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“Se quisermos (...) conhecer o conhecimento, saber o que ele é, 
apreendê-lo em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos 
aproximar, não dos filósofos mas dos políticos, devemos 
compreender quais são as relações de luta e de poder.” 

Michel Foucault, em A Verdade e As Formas Jurídicas. 
 

1. Introdução 

 O tratamento social no Brasil dispensado às questões envolvendo psicoativos 

tem como marca principal a atribuição a essas substâncias da etiqueta de problemas-

em-si. Em relação às drogas – como são denominados tais psicoativos enquadrados 

como causadores por si só de graves problemas, inclusive sociais – defende-se uma 

necessária manutenção de distanciamento total e irrestrito de contato, sob pena de se 

tornar automaticamente sua próxima vítima.  

Hegemonicamente, por conseguinte, emergem os pilares das políticas públicas 

brasileiras nesse campo: o proibicionismo e a guerra às drogas3. É também porque se 

acredita que alguns psicoativos são capazes de gerar problemas-em-si que são 

construídos mecanismos legais de proibição e práticas bélicas para alcance de tal fim. 

Da mesma forma, tais medidas prestam-se a manter essa lógica, uma vez que ratificam a 

associação drogas-morte/miséria/violência ao promoverem, por sua conta, aquilo que 

visam combater.  
                                                
1 Mestre em Psicologia, especialista em Psicologia Jurídica, Psicóloga. Discente do curso de Doutorado 
em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista CNPq. E-mail: 
robertabrasilino@gmail.com 
 
2 Doutor em Psicologia, especialista em Psicologia Jurídica, Psicólogo. Professor Associado do Instituto 
de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista de 
produtividade em pesquisa (CNPq) E-mail: ppbicalho@ufrj.br 
 
3 Expressão-marco da política estadunidense no trato com alguns psicoativos, implementada durante o 
governo de Richard Nixon, em 1971 (Rodrigues, 2004). A partir de Karam (2013) pode-se afirmar que 
essa política tomou proporções globais e vem sendo responsável por uma intromissão do Estado na 
liberdade individual, marcada por violência, morte, prisões e estigmas. Atualizações sutis dessa lógica 
beligerante no trato com alguns psicoativos podem ser observadas no cenário nacional brasileiro recente 
por meio do Programa Crack, É Possível Vencer. Para além das ações que envolvem três eixos, entre eles 
o da autoridade, o próprio nome do programa faz menção à lógica de guerra.  
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 O objetivo central deste capítulo consiste em provocar um estranhamento acerca 

de uma verdade que está pautada na proibição e no combate às drogas. Tal verdade pode 

ser observada como forte marca das políticas públicas nesse campo, sendo geradora de 

um tratamento quase natural para a questão. Em outras palavras, entende-se como forma 

praticamente exclusiva de tratamento a ser dispensado a alguns psicoativos aquele 

baseado no proibicionismo e na guerra às drogas. Contudo, buscou-se aqui mostrar 

como esse não precisa ser o único norte a orientar as intervenções nesse campo, 

principalmente quando se intenta estar sob a regência do respeito aos direitos humanos 

(Bicalho & Barbosa, 2014). Para operar essa bifurcação realizou-se a análise de alguns 

saberes criminológicos, explorando especificamente o papel do princípio da 

culpabilidade no Direito Penal e mostrando, a partir dele, a importância de se considerar 

a imbricação entre processos de criminalização e incriminação4 e os efeitos que daí são 

decorrentes.  

 Uma controvérsia contemporânea ilustra a interseção entre incriminação e 

criminalização: a atual legislação sobre o tema em voga no país (Lei 11.343/ 2006) 

manteve a criminalização do usuário (artigo 28) com a finalidade de prevenir o uso 

indevido, atentar e reinserir socialmente usuários e dependentes de drogas (preâmbulo e 

artigo 1º). A distinção entre usuário e traficante é considerada extremamente frágil, 

gerando ampla margem de discricionariedade à autoridade policial responsável pela 

abordagem, fato que resulta na constatação de que a grande maioria dos casos que 

envolvem porte de entorpecentes deriva de prisão em flagrante, sem a devida tramitação 

de processo legal, fato que eleva (a já elevada) estatística que aponta que cerca de 30% 

das pessoas presas no Brasil5 são consideradas presos provisórios (Rossotti & Bicalho, 

2012). Tais dados incriminatórios (em que pese a aparente provisoriedade da detenção) 

                                                
4 Foucault (2008) oferece-nos uma engenhosa distinção entre incriminar e criminalizar. Enquanto o 
primeiro termo refere-se àqueles processos de separação dos indivíduos com base nas leis oficiais, o 
segundo diz sobre tantos outros processos que igualmente operam distinções entre a população sem, no 
entanto, estarem apoiados em mecanismos formais. Os processos de criminalização estão pautados em 
informalidades, em conjuntos de determinações sobre maneiras corretas de ser e existir. Retomaremos 
essa discussão adiante no texto. 
 
5 O Brasil possui cerca de 574 mil pessoas presas, a quarta maior população carcerária do mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos (2,2 milhões), da China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil). Dados do Ministério 
da Justiça (MJ) mostram o ritmo crescente da população carcerária no Brasil. Entre janeiro de 1992 e 
junho de 2013, enquanto a população cresceu 36%, o número de pessoas presas aumentou 403,5%. A 
imensa maioria de presos que compõem a massa carcerária são de homens, jovens, pobres, negros/pardos, 
de baixa escolaridade e moradores das periferias. Tais números podem aparentar impressionantes, porém 
não são ao acaso, pois podemos afirmar que estão em acordo com a lógica da penalidade neoliberal, 
dentro do sistema capitalista atual. (Reishoffer & Bicalho, 2015). 
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são atravessados a processos de criminalização que apontam a existência de um perfil 

nítido de pessoas selecionadas nesses casos: jovens, pobres, negros e pardos e, em regra, 

primários; a maior parte das pessoas detidas por envolvimento com entorpecentes 

encontrava-se só na hora do flagrante; são ínfimos os casos em que a pessoa presa por 

envolvimento com entorpecentes portava arma; na maior parte dos casos, a pessoa 

acusada portava pequena quantidade de entorpecentes; em regra, a única testemunha do 

caso é o policial (ou policiais) que efetivou a prisão, cuja palavra é supervalorizada pelo 

Judiciário por possuir fé pública; desde a promulgação da Lei 11.343/2006, o comércio 

e o consumo de entorpecentes e o número de pessoas presas por tráfico seguem cada 

vez mais ascendentes (Lemgruber & Fernandes, 2011). 

Em função de tais controvérsias iniciou-se no ano de 2015 um julgamento no 

Superior Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do artigo 28 da atual lei de 

drogas brasileira, sob o argumento de que o mesmo vem sendo utilizado como 

instrumento para evidenciar a lógica vigente nas políticas públicas sobre drogas no país, 

em que o processo de culpabilidade é marcadamente atravessado pela seletividade 

penal. A partir de alguns argumentos apresentados pelas partes e pelos ministros acerca 

do recurso extraordinário de número 635.659 – bem como de toda movimentação 

gerada pelo próprio recurso impetrado – e tomando como ferramentas alguns saberes 

criminológicos, demonstraram-se outros caminhos possíveis para condução da realidade 

cultural do uso humano de psicoativos.  Caminhos mais comprometidos com a garantia 

de direitos. 

 Por fim, o texto alerta ainda sobre a importância de a Psicologia aliar-se à 

Criminologia de maneira distinta a que vem se associando, considerando-se as 

relevantes contribuições que tem a oferecer nas discussões sobre crime. Sempre se 

pautando num compromisso com a sociedade brasileira, a Psicologia precisa assumir 

um papel mais crítico no campo das políticas sobre drogas, tomando os atravessamentos 

históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais presentes nos processos de 

criminalização que estão imiscuídos com os de incriminação nessa esfera, aqui 

demonstrados a partir da análise feita acerca do julgamento do recurso extraordinário de 

número 635.659.      

 

2. Saberes criminológicos  
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Reabilitação significa restaurar alguém ou algo para que retorne a um 
estágio anterior constitutivo, como uma casa velha que passa por uma 
reforma ou uma vítima de infarto que se recupera. Mas, no caso 
desses indivíduos criminosos, não havia nada antes. Nada, portanto, 
que possamos reabilitar. Temos de constituir do zero: habilitar 
(Samenov, 2013, p. 23).  
 

Não é uma escolha apenas, é uma série delas. Para quem opta pelo 
crime como caminho de vida, essas escolhas começam a ser feitas 
bem cedo, quase sempre. Por exemplo: as pessoas mentem, adultos e 
crianças. Mas os futuros criminosos não mentem apenas para escapar 
de situações embaraçosas ou exagerar seus efeitos. Mentem porque 
obtêm uma sensação de poder com isso. Mentir acaba se tornando 
uma escolha, e parte do seu comportamento. (Samenov, 2013, p. 19) 

 

 Esses recortes foram retirados de uma mesma entrevista de título bastante 

atrativo (“Como pensam os criminosos”) publicada no ano de 2013 pela revista Veja. 

Tal periódico, muito acessado pelas classes média e média-alta brasileiras, é conhecido 

pela grande ressonância de opiniões de um grande grupo de empresas de comunicação 

atuante no país, cujo alcance extrapola também para as camadas menos abastadas.  

Em opiniões midiáticas produzidas na sociedade brasileira (e veiculadas, 

inúmeras vezes, por defesas pretensamente científicas) vêm se tornando cada vez mais 

comum a defesa da tese que está posta na entrevista, cujos trechos transcritos acima são 

utilizados como disparadores das discussões presentes neste texto. Trata-se de produção 

discursiva em que se apontam os produtores de ações tipificadamente criminosas como 

pessoas ontologicamente diferenciadas do restante da população.  

Utilizando-se das palavras de Samenov (2013), profissional que concedeu a 

entrevista que foi publicada pela revista Veja, “reabilitação significa restaurar alguém 

ou algo para que retorne a um estágio anterior constitutivo (...) mas, no caso desses 

indivíduos criminosos, não havia nada antes” (p.23). Ou seja, segundo o especialista, 

esses sujeitos não passaram pelos processos constituintes responsáveis por inserir os 

indivíduos no convívio social. E aquilo que é defendido enquanto comprovante dessa 

ausência é a prática de crimes. 

Segundo Hustel (1999), subjetivação e socialização são processos imbricados e 

afetados simultaneamente pelas leis da linguagem, do parentesco e as particularidades 

históricas e sociais que as ordenam. 
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Essa instituição do ser vivo é feita principalmente por meios 
jurídicos: ela se caracteriza pela elaboração de “ficções”, ou seja, por 
um conjunto de regras que determinam quem, e segundo quais 
procedimentos, é “pai” e quem é “filho”, e situam cada um em seu 
lugar simbólico (já que normativo) na aliança e na filiação. A função 
dessas montagens é vital para o sujeito, pois, ao situar cada um em 
seu lugar desde antes do nascimento, elas instituem a diferença (...) 
(Hustel, 1999, p.64). 

 

 A autora defende que o sujeito não tem autonomia para rechaçar os processos de 

subjetivação e socialização, haja vista que tais processos, eminentemente simbólicos, 

antecedem inclusive seu próprio nascimento.  

 Lacan (1950/1998; 1950/2003) traz outros elementos que ampliam a discussão 

sobre criminalidade e subjetivação ao afirmar sobre a existência das categorias 

‘criminosos do eu’ e ‘criminosos do isso’. Trata-se, segundo o autor, de tipos distintos 

de crimes cujas práticas estão relacionadas com diferentes conflitos entre as instâncias 

psíquicas, eu, isso e supereu. Enquanto os ‘criminosos do eu’ – nos quais não é possível 

identificar uma anomalia psíquica até que o crime aconteça – caracterizam-se por 

cometer crimes que demonstram a incapacidade de manter recalcada a pulsão criminosa, 

para os ‘criminosos do isso’ a prática do crime representa um alívio mental em relação 

ao opressivo sentimento de culpa experimentado anteriormente a prática do mesmo, 

sentimento este que remonta a maneira segundo a qual foi vivenciado seu Complexo de 

Édipo. 

 Para além dessas argumentações que demonstram o quanto a violência tem uma 

função no processo de subjetivação, Lacan (1950/2003) introduz uma discussão muito 

cara às reflexões que aqui se quer propor. O autor ressalta a importância de se pensar 

crime e criminoso com base numa referência sociológica, uma vez que aquele a quem 

será atribuído o status de culpável vai variar de sociedade em sociedade.  

 Baratta (2011) e outros estudiosos da Criminologia Crítica alertam para que 

sejam colocadas em análise as relações entre as normas em vigor num determinado 

local, as características que marcam as transgressões a essas normas e os castigos 

impetrados àqueles que as desobedecem. Esse exercício envolve estabelecer contato 

com relações de poder-saber em curso responsáveis por produzir certas formas de 

existência, subjetividades, as quais são identificadas enquanto criminoso (Foucault, 

2008; 2009).  
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 Com base nesse referencial teórico, uma primeira observação a ser feita é que 

nem os crimes, nem os criminosos podem ser pensados a partir de uma matriz universal 

e absoluta. Ao contrário do que é afirmado no segundo trecho transcrito da revista Veja, 

e que abre esta parte do texto, não é possível uma análise acerca do indivíduo 

transgressor que não contemple também e imbricadamente as normas vigentes e as 

punições a que este indivíduo transgressor está sujeito. Isso, pois, as próprias 

normativas legais variam de tempos em tempos e de sociedade em sociedade e as forças 

punitivas nunca terão pleno e indistinto alcance a todos os indivíduos transgressores 

(Baratta, 2011). Portanto, nem crime, nem criminoso é tudo igual. E na explicação 

dessas práticas e subjetividades criminosas é indispensável analisar as relações de saber-

poder vinculadas/produtoras às normas, transgressões e castigos em vigor naquele 

momento e grupo social. 

 No entanto, essa compreensão sobre crime e criminoso não é hegemônica e nem 

foi a que inaugurou o campo de estudos em Criminologia. Conforme pode se notar na 

entrevista que abre essa parte do capítulo, a racionalidade que a sustenta demonstra a 

atualidade de uma lógica fortemente aliançada com um modelo positivista6 de 

criminologia, e remonta aos primeiros estudos desse campo de saber ocorridos ainda no 

século XIX por Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafaelle Garófalo. Os três estudiosos 

corroboravam com a ideia de crime não enquanto ato, mas sim enquanto essência do 

sujeito criminoso, identificando anormalidades anatômicas e fisiológicas classificadas 

como constantes naturalísticas capazes de predizer aquele que cometerá um crime; 

apontando os ‘fatores determinantes dos crimes’, crimes esses encarados como reação 

do homem ao que recebeu do meio físico e moral no qual estava inserido; e ainda 

elaborando o prognóstico de periculosidade dos sujeitos, respectivamente (Andrade, 

1996; Elbert, 2003). 

Baratta (2011) sublinha a presença de uma “ideologia da defesa social” entre as 

primeiras escolas criminológicas, responsável por ditar práticas regidas pela necessária 

defesa da sociedade frente a um inimigo interno, o criminoso. O autor salienta que a 

oposição a essa ideologia só é possível ser feita por meio da análise e do desmonte de 

                                                
6 O positivismo causou marcas profundas no campo científico em virtude do método experimental 
(redutor das complexidades dos fenômenos que passaram a ser explicados estritamente pelo 
estabelecimento de relações de causa-efeito) que afirmava ser a única forma possível de superação do 
saber religioso, moral, abstrato, absoluto. Segundo esta postura filosófica, aquilo que não pudesse ser 
comprovado materialmente pela experimentação não poderia ser considerado científico, logo não 
representava um conhecimento valorado. 
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seus princípios, que permanecem ainda nos dias atuais regendo o Direito Penal. São 

eles: princípio da legitimidade (aquele por meio do qual o Estado está socialmente 

autorizado a reprimir a criminalidade, uma exigência legítima do grupo social frente ao 

desvio individual); princípio do bem e do mal (interpretação do delito enquanto dano e 

do delinquente enquanto elemento disfuncional do sistema social, portanto o mal); 

princípio da culpabilidade (mesmo antes de uma sanção ser criada, a violação aos 

valores e às normas sociais é expressão de uma atitude interior reprovável); princípio da 

finalidade ou da prevenção (função da pena é prevenir o crime na medida em que 

funciona como contramotivação ao comportamento criminoso); princípio da igualdade 

(lei penal e reação penal se aplicam igualmente para todos); e princípio do interesse 

social e do delito natural (Direito penal defende interesses comuns de todos os 

cidadãos).  

Empreendemos destaque aqui ao papel do princípio da culpabilidade no Direito 

Penal na atualidade. Toda prática para se configurar como crime deve atender a dois 

critérios: tipicidade e antijuricidade, ou seja, tem que estar previsto na lei que aquela 

prática é crime e não existir aí nenhum elemento de exceção, nada que possibilite a 

exclusão de ilicitude. Exemplo: matar alguém é fato típico, mas nem sempre 

antijurídico, já que pode ter se dado num contexto de legítima defesa. Além da legítima 

defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício 

regular do direito são condições capazes de excluir a antijuridicidade. Os fatos típicos, 

melhor ainda, toda conduta, é integrada pela vontade do agente, que também será 

apreciada juridicamente. Tal fato opera uma distinção entre crimes dolosos e culposos; 

aqueles em que a vontade está dirigida para um determinado fim, e aqueles em que o 

agente, embora não tenha essa intenção, não tenha essa vontade, erra por não empregar 

os cuidados que evitariam o resultado. No entanto mesmo quando está configurado 

crime, ou seja, há tipicidade e antijuridicidade, é possível que o sujeito criminoso não 

receba a mesma pena que qualquer outro sujeito receberia. Trata-se dos casos dos 

inimputáveis, como os ‘loucos de todos os gêneros’ e aqueles que com desenvolvimento 

incompleto. A presença e a importância que a consideração do princípio da 

culpabilidade tem na aplicação do Direito Penal, demonstradas a partir da ponderação 

da motivação do sujeito nesses três aspectos relatados (exclusão de ilicitude, 

qualificação como dolo ou culpa e inimputabilidade), deixa pistas sobre um forte 
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enfoque no sujeito desviante, e não no desvio por ele cometido, ainda hoje presente no 

campo penal. 

Tomando como fundamento a afirmação genérica e elementar para a 

criminologia crítica ‘nem crime, nem criminoso é tudo igual’ (que embora pareça óbvia 

é frequentemente desconsiderada até mesmo nos espaços especializados em segurança) 

– assim como as discussões foucaultianas acerca do processo de subjetivação e sua 

inter-relação com os mecanismos de saber-poder em vigência num determinado 

contexto sócio-histórico-cultural – performa-se a seguir uma análise sobre norma-

transgressão-castigo a fim de demonstrar como, num crime específico, operacionaliza-

se certa produção de “subjetividade-criminoso” (Barbosa & Bicalho, 2013). A título de 

exercício dessa outra maneira de se explicar criminalidade serão feitas considerações 

acerca de um crime muito comum e mobilizador7 na realidade atual brasileira. Trata-se 

dos delitos envolvendo alguns psicoativos, os considerados ilícitos8. Crime de porte 

para uso de drogas, ou autocultivo para o mesmo fim, e crime de tráfico de drogas, 

modalidade na qual muitos usuários pobres e em condições de vulnerabilidades são 

frequentemente enquandrados. Tomando como base o julgamento pelo Superior 

Tribunal Federal brasileiro do recurso extraordinário de número 635.659, colocam-se 

em discussão as relações de saber-poder produtores de normas, transgressões e castigos 

no campo das políticas sobre drogas. 

 

3. Descriminalização9 do porte e do autocultivo de drogas para uso pessoal no 

Brasil  

 

                                                
7 Conforme apontado por Fernandes (2005), dentre as diferentes modalidades de violência, aquela 
escolhido para ser majoritariamente combatido pelas forças policiais de Estado é o comércio varejista de 
drogas que ocorre nas favelas e periferias das cidades brasileiras. Isso sob hipótese alguma significa que a 
atividade comercial de substâncias psicoativas ilícitas, nem ao menos no varejo, restringe-se aos espaços 
citados, conforme ratificado por Barbosa (2008). 
 
8 Autores como Karam (2008) e Hart (2014) fazem observações interessantes acerca das relações de 
poder-saber operantes na atribuição, por eles classificadas como arbitrárias, dos rótulos de lícito e ilícito 
para os psicoativos.  
 
9 A partir de Hart (2014) afirma-se aqui, em linhas gerais, a distinção entre descriminalização e 
legalização de drogas. Descriminalizar significa retirar da esfera penal a resposta estatal àqueles que 
desrespeitarem a proibição legal no que tange uso, comércio e produção de psicoativos. Legalizar, no 
entanto, diz respeito ao ato de tornar legal qualquer uma dessas práticas, tal qual fez o Uruguai a partir da 
regulamentação da maconha.  
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 A lei de drogas em vigência no país – lei 11.343 – foi sancionada em 2006 e nela 

está fortemente assinalada uma diferenciação de tratamento para com aqueles 

indivíduos identificados como usuários de drogas e aqueles outros reconhecidos como 

comerciantes ou produtores dos psicoativos considerados ilícitos. Para os primeiros, a 

pena privativa de liberdade não figura entre as sanções previstas na normativa, estando 

sujeitos apenas às penalidades dispostas no artigo 28. 

 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas: 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo. 
§ 1o  Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo 
pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de 
pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar 
dependência física ou psíquica. 

 

 No entanto, para aqueles outros reconhecidos pelo envolvimento em qualquer 

atividade de produção ou comércio de psicoativos ilícitos, a lei prevê a prisão como 

pena, cuja dosimetria10 pode alcançar até vinte anos de detenção e, observadas algumas 

circunstâncias11, sofrer uma aumento de um sexto a dois terços.  

 Esse grande abismo que separa o tratamento penal para com os dois grupos 

antagonicamente produzidos pela lei, não vem acompanhado de uma apresentação de 

critérios objetivos que os diferenciem. Resultado: desde 2006 pesquisas vem 

demonstrando um aumento do número de prisões por tráfico (Conselho Federal de 

Psicologia, 2013) o que deixa indícios que a ausência desses critérios tem estado a 

serviço de processos de criminalização da pobreza. Ou seja, quantidade de substância 

apreendida, local da apreensão e circunstâncias sociais e pessoais indicativas de porte 

para comércio são aqueles que na prática mostram-se próprios de indivíduos 

pertencentes a classes menos abastadas (Zaccone, 2007). 

 

                                                
10 Cálculo que pondera fatores agravantes e atenuantes e determina o tempo em que um apenado 
permanecerá cumprindo a pena por ele recebida. 
 
11 Circunstâncias estas previstas no artigo 40 da citada lei. 
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Art. 28. § 2o  Para determinar se a droga destinava-se a consumo 
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente.     

 

 Em 2010 o médico e deputado federal eleito pelo PMDB do Rio Grande do Sul, 

Osmar Terra, apresentou à Câmara o projeto de lei de número 7663, atualmente em 

tramitação no Senado Federal, bastante criticado por movimentos sociais de diferentes 

esferas. Dentre as propostas que mais se destacaram pela inconsistência apresentada, 

alertamos para o acirramento das penas daqueles sujeitos identificados como 

comerciantes de drogas, bem como para políticas de encarceramento disfarçadas de 

internação para cuidados em saúde de alguns usuários.  

O projeto de lei criava uma classificação entre os psicoativos, categorizando-os 

entre baixo, médio e alto poder de causar dependência. E a partir dessa classificação 

(altamente contraditória dentro das próprias classes de profissionais em saúde) atribuía 

aumento na dosimetria das penas destinadas àqueles envolvidos na comercialização de 

substâncias com alto poder de causar dependência, causando uma disparidade tamanha 

quando comparada à prática de homicídio simples, por exemplo. Em outras palavras o 

PL 7663 agravava ainda mais o tratamento penal ao crime de tráfico, ratificando que 

vender drogas é uma ação pior do que retirar a vida de uma pessoa (Conselho Federal de 

Psicologia, 2013). Essa modificação não foi aceita no momento em que a Câmara votou 

pela aprovação do projeto de lei que passou, no ano de 2013, a ser analisado pelo 

Senado (PLC 37-2013). No entanto, outra proposta apresentada neste texto permanece 

sendo avaliada pelos legisladores. Trata-se da inclusão da internação hospitalar entre as 

condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas. As três modalidades 

previstas na lei 10.216/01 (internação voluntária, involuntária e compulsória) tiveram 

sua redação simplesmente recortada e copiada no documento, desconsiderando todo o 

contexto de exceção em que a internação hospitalar para tratamento de transtorno 

mental está preconizada. Dentre as críticas apresentadas acerca da previsão da 

internação como condição de atenção aos usuários ou dependentes de drogas figuram a 

criação de uma indústria de espaços privadas, que segundo o projeto receberiam 

financiamento público, sem condições mínimas de oferecer um serviço de qualidade à 
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população12. Também se afirma que tal medida caminha na contramão de evidências 

científicas que atestam os cuidados ambulatoriais como sendo aqueles que mais sucesso 

obtêm no tratamento no campo da dependência química13. Além desses, outros 

argumentos apresentados por Barbosa e Bicalho (2014) nos permitem afirmar que o 

tratamento do Estado brasileiro no campo das políticas sobre drogas tem sido cada vez 

mais orientado pela esfera penal, fazendo uso recorrente de diferentes medidas de 

privação de liberdade, algumas delas travestidas de cuidado.     

Enquanto o Parlamento discute o acirramento de diferentes formas de 

penalização a partir da lei de drogas, os ministros do Superior Tribunal Federal (STF) 

consideram, desde agosto de 2015, a possibilidade de descriminalizar o porte e o 

autocultivo de drogas para uso pessoal no Brasil a partir do julgamento do recurso 

extraordinário de número 635.659. Tal recurso, impetrado pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, visa solicitar ao STF avaliação acerca da inconstitucionalidade do 

caput e parágrafo 1º do artigo 28 da lei 11.343/06 (transcritos no início deste subtítulo) 

e absolvição, por atipicidade da conduta, do réu Francisco Benedito de Souza.    

 O impasse teve início quando Francisco foi flagrado com algumas poucas 

gramas de maconha (três, especificamente) durante uma revista na cela do presídio em 

que cumpre pena. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alegou que a substância 

era para uso próprio, devendo o réu ser enquadrado como usuário. Diante da rejeição da 

defesa por parte da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, a 

defensoria recorreu apresentando recurso ao STF e alegando que a incriminação do 

porte de drogas para uso pessoal é inconstitucional, tendo em vista que para ser 

considerado crime estar-se-ia de acordo com a incriminação da autolesão, uma 

interferência do Estado na vida privada14. No julgamento posicionam-se a favor da 

                                                
12 A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia realizou inspeção 
nacional a 68 comunidades terapêuticas de todo país, evidenciando uma série de violações de direitos que 
ali ocorriam (Conselho Federal de Psicologia, 2011). 
 
13 O psiquiatra e professor da UNIFESP, Dartiu Xavier da Silveira, em audiência pública sobre o PLC 37-
2013 fez observações nesse sentido alertando que o tratamento mais eficaz e menos custoso (tratamento 
este que deve ser aplicado apenas àqueles dependentes, e não a todos os usuários) estar baseado no 
modelo ambulatorial, fundamentado na redução de danos (diminuição dos riscos relacionados ao 
consumo) e não na abstinência. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8_zUTGgL0vY. 
Acesso: 09.mar.15 
 
14 Memoriais entregues ao ministro Edson Fachin pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e 
algumas instituições que apóiam a descriminalização do porte para uso de drogas. Disponível em: 
<http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3504. Acesso: 03.fev.16. 
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inconstitucionalidade da criminalização a Defensoria Pública de São Paulo, 

representada pelo defensor Rafael Munerati, e alguns amici curiae15: Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais (IBCCRIM), Viva Rio, Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

(IDDD), Conectas Direitos Humanos, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), 

Pastoral Carcerária, Instituto Sou da Paz, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) e Associação Brasileira de Estudos 

Sociais do Uso de Psicoativos (Abesup). Compõem o grupo daqueles que sustentam a 

constitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas o Procurador Geral da República, 

Rodrigo Janot, o Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, Marcio Elias Rosa, e outros amici curiae: Associação dos Delegados de Polícia 

do Brasil (Adepol), Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), 

Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead), Central de 

Articulação das Entidades de Saúde (Cades), Federação de Amor Exigente, Associação 

Nacional Pró-vida e Pró Família16.  

 Ainda que o uso de psicoativos não seja configurado crime no Brasil, o porte 

para uso ainda o é, podendo deixar de ser caso a maioria dos ministros do Supremo 

concorde com as alegações da defensoria paulista. O advogado David Teixeira de 

Azevedo, professor de Direito Penal da USP e representante da SPDM e Abead, alega 

que já há descriminalização do uso (tendo em vista que sob usuários incidem medidas 

basicamente administrativas, como prestação de serviços à comunidade e advertência) e 

que não deve ocorrer a descriminalização do porte, pois o Estado deve poder intervir na 

conduta de usuários, ainda que para fins de orientação socioeducativa. Ele afirma que é 

dever do Estado preservar a dignidade humana e que sem esse dispositivo legal o 

cumprimento de tal dever estará prejudicado17. No entanto, entre os argumentos 

daqueles que defendem a descriminalização figura uma grande preocupação com a 

saúde do usuário que de fato necessita de uma atenção do Estado, mas que muitas vezes 

tem esse seu direito negado em virtude de certa ambiguidade presente na normativa.  
                                                                                                                                          
 
15 São considerados amici curiae aquelas instituições que constam nos autos como habilitadas a auxiliar 
os ministros em sua decisão a partir da apresentação de informações e argumentos. 
 
16  Informações obtidas a partir do Dossiê Descriminalização STF 2ª Edição. Os argumentos pela 
criminalização e as evidências científicas, disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?page_id=3387. 
Acesso: 03.fev.16. 
 
17 Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/o-stf-deve-liberar-o-porte-de-maconha-e-
outras-drogas/fullscreen#3 Acesso: 22.set.15 
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São diversas as evidências de que usuários de drogas pobres, em situação de rua, 

desarmados, sem antecedentes criminais e muitas vezes praticando o pequeno varejo 

com vistas a conseguir recursos para o consumo de drogas já passaram pelo sistema 

carcerário brasileiro ao menos uma vez, mesmo sendo flagrados com quantidade de 

droga que não configuraria tráfico18. Isso ocorre, pois, conforme já citado 

anteriormente, embora a lei 11.343/06 não puna por meio de pena privativa de liberdade 

o crime de porte para uso de drogas, não traz em seu conteúdo critérios objetivos de 

distinção entre aqueles que portam drogas para uso e aqueles que as portam para 

comercialização. Szabó e Abramovay (2015) acreditam na importância do STF não só 

descriminalizar o porte de drogas para uso, como também exigir que sejam 

estabelecidos critérios objetivos de distinção em relação ao porte para comércio. Para tal 

sugerem como critério o estabelecimento de certa quantidade de drogas consumida em 

um determinado período de tempo. Entendem que essa quantidade deve variar de 

substância para substância e se aproximar do padrão médio de consumo real da 

sociedade brasileira (defendendo para tal a realização de pesquisas científicas) não 

podendo ser baixa demais, sob pena de agravar o problema do encarceramento de 

usuários. Eles ainda pontuam que o critério quantitativo não seja considerado de 

maneira absoluta, sendo confrontado com provas outras, como porte de armas e prova 

de venda.   

O grupo a favor da descriminalização afirma em alguns momentos que não é 

contrário à imputação de medidas administrativas àqueles que usam drogas19, citando 

exemplos de outros países do mundo em que o enfoque da lei encontra-se no cuidado 

com a saúde, como Portugal, e que assim o dispositivo legal de fato pode garantir a 

manutenção do dever do Estado de preservar a dignidade humana20. Alertam que o 

                                                
 
18 Daniele Vallim, antropóloga e doutora em Saúde Coletiva, aborda essa questão tomando como base 
dados coletados durante realização de sua pesquisa de doutorado sobre uso de crack entre pessoas em 
situação de rua. Os dados foram apresentados em debate realizado na Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro acerca do Julgamento do STF. Disponível em: 
http://renatocinco.com/teste/?p=4103 Acesso: 15.jul.15. Outros relatos sobre a prisão de usuários pobres 
de drogas foram feitos a partir de episódios ocorridos na ‘cracolândia’ paulista. Disponível em: 
http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3617 Acesso: 12.nov.15 
 
19 Descriminalizar, segundo informam, não significa o fim da imputação de medidas àqueles que fazem 
uso de psicoativos em quaisquer situações. De acordo com o já citado Dossiê Descriminalização STF 2ª 
Edição, o uso durante o trabalho, principalmente para alguns profissionais, continuaria proibido e 
controlado pelos códigos das diferentes profissões e até mesmo pelo código penal.    
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enfoque penal que atualmente é dado ao tratamento das questões que envolvem drogas 

afasta os usuários mais vulneráveis dos serviços de saúde e assistência social inclusive 

porque o mesmo Estado que cuida é aquele que pune, além de gerar estigmas e 

marginalizações por meio da criminalização21.       

 Durante a apresentação do recurso, aqueles contrários à descriminalização, como 

Marcio Elias Rosa (procurador geral do Estado de São Paulo), Paulo Fernando Melo da 

Costa (advogado da associação Pró-Vida e Pró-Família), Rosana Russolen (advogada 

do Cades), Rodrigo Janot (procurador geral da República), Wladimir Sergio Reale 

(advogado da Acadepol) e Cid Vieira de Souza Filho (advogado da Federação do Amor 

Exigente) apresentaram como argumentos na sustentação da defesa da 

constitucionalidade do artigo 28 da lei 11.343 que o uso de drogas é responsável por 

danos e violência; que tal prática dentro do sistema prisional é fator agravante a ser 

considerado; alertaram quanto aos riscos do porte de drogas e a outros efeitos causados 

pelo fim da criminalização, como um possível aumento no consumo; e destacaram a 

problemática da dependência química.   Acerca desses argumentos, a Plataforma 

Brasileira de Políticas de Drogas produziu um dossiê22 – por cuja coordenação científica 

e revisão técnica assinam, respectivamente, Dr. Maurício Fiore e Prof. Dr. Luís 

Fernando Tófoli – em que são apresentadas justificativas com base em pesquisas 

científicas recentes que contradizem as afirmações apresentadas em julgamento. 

 Os citados especialistas afirmam:  

1) a associação entre drogas e danos irreversíveis não está condicionada à 

licitude ou não do porte para uso dessas substâncias, haja vista o caso do álcool, que 

embora lícito, está relacionado a uma série de doenças e acidentes decorrentes de seu 

uso.  

                                                                                                                                          
20 Desde 2001, aqueles indivíduos flagrados pela polícia portuguesa fazendo uso de qualquer psicoativo 
são encaminhados a uma comissão de profissionais (entre eles assistentes sociais, médicos, psicólogos e 
advogados) que avalia, juntamente com os encaminhados, se existe alguma necessidade de tratamento ou 
acompanhamento em qualquer das áreas. Sob hipótese alguma esses sujeitos sofrerão qualquer sanção 
penal. Dossiê Descriminalização STF Questões sobre a descriminalização do porte de drogas para uso 
pessoal: síntese breve de evidências. Disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?page_id=3387. 
Acesso: 02.fev.16 
 
21 Esses e outros argumentos estão contidos em uma nota intitulada “Implicações da descriminalização do 
uso de drogas para a saúde pública” que foi elaborada por profissionais e estudiosos da saúde e contém 
mais de 200 assinaturas. Disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3404 Acesso: 08.set.15 
 
22 Dossiê Descriminalização STF 2ª Edição. Os argumentos pela criminalização e as evidências 
científicas. Disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?page_id=3387. Acesso: 02.fev.16  
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2) da mesma forma, não se pode afirmar que a prática de crimes e o 

comportamento violento são determinados pelo consumo de drogas, ainda que em 

alguns contextos estejam associados. Há também de ser considerado que não há níveis 

maiores de criminalidade entre os países em que não há punição ao porte de drogas para 

uso pessoal, tendo sido demonstrado, por meio de pesquisas recentes, que naquelas 

regiões do mundo onde as leis são mais severas contra o uso de drogas, as taxas de 

episódios violentos relacionados à dinâmica do mercado de drogas são maiores23. Mais 

uma vez, não é pela via da criminalização do porte para uso que se faz o controle desses 

atos indesejados, haja vista novamente a experiência com o álcool, um psicoativo lícito, 

sobre o qual mais evidências há de associação a casos de violência interpessoal e de 

acidentes na condução de veículos automotores.  

3) a partir de pesquisa publicada pela revista Lancet acerca dos danos causados 

por cada uma das drogas mais consumidas, Fiore e Tófoli destacam que “não é o 

estatuto legal dessas substâncias que define o alcance de seus danos, sejam individuais, 

sejam sociais” (p.2) complementando que a violência está muito mais relacionada à 

desigualdade social. Dessa forma, destaca-se que pelo fato de violência e criminalidade 

serem fenômenos multicausais, não é possível afirmar que a dinâmica do mercado de 

drogas ilícitas impacta da mesma forma os níveis de violência nas diversas regiões do 

mundo: “países com índices de criminalidade e violência mais baixos, como os 

europeus, têm mercados de drogas proporcionalmente maiores, que muitos países 

latino-americanos, por exemplo”24.   

 4) o uso de drogas lícitas e ilícitas em presídios não se trata de uma prática de 

exceção, muito embora aquelas ilícitas, justamente por esse caráter, não devessem estar 

presentes em nenhum local, indistintamente. No entanto, destacam pesquisas que 

demonstram indícios da “permeabilidade à entrada de algumas drogas no sistema 

prisional, notadamente da maconha, visto que seu uso contribuiu para a estabilidade no 

comportamento dos encarcerados” (p.3) 

                                                
 
23 Informações apresentadas no já citado Dossiê Descriminalização STF Questões sobre a 
descriminalização do porte de drogas para uso pessoal: síntese breve de evidências Disponível em: 
http://pbpd.org.br/wordpress/?page_id=3387. Acesso: 02.fev.16 
 
24 Página 6 do Dossiê Descriminalização STF Questões sobre a descriminalização do porte de drogas para 
uso pessoal: síntese breve de evidências Disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?page_id=3387. 
Acesso: 02.fev.16 
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 5) dentre os países que já adotam uma postura de descriminalização em relação 

ao uso de drogas no mundo, nenhum deles apresentou grandes variações em relação ao 

consumo de drogas após optarem por essa postura. Fiore e Tófoli destacaram o caso 

português já citado, em que a descriminalização teve fortes impactos positivos na saúde 

pública e diminuição dos gastos estatais com sistema penal, na medida em que permitiu 

uma aproximação maior dos aparelhos de saúde e assistência social para com a 

população que faz uso problemático de drogas.  Alertam ainda que é a forma de 

produção e distribuição que mais afeta a prevalência de consumo, não a licitude do 

porte para uso pessoal. A maconha, mesmo ilícita, tem sido cada vez mais usada no 

Brasil segundo pesquisas recentes que também apontam a diminuição do consumo de 

uma droga lícita, o tabaco. Além disso, tornar lícito o uso não significa incentivo estatal 

ao consumo. Muito pelo contrário. O consumo de tabaco no Brasil vem diminuindo 

graças às diversas políticas públicas de desestímulo, sem que para isso tenha se 

instituído tratamento penal para conduta. O fato é que uma grande variedade de 

psicoativos lícitos e ilícitos é consumida hoje no mundo e que o consumo está 

relacionado a fatores culturais, econômicos, sociais, psicológicos, biológicos, etc, que 

não podem ser considerados isoladamente25.       

 6) não há evidência científica disponível que afirme que o simples uso de 

qualquer substância psicoativa favoreça ao abuso da mesma, nem entre aquelas que 

apresentam os maiores percentuais de usuários dependentes, como a heroína e o crack, 

para os quais as pesquisas mais pessimistas apontam índices de no máximo 50%.  

Destacam ainda que separar o álcool das demais drogas a partir deste critério – 

capacidade de causar dependência – tal qual fez o grupo que defende a manutenção da 

criminalização do porte de drogas, significa ignorar que o álcool é a substância 

psicoativa com mais consequências danosas para a saúde pública do Brasil e do mundo, 

o que sob hipótese alguma justificaria a criminalização de seu uso.  

Até o momento de finalização deste texto26, três ministros do Superior Tribunal 

Federal apresentaram seus votos, nesta ordem: Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luis 

Roberto Barroso27. Todos os três posicionaram-se a favor da descriminalização do porte 

                                                
25 Segundo Dossiê Descriminalização STF Questões sobre a descriminalização do porte de drogas para 
uso pessoal: síntese breve de evidências Disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?page_id=3387. 
Acesso: 02.fev.16 
26 Verão de 2016. 
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e autocultivo de drogas para uso pessoal, bem como entendem a importância da 

determinação de critérios objetivos na distinção entre usuários e traficantes de drogas.  

Gilmar Mendes, relator e primeiro ministro a se pronunciar, reconheceu a 

inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas, alegando que o mesmo afeta o livre 

desenvolvimento da personalidade, fere o princípio da proporcionalidade e os direitos à 

autodeterminação e à privacidade (intimidade e vida privada), à proporção que interfere 

na autonomia do indivíduo, tendo sido esses mesmos argumentos ratificados por Edson 

Fachin e Luis Roberto Barroso. Fachin complementou as razões da 

inconstitucionalidade com base na alegação que não se pode justificar a criminalização 

do porte para uso de drogas com vistas à proteção dos demais cidadãos que podem ser 

alvo de problemas causados por quem usa drogas, uma vez que tais condutas já são 

criminalizáveis em si. Barroso apresentou razões pragmáticas (além das evidências de 

inconstitucionalidade da lei) para a descriminalização: fracasso da política atual, que 

não conseguiu acabar com as drogas, produção de um mercado paralelo ao controle do 

Estado, fortalecimento do crime organizado e impulsionamento do tráfico de armas; alto 

custo para a sociedade no que tange aumento da população carcerária, da violência e da 

discriminação; e impactos na proteção da saúde pública na medida em que o foco 

principal da atenção do Estado tem sido as políticas de segurança pública e a aplicação 

da lei penal. Gilmar Mendes alegou também que não se pode incutir responsabilidade 

criminal ao usuário pelo financiamento ao tráfico – tendo em vista que a ligação é 

excessivamente remota – sobre o que Fachin apresentou fala contrária, embora concorde 

com a não criminalização do mesmo. Os ministros igualmente se pronunciaram sobre a 

importância da implementação de medidas de outros cunhos que não o penal com vistas 

ao controle do uso de drogas, alertando que o tratamento penal hoje utilizado afasta o 

usuário das políticas de atenção à saúde e de reinserção social das quais tem direito, 

além de atribuir-lhe rótulos que agravam a exclusão. Fachin chegou a afirmar que “o 

dependente é vítima e não criminoso germinal”28 , referindo-se ao traficante como 

aquele que mantém em cárcere privado a liberdade do sujeito a partir da dependência à 

droga. E Barroso alertou que o maior problema da sociedade brasileira na atualidade é o 

                                                                                                                                          
27 Votos disponíveis na íntegra em: http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3552 Acesso: 03.fev.16 
28 Página 12 do Voto Ministro Edson Fachin disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3552. 
Acesso: 03.fev.16 
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tráfico, cujo fim depende da legalização das drogas e da regulamentação da produção e 

da distribuição.  

 

“Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal 
aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de 
fragilidade econômica, com mais dificuldades de superar as 
consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois 
desqualificados como criminosos por condutas que não vão além de 
mera lesão pessoal.”29    

 

Gilmar Mendes, que em diversos momentos demonstrou preocupação com os 

usuários de drogas mais vulneráveis, ressaltou ainda durante sua fala que é preciso atuar 

sobre a seletividade do sistema penal, determinando, a partir de pesquisas científicas 

acerca da realidade de uso da população brasileira, as quantidades médias consumidas 

de cada uma das drogas. Ressaltou também que se opera na aplicação prática da lei 

11.343/06 a inversão do ônus da prova, obrigando a pessoa flagrada com drogas a 

provar que não é traficante, circunstância sobre o qual acredita que os juízes devam se 

ater com mais rigor. Sobre esse aspecto, Fachin, que mostrou postura vitimizadora em 

relação ao usuário de drogas frente à própria droga e àquele que a comercializa; 

destacou que é dever do legislativo e não do judiciário o pronunciamento acerca dos 

critérios objetivos de distinção entre usuários e traficantes de drogas que a lei carece. Já 

Barroso foi um pouco além, determinando as quantidades de distinção com base em 

experiências internacionais e em nota técnica produzida pelo Instituto Igarapé. Alegou 

que é preciso “diminuir a discricionariedade judicial e uniformizar a aplicação da lei”, 

além de “que a inexistência de um parâmetro objetivo não é neutra.”30. O julgamento 

encontra-se suspenso após o ministro Teori Zavascki interrompê-lo com um pedido de 

vistas. 

 É importante observar que os ministros Edson Fachin e Luis Roberto Barroso 

votaram favoravelmente apenas à descriminalização do porte e autocultivo para uso da 

maconha, e não de todas as substâncias psicoativas ilícitas. Essa decisão mobilizou 

alguns profissionais militantes no campo das políticas sobre drogas a defenderem que, 

como se trata de um julgamento em que se avalia a constitucionalidade de uma lei, 

                                                
29 Páginas 39/40 do Voto Ministro Gilmar Mendes disponível em: http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3552. 
Acesso: 03.fev.16 
 
30 Página 11 do Voto Ministro Luis Roberto Barroso disponível em: 
http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3552 Acesso: 03.fev.16. 
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restringir a decisão a apenas uma droga (embora o artigo considerado por eles 

inconstitucional não faça essa distinção) significa afirmar que estritamente os usuários 

daquela substância têm garantida a proteção em relação ao poder do Estado que está 

punindo uma conduta que não causa danos a terceiros. Afirmam que tal decisão tem 

caráter discriminatório ao criar uma política seletiva que pode aumentar ainda mais o 

estigma e o preconceito contra alguns usuários de drogas e alertam que não há 

fundamento científico para essa separação, tendo em vista que drogas como o LSD são 

menos nocivas que a maconha. Tal fato demonstra mais uma inconsistência dessa 

decisão dos magistrados tendo em vista que os mesmos manifestaram em suas falas que 

a decisão pela descriminalização também estava pautada na preocupação com a saúde 

dos usuários abusivos. Afirmar que apenas usuários abusivos de um psicoativo que nem 

é aquele mais nocivo à saúde terão a conduta de porte e autocultivo descriminalizada 

significa reconhecer que aqueles outros que igualmente deveriam ser alvo (talvez até 

alvo principal) das políticas públicas de saúde e assistência continuarão sofrendo os 

preconceitos (que podem até ser agravados) decorrentes do tratamento penal da mesma 

conduta31.  

 

4. Incriminação e criminalização: processos imbricados nas políticas sobre drogas  

 

 O contato com forças moventes do julgamento pelo Superior Tribunal Federal 

do recurso de número 635.659 permite afirmações acerca da existência de uma 

imbricação entre processos de incriminação e processos de criminalização nas políticas 

sobre drogas brasileiras. Conforme citado na abertura deste capítulo, tais processos 

constituem-se de mecanismos de regulação da existência humana, seja por meio de 

normas afirmadas em dispositivos legais (incriminação), seja com base em maneiras 

corretas de ser e estar no mundo, difundidas a partir dos meios sociais, culturais, 

históricos, políticos e econômicos (criminalização). Os processos de incriminação são 

aqueles relacionados às esferas da prevenção, investigação, julgamento e execução, 

sempre baseados em leis penais; já os processos de criminalização abrangem aspectos 

                                                
 
31 Argumentos disponíveis em: http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3578, acesso: 22.set..15; 
http://renatocinco.com/teste/?p=4254, acesso: 26.ago.15; e http://pbpd.org.br/wordpress/?p=3617, acesso: 
12. nov.15  
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de normatização, normalização, estigmatização e correção de sujeitos, não 

necessariamente positivados em leis. 

A divisão didática desses processos serve apenas à elucidação de suas 

existências. Conforme mencionado anteriormente, o Direito Penal opera a partir da 

consideração da motivação em elementos como distinção entre dolo/culpa, exclusão de 

ilicitude e determinação de inimputabilidade, o que demonstra a aplicação do princípio 

da culpabilidade, um dos pilares da já citada ideologia da defesa social. A aplicação de 

tal princípio lança luz para como, no campo da incriminação, estão operantes formas de 

criminalização de maneiras de ser e estar no mundo, evidenciando ainda um enfoque 

prioritário de análise e explicação da conduta desviante centrado no sujeito e não no 

desvio por ele cometido ou mesmo nas punições que para esse desvio são aplicadas. 

 Os argumentos apresentados a partir do julgamento da inconstitucionalidade do 

artigo 28 da lei de drogas pelos ministros do STF trazem mostras claras de relações de 

saber-poder atuantes na produção de normas, transgressões e castigos no campo das 

políticas sobre drogas. Num universo próprio dos processos de incriminação, imperam 

mecanismos criminalizantes responsáveis, por exemplo, por vitimizar usuários de 

drogas ao mesmo tempo em que culpabiliza traficantes e assim pouco se discute acerca 

do papel da própria proibição (apesar de os três ministros votarem a favor da 

descriminalização do porte e auto cultivo para uso pessoal, dois deles restringiram seu 

voto apenas à maconha e apenas um reconheceu a importância da legalização da 

produção e distribuição das drogas no enfrentamento dos problemas gerados pelas 

políticas sobre drogas tal qual vem sendo implementadas). Alguns esforços são 

empreendidos no sentido de repensar as punições impetradas tendo em vista os 

impactos por elas gerados, mas por diversas vezes retorna-se o argumento para 

avaliação individual do sujeito desviante.   

O presente texto trouxe como proposta central apresentar outra discussão acerca 

de uma temática cara à atualidade brasileira: a criminalidade. Encarnando essa 

discussão especificamente no universo das drogas – que embora sejam tratadas em 

diversos países do mundo como um assunto prioritariamente do campo da saúde, no 

Brasil, a discussão ainda é conduzida a partir do marco criminal – buscou-se argumentar 

sobre algumas características próprias das políticas públicas desse campo utilizando-se 

de referenciais teóricos da criminologia crítica. A partir da análise dos argumentos que 

habitaram o julgamento em curso do recurso extraordinário apresentado ao STF – que 
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pode retirar da esfera penal o tratamento estatal ao porte para uso de drogas, bem como 

o autocultivo para o mesmo fim – destacou-se uma inter-relação entre processos de 

incriminação e criminalização evidenciados pelas relações de saber-poder atuantes na 

produção e reprodução das normativas legais sobre drogas, das transgressões e dos 

transgressores a essas normas, além das punições impetradas àqueles que as 

transgridem. A presença dessa articulação faz um alerta para necessária contribuição de 

uma psicologia32 no debate desse tipo de criminalidade que envolve algumas 

substâncias psicoativas consideradas drogas. Tal contribuição deve ocorrer por meio de 

considerações acerca dos processos de subjetivação de criminosos/transgressores, o que 

envolve observar relações de força e poder em jogo na produção de normas e punições.  

O esforço aqui empreendido volta-se principalmente a ofertar argumentos que 

embasem estratégias de intervenção psicológicas no campo das políticas públicas sobre 

drogas diferentes daquelas que o conteúdo da entrevista citada nas primeiras páginas 

deste capítulo ratifica. Práticas recorrentes, como extermínio da população jovem, negra 

e favelada por agentes de segurança pública; homicídios majoritariamente identificados 

como autos de resistência33; ou ainda as péssimas condições de vida às quais estão 

submetidos aqueles que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil 

contemporâneo34, igualmente se utilizam desse tipo de argumento veiculado pela revista 

Veja na concretização de uma lógica já tão disseminada entre a sociedade em geral (e 

com as quais psicólogas e psicólogos são, de diferentes formas, convidados a 

corroborar). Lógica marcada pela sutileza na implementação de uma “pena de morte 

branca” (Pelizzoli, 2008), aplicada sobre aqueles que transgridem normas e são 

categorizados como criminosos. Punição deferida por juízes que não estão apenas 

lotados no Poder Judiciário. 

A partir das considerações que compõem esta análise é possível ainda afirmar 

que esse, o qual permanece sendo um criminoso – o usuário de drogas majoritariamente 

pobre, que por vezes (muitas vezes) é considerado traficante – é um indivíduo 

                                                
32 Com vistas a tornar claro para o leitor a pluralidade da Psicologia, utilizamos aqui como recurso de 
escrita a letra minúscula ao citar um campo específico do saber psicológico, campo crítico ao modo-
indivíduo de produção de subjetividades. Para aprofundamento nessa discussão, recomenda-se Barros 
(2007). 
 
33 Temática trabalhada em Misse et al (2013). 
 
34 Temática trabalhada em Rangel (2014). 
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ontologicamente diferenciado do restante da população em virtude de características que 

lhes são exclusivamente próprias e imanentes? E como explicar a funcionalidade que, 

nesse crime específico, adquire o proibicionismo às drogas?  Finalizamos com Foucault 

(2009) 

 

(...) o crime não é uma virtualidade que o interesse ou as paixões 
introduziram no coração de todos os homens, mas que é coisa quase 
exclusiva de uma classe social; que os criminosos, que antigamente 
eram encontrados em todas as classes sociais, saem agora ‘quase 
todos da última fileira da ordem social’ (p.261). 
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