsideram a eficácia das ações na redução da oferta e da 

demanda das substâncias ilícitas. Poucos projetos analisados intentaram melhorar o sistema de 

informações sobre drogas no país.  

Acompanhando a falta de informações adequadas, percebe-se o grande empenho do 

poder público, inclusive dos legisladores, em propagar discursos de combate às drogas através 

do sistema proibicionista tradicional. Como apresentado anteriormente, são diversas as 

proposições que buscam inserir avisos sobre os efeitos nefastos das drogas em locais públicos 

ou em disciplinas obrigatórias nas escolas. A partir da repetição da ideia de que as drogas 
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representam um inimigo a ser combatido e da falta de informações que possam subsidiar um 

debate sobre o assunto, perpetua-se a visão proibicionista de guerra às drogas.  

Embora o posicionamento social sobre as questões das drogas seja decorrente de 

diversos outros fatores, inclusive históricos, questiona-se se o atual pensamento que 

aparentemente predomina na sociedade, que defende a manutenção do sistema de proibição 

do uso de drogas e o combate fervoroso às substâncias, manter-se-ia inalterado se a população 

contasse com sistemas de informação mais completos e atualizados, principalmente em 

relação aos efeitos de cada droga e aos resultados das políticas de combate às drogas 

atualmente vigentes.  

Outros países contam com instituições dedicadas a observar e entender os fenômenos 

relacionados ao uso de tráfico e drogas ao redor do mundo. Na Europa, o European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction publica constantemente novos estudos e 

pesquisas sobre o assunto, garantindo a disponibilidade de informações atualizadas sobre o 

uso de drogas em diversos países, com foco principal nos países europeus. Também a 

Organização das Nações Unidas (ONU) publica estudos de alcance mundial sobre o tema. 

Organismos desse gênero, embora não desenvolvam um estudo específico para a realidade 

brasileira, constituem, atualmente, as fontes de informações disponíveis para aqueles que 

desejam compreender as questões do uso de drogas no Brasil e no mundo. 

Recente publicação do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, por 

exemplo, estima que 247 milhões de pessoas tenham usado alguma droga ilícita ao redor do 

mundo em 2014, sendo que, dessas, 29 milhões de pessoas (11,28%) sofreriam por distúrbios 

decorrentes do uso de drogas. Menos de 5 milhões, no entanto, estariam recebendo tratamento 

pelos problemas resultantes do uso de drogas (UNITED NATIONS..., 2016). O mesmo 

documento conclui que grande parte das mortes decorrentes do uso de drogas poderia ser 

prevenida com medidas como programas de fornecimento de agulhas e seringas e 

disponibilização de substâncias como a naloxona, droga capaz de reverter os efeitos da 

overdose de opióides. Isso porque a maior parte das mortes causadas pelo uso de drogas se 

relacionam com a overdose de opióides ou com doenças transmitidas pela aplicação de 

agulhas ou seringas contaminadas (UNITED NATIONS..., 2016).  

Como anteriormente mencionado, esses dados não se referem especificamente à 

realidade brasileira, pois cuidam de analisar a situação dos usuários de drogas ao redor do 

mundo, observados conjuntamente. No entanto, pesquisas dessa natureza seriam essenciais 

para o desenvolvimento de uma política nacional eficiente sobre drogas: apenas conhecendo 
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os males realmente decorrentes do uso de drogas é possível pensar em uma atuação adequada 

por parte do poder público. Enquanto o pensamento da política sobre drogas for embasado por 

pesquisas desatualizadas, sem informações sobre os resultados dos programas em 

desenvolvimento e sem uma análise específica acerca dos pontos fortes ou fracos do atual 

modelo de combate ao uso de drogas, não será possível desenvolver adequadamente um 

debate consciente sobre o assunto no Congresso Nacional ou na sociedade. 

Apesar disso, entende-se que, atualmente, o Poder Legislativo Federal tem refletido a 

opinião que parece ser majoritária na população brasileira, na medida em que mantém o 

posicionamento proibicionista e comunitarista identificado nas pesquisas de opinião 

anteriormente analisadas.  

 

 

3.4.SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICAS 

 

 

A questão da saúde e da segurança pública são comumente avocadas como 

argumentos para o combate ao consumo de drogas. Apesar disso, como observado, poucas 

proposições legislativas buscaram soluções específicas para essas duas áreas sensíveis. A 

quantidade de proposições relacionadas com a segurança pública é significativamente baixo, 

apenas 2,7% das proposições analisadas – não porque os parlamentares não apresentem 

proposições com foco em segurança, mas porque esses projetos estão relacionados com as 

ameaças causadas pelo tráfico de drogas, e não pelo uso dessas substâncias. 

 Como já citado anteriormente, o comércio clandestino de substâncias ilícitas 

desenvolve uma rede de economia e poder paralelos que minam o poder estatal e fortalecem 

as organizações criminosas (ver item 2.3.2). No entanto, a principal ofensa à segurança 

pública se relaciona apenas indiretamente com o usuário de drogas: embora possa se dizer 

que, ao comprar a droga, o usuário financia esse poder paraestatal, o consumidor de drogas 

não constitui um perigo de mesmo nível à sociedade. Seu comportamento pode gerar riscos à 

segurança pública quando há a necessidade de cometer crimes para financiar a própria 

dependência, ou quando o uso de determinadas substâncias resulta em um comportamento 

agressivo por parte do usuário, por exemplo. Esses comportamentos perigosos, no entanto, 

não são verificados apenas entre os consumidores de drogas ilícitas. O dependente de drogas 

lícitas, como o álcool, pode assumir um comportamento tão perigoso e agressivo quanto o do 
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indivíduo adicto a uma droga ilícita. Apenas para ilustrar, dados do Ministério da Saúde, 

indicam que o álcool estaria associado a 24% dos casos de violência doméstica contra a 

mulher ao longo dos anos de 2009 e 2010 (BRASIL, 2013). 

Os dados parecem indicar que o usuário de drogas não estaria no centro das 

preocupações dos parlamentares federais com ofensas à segurança pública. Ainda que esse 

argumento seja ocasionalmente usado como justificativa para proposições proibicionistas, são 

poucos os projetos que tratam de problemas de segurança pública causados ou relacionados 

com o uso de drogas. 

Os números são mais significativos quando se trata de proposições com foco em 

questões de saúde pública decorrentes do uso de drogas. Ainda assim, apenas 13,6% das 

proposições estudadas se voltaram para o tema, que ocupou o quarto lugar na lista de focos 

predominantes entre os projetos analisados (ver item 3.5). Que o uso de drogas pode acarretar 

danos à saúde do indivíduo, não há discussão (ver item 2.3.1). Apesar disso, poucos estudos 

se aprofundam nas reais consequências das substâncias no organismo humanos, e, por 

conseguinte, não constitui tarefa simples compreender os efeitos do uso de drogas no sistema 

público de saúde. Os projetos voltados para questões de saúde abrangeram propostas de 

distribuição gratuita de seringas e agulhas descartáveis para evitar que os dependentes de 

drogas tenham sua saúde agravada por doenças associadas ao compartilhamento de agulhas 

infectadas; de autorização do uso de maconha para fins medicinais; de obrigatoriedade de 

fornecimento de tratamento gratuito ao usuário de drogas, seja pelo sistema público ou 

privado de saúde; de tratamento compulsório para o dependente; entre outras. Percebe-se que 

boa parte das proposições com foco em saúde pública têm o mérito de se direcionarem para 

políticas de redução de danos, mas nenhuma delas foi aprovada pelo Congresso Nacional até 

o momento.  

Em resumo, acredita-se que a saúde pública constitui tema mais afeto ao uso de drogas 

do que a segurança pública, muito embora os dois pontos sejam frequentemente utilizados 

como argumentos para políticas antidrogas. Os argumentos eloquentemente utilizados para o 

combate às drogas, de que as substâncias constituem um perigo para a saúde e segurança 

públicas, não encontram o reflexo esperado entre as proposições legislativas, representando 

um percentual menor do que o esperado do total de projetos apresentados.     

 

 

 



103 

 

 

 

 

3.5.TEMAS PREPONDERANTES ENTRE AS PROPOSIÇÕES ANALISADAS 

 

 

A partir dos dados já apresentados é possível concluir que, embora os argumentos 

associados a questões de saúde e segurança pública sejam corriqueiros nas justificativas das 

proposições legislativas, as propostas de mudanças na legislação possuem outros focos. 

Nenhum assunto mereceu mais atenção dos parlamentares do Congresso Nacional do que as 

políticas de educação e prevenção contra o uso de drogas. A maior parte das propostas se 

voltou para o objetivo de ensinar às crianças e adolescentes sobre os danos causados pelo uso 

de drogas. Mais da metade dessas proposições, ainda, tentaram realizar essas políticas 

educativas através de inserção de mensagens em lugares públicos, ou através de inclusão de 

disciplina específica na grade curricular das escolas.  

Embora o uso de drogas seja, na visão da maioria dos parlamentares, algo a ser 

combatido, a principal forma de combate identificada entre as proposições se caracterizou por 

métodos simplistas ou conformadores. A inclusão de placas e mensagens antidrogas em 

cadernos escolares, em ônibus, em locais próximos aos caixas de bares e supermercados, no 

intervalo comercial de rádio e televisão ou em qualquer outro ponto parecem ser uma solução 

simplista para os problemas que os autores dos projetos se propõem a solucionar. A lista de 

mensagens obrigatórias que os estabelecimentos comerciais devem expor junto aos caixas 

cresce a todo momento, de tal forma que um novo “conselho” ali inserido está sujeito a sequer 

ser percebido em meio a tantos outros recados
13

. Por outro lado, a inserção de disciplinas na 

grade curricular das escolas com intuito específico de ensinar às crianças e adolescentes sobre 

                                                 
13

 As placas e mensagens que devem ser afixadas em estabelecimentos comerciais variam conforme o estado e 

município em que se localiza. Algumas mensagens atualmente obrigatórias por legislação federal são: proibição 

de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos (lei nº 8.069/90); atendimento preferencial às pessoas 

portadoras de deficiência, idosos, gestantes, e pessoas acompanhadas por crianças de colo (Lei nº 10.048/00); 

obrigatoriedade de emissão de nota fiscal (Lei nº 8.846/94); cópia do alvará de funcionamento (Lei nº 

10.205/06); cópia do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 12.291/10); para restaurantes, obrigatoriedade de 

disponibilização do cardápio próximo à entrada e com grande visibilidade ao consumidor (Decreto nº 5.903/06). 

Na cidade de São Paulo, ainda, o comerciante deve expor as seguintes mensagens: proibição de fumar no local 

(Lei estadual nº 13.541/09); a informação de que “bebida Alcoólica pode causar dependência química e, em 

excesso provoca grandes males à saúde” (Lei estadual nº 14.592/11); telefone do Procon (Lei estadual nº 

2.831/81); a mensagem “se beber, não dirija” (Lei estadual nº 15.428/14); exigência de emissão da Nota Fiscal 

Paulista (Lei estadual nº 12.685/07); nos estabelecimentos que sirvam alimentos, a mensagem “visite nossa 

cozinha” (Lei municipal nº 11.617/94); nos locais controlados por câmeras de vídeo, deverão ser afixadas placas 

com os seguintes dizeres: “O ambiente está sendo filmado. As imagens gravadas são confidenciais e protegidas, 

nos termos da lei.” (Lei municipal nº 13.541/03); próximo a pias, em praças de alimentação ou banheiros, deve 

constar os seguintes dizeres: “Aviso aos usuários: Ajude na prevenção de doenças. Lave as mãos.” (Lei 

municipal nº 15.957/14); entre outros.  
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os perigos do uso de drogas também merece críticas. Se o próprio governo carece de 

informações sobre os males decorrentes do uso de drogas, os professores dificilmente teriam 

uma orientação clara sobre o que ensinar aos seus alunos, limitando-se a repetir as frases já 

conhecidas por todos, reforçando conceitos genéricos como “drogas matam”, por exemplo. 

Não se critica a necessidade de discussão do tema junto a crianças e adolescentes, e as escolas 

podem ser um ambiente adequado para o assunto. No entanto, os projetos de lei analisados se 

justificavam pela necessidade de se ensinar aos jovens que as drogas são perigosas, e não pela 

necessidade de vencer eventual ignorância sobre o assunto. A discussão sobre como o tema 

deveria ser tratado nas escolas envolveria um debate mais profundo sobre o papel das 

instituições de ensino na formação moral e política dos cidadãos, tema este que não seria 

cabível neste trabalho. Por tal razão, a atual crítica aos modelos de prevenção ao uso de 

drogas propostos pelos parlamentares se resumem a questionar a eficácia dos métodos 

sugeridos, pois a sugestão de meios alternativos de prevenção extrapolaria o escopo desta 

pesquisa.  

O assunto que mais mobilizou parlamentares no que diz respeito ao uso de drogas foi, 

logo após as políticas de prevenção e educação já comentadas, os meios de prevenção do uso 

de drogas no trânsito e de responsabilização do motorista que conduzisse veículo automotor 

sob influência dessas substâncias. Das 110 proposições analisadas, 21 (19,1%) tinham o 

intuito de instituir exame toxicológico para os motoristas com finalidade preventiva ou 

punitiva. As punições para a condução de veículos sob influência de drogas variaram entre 

sanções civis, administrativas ou penais. Alguns projetos buscaram aumentar a pena pelo 

homicídio causado no trânsito quando o motorista estivesse nestas condições. De modo geral, 

percebeu-se que a questão do uso de drogas no trânsito foi significante para os congressistas, 

tendo mobilizado representantes de 11 partidos com proposições sobre o tema, e concluindo 

pela aprovação da Lei nº 12.760/12 (Lei Seca), que tipificou a condução de veículo sob efeito 

de drogas ou álcool. Interessante observar que, neste ponto, o uso de drogas ilícitas ou de 

álcool (droga lícita) foi considerado igualmente perigoso para o trânsito, gerando as mesmas 

penas. 
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Quadro 26: Temas preponderantes entre as proposições analisadas. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os temas que motivaram mais proposições acerca da questão do uso de drogas foram, 

em ordem decrescente: políticas de prevenção e educação; políticas voltadas para prevenção 

do uso por crianças e adolescentes no âmbito do ensino escolar; prevenção ou punição do uso 

de drogas no trânsito; políticas de saúde pública; destinação de recursos ou benefícios fiscais 

para a prevenção, tratamento ou reinserção do usuário de drogas no mercado de trabalho; 

programas de fiscalização contra o uso de drogas; propostas relacionadas à responsabilização 

civil pelos danos causados por indivíduo sob efeito de drogas; propostas de aumento da 

proibição; políticas de segurança pública; e liberação do uso de maconha para fins medicinais. 

Não houve nenhuma proposta para a descriminalização do uso de nenhuma droga. Algumas 

proposições se enquadram em mais de uma classificação.  

 

 

3.6.PROGRAMAS PARTIDÁRIOS 

 

 

Chama a atenção o fato de que, dentre os partidos com representação no Congresso 

Nacional, apenas o Partido Verde – PV possua em seu programa um posicionamento claro 

sobre como tratar a política sobre drogas no país. Os programas dos demais partidos são 

silentes ou, no máximo, citam rapidamente a necessidade de combate ao tráfico de drogas. 

A falta de posicionamento sobre o tema pode ter mais de uma razão. Por um lado, não 

é necessário incluir na lista de propostas a vontade de manter uma política já em vigor. Um 
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partido que se alinhe ao ideal proibicionista não teria razões para propor algo que já está 

vigente. Assim, a ausência de posição oficial por parte dos partidos políticos pode representar 

uma concordância em relação à legislação já aprovada. Essa interpretação é reforçada pela 

constatação de que o único partido que inclui o assunto em seu programa partidário o fez para 

defender uma alteração na política sobre drogas no país, a partir da legalização e 

regulamentação estatal da produção e comercialização das mesmas. 

Pode significar, ainda, que a questão não ocupa a lista de assuntos prioritários para os 

integrantes do partido. Por fim, uma outra explicação poderia ser um receio de se adotar um 

posicionamento em uma questão potencialmente polêmica, afetando a base eleitoral do 

partido. Quanto a estas duas últimas hipóteses, reforça-se a crítica anteriormente trazida 

quanto à falta de informações confiáveis sobre a política sobre drogas em vigor no país. O 

estímulo às pesquisas, ao debate e à informação sobre o tema poderia tornar a discussão mais 

rica, permitindo que os cidadãos desenvolvessem um posicionamento informado sobre as 

questões relativas ao uso de drogas, e incentivando os partidos políticos a incluírem respostas 

para essas demandas em seus programas partidários. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Este estudo de caso partiu da análise das proposições legislativas apresentadas no 

Congresso Nacional para analisar a orientação política predominante no Poder Legislativo em 

relação à política sobre o uso de drogas no país. Apesar de ter adotado uma postura com 

tendência liberal ao acabar com a pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, os 

parlamentares federais têm se alinhado cada vez mais com a visão comunitarista de política, 

segundo a qual opções de vida desaprovados pela sociedade devem ser ativamente 

desestimulados pelo Estado.  

Quanto à legislação já aprovada, percebe-se que a política de descarcerização do 

usuário não produziu plenamente os efeitos esperados, pois usuários ainda são presos sob a 

acusação de tráfico de drogas, já que não há previsão de parâmetros objetos que diferenciem 

os dois personagens. A orientação de despenalização trazida pela legislação não foi 

completamente amparada pela sociedade e pelo Poder Judiciário. 

 Também é possível perceber que a população possui orientação majoritariamente 

comunitarista (BRASIL, 2014ª;  G1, 2014), e, portanto, o Poder Legislativo estaria agindo de 

forma coerente com esse posicionamento. Porém, diante da notável ausência de informações 

confiáveis e atualizadas sobre a questão, não se sabe se esse posicionamento persistiria se 

houvesse um debate aprofundado e bem informado no âmbito social. 

Foi observado, ainda, que o posicionamento proibicionista predomina entre os 

parlamentares federais. Entre outras propostas, as sugestões de previsão de tratamento 

compulsório para o usuário de droga através de um modelo de justiça terapêutica têm se 

tornado mais comuns e vêm ganhando espaço no debate legislativo, tendo sido incluído no 

texto do PL nº 7.663/2010, aprovado na Câmara e enviado ao Senado Federal. 

Quanto às preocupações com saúde e segurança pública, percebe-se que a atenção a 

esses fatores, embora meritória, talvez possua maior relevância retórica do que prática. O 

posicionamento adotado pelos parlamentares nas sugestões de alterações legislativas 

frequentemente reforça os atuais modelos de combate às drogas, mas ignora os modelos 

alternativos e os resultados obtidos pelas políticas em vigor no país e no estrangeiro. 

Novamente, é possível que a falta de informações consolidadas sobre o assunto afete 

negativamente o viés pelo qual o Poder Legislativo vem tratando o assunto. Quanto às 

questões de saúde, as políticas de redução de danos têm provado efeitos positivos na 
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diminuição de doenças e acidentes decorrentes do uso de drogas em outros países. Já em 

relação à segurança pública e ao combate ao crime organizado, percebe-se que estes podem 

ser otimizados através de concentração de esforços e verbas em fatores de maior importância, 

como a perseguição e punição a cartéis, máfias e grandes traficantes, ao invés do 

direcionamento do foco das atividades para os microtraficantes, rapidamente substituíveis 

pelas organizações criminosas, e para os usuários, normalmente representativos de baixa 

periculosidade. 

Um ponto observado no conteúdo analisado é que nem a legislação nem as 

proposições apresentadas buscaram diferenciar o usuário do dependente de drogas. Conforme 

explicado, do uso das drogas não resulta, necessariamente, o vício: a dependência se relaciona 

com diversos fatores de origem química e psicológica, que varia conforme as condições 

biológicas e sociais do indivíduo sujeito às substâncias, bem como com os efeitos de cada 

droga. A falta de diferenciação entre as duas figuras leva a um tratamento inadequado dos 

personagens. Enquanto o dependente pode precisar de tratamento e auxílio para vencer o vício 

e retomar o controle sobre a própria vida, o usuário, a princípio, não perdeu seu poder de 

autodeterminação, e não precisa necessariamente se sujeitar a programas de recuperação. 

Mesmo o perigo decorrente do comportamento desviante dos dois personagens é diferente. 

Enquanto o usuário pode apresentar certa imprevisibilidade durante o uso de determinadas 

drogas, o dependente, por vezes, age de forma violenta mesmo quando não se encontra sob o 

efeito de nenhuma substância, motivado pela abstinência ou pelo desespero. Percebe-se, 

assim, que a falta de uma separação adequada entre o usuário e o dependente no pensamento 

da política de drogas pode trazer distorções na sua aplicação. 

Na análise comparada do posicionamento sobre as drogas, percebeu-se que alguns 

países têm adotado políticas de redução de danos e de diminuição do proibicionismo, focando 

os esforços policiais no combate ao comércio ilegal de drogas. As políticas ainda são 

relativamente recentes, mas alguns países europeus já apresentam resultados analisáveis. 

Entretanto, considerando as diferenças das situações culturais, sociais, políticas e econômicas 

entre os países da Europa e o Brasil, é necessário observar com cautela os resultados das 

experiências estrangeiras. Nas Américas, o Uruguai e alguns estados norte-americanos 

protagonizam posicionamentos mais liberais que poderão servir de modelo para outros países 

conforme as consequências a serem observadas nesses locais. 

 Com base em tudo o que foi exposto, conclui-se que a hipótese inicial da pesquisa, 

segundo a qual os congressistas teriam um perfil predominantemente comunitarista, mas 
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estariam abrindo espaço para políticas liberais, não se confirmou. Embora algumas 

proposições com tendências liberais tenham sido apresentadas nos primeiros anos do período 

pesquisado, desde a aprovação da Lei nº 11.343, de 2006 (BRASIL, 2006), as proposições 

legislativas têm apresentado caráter cada vez mais comunitarista, com menos sugestões de 

políticas liberais.  

Não se trata, exatamente, de um aumento do proibicionismo, mas sim de um 

fortalecimento do viés comunitarista na política de drogas: as proposições legislativas têm 

buscado o tratamento do usuário, ainda que contra a sua vontade, e o reforço da concepção de 

que as drogas configuram um perigo para o ser humano e para a sociedade. Parece fortalecer-

se, no período analisado, a ideia de que compete ao Estado “ensinar” à população sobre a 

necessidade de abstenção do uso de drogas, bem como “salvar” os usuários do vício. Observe-

se, afinal, que, apesar do entendimento de que alguns pontos da política de drogas nacional 

mereçam maior atenção e, talvez, revisões com o intuito de otimizar o combate ao tráfico e a 

proteção à saúde e à segurança públicas, o posicionamento predominante entre os 

parlamentares federais parece se coadunar com o pensamento majoritário dentro da sociedade 

brasileira contemporânea.  

Em resumo, as proposições legislativas analisadas indicam que o modelo 

comunitarista que já vem norteando as políticas públicas sobre drogas há anos se mantém, não 

havendo indicativo de abertura para um posicionamento liberal dentro do Congresso 

Nacional. Apesar da quantidade de projetos apresentados acerca do assunto estudado, o 

trâmite legislativo é lento e poucos foram convertidos em lei ou expressamente rejeitados. 

Muitos foram arquivados por decurso de prazo. A ausência de uma demanda consistente e 

organizada por mudanças na política de drogas pode ser um dos fatores pelos quais não se 

observa um movimento nesse sentido dentro do Congresso Nacional. No entanto, o debate 

sobre o tema no âmbito da sociedade, do Poder Judiciário e da comunidade internacional 

indicam que a questão não está pacificada, podendo afetar o tratamento da questão no 

Parlamento Federal nos próximos anos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I 

Proposições analisadas consideradas pertinentes à pesquisa. 

 

Legenda: 

- Com.: Proposição de caráter comunitarista 

- Lib.: Proposição de caráter liberal 

- Ind.: Proposição cuja orientação liberal ou comunitária foi considerada indefinida. 
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PL 434 

Magno 

Malta - 

PTB/ES 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino 

sobre as drogas entorpecentes e 

psicotrópicas e sobre prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis 

(DST's) e AIDS a nível do 1º e 2º graus de 

ensino e nos cursos de formação de 

professores, e dá outras providências. 
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Com. 

    

Em 

tramitação 

Com parecer 

favorável de uma 

comissão e 

contrário de outra. 

Aguardando CCJ. 

Há 23 PLS 
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PL 80 
Enio Bacci 

- PDT/RS 

Institui o Programa de Tratamento 

Gratuito para dependentes de drogas e 

álcool, pelo SUS, e dá outras providências. 

x 
   

x 
    

Ind. 
    

Arquivado Art. 105 

PL 66 

Iara 

Bernardi - 

PT/SP 

Dispõe sobre a criação de Programa de 

Orientação Sexual, de Prevenção das 

DST/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas e 

dá outras providências. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    
Vetado 

PL aprovado pelas 

duas casas e 

vetado 

integralmente pelo 

presidente, por 

contrariar o 

interesse público 

ao ferir a 

autonomia 

pedagógica do 

sistema de ensino. 

PL 82 
Enio Bacci 

- PDT/RS 

Institui o Programa de Incentivo às 

empresas que contratarem pessoas que se 

submeteram ao tratamento contra 

dependência de drogas e álcool e ex-

condenados, com delitos leves, através da 

isenção da contribuição previdenciária, e 

dá outras providências. 

    
x 

   
x Com. 

    
Arquivado 

 

PL 
127

9 

Freire 

Júnior - 

PMDB/TO 

Ementa 

Dispõe sobre o fornecimento de seringas e 

agulhas descartáveis e esterilizadas em 

centros e entidades de tratamento e 

recuperação de usuários de drogas 

credenciados. 

x 
   

x 
    

Lib. 
    

Arquivado 

Foi aprovado na 

CSSF, com 

relatório favorável 

na CCJ não 

votado. Arquivado 

ao final da 

legislatura (art. 

105) 

PL 
188

6 

Renildo 

Leal - 

PMDB/PA 

Ementa  

Modifica a redação do art. 16 da Lei nº 

6.368, de 21 de outubro de 1976.  
   

x 
     

Lib. 
    

Arquivado 

Parecer favorável 

da CCJ.  

Arquivada ao final 
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Explicação da Ementa  

Propõe a substituição da pena privativa de 

liberdade pela prestação de serviços 

Com.s, ao crime de aquisição ou guarda de 

entorpecente, para uso próprio. 

da legislatura. 

PL 
216

0 

Bispo 

Rodrigues 

- PFL/RJ 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

realização de exame toxicológico para os 

fins que especifica. 
    

x x 
 

x 
 

Com. 
    

Arquivado art. 105 

PL 544 

Paulo José 

Gouvêa - 

PST/RS 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

veiculação de mensagens educativas 

destinadas à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis/AIDS e ao uso 

de drogas, em livros e cadernos escolares. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    
Arquivado Art. 105 

PL 
118

3 

Eduardo 

Jorge - 

PT/SP 

Dispõe sobre o fornecimento de 

substâncias entorpecentes aos viciados, o 

tratamento e acompanhamento médico 

destes e dá outras providências. 

  
x 

 
x 

    
Lib. 

    
Arquivado Art. 105 
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PL 1492 

Ronaldo 

Vasconcellos - 

PTB/MG 

Ementa  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

veiculação de campanhas anti-drogas 

pelas emissoras de rádio e televisão. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Arquivado Art. 105 

PL 2157 
Coronel Alves 

- PL/AP 

Ementa  

Torna obrigatória a exibição de filme 

publicitário esclarecendo as 

conseqüências do uso de drogas antes 

das sessões principais, em todos os 

cinemas do País. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Arquivado 

retirado pelo 

autor 

PL 7 
Iara Bernardi - 

PT/SP 

Ementa  

Dispõe sobre a criação de Programa 

de Orientação Sexual, de Prevenção 

das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e do Uso de Drogas. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Arquivado Art. 105 

PL 478 
Neucimar 

Fraga - PL/ES 

Ementa  

Altera a redação do art. 44 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, para 

aplicar a proporcionalidade ao tempo 

    
x x 

   
Com. 

    
Arquivado Rejeitado  
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de contribuição na determinação do 

valor da aposentadoria por invalidez, 

cuja causa esteja associada ao uso 

abusivo de substâncias químicas e 

alucinógenas. 

PL 317 

Bernardo 

Ariston - 

PSB/RJ 

Ementa  

Dispõe sobre o controle e a 

comercialização de produtos que 

contenham solventes e inalantes à 

base de tolueno e outras substâncias 

consideradas tóxicas e dá outras 

providências.  

 

Explicação da Ementa  

Inclui o controle da "cola de 

sapateiro". 

    
x 

  
x 

 
Com. 

  
x 

 

Em 

tramitação 

Apensado ao PL 

nº 5709/1990 

 

PL Pronto para 

Pauta no 

PLENÁRIO 

(PLEN) 

PL 1599 

Orlando 

Fantazzini - 

PT/SP 

Ementa 

Dispõe sobre o fornecimento gratuito 

de medicação para o tratamento de 

pessoas portadoras de transtornos 

mentais e com dependência e/ou uso 

prejudicial de álcool e outras drogas 

e dá outras providências. 

x 
   

x 
    

Ind. 
    

Arquivado Rejeitado  

PL 779 

Eduardo 

Cunha - 

PPB/RJ 

Ementa  

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

inclusão no currículo escolar do 

ensino médio e fundamental em todo 

o País, do estudo da dependência 

química e as conseqüências do uso de 

drogas. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    
Arquivado Rejeitado  

PLS 43 
Senador 

Magno Malta 

Autoriza o Poder Executivo a 

instituir programa nacional de prática  
x 

  
x 

    
Ind. 

    
Arquivado 

Rejeitado na 

casa revisora por 
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desportiva para a prevenção da 

violência e do uso das drogas. 

inadequação 

financeira e 

orçamentária  

PLS 205 

Senador 

Duciomar 

Costa 

Altera o artigo 121 do Decreto-Lei nº 

2848, de 7 de dezembro de 1940, 

com o acréscimo de parágrafo que 

reduz a pena de crime praticado nas 

circunstâncias que especifica. 

(Dispõe sobre crime praticado contra 

ascendente ou descendente por 

agente usuário de droga). 

   
x 

     
Ind. 

    
Arquivado 

Final da 

legislatura 

PLS 363 
Senador Paulo 

Octávio 

Torna obrigatória a inserção de 

mensagens alusivas aos danos 

decorrentes do consumo de drogas 

nas páginas da Internet. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Arquivado 

Final da 

legislatura 

PLC 87 

Deputado 

Beto 

Albuquerque 

Altera a redação dos artigos 165, 

276, 277 e 302 da Lei nº 9503, de 23 

de setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro (dispõe 

sobre dirigir sob a influência de 

álcool ou qualquer substância 

entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica). 

    
x x 

 
x 

 
Ind. 

   
x Aprovada 

Convertida na 

Lei 11275/2006 
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PL 584 
Alice Portugal 

- PCdoB/BA 

Dispõe sobre a criação de 

Programa de Orientação 

Sexual, de Prevenção das 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e do uso de 

Drogas. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

434/1999, que "Dispõe 

sobre a obrigatoriedade 

do ensino sobre as drogas 

entorpecentes e 

psicotrópicas e sobre 

prevenção das doenças 

sexualmente 

transmissíveis (DST's) e 

AIDS a nível do 1º e 2º 

graus de ensino e nos 

cursos de formação de 

professores, e dá outras 

providências." 

 

Com parecer favorável de 

uma comissão e contrário 

de outra. Aguardando 

CCJ. 
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PL 2642 

Professor 

Victorio Galli - 

PMDB/MT 

Dispõe sobre a criação do 

Programa Educacional de 

Resistência às Drogas - 

PROERD.  

 

Explicação da Ementa  

A ser desenvolvido com os 

alunos do quinto ao sétimo 

ano do ensino fundamental 

das escolas públicas. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

434/1999, que "Dispõe 

sobre a obrigatoriedade 

do ensino sobre as drogas 

entorpecentes e 

psicotrópicas e sobre 

prevenção das doenças 

sexualmente 

transmissíveis (DST's) e 

AIDS a nível do 1º e 2º 

graus de ensino e nos 

cursos de formação de 

professores, e dá outras 

providências." 

 

Com parecer favorável de 

uma comissão e contrário 

de outra. Aguardando 

CCJ. 

PL 601 
Carlos Abicalil 

- PT/MT 

Dispõe sobre a criação de 

Programa de Orientação 

Sexual, de Prevenção das 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e do Uso de 

Drogas. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

434/1999, que "Dispõe 

sobre a obrigatoriedade 

do ensino sobre as drogas 

entorpecentes e 

psicotrópicas e sobre 

prevenção das doenças 

sexualmente 

transmissíveis (DST's) e 

AIDS a nível do 1º e 2º 

graus de ensino e nos 

cursos de formação de 

professores, e dá outras 

providências." 
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Com parecer favorável de 

uma comissão e contrário 

de outra. Aguardando 

CCJ. 

PL 175 

Nelson 

Pellegrino - 

PT/BA 

Altera a Lei nº 8.080, de 

1990, a fim de inserir 

capítulo sobre "Atenção à 

Saúde dos Dependentes de 

Drogas". 

 

Explicação da Ementa 

Visa o tratamento do 

dependente de droga 

visando a desintoxicação, 

internação ou semi-

internação, farmacoterapia, 

psicoterapia e atendimento 

familiar e Com.. 

x x 
  

x 
    

Ind. 
    

Arquivado Art. 105 RICD 

PL 1692 
Cida Diogo - 

PT/RJ 

Dispõe sobre as atividades 

de redução de danos entre 

usuários de drogas, visando 

a prevenir a transmissão de 

doenças, e dá outras 

providências. 

x 
   

x 
    

Lib. 
    

Arquivado Art. 105 

PL 2472 
Luciana Costa 

- PR/SP 

Obriga o Governo Federal a 

produzir e promover a 

divulgação de campanhas 

"antidrogas" em emissoras 

de rádio e televisão 

diariamente e por tempo 

indeterminado. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Arquivado Art. 105 
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PL 2592 

Beto 

Albuquerque - 

PSB/RS , 

Dagoberto - 

PDT/MS , Dr. 

Ubiali - 

PSB/SP e 

outros 

Altera os arts. 170, 291, 

292, 296, 301, 302, 303, 

306 e 308 da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, e 

acresce dispositivo ao 

mesmo diploma legal.  

 

Nova Ementa da Redação  

NOVA EMENTA: Altera 

os arts. 173, 174, 175, 191, 

202, 203, 292, 302, 303, 

306 e 308 da Lei n° 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, para 

dispor sobre sanções 

administrativas e crimes de 

trânsito.  

 

Explicação da Ementa  

Dispõe sobre infração 

administrativa, crimes de 

trânsito e normas 

processuais a estes 

aplicáveis. 

   
x 

     
Com. 

   
x Aprovado 

Transformado na Lei 

Ordinária nº12971/2014 

PL 2685 

Fernando 

Coruja - 

PPS/SC 

Altera a redação do inciso II 

do art. 4º da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 

que instituiu o Código 

Civil.  

 

    
x 

    
Lib. 

    
Arquivado Art. 105 



129 

 

 

 

Explicação da Ementa  

Atualiza a nomeclatura 

utilizada para definir o 

alcoolista, dependente de 

drogas e portador de 

transtorno mental e 

comportamental como 

relativamente incapaz. 

PL 896 

Carlos 

Eduardo 

Cadoca - 

PMDB/PE 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997, que 

"Institui o Código de 

Trânsito Brasileiro", para 

dispor sobre a verificação 

da dosagem de alcoolemia e 

de entorpecentes nos casos 

que especifica. 

   
x 

 
x 

   
Com. 

   
x 

Em 

tramitação 

Aprovada na primeira 

comissão, aguardando 

CCJ 

PL 2257 
Carlos Souza - 

PP/AM 

Altera a Lei nº 11.343, de 

2006, tipificando a 

condução, após consumo de 

drogas, de veículos 

automotores. 

   
x 

     
Com. 

   
x Arquivado Art. 105 

PL 722 

Alexandre 

Silveira - 

PPS/MG 

Dá nova redação ao § 4º do 

art. 121 do Código Penal, 

que estabelece aumento de 

pena ao homicídio culposo, 

acrescentando ao tipo duas 

circunstâncias que 

agravariam a pena, nos 

casos de acidentes de 

trânsito quando o condutor 

encontrar-se embriagado ou 

sob efeito de drogas.  

 

   
x 

     
Com. 

   
x Arquivado Prejudicada 
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Explicação da Ementa  

Altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 1940. 

PL 851 
Neilton Mulim 

- PR/RJ 

Torna obrigatória a exibição 

de filme publicitário 

esclarecendo as 

conseqüências do uso de 

drogas antes das sessões 

principais, em todos os 

cinemas do País. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    

PL 

principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

5237/2005 

 

PL prejudicado. 

PL 2312 

Jorginho 

Maluly - 

DEM/SP 

Aumenta a pena aplicada ao 

homicídio culposo 

decorrente de acidente de 

trânsito.  

 

Explicação da Ementa  

Aumenta a pena de 

detenção, por homicídio 

culposo na direção de 

veículo automotor, de 

metade a dois terços, caso o 

agente esteja sob influência 

de álcool, drogas ou 

entorpecentes. Altera a Lei 

nº 9.503, de 1997. 

   
x 

     
Com. 

   
x Arquivado Prejudicada 

PL 2663 
Ricardo Izar - 

PTB/SP 

Acrescenta dispositivo ao 

art. 18 do Código Penal - 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, 

caracterizando como de 

dolo eventual o delito de 

trânsito perpetrado nas 

condições que especifica.  

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL 

principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

3876/2004 

 

PL prejudicado. 
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Explicação da Ementa  

Classifica o delito de 

trânsito como dolo eventual 

quando o condutor estiver 

alcoolizado ou drogado, 

trafegar em alta velocidade 

ou participar de "racha" ou 

"pega". 

PL 2595 
William Woo - 

PSDB/SP 

Altera o parágrafo único do 

art. 291 e o art. 301 da Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, que institui o 

Código de Trânsito 

Brasileiro, e acresce 

dispositivos ao mesmo 

diploma legal.  

 

Explicação da Ementa  

Torna inafiançável o crime 

de trânsito causado por 

embriaguez ao volante, 

utilização de substância 

tóxica ou entorpecente. 

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL 

principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

308/2007 

 

PL prejudicado 

PLC 49 

Deputado 

Pompeo de 

Mattos 

Torna obrigatória a exibição 

de filme publicitário que 

esclareça sobre as 

conseqüências do uso de 

drogas ilegais e do abuso de 

drogas lícitas, no início de 

cada sessão de exibição de 

filmes, em todos os cinemas 

do País. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Arquivado 

Arquivado na casa 

revisora pelo fim da 

legislatura 
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PLS 185 
Senador Sérgio 

Zambiasi 

Altera o art. 73 da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 

2006, para permitir que a 

União possa celebrar 

convênios com o Distrito 

Federal e os Municípios 

visando à prevenção e 

repressão do tráfico ilícito e 

do uso indevido de drogas. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    

Retirado 

pelo autor  

PLS 207 
Senador Sérgio 

Zambiasi 

Altera o art. 73 da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 

2006, para permitir que a 

União possa celebrar 

convênios com os Estados e 

o Distrito Federal visando à 

prevenção e repressão do 

tráfico ilícito e do uso 

indevido de drogas, e com 

os Municípios com o 

objetivo de prevenir o seu 

uso indevido, e possibilitar 

a atenção e reinserção social 

de usuários e dependentes 

de drogas. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Aprovado 

Convertida na lei 

12219/2010 
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PL 2923 

Comissão 

Especial 

destinada a 

promover 

estudos e 

proposições de 

políticas 

públicas e de 

Projetos de 

Lei destinados 

a combater e 

prevenir os 

efeitos do 

Crack e de 

outras drogas 

ilícitas. 

Estabelece estratégia para 

a inserção laboral para 

usuários de drogas em 

recuperação. 

    
x 

    
Com. 

    

Arquivado art. 

105  

PL 3079 

Senado 

Federal - 

Waldemir 

Moka - 

Altera os arts. 20 e 22 da 

Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, para 

instituir isenção da 

    
x 

    
Com. 

    

Em tramitação na 

casa revisora (CD) 

Aprovado pela 1a 

comissão. 

Aguardando parecer 

de 3 comissões. 
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PMDB/MS contribuição destinada à 

Seguridade Social nos 

casos de contratação 

realizada conforme a 

política de reinserção 

social prevista no 

Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre 

Drogas (Sisnad). 

Apreciação 

conclusiva. 

PL 2080 
Wilson Filho - 

PMDB/PB 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de 

divulgação de 

informações, pelas 

emissoras de rádio e de 

televisão, de material 

educativo sobre o 

combate ao uso de drogas 

ilícitas. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Em tramitação 

Aprovado em 2 

comissões. 

Aguardando CCJ. 

Apreciação 

conclusiva. 

PL 513 

Senado 

Federal - 

Magno Malta 

- PR/ES 

Autoriza o Poder 

Executivo a instituir 

programa nacional de 

prática desportiva para a 

prevenção da violência e 

do uso de drogas. 

 
x 

  
x 

    
Ind. 

    

Arquivado por 

incompatibilidade 

financeira. 
 

PL 2175 

Fernando 

Torres - 

DEM/BA 

Estabelece normas para 

apresentação de filmes 

em ônibus interestaduais. 
 

x 
  

x 
    

Com. 
    

Em tramitação 

Aprovado em 2 

comissões, retirada a 

proibição de filmes 

com referência às 

drogas. 

PL 2046 

Iracema 

Portella - 

PP/PI 

Acrescenta dispositivos à 

Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006, para 
 

x 
  

x 
    

Com. 
    

Em tramitação 

Aprovado em 2 

comissões. 

Aguardando CCJ. 
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tratar de medidas 

preventivas ao uso de 

drogas. 

Apreciação 

conclusiva. 

PL 2340 

Heuler 

Cruvinel - 

DEM/GO 

Altera a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as 

diretrizes e bases da 

educação nacional, para 

incluir no currículo 

oficial da Rede de Ensino 

a obrigatoriedade da 

temática "Educação 

preventiva ao consumo 

de drogas e de 

substâncias psicoativas", 

e dá outras providências. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    
Em tramitação 

Aprovado em 2 

comissões. 

Aguardando CCJ. 

Apreciação 

conclusiva. 

PL 2938 

Comissão 

Especial 

destinada a 

promover 

estudos e 

proposições de 

políticas 

públicas e de 

Projetos de 

Lei destinados 

a combater e 

prevenir os 

efeitos do 

Crack e de 

outras drogas 

ilícitas. 

Ementa 

Institui a Semana 

Nacional de Prevenção e 

Enfrentamento às 

Drogas. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    

Arquivado art. 

105  
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PL 311 
Sandes Júnior 

- PP/GO 

Aumenta a pena dos 

condutores que 

praticarem homicídio 

culposo na direção de 

veículo automotor. 

   
x 

     
Com. 

   
x Em tramitação 

Apensado ao PL nº 

5016/2005  

 

Aprovado na 1a 

comissão. 

Aguardando parecer 

de 2 

comissões.Sujeito a 

Plenário. 

PL 466 
Lelo Coimbra 

- PMDB/ES 

Altera os arts. 302, 303 e 

306 da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, para 

dispor sobre os crimes de 

homicídio culposo e de 

lesão corporal culposa 

praticados na direção de 

veículo automotor, e o de 

dirigir sob a influência do 

álcool ou de qualquer 

outra substância 

psicoativa que determine 

dependência. 

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

2788/2011. 

 

Prejudicado pela 

aprovação de 

subemenda 

substittuva global a 

outro PL nº apensado 

PL 623 

Missionário 

José Olimpio - 

PP/SP 

Dispõe sobre o 

atendimento aos usuários 

de drogas e aos 

alcoólatras, nos hospitais 

da Rede Pública. 

x 
   

x 
    

Com. 
    

Em tramitação 

Apensado ao PL nº 

5857/2009 

 

Aguardando parecer 

da 1a comissão. 

Apreciação 

conclusiva. 

PL 875 
Anderson 

Ferreira - 

Modifica a Lei nº 9.250, 

de 26 de dezembro de  
x 

  
x 

   
x Com. 

    

Arquivado por 

inadequação 

Apensado ao PL nº 

5619/2009 
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PR/PE 1995, que "altera a 

legislação do imposto de 

renda das pessoas físicas 

e dá outras providências" 

para acrescer o inciso 

VIII ao art. 12, e dá nova 

redação ao § 1º do 

mesmo dispositivo. 

financeira do PL 

nº principal. 

PL 1144 

Delegado 

Waldir - 

PSDB/GO 

Acrescenta o inciso IV ao 

art. 28 da Lei nº 11.343, 

de 23 de agosto de 2006, 

para fixar a pena de 

internação compulsória 

para tratamento dos 

usuários de drogas e 

bebidas alcoólicas. 

x 
  

x 
     

Com. 
    

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

7665/2010 

 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PL 1575 
Wilson Filho - 

PMDB/PB 

Acrescenta dispositivos 

ao art. 23, da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto 

de 2006, para definir 

regras gerais para a 

execução de atendimento 

aos usuários ou 

dependentes de drogas. 

x 
   

x 
    

Com. 
    

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

7665/2010 

 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PL 1905 

Roberto 

Balestra - 

PP/GO 

Prevê tratamento 

compulsório ao usuário 

dependente de drogas 

x 
   

x 
    

Com. 
    

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

7665/2010 
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sem capacidade de 

autodeterminação. 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PL 2600 
Wilson Filho - 

PMDB/PB 

Estabelece normas de 

funcionamento para o 

Observatório das 

Políticas sobre Drogas. 

    
x 

    
Ind. 

    

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

1693/2011 

 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PEC 124 

Heuler 

Cruvinel - 

PSD/GO 

Dá nova redação ao 

parágrafo único do art. 

243 da Constituição 

Federal.  

 

Explicação da Ementa  

Destina as sanções 

pecuniárias decorrentes 

do tráfico de drogas às 

instituições para o 

tratamento e recuperação 

de viciados e para as 

atividades de 

fiscalização, controle, 

    
x 

   
x Com. 

    

Arquivado Art. 

105  
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prevenção e repressão do 

crime de tráfico. 

PL 2922 

Comissão 

Especial 

destinada a 

promover 

estudos e 

proposições de 

políticas 

públicas e de 

Projetos de 

Lei destinados 

a combater e 

prevenir os 

efeitos do 

Crack e de 

outras drogas 

ilícitas. 

Institui o Plano Nacional 

de Políticas sobre 

Drogas. 
    

x 
    

Ind. 
    

Arquivado 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PL 2928 

Comissão 

Especial 

destinada a 

promover 

estudos e 

proposições de 

políticas 

públicas e de 

Projetos de 

Lei destinados 

a combater e 

prevenir os 

efeitos do 

Crack e de 

outras drogas 

Acrescenta o inciso VII 

ao art. 22 da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto 

de 2006, dispondo sobre 

a adoção de estratégias 

para a continuidade da 

trajetória de 

escolarização do usuário 

e do dependente de 

drogas. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Em tramitação 

Apensado ao PL nº 

7894/2010. 

 

Aprovado na 1a 

comissão. 

aguardando CCJ. 

Sujeito ao Plenário. 



140 

 

 

 

ilícitas. 

PL 2903 
Poder 

Executivo 

Institui o Sistema 

Nacional de Informações 

de Segurança Pública, 

Prisionais e sobre 

Drogas, altera a Lei 

Complementar nº 79, de 

7 de janeiro de 1994, e as 

Leis nº 10.201, de 14 de 

fevereiro de 2001, e nº 

11.530, de 24 de outubro 

de 2007. 

    
x 

  
x 

 
Com. 

    

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

3735/2012. 

 

Declarado 

prejudicado, em face 

da aprovação, em 

Plenário, do Projeto 

de Lei nº 

4.024/2012, 

principal. 

PEC 127 
Wilson Filho - 

PMDB/PB 

Acrescenta artigo à 

Constituição Federal, 

para estabelecer a 

uniformização das ações 

de combate ao uso e ao 

tráfico de entorpecentes 

desempenhadas por 

Estados e Municípios. 

  
x 

 
x 

  
x 

 
Com. 

    
Em tramitação 

Apensada à PEC nº 

118/2011. 

 

Aguardando criação 

da comissão 

especial. 

PEC 118 

Domingos 

Neto - 

PSB/CE 

Acrescenta o inciso XVII 

ao art 24 e o § 9º ao art. 

226 da Constituição 

Federal.  

Explicação da Ementa  

Estabelece que a União, 

os Estados e o Distrito 

Federal legislarão 

concorrentemente sobre 

políticas sobre drogas.. 

    
x 

    
Com. 

    
Em tramitação 

Aguardando criação 

da comissão 

especial. 

PL 2924 
Comissão 

Especial 

Permite a dedução, do 

imposto de renda das     
x 

   
x Com. 

    
Em tramitação 

Apensado ao PL nº 

1359/2011, que 
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destinada a 

promover 

estudos e 

proposições de 

políticas 

públicas e de 

Projetos de 

Lei destinados 

a combater e 

prevenir os 

efeitos do 

Crack e de 

outras drogas 

ilícitas. 

pessoas físicas e 

jurídicas, de doações e 

patrocínios no apoio a 

projetos apresentados por 

pessoas físicas ou por 

pessoas jurídicas 

relacionados à 

recuperação de usuários 

de drogas, e dá outras 

providências.  

 

Explicação da Ementa  

Altera a Lei nº 9.250, de 

1995, a lei nº 9.532, de 

1997 e a lei nº 8.981, de 

20 de janeiro de 1995. 

define "diretrizes 

para doação ao 

Fundo Nacional 

Antidrogas 

(FUNAD) e 

utilização dos 

recursos." 

 

Aprovado na 1a 

comissão, 

aguardando parecer 

da CFT e 

CCJ.Sujeito a 

plenário. 

PL 2823 

Aguinaldo 

Ribeiro - 

PP/PB 

Acrescenta ao art. 147 da 

Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 do 

Código de Trânsito 

Brasileiro, o exame 

toxicológico. 

    
x 

  
x 

 
Com. 

   
x Em tramitação 

Aprovado na 1a 

comissão, 

aguardando parecer 

da CCJ. Apreciação 

conclusiva. 

PL 897 
George Hilton 

- PRB/MG 

Proíbe, em todo território 

nacional, a 

comercialização e uso da 

substância salvinorina e 

da planta da qual pode 

ser extraída, da espécie 

Salvia divinorum. 

    
x 

    
Com. 

  
x 

 

Arquivado art. 

105  

PL 2005 

Wellington 

Fagundes - 

PR/MT 

Destina parcela dos 

recursos da COFINS para 

tratamento e recuperação 

de usuários de drogas por 

    
x 

   
x Com. 

    

Arquivado art. 

105  
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meio do Fundo Nacional 

Antidrogas e do Sistema 

Único de Saúde. 

PL 440 
Ratinho Junior 

- PSC/PR 

Acrescenta o § 8º ao art. 

28 da Lei nº 11.343, de 

23 de agosto de 2006, 

que institui o Sistema 

Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas - 

Sisnad; prescreve 

medidas para prevenção 

do uso indevido, atenção 

e reinserção social de 

usuários e dependentes 

de drogas; estabelece 

normas para repressão à 

produção não autorizada 

e ao tráfico ilícito de 

drogas; define crimes e 

dá outras providências.  

 

Explicação da Ementa  

Estabelece que o juiz 

determinará ao Poder 

Público a imediata 

internação do usuário de 

crack para tratamento 

especializado de 

recuperação. 

    
x 

    
Com. 

    

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

7665/2010 

 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PL 535 
Hugo Leal - 

PSC/RJ 

Altera o art. 306 da Lei 

nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que 

institui o Código de 

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL principal 

Arquivado.  

Apensado ao PL nº 

2788/2011. 

 

Declarado 
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Trânsito Brasileiro, para 

dispor sobre o crime de 

dirigir sob influência de 

álcool ou substância 

psicoativa. 

prejudicado, em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva Global 

do relator da 

Comissão de Viação 

e Transportes 

apresentanda ao 

Projeto de Lei 

5.607/09, nos termos 

do inciso IV do art. 

191 do RICD. 

PL 788 
Weliton Prado 

- PT/MG 

Institui o Dia de Combate 

ao Crack.  
x 

  
x 

    
Com. 

    
Arquivado 

Devolvido ao autor 

por erro formal. 

PL 888 

Arnaldo Faria 

de Sá - 

PTB/SP 

Acrescenta o art. 23-A à 

Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006, dispondo 

sobre as condições de 

internação compulsória 

de usuários ou 

dependentes de drogas. 

x 
   

x 
    

Com. 
    

Arquivado Retirado pelo autor 

PL 1340 

Anderson 

Ferreira - 

PR/PE 

Altera o art. 33 da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto 

de 2006, que Institui o 

Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre 

Drogas - Sisnad. 

Aumenta pena para o 

crime de tráfico de 

"OXI".  

 

Explicação da Ementa  

Aumentam-se de dois 

   
x 

     
Com. 

  
x 

 

PL principal 

Arquivado.  

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação do 

Substitutivo adotado 

pela Comissão de 

Segurança Pública e 

Combate ao Crime 

Organizado ao PL nº 

5.444/2009, 

principal. 
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terços até o dobro se a 

substância do o "OXI", 

nova droga derivada da 

pasta de cocaína, 

querosene/gasolina e cal 

virgem. 

PL 1330 

Arnaldo Faria 

de Sá - 

PTB/SP 

Altera os arts. 28, 29, 30, 

33 e 39, todos da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto 

de 2006, que institui o 

Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre 

Drogas - Sisnad; 

prescreve medidas para 

prevenção do uso 

indevido, atenção e 

reinserção social de 

usuários e dependentes 

de drogas; estabelece 

normas para repressão à 

produção não autorizada 

e ao tráfico ilícito de 

drogas; define crimes e 

dá outras providências.  

 

Explicação da Ementa  

Estabelece pena de 

detenção e pagamento de 

multa para o usuário de 

drogas e aumenta a pena 

daquele que induz 

alguém ao uso de drogas, 

daquele que oferece 

   
x 

     
Com. 

  
x 

 
Em tramitação 

Apensado ao PL nº 

4941/2009. 

 

Aguardando parecer 

da 1a comissão. 
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droga e daquele que 

conduz embarcação ou 

aeronave após o consumo 

de drogas. 

PL 1693 

Iracema 

Portella - 

PP/PI 

Dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Informações 

sobre Drogas - SINAID. 
    

x 
    

Ind. 
    

PL principal 

Arquivado.  

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PL 1808 

Dr. Jorge 

Silva - 

PDT/ES 

Altera a Lei n.º 9.472, de 

16 de julho de 1997, que 

dispõe sobre a 

organização dos serviços 

de telecomunicações, 

com o objetivo de 

instituir campanha em 

cartões telefônicos contra 

o consumo de crack e 

outras drogas. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    

Em tramitação na 

casa revisora. 

Aprovado nas 

comissões e pronto 

para apreciação em 

plenário na casa 

revisora, sob o 

número PLC nº 

40/2014 

PLP 73 
Hugo Motta - 

PMDB/PB 

Inclui as despesas com 

combate ao uso de 

drogas, incluindo o 

tratamento de seus 

usuários, entre as 

protegidas dos 

contingenciamentos 

orçamentários na União, 

nos Estados, no Distrito 

Federal e nos 

Municípios. 

    
x 

   
x Com. 

    
Em tramitação 

Apensado ao PLP 

8/2007. 

 

Aprovado no SF e na 

1a comissão. 

Aguardando parecer 

da CFT e da CCJ. 

Sujeito a plenário. 
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PL 2372 
Liliam Sá - 

PR/RJ 

Acrescenta o inciso X ao 

art. 101 e o art. 101-A à 

Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, que 

"dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente e dá outras 

providências". 

 

Explicação da Ementa 

Institui a internação 

compulsória como 

medida de proteção para 

crianças e adolescentes, 

em situação de rua, 

dependentes de álcool e 

entorpecentes. 

    
x 

 
x 

  
Com. 

    

PL principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

7665/2010 

 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 

PL 2290 

Reinaldo 

Azambuja - 

PSDB/MS 

Acrescenta dispositivos à 

Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que 

Institui o Código de 

Trânsito Brasileiro. 

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

2788/2011. 

 

Declarado 

prejudicado, em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva Global 

do relator da 

Comissão de Viação 

e Transportes 

apresentanda ao 

Projeto de Lei 

5.607/09, nos termos 

do inciso IV do art. 

191 do RICD 
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PL 2467 
Roberto Britto 

- PP/BA 

Altera a Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997 - 

Código de Trânsito 

Brasileiro, tipificando 

como doloso o crime 

praticado nas hipóteses 

que especifica.  

 

Explicação da Ementa  

Dirigir sob a influência 

de álcool ou drogas; 

participar, em via 

pública, de corrida, 

disputa ou competição 

automobilística e 

transitar em velocidade 

superior à máxima 

permitida para a via em 

50 km. 

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

2788/2011. 

 

Declarado 

prejudicado, em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva Global 

do relator da 

Comissão de Viação 

e Transportes 

apresentanda ao 

Projeto de Lei 

5.607/09, nos termos 

do inciso IV do art. 

191 do RICD 

PL 2553 
André Dias - 

PSDB/PA 

Altera a Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro para 

dispor sobre a 

obrigatoriedade de exame 

de dopagem para 

condutores de veículos de 

transporte coletivo. 

    
x 

    
Ind. 

   
x Em tramitação 

Apensado ao PL nº 

896/2007. 

 

Aprovado na 1a 

comissão. 

Aguardando parecer 

da CCJ. Sujeito a 

plenário. 

PL 2642 
Otoniel Lima - 

PRB/SP 

Acrescenta dispositivos 

ao Decreto-lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal, e à 

Lei nº 8.072, de 25 de 

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

2788/2011. 

 

Declarado 

prejudicado, em face 



148 

 

 

 

julho de 1990, que 

"dispõe sobre os crimes 

hediondos, nos termos do 

art. 5º, inciso XLIII, da 

Constituição Federal, e 

determina outras 

providências"  

 

Explicação da Ementa  

Tipifica como dolosos e 

hediondos os crimes de 

homicídio e de lesão 

corporal praticados na 

direção de veículo 

automotor sob influência 

de álcool ou substância 

tóxica ou entorpecente. 

Revoga o art. 306 da Lei 

nº 9.503, de 1997. 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva Global 

do relator da 

Comissão de Viação 

e Transportes 

apresentanda ao 

Projeto de Lei 

5.607/09, nos termos 

do inciso IV do art. 

191 do RICD 

PL 2803 
Nilson Leitão 

- PSDB/MT 

Proíbe a exibição de 

conteúdo alusivo a 

drogas ilícitas nas 

emissoras de televisão, e 

dá outras providências. 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    
Em tramitação 

Apensado ao PL nº 

2612/2007. 

 

Aguardando parecer 

da 1a comissão. 

PL 2930 

Comissão 

Especial 

destinada a 

promover 

estudos e 

proposições de 

políticas 

públicas e de 

Projetos de 

Acrescenta o art. 23-A, à 

Lei nº 11.343, 23 de 

agosto de 2006, para 

dispor sobre as medidas 

protetivas como direito 

dos usuários de drogas. 

    
x 

    
Com. 

    
Arquivado 

Declarado 

prejudicado em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva 

apresentada ao PL nº 

7.663/2010, 

principal. 
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Lei destinados 

a combater e 

prevenir os 

efeitos do 

Crack e de 

outras drogas 

ilícitas. 

PL 1643 
Andreia Zito - 

PSDB/RJ 

Altera o art. 243 da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente, e dá outras 

providências.  

 

Explicação da Ementa  

Torna crime a venda e o 

fornecimento de 

substâncias que possuem 

caráter entorpecente a 

crianças e adolescentes, 

mas que não integram a 

lista de produtos 

considerados 

entorpecentes pelo 

Ministério da Saúde. 

   
x 

  
x 

  
Com. 

  
x 

 
Arquivado 

Apensado ao PL nº 

6869/2010. 

 

Aprovado o Projeto 

de Lei nº 5.502 de 

2013, apensado. 

PL principal 

prejudicado. 

PL 2510 
Jutahy Junior - 

PSDB/BA 

Altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro 

de 1940, Código Penal, 

para incluir um inciso § 

6º ao art. 121 para 

tipificar como simples o 

homicídio praticado na 

   
x 

     
Com. 

   
x 

PL principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

2788/2011. 

 

Declarado 

prejudicado, em face 

da aprovação da 

Subemenda 
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direção de veículo 

automotor quando o 

agente estiver sob 

influência de álcool ou 

substância tóxica. 

Substitutiva Global 

do relator da 

Comissão de Viação 

e Transportes 

apresentanda ao 

Projeto de Lei 

5.607/09, nos termos 

do inciso IV do art. 

191 do RICD 

PL 2805 

Jesus 

Rodrigues - 

PT/PI 

Altera a Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 - 

Código Civil 

acrescentando o artigo 

940-A e dá outras 

providências. 

Explicação da Ementa  

Aquele que causar 

acidente de trânsito sob 

efeito de álcool ou 

qualquer substância 

entorpecente responderá 

por danos ao poder 

público. 

    
x x 

   
Com. 

   
x 

PL principal 

arquivado 

Apensado ao PL nº 

2788/2011. 

 

Declarado 

prejudicado, em face 

da aprovação da 

Subemenda 

Substitutiva Global 

do relator da 

Comissão de Viação 

e Transportes 

apresentanda ao 

Projeto de Lei 

5.607/09, nos termos 

do inciso IV do art. 

191 do RICD 

PLS 408 

Senador 

Eduardo 

Amorim 

Altera a Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente e dá outras 

providências, para 

garantir tratamento 

especial ao adolescente 

x 
   

x 
 

x 
  

Com. 
    

Em tramitação na 

casa revisora 

Aprovado no SF. 

Aprovado em 2 

comissões da CD, 

aguardando parecer 

da CCJ. Tramitação 

conclusiva. 
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viciado em drogas. 

PLS 763 
Senador 

Sergio Souza 

Altera a Lei nº 11.343, de 

23 de agosto de 2006, e o 

Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), para 

estabelecer pena de multa 

para o usuário de drogas 

e criar nova circunstância 

agravante ao agente que 

comete crime sob efeito 

preordenado de drogas, e 

dá outras providências. 

  
x x 

     
Com. 

    
Em tramitação 

Aguardando parecer 

na 1a comissão 
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PL 3462 

Diego 

Garcia - 

PHS/PR 

Estabelece benefício 

assistencial para auxiliar 

instituições de tratamento de 

dependentes químicos.  

x 
   

x 
   

x Com. 
    

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

5857/2009 

 

Sem parecer 

PL 399 

Fábio 

Mitidieri - 

PSD/SE 

Altera o art. 2º da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 

2006, para viabilizar a 

comercialização de 

medicamentos que contenham 

extratos, substratos ou partes 

da planta Cannabis sativa em 

sua formulação. 

x 
   

x 
    

Lib. 
 

x 
  

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

7187/2014, que "Dispõe 

sobre o controle, a 

plantação, o cultivo, a 

colheita, a produção, a 

aquisição, o 

armazenamento, a 

comercialização e a 

distribuição de maconha 

(cannabis sativa) e seus 

derivados, e dá outras 

providências." (Lib. da 

maconha) 

 

Aguardando criação de 

comissão temporária. 
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PL 158 

Roberto de 

Lucena - 

PV/SP  

Altera a Lei nº 11.343 de 23 

de agosto de 2006, que 

institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre 

Drogas - Sisnad; prescreve 

medidas para prevenção do 

uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários 

e dependentes de drogas; 

estabelece normas para 

repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito 

de drogas; define crimes e dá 

outras providências, para 

excluir a exigência de 

autorização judicial e da 

presença do Ministério 

Público, para considerar 

como droga ilícita a maconha, 

a cocaína, o crack e o ecstasy, 

não passíveis de liberação 

para o consumo.  

    
x 

    
Com. 

  
x 

 

Em 

tramitação 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 

PL 1576 

Fábio 

Sousa - 

PSDB/GO 

Insere fonte de recursos para 

o Fundo Nacional Antidrogas, 

na forma que determina. 
    

x 
   

x Com. 
    

Em 

tramitação 

aguardando parecer da 1a 

comissão 

PL 2704 

Delegado 

Éder Mauro 

- PSD/PA 

Institui o Programa Nacional 

de Recuperação de 

Dependentes Químicos. 

x 
   

x 
    

Com. 
    

Em 

tramitação 

 

apensado ao PL nº 

5857/2009 (Autoriza o 

Poder Executivo Federal, 

em articulação com os 

municípios sedes das 

regiões administrativas, a 

criar clínicas públicas para 
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dependentes químicos de 

álcool e drogas.) 

 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 

PL 3878 

Carlos 

Manato - 

SD/ES  

Acrescenta o inciso VIII ao § 

2° do artigo 121 do Decreto-

lei n° 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código 

Penal - para qualificar o 

crime de homicídio praticado 

por condutor de veículo 

automotor que se encontrar 

sob o efeito de álcool, 

entorpecentes ou substâncias 

de efeitos análogos  

   
x 

     
Com. 

    

Em 

tramitação 

apensado ao PL nº 

7623/2014  

 

Aprovado na 1a comissão 

PL 454 

Rômulo 

Gouveia - 

PSD/PB 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 

para dispor sobre a realização 

de exames toxicológicos nos 

adolescentes matriculados na 

rede de ensino.  

    
x 

 
x x 

 
Com. 

    

Retirado 

pelo Autor  

PL 622 

Moema 

Gramacho - 

PT/BA  

Dispõe sobre a proibição do 

uso de recursos públicos para 

contratação de artistas que, 

em suas músicas, 

desvalorizem, incentivem a 

violência ou exponham as 

mulheres a situação de 

constrangimento, ou 

contenham manifestações de 

homofobia, discriminação 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    

Em 

tramitação 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 
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racial ou apologia ao uso de 

drogas ilícitas  

PL 4102 

Marcelo 

Belinati - 

PP/PR 

Acrescenta artigo 328-A a Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, que trata do Código 

de Trânsito Brasileiro - CTB 

com o objetivo de obrigar os 

condutores de veículos 

automotores em estado de 

embriaguez ou sob efeito de 

drogas legais ou ilegais a 

arcar com custos hospitalares 

das vítimas.  

    
x x 

   
Com. 

   
x 

Em 

tramitação 

apensado ao PL nº 

8085/2014 

 

Aguardando parecer da 

comissão especial 

PL 87 

Diego 

Garcia - 

PHS/PR 

Acrescenta artigo à Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 

1990, para determinar que os 

profissionais de saúde 

comuniquem aos pais ou 

responsáveis e aos Conselhos 

Tutelares sobre atendimento a 

menores embriagados ou sob 

efeito de outras substâncias 

psicoativas.  

    
x 

 
x x 

 
Com. 

    

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

4231/2012 

 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 

PL 3322 

Marcelo 

Aro - 

PHS/MG  

Altera a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, lei que 

estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, 

para que seja integrada nas 

grades curriculares das redes 

de educação do país o tema 

da educação e prevenção 

contra o alcoolismo e uso 

indevido de substâncias que 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

434/1999 

 

Parecer pela aprovação da 

CSSF; parecer pela rejeição 

da CEC, por vício de 

iniciativa; pendente de 

parecer sobre 

constitucionalidade da CCJ. 

A proposição deve ir a 
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determinem dependência 

física ou psíquica. 

plenário. 

PL 2715 

Rômulo 

Gouveia - 

PSD/PB 

Altera a Lei n° 8.069, de 13 

de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), 

para proibir a venda de 

solventes aromáticos e 

clorados a crianças e 

adolescentes.  

   
x 

  
x 

  
Com. 

  
x 

 

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

5709/1990 

 

O PL nº principal "Dispõe 

sobre a proibição da venda 

da cola de sapateiro para 

menores de 18 anos e dá 

outras providências." 

PL 2965 
Alan Rick - 

PRB/AC 

Institui o Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência e 

Abuso de Drogas nas Escolas, 

estabelece a sua avaliação e 

dá outras providências.  

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Em 

tramitação 

Apensado ao PL nº 

708/2015 

 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 

PL 2107 

Moses 

Rodrigues - 

PPS/CE 

Altera a Lei nº 4.117, de 27 

de agosto de 1962, para 

estabelecer a veiculação 

obrigatória de campanhas 

antidrogas nos meios de 

comunicação, e a Lei nº 

7.560, de 19 de dezembro de 

1986, para destinar recursos 

para este fim, e dá outras 

providências.  

 
x 

  
x 

   
x Com. 

    

Em 

tramitação 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 

PL 455 

Rômulo 

Gouveia - 

PSD/PB 

Proíbe a venda, a oferta, e o 

consumo de bebida 

energética, ainda que 

gratuitamente, aos menores 

de 18 (dezoito) anos de idade.  

    
x 

    
Com. 

  
x 

 

Em 

tramitação 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 

PL 255 
Pompeo de 

Mattos - 

Torna obrigatória a 

veiculação de mensagens  
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

     

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 
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PDT/RS educativas nos livros e 

materiais distribuídos pelo 

Ministério da Educação e dá 

outras providências.  

PL 4213 

Marcelo 

Belinati - 

PP/PR 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de 

comunicação pelos hospitais, 

clínicas e postos de saúde da 

rede pública e privada de 

saúde no âmbito do território 

brasileiro, das ocorrências 

envolvendo embriaguez, 

consumo de drogas por 

criança ou adolescente, com a 

finalidade de precaver o 

aumento da incidência do 

alcoolismo e do uso de drogas 

e de resguardar a juventude 

brasileira.  

    
x 

 
x x 

 
Com. 

    

Apensado 

ao PL nº 

4231/2012 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 

PL 1564 

Maria do 

Rosário - 

PT/RS 

Altera a Lei nº 9.656, de 03 

de junho de 1998. 

Explicação: Estabelece que as 

operadoras de plano privado 

de assistência à saúde ofertem 

tratamento em clínicas e 

hospitais psiquiátricos 

especializados no cuidado e 

cura de dependências 

químicas. 

x 
   

x 
    

Com. 
    

Apensado 

ao PL nº 

7419/2006 

Aguardando constituição da 

comissão especial 

PL 317 

Marco 

Antônio 

Cabral - 

PMDB/RJ 

Altera a Lei N° 11.705 de 19 

de Junho de 2008, para inibir 

e punir o consumo de 

substâncias psicotrópicas e 

    
x x 

   
Com. 

   
x 

 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 
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entorpecentes por condutor de 

veículo automotor, nas 

condições que menciona.  

PL 3716 

Carlos 

Henrique 

Gaguim - 

PMDB/TO 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de realização 

de palestras anuais sobre 

dependência de drogas, fumo 

e álcool nas escolas de ensino 

fundamental e médio 

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Apensado 

ao PL nº 

434/1999 

Parecer pela aprovação da 

CSSF; parecer pela rejeição 

da CEC, por vício de 

iniciativa; pendente de 

parecer sobre 

constitucionalidade da CCJ. 

A proposição deve ir a 

plenário. 

PL 2580 

naldo 

Carletto - 

PP/BA 

Acrescenta dispositivo à Lei 

nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006, criando o Programa 

Nacional de Prevenção ao 

Uso de Drogas.  

 
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Apensado 

ao PL nº 

434/1999 

Parecer pela aprovação da 

CSSF; parecer pela rejeição 

da CEC, por vício de 

iniciativa; pendente de 

parecer sobre 

constitucionalidade da CCJ. 

A proposição deve ir a 

plenário. 

PL 3604 

Elizeu 

Dionizio - 

PSDB/MS 

Dispõe da destinação de 2,8% 

(dois virgula oito por cento) 

da arrecadação das Loterias 

Federais administradas pela 

Caixa Econômica Federal, 

para o Fundo Nacional 

Antidrogas (FUNAD) 

    
x 

   
x Com. 

    

Apensado 

ao PL nº 

2107/2015 

Aguardando parecer da 1a 

comissão 

PL 2185 

Dulce 

Miranda - 

PMDB/TO 

Altera a Lei nº 4.117, de 27 

de agosto de 1962, para 

estabelecer o caráter de 

veiculação condicionada de 

campanhas com conteúdo de 

combate às drogas ilícitas e 

 
x 

  
x 

    
Com. 

    

Apensado 

ao PL nº 

2107/2015 

Aguardando parecer da 1a 

Comissão. 
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ao abuso de drogas lícitas  

PL 33 

Sergio 

Vidigal - 

PDT/ES 

Institui a Semana Nacional de 

combate às drogas.   
x 

  
x 

 
x 

  
Com. 

    

Apensado 

ao PL nº 

4437/2008 

Aguardando parecer da 

última comissão. Proposição 

sujeita a plenário. 

PL 394 

Lelo 

Coimbra - 

PMDB/ES 

Altera a redação do art. 147 

da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui 

o Código de Trânsito 

Brasileiro, para incluir o 

exame toxicológico de larga 

janela de detecção entre os 

exames a serem prestados 

para a obtenção ou renovação 

da Carteira Nacional de 

Habilitação.  

    
x x 

 
x 

 
Com. 

   
x 

Apensado 

ao PL nº 

2823/2011 

Aprovado pela 1a comissão. 

Aguardando parecer da 

última comissão. 

Tramitação conclusiva. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Apêndice II 

Quadro-resumo das proposições consideradas pertinentes à pesquisa. 

 

Quadro comparativos das proposições apresentadas no primeiro ano de cada legislatura sobre o 

tema "uso de drogas" ou correlatos 

 

1999 2003 2007 2011 2015 TOTAIS: 

TOTAL 44 

 

119 

 

103 

 

202 

 

190 

 

658 

 
ÚTEIS 9 100,0% 11 100,0% 18 100,0% 48 100,0% 25 100,0% 111 

 
SAÚDE 2 22,2% 1 9,1% 2 11,1% 6 12,5% 4 16,0% 15 13,5% 

EDUCAÇÃO / 

PREVENÇÃO 3 33,3% 6 54,5% 9 50,0% 
11 

22,9% 9 36,0% 38 34,2% 

SEG. PÚBLICA 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,2% 0 0,0% 3 2,7% 

PENAL 1 11,1% 1 9,1% 7 38,9% 12 25,0% 2 8,0% 23 20,7% 

NÃO PENAL 8 88,9% 10 90,9% 11 61,1% 36 75,0% 23 92,0% 88 79,3% 

RESPONSABILIZAÇÃO 

CIVIL 1 11,1% 2 18,2% 1 5,6% 
1 

2,1% 3 12,0% 8 7,2% 

CRIANÇAS / ESCOLAS 3 33,3% 1 9,1% 3 16,7% 4 8,3% 10 40,0% 21 18,9% 

FISCALIZAÇÃO 1 11,1% 2 18,2% 0 0,0% 3 6,3% 4 16,0% 10 9,0% 

FUNDOS 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 6 12,5% 4 16,0% 11 9,9% 

LIBERAL 3 33,3% 0 0,0% 2 11,1% 0 0,0% 1 4,0% 6 5,4% 

COMUNITÁRIO 5 55,6% 7 63,6% 15 83,3% 43 89,6% 24 96,0% 94 84,7% 

INDEFINIDO 1 11,1% 4 36,4% 1 5,6% 5 10,4% 0 0,0% 11 9,9% 

LIBERAÇÃO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

LIBERAÇÃO PARA USO 

MEDICINAL 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
0 

0,0% 1 4,0% 1 0,9% 

AUMENTO DA 

PROIBIÇÃO 0 0,0% 1 9,1% 0 0,0% 
4 

8,3% 3 12,0% 8 7,2% 

TRÂNSITO 0 0,0% 1 9,1% 7 38,9% 10 20,8% 3 12,0% 21 18,9% 

APROVADO 1 11,1% 0 0,0% 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,7% 

TRANSFORMADO EM LEI 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,8% 

REJEITADO 0 0,0% 4 36,4% 0 0,0% 2 4,2% 0 0,0% 6 5,4% 

ARQUIVADO (SEM 

REJEIÇÃO) 7 77,8% 5 45,5% 12 66,7% 26 54,2% 1 4,0% 51 45,9% 

TRAMITANDO 1 11,1% 1 9,1% 4 22,2% 19 39,6% 24 96,0% 49 44,1% 

Fonte: elaborado pela autora 
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ANEXO 

 

Prevalência de uso de drogas entre os entrevistados das cidades com mais de 200 mil 

habitantes do Brasil, segundo dados do II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005 (LARANJEIRA, 2014). Os dados são comparados 

com os resultantes do I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no 

Brasil, realizado em 2001. 

 

 


