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1.INTRODUÇÃO

O uso de substâncias estupefacientes ou drogadição é um dos temas mais
espinhosos no direito penal moderno ocidental. Sem dúvida reveste-se de elementos de
elevada carga emocional, sempre aliados de fatores éticos, morais e religiosos. Existe
uma dificuldade para se precisar um conceito do que vem a ser efetivamente uma droga.
Etimologicamente, existem algumas perspectivas de conceituação: a palavra
droga derivaria do termo persa droa, que significava odor aromático; poderia advir
também do hebraico rakab, que era o perfume ou do holandês primitivo droog, que
tinha em seu sentido substância ou folha seca1. De acordo com a OMS (Organização
Mundial de Saúde) droga é qualquer substância autoingerida que atua no sistema
nervoso central, provocando alterações de percepção ou função.
Há muito se discute soluções eficazes para coibir o uso e tráfico de
substâncias que causam dependência ao indivíduo. Também não restam dúvidas de que
a utilização de drogas está intrinsicamente ligada à própria existência humana, sempre
ávida por alguma forma de escapismo.
Sigmund Freud prelecionava que o mal-estar está umbilicalmente ligado à
vida em coletividade. Para o autor, existem três motivos que explicam as origens dessas
insatisfações: a preponderância da natureza sobre o homem, a fragilidade do corpo
humano e a insuficiência das normas instituídas para regular os vícios humanos.
Demonstrava Freud que avultam 3(três) meios como fontes neutralizadoras
do sofrimento2: grandes diversões, gratificações substitutivas e substâncias inebriantes.
Melhor explicando, a primeira forma seria a satisfação por diversos meios de prazer,
como uma descoberta feita por um cientista por meio de uma pesquisa. A segunda seria
a substituição das angústias através de processos de fantasia, como a religião ou o amor
de um homem por uma mulher. Por fim, a terceira via seria o uso de substâncias que
geram alteração da psique e que trazem algum tipo de sensação de alívio3.

1

RIBEIRO, MAURIDES DE MELO, 2014,p.160;
LEMOS, CLECIO, 2104 p.14;
3
Na visão de Freud “os serviços dos narcóticos na luta pela felicidade e no afastamento da miséria é tão
valorizado como benefício, que tanto indivíduos como povos lhe reservaram um sólido lugar em sua
economia libidinal. A eles se deve não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela
muito desejada de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se que com ajuda do ‘afasta
tristeza’ podemos nos subtrair à pressão da realidade a qualquer momento e encontrar refúgio num
mundo próprio que tenha melhores condições de sensibilidade” in Drogas: uma nova perspectiva. p.
14. São Paulo, 2014.
2
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O doutrinador brasileiro Nelson Hungria asseverava que o continente
europeu experimentou um crescimento vultoso no que tange à ingestão de drogas com o
fim da primeira guerra mundial, por conta de lembranças tétricas, das desventuras
cruéis, do ódio e das ilusões desfeitas4.
Discussões acaloradas são travadas na comunidade jurídica mundial, no que
diz respeito ao tratamento que deve ser dispensado ao usuário de drogas. Qual a melhor
política pública a seguir? Essa política pública deve ser de natureza criminal?
Este trabalho irá expor, dentro de uma perspectiva propedêutica, uma
análise acurada da evolução histórica do ius puninedi, desde os primórdios, com a
vingança divina, privada e pública. Dentro do período da vingança pública, que coincide
com o processo de formação dos Estados Nacionais europeus, daremos especial ênfase
ao Iluminismo e Contratualismo,
Não restam dúvidas que o século das luzes importou numa radical e
importante mudança de paradigmas filosóficos, paradigmas estes que servem de
fundamento até os dias atuais. Far-se-á um estudo analítico daquele que lançou as bases
do todo o Direito Penal Moderno: Cesare Baeccaria, com a sua genial, profética e
atemporal obra “Dos delitos e das penas”. Não restam dúvidas de que “dos delitos de
das penas” lançou as bases de todo o sistema de garantias penais hodierno, tratamento
humano do preso e proibição de excessos por parte do poder punitivo estatal.
Ainda dentro dessa proposta de estudo preparatório e conceitual, iremos
prender-nos aos principais fins colimados pelo Direito Penal, dentro de várias
perspectivas epistemológicas. Iremos tratar do Direito Penal compreendido como
reforço do sistema normativo, posição defendida e concebida pelo estudioso alemão
Gunther Jakobs. Empós, a tese esposada por Hans Welzel no sentido de que o Direito
Penal se presta como um instrumento protetivo da tutela de valores da atitude interna de
caráter ético-social, dentro da concepção finalística da teoria do delito.
Por fim, será objeto do presente trabalho a apreciação do Direito Penal
como meio de proteção de bens jurídicos. Há de ser repisado que faremos uma
dissecção do bem jurídico dentro da marcha do tempo, desde a sua concepção inicial
com Birnbaum, Feuerbach, Liszt e Binding, até chegarmos ao conceito no qual nos
alinharemos, qual seja, do bem jurídico com função de proteção de bens jurídicos de

4

BREGA FILHO, VLADIMIR E MARCELO GONÇALVES SALIBA, 2007,p.187;
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dignidade penal, teoria desenvolvida por Roxin e Figueiredo Dias, que será de
fundamental importância para efeito de conclusão acerca da invalidade da norma penal
em comento no corpo deste trabalho.
A empreitada que se inicial tem como objeto principal estudar a norma
penal contida no art.28 da lei de drogas brasileira (lei 11.343/06). Para tanto, para que
haja uma real compreensão da malsinada lei, é necessário que se faça um estudo, ainda
que perfunctório da evolução legal do trato das drogas em território tupiniquim.
Todavia, se priorizará o estudo comparativo da lei 11.343/06 com a sua predecessora,
qual seja, a lei 6368/76.
Num segundo momento, estudar-se-á a natureza jurídica do art.28 da lei, e
sua real amplitude interpretativa, bem como as consequências jurídicas dela advindas.
Após, será feita uma análise sistematizada do art.28 da lei antidrogas com os Princípios
Constitucionais Penais luso-brasileiros (Dignidade da Pessoa Humana, liberdade,
intimidade e vida privada, Intervenção mínima, ofensividade) com o fito de se
demonstrar a indesmentível inconstitucionalidade da norma contida no Art.28 da lei
nº11.343/06.
Como não poderia deixar de ser, a questão do usuário de estupefacientes é
cercada por polêmicas e por discussões acaloradas, muita das vezes desprovidas de
qualquer embasamento jurídico. Eis que iremos aprofundar a apreciação do “Direito
Penal simbólico”, com a sua conceituação, sua má utilização pelos canais midiáticos,
bem como de que forma ele pode influenciar negativamente no senso comum da
população e da feitura desenfreada de leis penais populistas que servem como um
verdadeiro placebo para o revanchismo social.
Faremos também uma interpretação dos denominados “crimes sem vítimas”,
expressão talhada pelo criminólogo norte-americano Edwin Schur. Demonstraremos que
o suposto crime de uso de drogas vaticinado na lei brasileira vai de encontro à basilar
ideia de que é necessário um sujeito passivo para a existência de um crime. No presente
caso não há vítima, tampouco bem jurídico ofendido.
Dentro de uma proposta comparativa entre o ordenamento jurídico penal
brasileiro e o português, veremos de que forma Portugal obteve precioso êxito no trato
do viciado em drogas, com a descriminalização do uso de substâncias viciantes, assim
como a instituição de uma política social de redução de danos, alicerçada no tratamento,
orientação e reinserção do usuário no convívio social.
11

Veremos ainda de que forma outros países vem obtendo êxito com a
descriminalização do uso e da utilização da política reducionista de danos. Países como
Argentina, Uruguai e Espanha conseguiram resultados expressivos na dura batalha
contra o tráfico e do uso de estupefacientes.
Será objeto de questionamento, análise e por fim uma conclusão se o grave
e complexo cenário envolvendo o fenômeno social da droga deve ser objeto legítimo da
projeção do direito penal e das suas mais variadas formas de manifestação punitiva ou
se, de outra forma, a sua atuação resulta em graves ceifas a princípios basilares de
sistemas constitucionais penais de Estados Democráticos de Direito, como o português
e brasileiro.
Certo de que o problema que gravita em torno do usuário de drogas suplanta
a mera questão jurídica, o trabalho espera contribuir de forma conclusiva e austera que
a lei brasileira encontra-se eivada de falhas técnicas, desrespeito a princípios
constitucionais fundamentais consagrados nos ordenamentos jurídicos brasileiro e
português. Mais do que isso, comprovaremos que a lei que pune o usuário é fruto da má
utilização do direito penal, dos seus cânones e de limites que foram construídos desde o
iluminismo.
O principal escopo da tese é empenhar um contributo preciso e científico
para que o grave equívoco cometido pelo legislador brasileiro seja o quanto antes
remediado, bem como preceitos fundamentais dos Direitos Humanos universalmente
celebrizados sejam vistos como uma verdadeira “pedra de toque” do sistema jurídico
brasileiro.
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2. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO IUS PUNIENDI
O ser humano, desde as sociedades mais remotas às mais complexas possui
um traço em comum: o de viver em grupos. Com a convivência em coletividade, nasce,
de forma indiscutível, o conflito. Os interesses dos membros desses grupos podem se
chocar. E diante desse embate, se faz necessário o surgimento de instrumentos de
controle. O Direito Penal surge, então, com o próprio surgimento da humanidade, sendo
o tentáculo mais antigo da ciência jurídica5. O exercício do ius puninedi nem sempre se
manifestou através de instituições estatais por conduto de diplomas legais, tal qual se dá
hodiernamente. Todavia, é cediço que as mais variadas formas punitivas, desde as
civilizações mais pretéritas, se dá sempre com alguma finalidade de viés de política
criminal6.
A esse estudo evolutivo do ius puninedi, Thot definiu como “arqueologia
criminal”, sendo esta de fundamental importância para um correto entendimento de
como o poder punitivo penal se cristaliza nas sociedades modernas. Define o autor,
como sendo “Do estudo de todas essas instituições pretéritas se chega à conclusão de
que a arqueologia criminal é uma parte complementar da política criminal,
especialmente daquela por nós chamada política criminal histórica, cujo conhecimento
é indispensável para uma exata e cabal compreensão da política criminal propriamente
dita”7.
Partindo da presente premissa, iremos fazer um estudo, ainda que em breves
linhas, do poder punitivo ao longo da marcha da história, a fim de que haja uma perfeita
compreensão das diversas espécies de penas no Direito Penal na sua feição atual.
Cumpre ressaltar que tal estudo não se dá de forma pontual e cartesiana,
com a delimitação precisa de cada período da história. Por conta da grande variedade de
especificidades de cada sociedade, teremos como meta trazer à baila os aspectos gerais
de cada período8.

5

MASSON,CLEBER,2011, p.53;
ZAFFARONI,2008, p.159;
7
APUD. Op. Cit. P.158.
8
MASSON, CLEBER, 2011, pgs.53 e 54;
6
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Dentro do estudo evolutivo do ius puninedi, adotar-se-á a teoria progressiva,
com a divisão em 3(três) grandes estratos: vingança divina, vingança privada e vingança
pública9.
2.1 PERÍODO DA VINGANÇA DIVINA:
O homem primitivo, pertencente às mais remotas civilizações, desconhecia
por completo o conceito de dolo, culpa ou perigosidade. As punições pautavam-se em
argumentos divinos, com contornos místicos, sempre com fundamentação teocrática.
Pontifica o autor brasileiro Aníbal Bruno que o ius puninedi se pautava “ no
temor religioso ou mágico, sobretudo em relação com o culto dos antepassados,
cumpridores das normas, e com certas instituições de fundo mágico ou religioso”10.
A lei possuía justificação divina e seu desrespeito era encarado como uma
ofensa às instituições transcendentais. A punição do infrator era um meio de afagar a ira
dos Deuses. A repressão ao delinquente tinha por fim aplacar a "zanga" da divindade
ofendida pelo crime, bem como castigar o infrator. A administração da sanção penal
ficava a cargo dos sacerdotes que, como mandatários dos deuses, encarregavam-se da
justiça. Aplicavam-se penas cruéis, severas, desumanas. A "vis corpolis" era usada
como meio de intimidação11.
Os castigos eram os mais cruéis possíveis, que podiam ir do desterro, que
consistia na expulsão do grupo até a morte, a depender da gravidade causada aos deuses.
O sacrifício humano servia como uma espécie de profilaxia perante a birra e sanha
punitiva divina, bem como uma espécie de purificação coletiva do grupo afetado pelo
crime cometido12.
2.2 PERÍODO DA VINGANÇA PRIVADA:
Como fase subsequente à vingança divina, sobrechega o período da
vingança privada, principalmente como um consectário lógico do surgimento de

9

ZAFFARONI,2008, p.159;
BRUNO, ANIBAL, 1967, p. 54;
11
DUARTE. MAÉRCIO FALCÃO. Disponível em http://jus.com.br/artigos/932/evolucao-historica-dodireito-penal
12
MASSON, CLEBER, 2011,p.55;
10
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grandes conglomerados de pessoas e do aumento substancial das relações socais daí
advindas.
Desta feita, havia o subjugo através da violência desenfreada eIb imperava a
lei do mais forte através da autotutela. Prevalecia ligação do homem com a sua
comunidade e uma ofensa a um membro isolado era encarada como um desrespeito ao
próprio grupo. Se uma pessoa de determinado grupo era atingida por um grupo
estrangeiro, a vingança era coletiva e incidia sobre todo o grupo agressor13.
No mesmo sentido, preleciona Correia “ E como os indivíduos se achavam
estreitamente ligados à família a que pertenciam, a ofensa ou era apreciada pelo chefe
da família (que tinha um poder despótico sobre os seus membros), quando o ofendido e
o ofensor pertenciam à mesma família; ou dava lugar a um atrito e a consequente
guerra entre duas famílias- a do ofendido e a do ofensor-que, as mais das vezes, só
terminava pelo extermínio do uma delas”14
Inicialmente a violência era generalizada e desarrazoada, sendo comum a
prática de verdadeiras atrocidades sem nenhum limite. Era comum que as penas
atingissem não só o autor do delito, como também sua família e bens patrimoniais.
Como uma tentativa de evitar a extinção de grupos sociais, surge a lei de
talião, estando bem definida na seguinte passagem do livro Êxodo “Pagará a vida com
a vida; mão com mão; pé por pé, olho por olho, queimadura por queimadura”(Êxodo,
XXI, versículos 23 a 25).
Por mais paradoxal que pareça, assiste razão àqueles que compreendem a lei
de talião como a primeira manifestação do princípio da proporcionalidade, pelo fato de
procurar buscar uma solução equidistante para o conflito15.
Na Babilônia, foi produzido numa grande pedra negra o chamado Código de
Hammurabi, datado aproximadamente do Séc. XXIII a.c. Nesse diploma legal, havia a
clara distinção entre homens e escravos, sendo estes considerados como coisas. Previase a utilização de penas violentas e de execução instantânea. O ladrão, surpreendido ao
cometer arrombamento, era morto e emparedado; aquele que cometia furto
aproveitando um incêndio era jogado às chamas, a mulher que cometesse adultério era

13

Ibidem.
CORREIA, EDUARDO, 2009, p. 77;
15
MASSON, CLEBER, 2011, p.56;
14
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jogada ao rio com as mãos atadas. O princípio do talião permeava toda essa
legislação: se devolvia lesão por lesão e morte por morte16.
No Direito Penal hebreu também há a presença notória do talião, como se
comprova na presente passagem do Êxodo “Aquele que ferir, mortalmente, um homem,
será morto”. Já na Lei das XII tábuas havia as seguintes previsões “se alguém difama
outrem com palavras ou cânticos, que seja fustigado; se alguém profere um falso
testemunho, que seja precipitado da rocha Tarpéia ; se alguém matou o pai ou a mãe,
que se lhe envolva a cabeça e seja colocado em um saco costurado e lançado ao rio”.
A pena de morte, tão comum no período em tela, era exercida das mais variadas formas:
forca, cruz, serra, fogo, apedrejamento, espada, afogamento, roda, esquartejamento,
animais ferozes, flecha, martírio com espinhos, pisoteio de quadrúpedes, queda em
precipício etc17.
Não restam dúvidas que o Antigo Testamento possui uma notória relevância
sob o ponto de vista penal, notadamente por estarem previstos no diploma os crimes
contra a religião (blasfêmia, idolatria, feitiçaria, falsa profecia, conjunção carnal com
mulher no período menstrual). No que tange aos mandamentos de guardar o sábado e
de honrar os pais, sua violação era punida com a morte. O talião se fazia presente uma
vez mais no homicídio, como violação do quinto mandamento. Não obstante, a Bíblia
distingue claramente os casos de dolo, culpa, provocação e caso fortuito(Êxodo, 21)(
...) O adultério era punido com a morte, assim como o incesto18.
O maior legado desse período foi o surgimento de um sistema de
composição, através da reparação ao ofendido ou sua família através da pecúnia. Tal
composição era admitida somente em crimes patrimoniais e consistia no pagamento do
triplo do valor retirado da vítima 19 .A composição-largamente aceita em sua épocaconstitui um dos antecedentes da moderna reparação do dano do Direito Civil e das
penas pecuniárias20.
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2.3 PERÍODO DA VINGANÇA PÚBLICA:

Com o constante desenvolvimento dos centros urbanos e da intensificação
das relações comerciais, surge um novo ente que passa a avocar para si o ius puninedi:
O Estado. No escólio de Correia “A intervenção do Estado ter-se-ia acentuado
progressivamente: limitada primeiro a estabelecer as condições em que a vingança
privada se podia exercer, teria ido depois mais longe, estabelecendo a vingança
privada proporcional ao delito (talião), propondo a composição pecuniária e
garantindo a execução-até ter finalmente chamado a si todo o poder punitivo”21.
Nesse momento, o Estado decide acerca do conflito, através de um soberano
aplicador de penas desumanas e degradantes. As penas ainda eram largamente
intimidatórias e cruéis, destacando-se o esquartejamento, a roda, a fogueira a
decapitação, a forca, os castigos corporais e amputações, entre outras22.

2.3.1 DIREITO PENAL GRECO-ROMANO

É cediço que o legado grego serve de arcabouço para as estruturas culturais
e filosóficas do mundo ocidental. A Grécia, através de suas Cidades-Estado, produziu
inúmeros filósofos, historiadores, matemáticos e pensadores (Sócrates, Platão,
Aristóteles, Sófocles e Eurípedes).
Por conduto da Ciência Política, fomentou-se importantes discussões acerca
da vida em sociedade, conceitos políticos, justiça, ética e dos fundamentos da pena.
Contribuíram ao colocar em pauta discussões relevantes acerca do fundamento do
direito de punir e a finalidade da pena que, no futuro e até nos dias de hoje,
atormentam as mentes dos juristas23.
Não havia uma legislação sistematizada. Conservam-se apenas fragmentos
da legislação penal grega em obras dedicadas a outras matérias. Por meio desses
fragmentos filosóficos e literários sabemos que em Atenas a pena havia perdido a
crueldade que caracterizava as penas antigas24.
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Todavia, a pena tinha um nítido caráter de intimidação e vingança, sendo
compreendida como um instrumento de expiação e retribuição25. O cárcere possuía o
caráter essencialmente aflitivo, sendo uma prática comum a feitura de atos de tortura
tanto para os condenados quanto para os presos preventivos26.
A principal característica do exercício do ius puniendi nas pólis gregas,
ainda que houvesse diferenças substanciais entre elas (Atenas e Esparta, por exemplo),
foi a laicização no momento da aplicação da pena. Os gregos não julgavam em nome
dos seus deuses. Houve um claro desvencilhamento de argumentos e entendimentos de
origem teocrática. Com Grécia e Roma o direito penal se laiciza, torna-se
marcadamente mundano(...)O gênio grego não mostrou predileção pelo jurídico, mas
lançou as bases por onde circulariam as primeiras escolas romanas27.
Durante o Império Romano, já se pode falar num direito penal uno e
sistematizado. A partir de então, o direito penal passa a ser encarado como uma ciência.
A famosa frase de CARRARA, segundo a qual os romanos foram gigantes em direito
civil e pigmeus em direito penal, desencadeou uma longa polêmica que obscurece o
estudo objetivo do direito penal romano28.
Apesar de não terem logrado o mesmo brilhantismo da esfera civil, é
inegável o contributo do direito penal romano, posto que não há dúvida de que na
atividade legislativa seu papel foi importantíssimo, como não podia deixar de ser em
um império que cobriu um período tão vasto da história humana da qual deriva em
forma direta a nossa cultura29.
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O fundamento do ius puniendi romano tinha como pedra filosofal a
bifurcação entre crimes públicos e privados. Os públicos tinham o interesse do Estado e
eram apurados, bem como punidos por agentes estatais. Já os crimes privados tinham
como interessados os particulares, que faziam a persecução no seu interesse próprio.
Os delitos públicos se subdividiam em perduellio e parricidium. Relevante
salientar que tanto os delitos contra o próprio Estado quanto contra o pater, o líder da
gens, considerado “homem livre”, eram de interesse público. Os delitos que não se
enquadrassem nesses conceitos seriam considerados privados30. Todavia, com o decurso
do tempo, os delitos que fugiam aos interesses estatais, quais sejam, os privados,
também passaram a ser punidos pela ordem pública, através do procedimento
extraordinário, culminando com a aplicação de uma pena pelo próprio Estado.
Com a passagem da República para o Império ocorre o controle integral do
poder punitivo pelo Estado, afirma-se a publicidade do direito penal mediante o
procedimento extraordinário, constituído por tribunais que atuavam por delegação do
imperador. O Império foi corrompendo as instituições republicanas e o procedimento
extraordinário converteu-se em jurisdição ordinária, em razão de que o âmbito dos
crimes majestatis(crimes contra a majestade, contra a soberania do imperador) se foi
ampliando cada vez mais31.
Ou seja, houve uma hipertrofia do poder estatal, com o controle da máquina
jurídica, através de todos os seus tentáculos, por meio do soberano “ces deux sources,
cinq siècles après les XII Tables, bien sûr, dissent deux choses importantes.
Premièrement les fonctionaires étaient nommés par le roi pour un délit particuler.
Deuxièmement les quaestores s´occupaient des crimes capitaux, et pas seulement du
parricidium et de la perduellio”32.
Na fase do Império, o ius puniendi era exercido pelo imperador de forma
ilimitada, posto que o seu poder estava acima da lei, através do tribunal imperial33. A
partir de então, todos os bens jurídicos passam a ser de interesse do Estado, passam a
ser públicos. O direito penal não é mais que um instrumento a serviço dos interesses do
Estado. Já não haverá interesses particulares tutelados publicamente, mas todos os
interesses serão públicos. No caso de Roma, pode-se concluir que o direito penal de
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Justiniano é “a expressão do princípio de que a conservação do Estado é o fundamento
da punição”(PESSINA)34.
Diante do exposto, não se pode olvidar o notório legado do direito penal de
Roma. Em apertada síntese, preleciona Correia se é certo que não foi no direito
criminal que os romanos atingiram a maior perfeição, a verdade é que não podemos
esquecer a larga influência que exerceram na elaboração das instituições penais do
direito moderno, Sirva-nos de exemplo a modelação de um certo número de crimes que
mais tarde aparecem nos sistemas penais e de certas noções-provindas sobretudo do
domínio dos delitos privados-, como a de culpa, que foram por eles traçados com
relativa precisão35.

2.3.2 DIREITO PENAL GERMÂNICO

O direito penal germânico, inicialmente, se distinguiu por não possuir leis
escritas, ou seja, sua base e fundamento se pautavam no direito consuetudinário36. Os
delitos eram subdivididos em públicos e privados. Se houvesse a ceifa a um bem
jurídico de interesse público, aplicar-se-ia a pena da “perda da paz” (Friedlosigkeit).
Nos crimes privados, todavia, era imposta a pena de “Faida”, que era a inimizade com o
autor do crime, bem como a sua família37. O estado de Faida era socialmente nocivo,
porque gerava para a família do ofendido o dever de levar adiante a “vingança do
sangue”(Blutrache) contra o ofensor e sua família38.
A perda da paz poderia ser absoluta ou relativa. Na absoluta, teria por
consequência a destruição de toda a esfera jurídica de quem dela era passivo. Este não
só perdia o apoio da família ou do grupo a que pertencia,sendo havido por morto e por
conseguinte perdendo toda a sua capacidade jurídica e podendo ser morto por
qualquer um, sem que ninguém lhe pudesse dar apoio ou guarida39.
Já na conotação relativa da perda da paz, a vingança privada era
judiciarizada e repassada pelo Estado à família do ofendido para a efetivação do
Friedlos. Todavia, notava-se uma crescente intervenção estatal na solução dos conflitos.
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Inicialmente o papel do Estado era subsumido a fixar as tenazes em que a vingança
privada poderia ser efetuada.
Num momento posterior, estabelecendo a vingança privada proporcional
ao delito(talião), propondo a composição pecuniária e garantindo a execução- até ter
finalmente chamado para si todo o poder punitivo40.
A composição, por sinal, tem sido considerada a grande herança do direito
penal germânico. Havia, conforme dito alhures, a substituição da vingança privada pela
assunção de vontades, com a consequente busca da paz social por conduto da reparação.
Era o sistema da composição pecuniária (Vehgeld), que muito bem substituía a
vingança privada, na qual predominava a responsabilidade penal objetiva41.
Nas precisas palavras de Aníbal Bruno a porção penal das leis germânicasLeges Barbarorum, da época franca, e outras posteriores a essa compilação- tornou-se,
na sua maior parte, um minucioso tabelamento de taxas penais, variáveis segundo a
gravidade das lesões e também a categoria do ofendido, ou a sua idade ou sexo42.
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3.ILUMINISMO E CONTRATUALISMO
O continente europeu experimentou uma profunda metamorfose durante a
superação da idade média para a idade moderna. Atestou-se uma transformação
verticalizada em diversas áreas existenciais e de atuação do homem. Tais mudanças
modificaram paradigmas dos contextos social, político, estatal, científico, econômico e
religioso.
No seio da economia, atestou-se a mudança do modo de produção, com a
modificação de uma economia agrária e estanque para uma extremamente dinâmica,
baseada no comércio e trabalho assalariado. Como uma consequência lógica da
alteração dos paradigmas econômicos, uma classe social detentora dos meios de
produção das relações comerciais sai do ostracismo passa a ostentar uma posição de
protagonismo: a burguesia.
Sob o prisma estatal, dentro do fenômeno de transição da idade média para
a idade moderna há a formação dos estados nacionais europeus. O poder, que até então
encontrava-se vascularizado, passa a sofrer uma grande centralização. Os novos Estados
veem todo o poder subsumido nas mãos de uma única pessoa: o Rei. Todo o poder
advém deste e a sua vontade, que derivava de origem divina, tinha peso e força de lei. O
Rei detinha para si a prerrogativa de não apenas criar leis, mas também aplicá-las ao seu
livre talante.
No âmbito científico, grandes gênios (Newton, Galileu e Copérnico)
contribuíram de forma decisiva para a mudança de referenciais e paradigmas que
sustentavam os alicerces do antigo regime. Vázquez assevera que A religião deixa de ser
a forma ideológica dominante e a Igreja Católica perde a sua função de guia.
Verificam-se os movimentos de reforma, que destroem a unidade cristã medieval. Na
nova sociedade, consolida-se um processo de separação que a Idade Média unira: a) a
razão separa da fé (e a filosofia da teologia; b) a natureza de Deus (e as ciências
naturais, dos pressupostos teológicos); c) o Estado, da Igreja; e d) o homem, de Deus43.
Todavia o direito penal das idades média e moderna tem como principal
característica a imposição de sanções de extrema crueldade e que subjugavam o réu a
condições terrivelmente degradantes. Tratava-se na verdade de um direito grosseiro,
casuístico e arbitrário, pois nenhuma construção do delito existia; dominado por uma
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ideia de intimidação brutal, com penas extraordinariamente cruéis (açoites, marcas,
mutilações, morte por suplícios)44.
As penas, entretanto, continuavam sendo de extrema crueldade e possuíam
um caráter eminentemente retributivo. O réu não era visto como um sujeito de direitos,
mas apenas como um instrumento de imposição do terror e da autoridade estatal por
meio da intimidação45.
Nesse contexto de barbárie, surge uma reação sob os auspícios do
Iluminismo, movimento filosófico que posteriormente iria influenciar, de forma
decisiva, a eclosão da Revolução Francesa.
O ponto de partida dos ideais iluministas se caracteriza pela defesa da
emancipação humana pelo uso da razão. A fórmula célebre de Kant sapere aude
(ousair saber), o apelo à autonomia do sujeito a partir das suas potencialidades
racionais e o uso da ciência da dissolução da imagem mística e encantada do mundo
são o que melhor caracteriza o pensamento das luzes46.
De forma indesmentível, o iluminismo rompeu com justificativas que antes
alicerçavam todo o poder absoluto, pois o homem passou a ser o centro da existência
humana, em vez de serem utilizadas apenas explicações com fulcro em Deus47. O antigo
regime deixava de ser eminentemente feudal e passava a se modernizar48.
Com tal modernização, uma classe social, que antes estava relegada ao
ocaso, passou a ostentar uma posição de protagonismo: a Burguesia. Daí que tenha sido
neste momento que se colocou pela primeira vez a conflitualidade entre a tradição e o
progresso49.
Rousseau, com a sua obra “Le Contrat Social” lançou a pedra filosofal para
a fundamentação teórica da Revolução Francesa. Através do conceito de “pacto
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social”, o iluminista francês alicerçou a legitimidade do ius puninedi por meio do
Estado “Cada um de nós põe em comum a sua pessoa e todo o seu poder sobre a
suprema direcção da vontade geral; e recebemos colectivamente cada membro como
parte indivisível do todo(...) Esta pessoa política que assim se forma pela união de
todas as outras tinha outrora o nome de cidade e tem agora o e republica, ou corpo
político, que é chamado pelos seus membros Estado quando é passivo, soberano
quando é activo, Estado Soberano quando comparado aos seus semelhantes”50.
Ao colocar o homem no centro do pensamento iluminista, bem como o
desvencilhamento de argumentos divinos, o cidadão deixou de ser visto apenas como
um objeto do poder central e, sob as bandeiras da liberdade, igualdade e fraternidade
desaparece o súbdito, ligado ao soberano através de uma relação exclusiva de
subordinação e sobre quem impendiam apenas deveres, e, em sua substituição,
apareceu o cidadão, participante activo e determinante nos destinos da cidade 51. O
“contrato social” fez florescer o “estado de sociedade” e, como resultante o Estado
burguês, tendo o homem como sua principal razão de ser. Para o autor genebrino Só
haverá democracia onde houver liberdade e igualdade para todos os homens52.
Dentro do entrecho penal, a obra intitulada “Dei delitti e dele pene”, de
autoria de Cesare Bonesana (Marquês de Beccaria), fez severas críticas ao sistema
penal então vigente e lançou ideias que serviriam de base para a reformulação da ciência
penal em todo o ocidente.
Beccaria vivia em Milão, na região da Lombardia, região esta que pertencia
à monarquia austríaca desde a guerra de sucessão espanhola. Beccaria não possuía
formação jurídica, mas era um genuíno representante do Iluminismo, embora não
tentasse alcançar os princípios mais elevados da Filosofia: limitou-se a atuar como
promotor de uma reforma humanitária do Direito Penal53.
Juntamente com Pietro Verri, Alfonso Longo, Giambattista Biffi, Pietro
Secco Comneno, Giusepe Visconti, Sebastiano Franci, Luigi Lambertenghi e Paolo
Frisi, Beccaria funda a Societá dei Pugni, grupo este que tinha como principal
propósito o livre diálogo, sem estatutos ou formalismos. Queriam combater o retrocesso
e a composição social fossilizada. O novo grupo de jovens intelectuais inspirava-se
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entusiasticamente nas idéias do iluminismo francês e assim, acompanhando o espírito
dessa filosofia, reivindicava reformas que modernizassem a sociedade, que rompessem
com as estruturas tradicionais que impediam o progresso e que reorganizasse, por fim,
o conjunto social segundo os parâmetros da razão54.
O citado autor teve como fonte de inspiração para a sua construção teórica
os pensamentos de Claude-Adrien Helvétius e Jean Jacques Rousseau. Em relação a
Helvétius, sua obra “Do Espírito”, exerceu grande influência em Beccaria, na medida
em que o cálculo de utilidades que, no contratualismo hobbesiano-lockeano, leva os
indivíduos à passagem do estado de natureza para o estado social sofre um
aprofundamento psicológico até levar à formação de um novo modelo de abordagem
política55.
Aproveitando os ensinamentos de Rousseau, Beccaria partia do conceito de
Pacto Social. Pontifica Beccaria “Cansados de viver no meio de temores e de encontrar
inimigos por toda parte, fatigados de uma liberdade que a certeza de conservá-la
tornava inútil, sacrificaram uma parte dela para gozar do resto com mais segurança. A
soma de todas essas porções de liberdade, sacrificadas assim ao bem geral, formou a
soberania da nação; e aquele que foi encarregado pelas leis do depósito das liberdades
e dos cuidados da administração foi proclamado o soberano do povo”56. Através desse
trato entre Estado e sociedade, decorria a legitimação para o exercício do ius puninedi
público.
Por via de consequência, o criminoso era encarado como alguém que
descumpriu o Pacto Social. Diante disso, surge a legitimidade do Estado para punir e
manter a paz social. Defende o autor italiano que a pena deveria ter sempre caráter
público. Todo exercício do poder que se afastar dessa base é abuso e não justiça; é um
poder de fato e não de direito; é uma usurpação e não mais um poder legítimo57.
Cumpre ressaltar, todavia, que o descumprimento do Pacto Social por parte
do delinquente não dá ao Estado uma “carta branca” para definir penas ao seu livre
arbítrio. A partir do momento em que há a renúncia a uma franja da liberdade-é
compensado pelo bem- complexo que a segurança colectiva representa-que é, em
contraprestação, concedido(...) Os homens, na lógica interna da contrapartida ínsita da
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ideia de contrato, não cederam gratuitamente a sua liberdade. Fizeram-no tendo em
vista um preciso fim: a defesa das condições essenciais da vida individual e colectiva.
O que implica, bom é de ver, que todas as outras limitações do legislador penal que
não estejam ligadas à efectivação daquele objetivo se devam considerar, pura e
simplesmente ilegítimas58.
Neste diapasão, as penas deveriam ser sempre fixadas por lei. Mais do que
isso, as leis deveriam ser claras, certas e precisas, posto que a incerteza das leis dá
espaço para o cometimento de excessos e comportamentos estúpidos por parte das
autoridades públicas59.
Entendia o autor da Lombardia que a brutalidade das penas do direito penal
do Antigo Regime era um dos componentes essenciais da sua escandalosa ineficácia; o
objetivo da pena era fundamentalmente simbólico; buscava-se aterrorizar60.
Beccaria entendia que as reprimendas penais deveriam ter conotação
eminentemente preventiva, rejeitando qualquer pena que tivesse caráter cruel ou
degradante. Através da prevenção, entendia Beccaria, que a lei penal conseguiria
persuadir os cidadãos ao não cometimento de crimes. Note-se que, mesmo que de forma
embrionária, trouxe o autor italiano conceitos que hoje conhecemos como prevenção
geral e especial61. É melhor prevenir os crimes antes do que ter de puni-los; e todo
legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo 62 (...) o fim,
portanto, não é outro senão o de impedir o réu de fazer novos danos aos seus
concidadãos e de dissuadir os outros de fazer o mesmo63.
Anteviu o autor, de forma arguta, que a pena de morte, bem como a tortura
eram totalmente desprovidas de eficácia e efetividade, pois, em nenhum momento,
poderiam ser entendidas como meios eficientes de redução da criminalidade. A pena de
morte não se apóia , assim, em nenhum direito. É uma guerra declarada a um cidadão
pela nação, que julga a destruição desse cidadão como necessária ou útil64.
Beccaria criticava também o circo de horrores que circundava a execução
da pena de morte, bem como a total ausência de fulcro legal para tal, ao questionar
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quem poderia ter dado a homens o direito de degolar seus semelhantes? Esse direito
não tem certamente a mesma origem que as leis que protegem ; para a maioria dos que
assistem à execução de um criminoso, o suplício deste é apenas um espetáculo; para a
minoria é um objeto de piedade mesclado de indignação65.
Em apertada síntese, pontificava que para não ser um ato de violência
contra o cidadão, a pena deve ser essencialmente pública,pronta, necessária, a menor
das penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e determinada
pela lei 66 . Ademais, além de estritamente necessária, a pena não deveria ter como
finalidade a violência física, mas sim a intimidação do criminoso e da sociedade. A pena
deve ser medida pelo quantum de sofrimento necessário para ser superior ao prazer da
prática do crime67.
A obra “Dos delitos e das penas” representou um grande salto evolutivo no
trato da matéria penal. Beccaria reviu crítico-construtivamente, pode dizer-se, todo o
direito e processo criminal vigentes, não perdendo o ensejo de assinalar os principais
defeitos e sugerir os mais urgentes remédios para os mesmos68.
Certo é que o “pequeno livro”69 trouxe e ainda traz doces inquietações. Essa
obra prima nos faz pensar, ainda hoje, acerca de variados estratos da ciência penal, tais
como: princípio da legalidade, interpretação das leis penais, produção de provas no
processo penal, duração razoável da persecução penal e, claro, sobre a natureza,
finalidade e execução da pena. Não por acaso, tal obra pode ser considerada como
atemporal, ou como afirma Marinucci, faz de Beccaria “um nosso contemporâneo”70.
Houve um rompimento da velha ordem , da velha tradição através das novas
ideias do século das luzes. Beccaria lançou a pedra filosofal do que hoje se entende por
Política Criminal, ao tratar de princípios que hoje são entendidos como basilares deste
ramo do conhecimento (proporcionalidade, ultima ratio e ofensividade). Não por acaso,
Feuerbach intitulou Beccaria como iniciador da política criminal, sublinhando que foi
este quem descobriu o “verdadeiro princípio da legislação penal”, segundo o qual “a
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única verdadeira medida dos delitos é o dano causado à sociedade”71. Com Beccaria,
houve a transposição do direito penal medieval para o moderno.
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4.DAS MISSÕES DO DIREITO PENAL:
A vida em sociedade pressupõe a existência de normas de conduta, de modo
a orientar os indivíduos nas diversas relações que travam diuturnamente entre si,
possibilitando-lhes saber o que é permitido e proibido e, assim, pautarem seus
comportamentos em valores éticos e jurídicos estabelecidos, a fim de que haja uma
convivência social harmoniosa e pacífica.
A missão do direito em geral é orientar a convivência social, prescrevendo
obrigações e proibições. Ao direito penal igualmente cabe a tarefa de exercer esse
controle social. Entretanto, deve-se observar que, para o exercício desse controle, são
confiados ao direito penal os mais intrusivos meios de coerção, que podem resultar,
inclusive, na privação da liberdade.
Tendo como premissa básica a busca da convivência social pacífica, o
direito penal é chamado a intervir quando há ofensa a direitos ou interesses dos
indivíduos 72 .As intensas e drásticas interferências, legitimamente passíveis de serem
impostas pelo Estado com fundamento no direito penal, nos levam a questionar sobre
quais comportamentos deve incidir esse controle, e de que modo ele deve ocorrer.
Responder essa indagação nada mais é do que desvendar a finalidade do direito penal.
Windfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde agrupam, em três grandes
grupos, as correntes de pensamento que se debruçaram sobre as missões que deve
cumprir o direito penal73. Os autores indicam que, para alguns, o direito penal se presta
à proteção de bens jurídicos, suscetíveis de serem lesionados ou terem sua existência
colocada em perigo com determinada conduta.
Continuam a exposição afirmando que outros – aí despontando o
pensamento de Welzel – sustentam que a finalidade do direito penal é a proteção dos
valores da atitude interna de caráter ético-social que existem na sociedade. Esse grupo
de pensamento não nega o princípio da proteção de bens jurídicos. Entretanto, coloca-o
numa relação social mais ampla74. Finalmente, demonstram que há um terceiro grupo –
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capitaneado por Gunther Jakobs - que defende ser a missão do Direito Penal o reforço
do reconhecimento normativo. A pena criminal cumprirá a função de estimular a
confiança no direito, de modo a tornar a infração uma alternativa não viável75.
Dentro da proposta do presente trabalho, far-se-á uma análise detida de cada
grupo, a fim de que haja uma compreensão plena dos principais objetivos e missões do
direito penal enquanto instrumento de controlo social.
4.1

DO

DIREITO

PENAL

ENQUANTO

REFORÇO

DO

SISTEMA

NORMATIVO (GUNTHER JAKOBS):
Gunther Jakobs, penalista alemão oriundo da Universidade de Bohn,
sistematiza o escopo da dogmática penal tendo como seu epicentro o respeito à plena
vigência da norma, através da denominada renormativização. Em sua produção
científica, Jakobs demonstra sua clara influência pelo filósofo alemão Luhmann76, mais
precisamente na sua teoria funcional-sociológica. Neste sentido, o delito seria a lesão
da vigência da norma. A pena sua eliminação77. O direito penal serviria, portanto, para
reafirmar a vigência da norma violada pelo crime.
Dessume-se que, dentro da ótica de Jakobs, a função capital do direito penal
não é salvaguardar bens jurídicos pertencentes à sociedade, mas sim pura e
simplesmente assegurar a vigência da norma78 dentro de conceitos predeterminados e
concretizados por via do legislador79. Para o referido autor o bem jurídico-penal é a
validade fática da norma, isto é, o bem jurídico penal reside na garantia das
expectativas de que o funcionamento da vida social, com sua configuração
estabelecida, e exigida legalmente, não admite condicionamento e que, por
consequência, no caso em que tais expectativas não se vejam cumpridas, elas não serão
de modo algum fraudadas8081.
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O Direito Penal, dentro da ótica de instrumento concretizador da eficácia
normativa, possui caráter eminentemente sancionador e acaba por relegar o
indivíduo/infrator a uma posição secundária82.
Não por acaso, Jakobs inicia o trato da Parte Geral em sua obra pelo estudo
e conceituação da Pena (der Bergriff der Strafe) e desenvolve toda sua catilinária
partindo da premissa que o direito penal tem em sua gênese uma natureza normativa e o
desrespeito a esse complexo de normas ensejará a imposição de uma reprimenda. A
pena, nesse sentido, se prestará como um agente influenciador de viés psicológico de
fidelidade ao direito. Jakobs utiliza, de forma derivada, da negação da negação de
Hegel.
Na filosofia hegeliana, existe uma vontade geral que se traduz por meio do
direito abstrato. No momento em que um indivíduo delinque, o seu comportamento
criminoso acaba por negar essa vontade geral. O substrato da pena é restituir a harmonia
social (vontade geral) por meio de uma negação83. A norma (tese) é violada (antítese),
e a sanção (síntese) restaura a sua vigência84.
De forma indesmentível, chega-se à conclusão de que o Estado, ao aplicar
sanções referentes ao cometimento de um delito, não está salvaguardando bens jurídicos
individuais. Tal proteção caracteriza-se como desimportante. A pena não se aplica por
si mesma, pura e simplesmente como uma retribuição automática, como um castigo
pelos fatos lesivos causados aos bens das pessoas, mas sim como uma reafirmação da
vigência destas orientações normativas de comportamento85.
Neste espectro, o normativismo monista (funcionalista-sistêmico) de Jakobs
apregoa a fossilização da enunciação funcionalista, na medida em que o direito penal
não conhece nenhum limite externo no momento da sua criação e do desenvolvimento

significado entre a infração da norma e a pena, e não das consequências externas da conduta. Se o
importante não é o plano externo, a pena (ou o direito penal) não tem por função evitar a lesão de
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de sua estrutura. Jakobs, por sua vez, incorporando fundamentalmente a teoria dos
sistemas sociais de Luhmann, concebe o Direito Penal como um sistema normativo
fechado, autorreferente (autopoiético) e limita a dogmática jurídico-penal à analise
normativo-funcional do Direito positivo86.
Neste diapasão, para Jakobs, a norma, ainda que de caráter severo, possui
um viés de criação espiritual. Seria algo que tem sentido na sua mais profunda essência,
na medida em que há uma conformação daquilo que deve ser ou que não deve ser no
mundo em concreto. Isso significa que uma norma não será ceifada apenas com fatos,
mas pura e simplesmente com manifestações em sentido diverso87.
Havendo a afronta à norma, surge a obrigação de se corrigir o infrator por
conduto do direito penal. Segundo o autor, a pena confirma a norma violada e
fundamentada, através da dor penal, sua fundamentação cognitiva

88 89

. Tal

possibilidade punitiva surge pelo fato de que o Direito atrela-se umbilicalmente com a
faculdade de coagir. O direito não deve ser, por isso, uma simples questão especulativa,
senão deve poder orientar realmente e, neste sentido, a vida cotidiana90.
Merecem ser tecidas algumas reflexões em relação ao raciocínio
normativista desenvolvido por Jakobs. Inicialmente, se por um lado não se tem dúvida
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de que a pena criminal contribui para estabilização da norma, por outro tem-se que essa
função não é um fim em si mesmo91.
Primeiramente, a concepção de Jakobs transforma a norma em um objeto
per se legítimo de proteção, quando, em verdade, a norma não quer proteger-se a si
mesma, e sim a bens jurídicos. A missão do direito não é garantir sua própria
incolumidade. Com acerto cirúrgico, preceitua Figueiredo Dias que a protecção da
vigência da norma tem por pressuposto irrenunciável a protecção de um bem jurídicopenal, não podendo surgir como fonte autônoma de legitimação, mas unicamente como
finalidade derivada e secundária face à protecção de um bem jurídico-penal
claramente definido92.
Por outro lado, ao afirmar que não existe nenhum conteúdo genuíno das
normas penais, mas sim elementos tais como regidos pelo respectivo contexto da
regulação 93 , Jakobs não permite que se extraia do comportamento criminoso uma
determinada qualidade, autônoma ao conceito formal de crime e que o legitime, já que
crime será aquilo que o legislador regular como tal, sendo a missão do direito penal
garantir a eficácia daquela norma. Ou seja, a formatação material de bem jurídico acaba
desprovida de qualquer conteúdo crítico, uma vez que, para Jakobs, o verdadeiro bem
jurídico penal a ser protegido é a validez fática das normas, porque somente assim se
pode esperar o respeito aos bens que interessam ao indivíduo e ao convívio social9495.
Tal posição reputa-se como temerária, na medida em que se impede uma
análise crítica da legislação e reduz a função de garantia ambicionada pelo direito
penal, bem como se abre brechas para o cometimento de excessos e abusos
legislativos 96 . O jurista, diante de um dado sistema social, não deve questionar sua
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legitimação nem a justiça, problemas estes alheios ao direito penal 97 . Em outras
palavras, teria o legislador um cheque em branco no momento da sua produção
legiferante, uma vez que não haveriam limites de ordem sócio-jurídica para o exercício
do poder punitivo estatal98.
No escólio de Alessandro Baratta, a teoria de Jakobs acaba por inverter a
ordem natural do sistema jurídico, ao não considerar premissas pré-jurídicas as quais
determinam os critérios de extensão da resposta penal (intensidade), e sim os utiliza
como regulamentação normativa do Direito penal99.
De forma muito arguta pontifica Bonavides que, ao se admitir a construção
teórica esposada por Jakobs como verdadeira, haveria uma total inversão da lógica do
organicismo constitucional, uma vez que resultaria na odiosa sobreposição do político
em detrimento do jurídico, bem como a submissão do homem ao sistema, passando
aquele a ostentar não uma posição de protagonismo, mas sim de coadjuvância. Haveria
também uma tendência insofismável à tecnocracia e ao totalitarismo100.

in Dogmática de Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedade. p. 29. Civitas
Ediciones, 2004.
97
MALARÉE,HERNAN, 2003, p.25;
98
Bittencourt concorda com o raciocínio crítico relativo à falta de freios à produção legislativa penal de
Jakobs, desenvolvido por Andrei Zenkner Schmidt, citando a seguinte passagem “o limite imposto ao
sistema é o limite necessário para que ele se torne estável , e, aqui, chegaremos à perigosa conclusão
de que , em relação à validade do Direito Penal, os fins poderiam justificar os meios.
Consequentemente, um Direito Penal cujas finalidades sejam buscadas, exclusivamente, em atenção à
prevenção-geral-positiva (reintegração do ordenamento jurídico), poderá legitimar um sistema de
máxima intervenção ilimitada e, ao mesmo tempo em que possui condições de se acomodar bem às
novas demandas impostas pela pós-modernidade ao Direito Penal, possuiria o risco de abrir
completamente as comportas para qualquer sistema político buscar a sua legitimação” in Tratado de
Direito Penal, Vol.I, pgs. 124 e 125. Editora Saraiva, 2012.
99
BREIER, RICARDO, 2003, p. 487;
100
Para Paulo Bonavides “todas as concepções sistêmicas do Direito ou da Constituição, caso vinham
efetivamente a esboçar-se: é que elas podem conduzir a uma desintegração do ‘jurídico’ pelo
‘político’, afrouxando os laços da juridicidade e da constitucionalidade ou ampliando estes conceitos
a um grau de politização não tolerável, de efeitos tão irreparavelmente negativos e funestos, que
importariam o sacrifício do homem ao sistema, da liberdade ao ordenamento, inaugurando assim, em
última análise, uma versão mais aperfeiçoada de totalitarismo jurídico e político, dissimulado na
legitimidade tecnocrática, perante a qual sucumbiram, enfim, os valores a pessoa humana, aqueles
que a tradição do ocidente em vão tentaria amparar” in Curso de Direito Constitucional. p.106.
Malheiros, 2008.

34

4.2 DO DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DOS
VALORES

DA

ATITUDE

INTERNA

DE

CARÁTER

ÉTICO-SOCIAL

(WELZEL):
Hans Welzel desenvolve sua teoria neo-ontologicista como uma reação ao
positivismo exacerbado do neo-kantismo. Nessa perspectiva, Welzel criticava de forma
categórica a posição neo-kantista de negar a possibilidade da influência dos valores de
viés ético-social dentro do ordenamento jurídico101.
Assim sendo, de maneira diametralmente oposta à teoria que o precedeu,
Welzel testificava que a realidade ôntica não é mero receptor passivo das valorações
jurídicas, senão apenas que são conceitos científicos jurídicos que não fazem mais do
que espelhar fragmentos parciais daquela102.
Entendia Welzel que a natureza do sistema jurídico não é determinada pelos
valores, mas sim antecipadamente organizada, arrimada numa conotação ontológica
prévia e limitadora das valorações jurídicas103. Conclui Busato, ao analisar a teoria de
Welzel que não é o método que condiciona o objeto do conhecimento, mas sim o
contrário104.
Dentro de uma premissa lógico-objetiva 105 , o direito deve ser encarado
como um instrumento regulatório da realidade. A realidade fática possui uma ordem
natural, não podendo o direito ansiar superar essa lógica. Por conseguinte, só deve o
direito penal agir após uma valoração ontológica prévia da realidade que o cerca.
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Welzel, portanto, discordava da cisão entre as realidades axiológica e
ontológica, bem como negava a separação dos aspectos objetivos e subjetivos do delito,
ou seja, somente era conferido ao direito a faculdade de regular aquilo que estava
preconcebido pelas leis da natureza, sem que seja possível ao primeiro ultrapassar os
limites desta última106107.
Hans Welzel construiu o seu raciocínio partindo da premissa de que alguns
elementos decorrentes da vida real devem ser utilizados como alicerces para o modelo
de responsabilização penal. Desta feita, toda ação humana possui uma finalidade, e esta
se materializa na capacidade de entendimento no que diz respeito ao resultado ou
previsibilidade de um resultado antijurídico.
Neste ponto, aduz o autor supracitado que a missão do direito penal não é
apenas salvaguardar bens jurídicos. Tal limitação seria um objetivo de viés negativopreventivo, policial preventivo. Mais do que isso, la misión central del derecho penal es
de naturaliza positiva ético-social 108 . Ou, nas palavras de Miguel Abel Souto “el
Derecho penal persigue, según Welzel la ganancia duradera que consiste em el
consciência del ciudadano continuamente fiel al derecho”109.
O Direito Penal deve exercer a sua tutela punitiva quando, nas palavras de
Welzel, houver o cometimento de uma transgressão em desfavor dos valores
fundamentales del sentir jurídico 110 .A inviolabilidade destes valores forma o juízo
ético-social de todos os cidadãos. Se, por conta de uma conduta finalística, o agente
produzir um resultado de desvalor jurídico, nasce a prerrogativa punitiva.
Welzel gizava que a pena deveria ser aplicada somente em casos de
desrespeito aos supracitados valores éticos-sociais, não podendo ser jamais com
interesses políticos. La pena debe ser solamente la retribución, medida según la
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magnitud de la culpa, y no una medida finalista preventiva, determinada según la
duración de la peligrosidad de autor111.
Fazendo um paralelo com a ciência histórica, o autor alemão em tela
desenvolveu sua teoria numa conjuntura onde reinava um implacável positivismo
jurídico, em decorrência do Estado Nazista ter primado pela procura de valores
puramente legais, a fim de que houvesse uma justificativa jurídica para a barbárie. Para
tanto, o III Reich estribou-se principalmente na doutrina de Mezger. Após a queda do
Estado Hitleriano, Welzel encontrou um ambiente propício para desenvolver sua teoria
ontológica112.
Houve um certo renascimento do Direito Natural, como limite clássico ao
Direito positivo113, e o ontologismo de Welzel buscou também na natureza das coisas
limites à liberdade de decisão do legislador 114 . Com a mudança significativa de
referenciais metodológicos, as críticas que se seguiram ao causalismo foram uma
consequência lógica115. A teoria finalista, em outros termos, nada mais foi do que uma
reação voraz aos preceitos positivistas e neokantistas.
Certo é que a teoria de Welzel trouxe novos paradigmas no que diz respeito
ao estudo do delito, bem como a missão do Direito Penal. Superou-se a análise
puramente objetiva da ação (causalismo), onde a vontade final do agente não era
analisada na conduta do agente, mas sim na culpabilidade. Ademais, o Direito Penal
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produjo la expansión del finalismo después de la segunda guerra mundial. Porque la extraordinária
difusión de la acción finalista y del nuevo sistema de derecho penal que elaboró Welzel con base en
la misma, se produjo solo después de la segunda guerra mundial. Se produce entonces en Alemania
uns crisis del positivismo jurídico, como consecuencia de las experiências del nacional-socialismo,
que dio lugar a una revisión crítica de la filosofia jurídica neokantiana” in Ontologismo e
normativismo en el finalismo de los años cincuenta. p.46. Editora Marcial Pons. Madrid, 2003.
113
Nessa passagem, Wilson Frank Junior demonstra como a teoria de Welzel contribuiu para a limitação
do poder punitivo estatal pós-nazismo “De fato, Welzel merece os louros que lhe são concedidos, e
não poderia deixar de ser diferente, pois o finalismo proporcionou significativos avanços na doutrina
do direito penal, especialmente no que concerne à teoria do delito. A orientação segundo valores da
vida em sociedade, que representam garantias contra o positivismo e às arbitrariedades estatais,
a relevância da adequação social como critério limitador do tipo penal, a análise da conduta humana
como algo invariável e ontológico” in Sobre o reconhecimento incoerente do dolo eventual no âmbito
do finalismo. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012.
114
BITTENCOURT, CEZAR ROBERTO, 2012, p.117;
115
Welzel demonstra uma crítica ácida e, porque não irônica, dos postulados causalistas “la espina dorsal
de la acción final es la voluntad, consciente del fin, rectora del acontecer causal. Ella es el factor de
dirección que configuirae l suceder causal externo y lo corivierte, por tanto, en una acción dirigida
finalmente; sin ella quetlaría destruida la acción en su estructura y sería rebajada a un proceso causal
ciego” in El nuevo sistema de Derecho Penal. Euros Editores. Buenos Aires, 2004.
112

37

deve basear-se em descrição de fatos, uma vez que o seu escopo não é apenas a tutela de
bens jurídicos, mas também tal tutelado ligada umbilicalmente com valores socais.
Em suma, a teoria em análise importou na quebra de paradigmas antes
estabelecidos e tidos como absolutos. Sob o ponto de vista jurídico-metodológico, nas
palavras de Bacigalupo, que seria a configuração do sistema dogmático segundo esta
imagem de realidade ético-social, a função do direito penal como proteção de bens
jurídicos por meio dos valores da ação116.
Apesar da força do raciocínio teórico e do brilhantismo e vanguardismo das
idéias articuladas por Hans Welzel acerca das missões conferidas ao Direito Penal,
algumas observações merecem ser trazidas ao presente trabalho.
A perspectiva ético-social defendida por Welzel117 permite uma indesejada
ampliação do objeto de proteção, uma vez que tolera não apenas a punição de
comportamentos que lesionem ou causem perigo a bens jurídicos, mas também de
comportamentos ético-moralmente reprováveis desprovidos de qualquer ofensividade.
Por outro lado, a tutela de valores da ordem social por meio da ameaça da
pena criminal pode importar na imposição desses valores morais a um determinado
grupo de pessoas que os repugne, o que não seria compatível com uma sociedade plural.
Com efeito, pretender impor determinados comportamentos ou padrões de conduta
valendo-se da ameaça da pena criminal, tão-só porque contrários à moral dominante,
acaba por aniquilar o direito à diferença e a possibilidade de livre desenvolvimento do
ser humano, tal como melhor lhe convier.
Essa crítica não passou despercebida por Figueiredo Dias, que afirma não
ser função do direito penal tutelar a virtude ou a moral, pois o Estado deve respeitar a
liberdade de consciência de cada um e, citando Tomás de Aquino, arremata que não
deve o legislador seduzir-se pela tentação de tutelar, com os meios do direito penal,
todas as imoralidades118.
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Nesse sentido também se manifestam Hassemer e Muñoz Conde ao
comentarem o pensamento welzeliano. Afirmam que não assiste ao direito penal
proteger simultaneamente bens jurídicos e valores ético-sociais, hipótese em que a
função de proteção de bens jurídicos se faria inexistente, uma vez que o elástico
conceito de ‘valores ético-sociais’ levaria à indeterminação daquele. Os autores
propõem, assim, que a função de proteção de valores apenas seja efeito secundário e
desejável da proteção dos bens jurídicos119.
4.3 DO DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE BENS
JURÍDICOS :

Seguindo a proposta do presente trabalho, iremos discorrer acerca do
entendimento de que a missão maior do Direito Penal se consubstancia na proteção de
bens jurídicos. Todavia, antes de tratar diretamente da questão posta em tela, necessário
se faz que se conceitue o que vem a ser bem jurídico. Mais do que isso, além da
definição, far-se-á uma análise da sua caracterização pela estrada da história, bem como
sua limitação no que tange ao exercício do ius puninedi.
Veremos que definir com precisão cartesiana o que vem a ser o bem jurídico
para fins de tutela do Direito Penal se traduz numa das mais difíceis tarefas para a
doutrina penalista, sendo um verdadeiro desafio a ser superado, posto que o bem
jurídico possui a prerrogativa de determinar o que pode ser eventualmente caracterizado
como passível de criminalização.
Será analisado também que a precisão cartesiana citada alhures é um
objetivo carregado com uma aura de extrema dificuldade. Como preceitua Costa
Andrade, discorrendo sobre os óbices relativos à exatidão posta em prova, aduz que “ a
noção de bem jurídico não pôde, até o momento presente, ser determinada- e talvez
jamais o venha a ser- com uma nitidez e segurança que a permita converter em
conceito fechado e apto à subsunção, capaz de traçar, para além de toda a dúvida
possível, a fronteira entre o que legitimamente pode e não pode ser criminalizado”120.
Certo é que estudar de forma consistente o bem jurídico é buscar o real
sentido da existência do Direito Penal, sendo uma verdadeira pedra angular de todo o
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direito penal 121 . Será demonstrado que se trata de uma tarefa impregnada de
imprecisões122 e obstáculos123.
Todavia, como preleciona Zaffaroni “é por isso que o bem jurídico
desempenha um papel central na teoria do tipo dando o verdadeiro sentido teleológico
à lei penal. Sem o bem jurídico, não há um ‘para quê?’ do tipo e ,portanto, não há
possibilidade alguma de interpretação teleológica da lei penal. Sem o bem jurídico,
caímos num formalismo legal, numa pura ‘jurisprudência de conceitos’”124125.
Passemos ao estudo evolutivo do instituto jurídico inicialmente conhecido
como dano social (Beccaria e Hommel), passando pela terminologia “lesão a direito”
em Feuerbach, posteriormente o “conceito de um bem a ser definido por lei” por
Birnbaum (Gut, Welches uns rechtlich zusteht)126, culminando com Liszt , Binding e
Ihering chegaram ao conceito de “bem jurídico”.
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4.3.1 DO SURGIMENTO DA CONCEITUAÇÃO DE BEM JURÍDICO-PENAL :

Conforme salientado anteriormente, o iluminismo importou num salto
qualitativo no estudo dos conceitos penais. Abandonou-se a explicação teológica para o
fenômeno do crime. A partir da revisão de tais paradigmas, não era mais a vontade
divina que fundamentava o direito de punir, mas sim conceitos científicos pautados em
normas previstas na natureza humana (conceito antropológico). Não por acaso, se
afirma que durante o período da ilustração há o início da fase moderna e científica do
Direito Penal. Ou nas precisas palavras de Kant, o iluminismo conseguiu fazer o homem
sair de sua culpável imaturidade.
É cediço que a escola iluminista iniciou a construção da conotação do bem
jurídico-penal, com a criação de limites ao exercício do ius puniendi, por conduto de
corolários fundamentais (princípio da legalidade e seus desdobramentos) 127 para o
Direito Penal até os dias atuais.
Assentou-se a proposição que se funda na ideia de que só haverá a
possibilidade de punição estatal se ocorrer a ofensa a um direito subjetivo alheio, bem
como a presença de uma danosidade social 128.
Posteriormente, salienta Costa Andrade que coube a Feuerbach129, no início
do Século XIX, a primeira tentativa de se trazer uma definição científica e crítica do
conceito material de crime em detrimento da ordem jurídica vigente. Neste diapasão, o
autor definiu o delito como uma “violação de um direito subjectivo do cidadão ou do
próprio Estado”130.
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A partir desse momento, Feuerbach inaugura uma nova fase do Direito
Penal, principalmente por tratar a “danosidade social” como um elemento fundamental
na conceituação do que vem a ser o crime sob o enfoque material. De forma
consequente, há uma natural cisão com o status que ante.
Feuerbach separou o direito da moral, ou seja, a afirmação máxima do
princípio liberal e jusnaturalista da autonomia do direito face à moral131132.
Em 1834 Birnbaum publicou o artigo Uber das Erfordernis einer
Rechtsverletzung zum Begriff des Verbrechens, o que representou o início do trato
doutrinário do bem-jurídico, a despeito do autor não ter utilizado o termo em seu
sentido preciso133.
Por outro lado, o crime passa a ser estudado e entendido sob o pálio de
novos referenciais, notadamente a relevância dada à questão da lesão a determinado
bem pertencente a outrem.
Birnbaum conceitua bem jurídico como sendo um “bem material,
pertencente a um particular ou à coletividade, pela sua natureza susceptível de
violação, e ao qual o Estado atribui tutela”134. Desta forma, o referido autor dá uma
nova roupagem ao conceito de danosidade social, na medida em que há uma clara
mudança nos referenciais interpretativos do conceito de crime. Nesse sentido, Costa
Andrade aduz que o epicentro da análise do fenômeno do crime estava nos direitos em
si, através das relações entre os homens reconhecidas pelo ordenamento jurídico.
A partir de Birnbaum, são os bens que passam a ostentar uma posição de
protagonismo, bens estes que seguramente nos pertencem; o que implica a persistência
da relação com o homem, mas não prejudica a acentuação do carácter concreto,
objetivo e positivo 135 . Isso significa que a concepção de bem jurídico na ótica de
Birnbaum assumiu uma carapaça individualista, identificador do bem jurídico com os
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interesses primordiais do indivíduo na sociedade, nomeadamente a sua vida, o seu
corpo, a sua liberdade e o seu patrimômio136.
Em suma, Feuerbach e Birnbaum trouxeram relevantes contributos no trato
do bem jurídico para fins penais, na medida em que Feuerbach tratava da
“disfuncionalidade das perturbações ou frustrações a nível de intersubjetividade,
privilegiada pela compreensão do crime como lesão de um direito subjectivo”,
enquanto Birnbaum trouxe um novo parâmetro à conotação da danosidade social. Além
disso, entendia o autor que a lesão do bem jurídico aponta antes para o mundo exterior
e objetivo de que preferentemente relevam as coisas valoradas como bens jurídicos137.

4.3.2 POSITIVISMO NATURALÍSTICO (VON LISZT) E POSITIVISMO
LEGALISTA (BINDING):

Conforme visto alhures, Feuerbach e Birnbaum lançaram a pedra filosofal
no que diz respeito à tratativa do bem jurídico penal como uma matéria de significância
central dentro do estudo doutrinário criminal.
Todavia, pode-se afirmar que a partir de Lizst e Binding o bem jurídico
passa a ser construído e compreendido dentro de uma epistemologia puramente
científica. E o marco histórico se deu com a promulgação do Código Penal do império
(1871) e do primeiro tomo da obra Die Normem de Binding.
Certo é que a codificação germânica e a obra de Binding foram decretórios
para solidificação de novos rumos na análise do bem jurídico, principalmente por este
passar a ostentar uma posição central no sistema dogmático penal, bem como um
momento privilegiado do novo discurso político-criminal138.
Nesse momento, o positivismo se estabelece como a principal escola penal,
notadamente por seus fundamentos e critérios metodológicos. Muito por conta do
enorme sucesso das ciências naturais e exatas, a interpretação do direito penal passou
por uma profunda mudança de paradigmas. Nas palavras de Costa Andrade, houve uma
descosmologização e um desencantamento do direito penal 139 . Isso significou o
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desenlace não apenas com as construções jusnaturalistas, como também do
hegelianismo.
Franz Von Liszt, autor pertencente à Escola de Munique, partia da premissa
de que o Direito tem com fito principal a proteção de interesses da vida humana. Para
Liszt, essa função de guarita se traduz na própria essência do direito, a força que o
produz.
Para o autor vienense, os bens jurídicos são os interesses que o direito
agasalha. Em outros termos, seria o bem jurídico o interesse juridicamente protegido.
Os bens jurídicos são todos aqueles que despertam interesse na coletividade. O interesse
antecede o direito, mas somente a proteção jurídica o modifica para o status de bem
jurídico140.
Assim sendo, o sistema jurídico não tem o condão de fazer surgir o
interesse. Muito pelo contrário, na ótica de Liszt este preexiste ao ordenamento e
somente com a lei há a transformação de interesse para bem jurídico141. Valores como a
inviolabilidade do domicílio, liberdade pessoal e inviolabilidade de correspondência já
eram considerados interesses fundamentais muito antes que qualquer Constituição ou
codificação.
Von Liszt pregava também que a norma é o verdadeiro instrumento de
proteção dos bens jurídicos, servindo esta como uma espécie de blindagem contra
eventuais arbítrios do poder estatal, isto é, o principal escopo da reprimenda insculpida
na norma é dar suporte aos bens jurídicos142.

Von Liszt assim conceitua o bem jurídico “Todo direito existe por amor dos homens e tem por fim
proteger interesses da vida humana. A protecção de interesses é a essência do direito, a idéia
finalística a força que o produz. Chamamos bens jurídicos os interesses que o direito protege. Bem
jurídico ê, pois, o interesse juridicamente protegido. Todos os bens jurídicos são Interesses humanos,
ou do individuo ou da çollectividade. É a vida, e não o direito, que produz o interesse; mas só a
protecção jurídica converte o interesse em bem jurídico. A liberdade individual, inviolabilidade do
domicilio, o segredo epistolar eram interesses muito antes que as cartas constitucionais os
garantissem contra a intervenção arbitraru do poder publico. A necessidade origina a protecção e,
variando os interesses, variam tambem os bem jurídicos quanto ao numero e quanto ao género” in
Tratado de Direito Penal Allemão. P.93. Rio de Janeiro, 1899.
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Não pairam dúvidas de que a maioria dos fundamentos atuais sobre o
conceito e a importância dos bens jurídicos está construída a partir das noções de Von
Liszt143. A grande colaboração do autor austríaco foi ter trazido um conceito material de
bem jurídico que sobrepuja o simples organicismo legal, sendo aquele um elemento de
balizamento do ius puninedi do Estado.
A despeito de não ter especificado de forma precisa quais seriam os
interesses da vida passíveis de ser taxados como bens jurídicos, bem como quais não
mereciam elevados a tal nível de proteção, resta inegável que Liszt trouxe as bases de
uma teoria geral do bem jurídico dentro do direito penal144.
Contemporâneo de Von Liszt, Karl Binding também se notabilizou por ser
um expoente do Positivismo Jurídico. Reza a doutrina que coube a ele a criação do
termo “bem jurídico” (Rechtsgut). Costa Andrade, citando Kaufman diz que coube a
Binding os louros de ter conferido ao bem jurídico “o direito de cidadania na
dogmática jurídico-penal”145.
Binding conceituou o bem jurídico como sendo “ tudo que, aos olhos do
legislador, tem valor como condição para uma vida saudável dos cidadãos”, ou seja, o
bem jurídico poderia ser caracterizado como tudo aquilo que o legislador entendesse ser
passível de proteção pelo Direito Penal e que trouxesse uma sensação de bonança social.
Neste contexto, ao legislador é conferido um elevado grau de
discricionariedade para tachar o que pode ser bem jurídico e, por conseguinte, definir de
que forma o Direito Penal vai atuar. Por outro lado, é absolutamente vedado ao
estudioso do direito sugerir e, muito menos definir, o que seria um bem jurídico para
efeito de proteção penal. A ele só resta se resignar ao que foi anteriormente delimitado
como bem jurídico pelo legislador146.
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Ademais, afirmava o autor que o crime é uma ceifa a um direito subjetivo
do Estado, e não da vítima. Luis Regis Prado conclui “ Segundo Binding, o delito
atinge um direito do Estado. Mas estabelece ele uma correlação entre as normas e os
bens jurídicos: ‘toda agressão aos direitos subjetivos se produz mediante uma agressão
aos bens jurídicos e é inconcebível sem estes’(...) o que realmente importa é a
resolução legislativa de proteger juridicamente um bem”147.
Como via de consequência lógica, o indivíduo encontrava-se num estado de
absoluta sujeição ao poder estatal. Para Binding, não poderia haver um equívoco mais
grave do que compreender a análise do bem jurídico sob o enfoque individualista e
pretender fazer uma estratificação do que seria um bem jurídico de um cidadão e um
pertencente ao Estado. A eficácia corrosiva da lesão do bem vai muito além da esfera
jurídica do indivíduo. O bem jurídico é um conceito da ciência do direito público e não
do direito privado. O bem jurídico é sempre bem jurídico da totalidade, por mais
individual que ele possa aparentemente ser148.
Tal concepção reducionista do conceito de bem jurídico serviu
posteriormente de supedâneo para a justificação do direito penal nacional-socialista
alemão do III Reich, ao definir que o delito seria a traição à pátria, ao povo e não ao
titular efetivo do direito subjetivo149.
Resta indesmentível o legado deixado por Karl Binding no manejo e estudo
do bem jurídico, conforme detidamente analisado anteriormente. Todavia, algumas
ponderações merecem ser trazidas a lume. Inicialmente, ao afirmar que o bem jurídico
seria tudo aquilo que o legislador entendesse como tal, Binding refreia
consideravelmente a essência do conceito material de crime, ceifando a relevância da
investigação pré-jurídica, a conferir ao delito um conceito formal150.
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E mais, sendo a norma a única e verdadeira fonte de manifestação do bem
jurídico, o conceito deste se esvazia ao se submeter única e exclusivamente ao livre
talante legislativo do que pode ser criminalizado ou descriminalizado. Tal excesso de
autonomia não se harmoniza com os preceitos do conceito material de crime construídos
desde os alicerces iluministas. Binding rechaçava peremptoriamente a utilização e
atribuição de conceitos pré-jurídicos no momento da caracterização do que seria uma
lesão a um bem jurídico. Para Binding, não há direitos inatos, são sempre criados pela
lei, atribuídos e não simplesmente reconhecidos151.
Por fim, a livre prerrogativa legiferante de rotular o que é crime ou não, ao
mesmo tempo desprezando critérios que o comportamento deve assumir para que o
legislador se encontre legitimado a submeter a sua realização a sanções criminais,
acaba por apequenar o conceito de bem jurídico. Em arremate, a proposta puramente
positivo-legalista não permite ligar a questão do conceito material de crime ao
problema em que aquela verdadeiramente se inscreve, a saber, ao problema da função
e dos limites do Direito Penal152.

4.3.3 DO BEM JURÍDICO COM FUNÇÃO DE TUTELA DE BENS JURÍDICOS
DOTADOS DE DIGNIDADE PENAL (FIGUEIREDO DIAS E CLAUS ROXIN):

Empós a breve digressão histórica anteriormente feita, o presente trabalho
irá ater-se a fazer a dissecção da posição expedida por Roxin e Figueiredo Dias, onde a
função precípua do Direito Penal se constitui na proteção de bens jurídicos com
dignidade penal, sendo estes entendidos como bens jurídicos dignos de pena e carentes
de punição153.
Tal posição se opõe de forma peremptória ao arcabouço teórico desvelado
por Binding, no sentido de que a atividade legislativa não encontraria limites no
momento de definir o que seria um bem jurídico passível de guarida pelo Direito Penal.
A premissa ora esposada entende que a teoria do bem jurídico floresce com
o principal fito de limitar o poder de punir, tendo como supedâneo o conceito material
de crime, ou seja, cabe ao Direito Penal a proteção de bens jurídicos com tenacidade
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constitucional, e não valores de ordem ideológica, religiosa, política ou moral154. Nesse
sentido, Figueiredo Dias utiliza um pressuposto teleológico-funcional e racional, ou
seja, o conceito moderno material de crime resulta de uma missão atribuída ao direito
penal de tutela notadamente subsidiária de bens jurídicos cuja lesão (danosidade social)
necessite, inevitavelmente, de uma reprimenda.
A presente teoria preconiza que o direito penal mantém um diálogo intenso
com a Lei Fundamental155. Entre esses diplomas legais deverá existir não apenas um
liame de identidade, mas sim de analogia substancial, fundada numa essencial
cobertura de sentido156. Ou seja, a Constituição assume um papel de ambivalência em
relação ao direito penal: serve tanto de fonte legitimadora, como também um
instrumento de limitação.
Conforme asseverado em momento pretérito do presente trabalho, trazer um
conceito preciso e estático de bem jurídico é uma tarefa quase impossível. Mas nem por
isso a teoria do bem jurídico perde o seu valor. Muito pelo contrário, é justamente esse
caráter dinâmico e de mutabilidade que traz a riqueza da temática.
Mas dentro de balizamentos gerais, Roxin pontifica que “a missão do
direito penal consiste em assegurar aos cidadãos uma convivência livre e pacífica,
garantindo todos os direitos jurídico-constitucionalmente estabelecidos. Se esta missão
é denominada, de modo sintético, pela ideia de proteção de bens jurídicos, então estes
bens corresponderão a todas as condições e finalidades necessárias ao livre
desenvolvimento do indivíduo, à realização dos seus direitos fundamentais e ao
funcionamento de um sistema estatal construído em torno dessa finalidade”157.
É nessa ótica que os bens jurídicos amparados pelo direito penal são
entendidos como instrumentos materializadores de valores com quilate constitucional,
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sendo tais valores tarimbados como direitos fundamentais (dignidade da pessoa
humana, direitos sociais, ordem econômica). Como via de consequência, é desta forma
que os bens jurídicos se convertem em bens com dignidade jurídico-penal158.
Demonstrada a relação siamesa entre Constituição e Direito Penal,
Figueiredo Dias preleciona que o artigo 18º-2159160 da Carta Magna Lusa robora o vetor
diretivo dos bens jurídicos que merecerão a guarida do Direito Penal. Do artigo em
análise, dessume-se um claro propósito normativo de blindar direitos e garantias
individuais e coletivos, ou seja, a Carta Maior nos revela aquilo que pode resultar numa
reprimenda penal161.
Tal raciocínio é endossado por Faria Costa, no sentido de que a função
cardinal do Direito Penal é a salvaguarda de bens com dignidade penal, sendo esta
função prevista de maneira expressa no ordenamento jurídico português (art.40 do
Código Penal)162. Em suma, a proteção de bens jurídicos com dignidade penal possui
uma profunda relação de sinergia com o Princípio da Fragmentariedade (tema que será

Nos ensina com a clareza que lhe é peculiar, Figueiredo Dias “Logo por aqui se deve concluir que um
bem jurídico político-criminalmente tutelável existe ali- e só ali- onde se encontre reflectido um valor
jurídico-constitucionalmente reconhecido em nome do sistema social total e que, deste modo, se pode
afirmar que ‘preexiste’ ao ordenamento jurídico-penal. O que por sua vez significa que entre a ordem
axiológica jurídico-constitucional e a ordem legal-jurídico-penal- dos bens jurídicos tem por força de
verificar-se uma qualquer relação de mútua referência. Relação que não será de ‘identidade’, ou
mesmo só de ‘recíproca cobertura’, mas de analogia material, fundada numa essencial
correspondência de sentido e- do ponto de vista da sua tutela- de fins. Correspondência que deriva,
ainda ela, de a ordem jurídico-constitucional constituir o quadro obrigatório de referência e,ao mesmo
tempo, o critério regulativo da atividade punitiva do Estado. É nesta acepção que os bens jurídicos
protegidos pelo direito penal devem considerar-se concretizações dos valores constitucionais expressa
ou implicitamente ligados aos direitos e deveres fundamentais e à ordenação social, política e
econômica. É por esta via –e só por ela, em definitivo- que os bens jurídicos se ‘transformam’ em
bens jurídicos dignos de tutela penal ou com dignidade jurídico-penal, numa palavra, em bens
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abordado oportunamente no presente trabalho). Bens como a vida, patrimônio,
integridade física e dignidade sexual estão sob o manto restrito do Direito Penal163.
Não resta um sopro de dúvida de que a Constituição, enquanto lex
fundamentalis de um Estado Democrático de Direito, não só legitima a concepção
teórica bem jurídico, como também funciona como referencial limitador do exercício do
ius puninedi estatal 164 . Conclui-se que o Derecho Penal es un “Derecho que pone
limites a la lucha contra el delito” y la Constituición formula limites a la intervencion,
también para el Estado que ejerce el poder punitivo 165 .Todavia, para os críticos da
presente teoria, o conceito de bem jurídico ora demonstrado seria deveras vago e
impreciso, o que dificultaria sobremaneira a sua aplicabilidade em concreto166.
Claus Roxin demonstra que falece razão à presente crítica, ao pontuar que os
princípios jurídicos constitucionais não se prestam ao papel de uma subsunção direta tal
qual a lei, mas sim como referenciais dirigentes de toda a matéria jurídica167168.
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Todavia, necessário se faz demonstrar, dentro dos ensinamentos de Roxin
que a Constituição oportuniza e materializa a atividade punitiva estatal por meio do
conceito de bem jurídico. Nas palavras de Bunzel é fundamental derivar os limites de
protecção de bens jurídicos da Constituição169.
Para que um bem jurídico seja passível de controle por via da
criminalização, não basta que possua a já demonstrada dignidade penal. Figueiredo
Dias aduz que não há de se falar em criminalização onde não se defina claramente a
finalidade de amparo de um bem jurídico, a situação oposta de que sempre que exista
um bem jurídico digno de tutela penal deve aí ter lugar a intervenção correspondente,
não será verdadeira170. Merecer não importa em necessitar.
Em consequência, deve-se acrescer ao bem jurídico contemplado de
dignidade penal o fundamento da necessidade171 (carência) de tutela penal. É de geral
sabença que o direito penal, através de suas reprimendas, aplica as sanções mais severas
do ordenamento jurídico, o que pode culminar na privação de liberdade do indivíduo.
Certo é que o direito penal só deve ser chamado a lume quando todos os
meios disponíveis (civis ou administrativos) se mostrarem ineficientes ou inadequados.
É o que a doutrina penalista denomina de Princípio da Fragmentariedade ou ulimta ratio
(princípio que será abordado com mais profundidade no decorrer do presente trabalho).
Assim

sendo,

assevera

Figueiredo

Dias

que

o

Princípio

da

Proporcionalidade assume um relevante papel, no sentido de que se condutas ofensivas
a determinados bens jurídicos que poderiam ser objeto de controle de outros ramos do
direito vierem a ser amparadas pelo direito penal, ocorrerá flagrante desrespeito ao
princípio da proporcionalidade, por conta da ceifa aos princípios da subsidiariedade e da
proibição de excesso 172173 . La libertad del ciudadano sólo podrá ser restringida em
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tanto no se supere lá prohibición de exceso 174 . Como pontifica Roxin o ponto de
conexão jurídico-constitucional para a inadmissibilidade de estas normas penais é a
proibição do excesso, decorrente do princípio da proporcionalidade175.
De tudo quanto foi exposto, percebe-se que a existência de um conceito
material de crime vinculante ao legislador, retirada a partir da missão que deve cumprir
o direito penal, deve necessariamente encontrar respaldo na Constituição, espelhando os
valores nela contidos e ainda observando-se o princípio da mínima intervenção.
Certo é que os bens jurídicos têm sua origem num juízo de valor. Por tal
motivo, dentro de uma sociedade plural e multifacetada, uma vez que não há um
agrupamento absolutamente preciso de valores tachados como bens jurídicos, não é
possível edificar uma teoria do bem jurídico que seja vinculante e suscetível de
consenso acerca das bases supralegais. Mas conforme dito alhures, é justamente esse
certo grau de “incerteza” que traz a riqueza da teoria do bem jurídico176.
Assim, conclui-se que bem jurídico penal é o interesse decorrente dos
valores plasmados na Constituição177, essenciais ao desenvolvimento ético da pessoa e
à subsistência e funcionamento da sociedade democraticamente organizada178179, que

carência da tutela penal significa que ‘a tutela penal é também adequada e necessária (geeignet und
erforderlich) para a prevenção da danosidade social, e que a intervenção do direito penal no caso em
concreto não desencadeia efeitos secundários, desproporcionadamente lesivos. A carência de tutela
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devem ser protegidos através da ameaça da pena criminal, quando os demais
instrumentos de controle revelarem-se insuficientes a sua tutela.
Vale salientar que todo esse manto protetivo e limitador do bem jurídico
deve absoluta observância a todos os escólios advindos dos Direitos Humanos180. Essa
será a orientação que dará seguimento ao restante da marcha do presente trabalho.
Adotar-se-á, então, a teoria do bem jurídico com dignidade penal.
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5. SINOPSE HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ANTIDROGAS:
No período em que o Brasil ostentava a condição de colônia, inexistia,
obviamente, uma legislação própria que desse trato à matéria de drogas. O primeiro
texto legal que remonta à questão de substâncias tóxicas foi o quinto Livro das
Ordenações Filipinas181.
O término da vigência das Ordenações Filipinas se deu em 1830, por conta
do advento do Código Penal do Império. Todavia, tal diploma legal foi silente na
abordagem da matéria.
Após a proclamação da República, entrou em vigor o Código Penal de 1890,
que regulamentava a conduta de “Expor à venda, ou ministrar, substâncias venenosas,
sem legítima autorização e sem formalidades prescriptas nos regulamentos sanitários:
Pena- de multa de 200$ a 500$00”. Dessume-se que o legislador não enfrentou de
forma satisfatória a questão das drogas, muito porque, àquela época havia um
crescimento vertiginoso do consumo de ópio e haxixe pela classe intelectual e
aristocracia urbana182.
O Decreto nº4.294/21 revogou o art. 159 do CP de 1890. Trouxe como
principal inovação a possibilidade de prisão para o caso de uso de entorpecentes, no
parágrafo único do art.11 “Si a substância venenosa tiver qualidade entorpecente, como
ópio e seus derivados,cocaína e seus derivados: Pena- prisão cellular por um a quatro
anos”. Posteriormente, foi promulgado o Decreto nº20.930/32, que em seu art.61
revogou o Dec. 4294/21. Esse instrumento legislativo determinou que o consumo de
drogas era uma doença 183 , bem como os viciados deveriam ser tratados de forma
facultativa ou obrigatória, dentro de um lapso temporal determinado ou não.
Em 1938 adveio o Dec-Lei nº891. Insta salientar que tal lei foi editada em
conformidade com a Convenção de Genebra de 1936, onde houve a adesão do Brasil no
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modelo internacional de controle de drogas184.Havia a previsão de prisão celular de um
a cinco anos, além da pena de multa (art.33)185.
Já em 1940, entrou em vigor um novo Código Penal (Dec-lei nº2848/40),
onde previa-se a punição pelo comércio ou facilitação do uso de entorpecentes, mas este
foi taciturno no que tange ao consumo.
O Dec-Lei nº159/67 equiparou aos entorpecentes algumas substâncias que
possuíam a capacidade de aflorar a dependência física ou psíquica do indivíduo. A
seguir, o Dec nº385/68, modificou a redação do art.281 do Código Penal, ao equiparar o
porte para uso próprio ao tráfico “Par1º Nas mesmas penas incorre quem ilegalmente:
III-traz consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica(matérias-primas ou plantas destinadas à preparação de
entorpecentes ou de substâncias que determine dependência física ou psíquica)”.
A lei nº5726/71 manteve a equiparação entre o traficante e usuário. Porém
teve o mérito de tratar o dependente com medidas terapêuticas, ou seja, este deixou de
ser tratado como um criminoso.
No ano de 1976 entrou em vigor alei nº6368, sob clara influência da política
norte-americana de “combate às drogas”, onde havia a mentalidade de que a culpa do
consumo de entorpecentes está nos países que os produzem. Incorporou-se, então, o
enredo belicista contra os estupefacientes no cenário político brasileiro 186 . A lei
nº6368/76, em seu art.16, possuía a seguinte redação “Art. 16. Adquirir, guardar ou
trazer consigo, para o uso próprio, substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento
de (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa”.
A lei fazia clara distinção entre o traficante (art.12), dependente(art.19) e
usuário(art.16). Cumpre salientar que o dependente era isento de pena, enquanto a
conduta do porte para consumo próprio foi etiquetado como crime. Tal escolha
legislativa foi alvo de severas críticas por parte da doutrina. Alessandro Baratta, de
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forma pontual, asseverava que Sustentou-se que o consumidor de drogas qualificadas
de ilícitas continuou estigmatizado, ou como criminoso, ou como doente que deve sofrer
uma pena ou obrigatoriamente se submeter a tratamento médico, sendo posto,
indevidamente, sob a alternativa se é enfermo, não é livre, se é livre, é mau 187.
A lei nº6368/76 sofreu inúmeras alterações,por conduto das leis
8072/90,7560/96,9804/96,10.409/02 e 10741/03. Nas palavras de Damásio de Jesus a
legislação antidrogas funcionava como uma “colcha de retalhos”, pois havia uma lei que
tratava do aspecto material (lei nº6368/76) ,enquanto outra tratava do rito(lei
nº10.409/02).
Todavia, em 2006 entrou em vigor a lei nº11.343/06, que unificou o trato da
matéria atinente às drogas, tanto sob o aspecto material quanto o processual. O art.28 da
lei em comento traz algumas inovações em relação ao usuário:
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.
§ 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.
§ 3o As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas
pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.
§ 4o Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste
artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.
§ 5o A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas
comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem,
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preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e
dependentes de drogas.
§ 6o Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o
caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o
juiz submetê-lo, sucessivamente a:
I - admoestação verbal;
II - multa.
§ 7o O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para
tratamento especializado.

Com o surgimento da nova lei, viu-se que o legislador inovou nas sanções
penais, o que causou uma grande celeuma na doutrina brasileira. Pairavam dúvidas
acerca da natureza jurídica do novo dispositivo legal. Na esteira de Luiz Flávio Gomes e
Rogério Sanches Cunha “Em relação ao usuário e/ou dependente de drogas qual é a
natureza da decisão político-criminal adotada (art.28) pelo legislador de 2006: houve
descriminalização, legalização ou despenalização da posse de droga para consumo
pessoal?” 188.
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6. DESCRIMINALIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO OU DESPENALIZAÇÃO?
O fenômeno jurídico da descriminalização, nas palavras de Canestri,
significa “ o acto ó actividad que hace perder a un acto ó a una infración su caracter
criminal”189.
Já para Peter Lejins, seria “el processo por lo cual cierta categoria de actos
son removidos de la lista de aquellos que la sociedade há clasificado como
criminales;significa los procesos por los cuales alguns de los actos que la humanidade
em algún momento había clasificado como crímenes,son eliminados de esa
categoria”190 .
Relevante salientar que a descriminalização pode se cristalizar de duas
formas, muito bem explicadas por Hulsman, sendo “ o ato e a atividade pelos quais um
comportamento em relação ao qual o sistema punitivo tem competência para aplicar
sanções é colocado fora da competência desse sistema. Assim, a descriminalização
pode ser realizada através de um ato legislativo ou de um ato interpretativo(do
juiz)” 191 . Através de tal conceituação, se dessume que existem duas espécies de
descriminalização: a legislativa e a judicial192.
Figueiredo Dias compreende ser, no que ele intitula como “movimento da
descriminalização”, uma das mais seguras e poderosas aquisições das tendências da
novíssima política criminal. Se trata, para o autor, da descriminalização em sentido
estrito e técnico, como a desqualificação de uma conduta enquanto crime, como uma
redução formal da competência do sistema penal em relação a determinadas condutas193.
Por despenalização, na tinta de Zaffaroni, significa “ato de degradar a pena
de um delito sem descriminalizá-lo, no qual entraria toda a possível aplicação das
alternativas às penas privativas de liberdade (prisão sem fim de semana, multa,
prestação de serviços à comunidade, multa reparatória, semidetenção, sistemas de
controle da conduta em liberdade, prisão domiciliar, inabilitações, etc)”194.
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René Ariel Dotti sinaliza que a despenalização é uma opção de política
criminal que em que o legislador se manifesta por conta de questões ou interesses
ocasionais ou permanentes195.
Por fim, na legalização o fato não é mais considerado ilícito, tendo como
consequência a impossibilidade de imposição de qualquer reprimenda196.
O doutrinador paulista Luiz Flávio Gomes foi um dos primeiros a se
pronunciar sobre a natureza jurídica do então novo dispositivo legal. O eminente
professor defendeu que o art.28 da lei em tela criou uma infração penal sui generis,
posto que “ora, se legalmente no Brasil, crime é a infração penal punida com reclusão
ou detenção(quer isolada, cumulativa ou alternativamente com multa), não há dúvida
que a posse de droga para consumo pessoal(com a nova lei) deixou de ser crime do
ponto de vista formal porque as sanções impostas para essa conduta(advertência,
prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programas educativos) não
condizem a nenhum tipo de prisão. Aliás, justamente por isso, tampouco essa conduta
passou a ser contravenção penal (que se caracteriza pela imposição de prisão simples
ou multa. Em outras palavras: a nova Lei de Drogas, no art.28, descriminalizou
formalmente a conduta da posse de droga para consumo pessoal. Retirou-lhe a etiqueta
de crime porque de modo algum permite a pena de prisão”197.
Seguindo a mesma esteira, João José Leal pontificou que houve uma
“descriminalização branca”, posto que o legislador surpreendeu ao criar uma infração
penal inominada”198.
Há de se ressaltar que a grande maioria da doutrina brasileira se posicionou
no sentido de que o art.28 da lei 11.343/06 contempla uma espécie de crime. Neste
diapasão, Renato Marcão, de uma forma muita articulada, faz a contextualização
histórica do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, trazendo à tona que o mesmo
é de 1940, possuindo uma clara tendência autoritária, pois à época o Brasil vivia sob a
implacável ditadura de Getúlio Vargas período do Estado Novo (1937-45).
Para o autor, seria um grande equívoco fazer uma interpretação literal do
art.1º da Lei de Introdução ao Código Penal dissociada das inovações de política
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criminal, bem como dos princípios constitucionais insculpidos na Carta Magna de
1988199.
Comungado com a posição expendida alhures, relevante trazer à lume os
ensinamentos de Salo de Carvalho, esclarecendo que “não se pode olvidar que a
publicação da LICP ocorreu sob a égide da Constituição de 1937. A Constituição de
1988, porém, como novo locus de interpretação e de legitimidade das leis, redefine o
conceito de delito, prescrevendo como consequência jurídica, para além da privação e
da restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a
suspensão ou interdição de direitos(art.5º,inciso XLVI).O novo cenário constitucional
amplia as hipóteses sancionatórias, não sendo cabíveis interpretações retrospectivas
que potencializam leis ultrapassadas, dando-lhes maior importância que à
Constituição”200.
Ademais, há de se ressaltado que o artigo em glosa está localizado
topograficamente no Título III (Das Atividades de Prevenção do Uso Indevido, Atenção
e Reinserção Social de Usuários e Dependentes de Drogas), pertencente ao Capítulo III,
que trata “dos Crimes e das Penas”.
Instado a se manifestar acerca do tema, qual seja, natureza jurídica da norma
do art.28 da lei 11.343/06, o STF pugnou pelo entendimento da despenalização, ou seja,
houve um abrandamento das sanções, bem como o art.28 da lei 11.343/06 continua com
caráter penal. Não houve, por conseguinte, descriminalização, abolitio criminis,
tampouco legalização do porte para o uso próprio de substâncias entorpecentes. Segue a
ementa do acórdão:
A Turma, resolvendo questão de ordem no sentido de que o art. 28 da Lei
11.343/2006 (Nova Lei de Tóxicos) não implicou abolitio criminis do delito de
posse de drogas para consumo pessoal, então previsto no art. 16 da Lei 6.368/76,
julgou prejudicado recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro alegava a incompetência dos juizados especiais para processar
e julgar conduta capitulada no art. 16 da Lei 6.368/76. Considerou-se que a
conduta antes descrita neste artigo continua sendo crime sob a égide da lei nova,
tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização, cuja característica marcante seria a
exclusão de penas privativas de liberdade como sanção principal ou substitutiva
da infração penal. Afastou-se, também, o entendimento de parte da doutrina de
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que o fato, agora, constituir-se-ia infração penal sui generis, pois esta posição
acarretaria sérias conseqüências, tais como a impossibilidade de a conduta ser
enquadrada como ato infracional, já que não seria crime nem contravenção penal,
e a dificuldade na definição de seu regime jurídico. Ademais, rejeitou-se o
argumento de que o art. 1º do DL 3.914/41 (Lei de Introdução ao Código Penal e à
Lei de Contravenções Penais) seria óbice a que a novel lei criasse crime sem a
imposição de pena de reclusão ou de detenção, uma vez que esse dispositivo
apenas estabelece critério para a distinção entre crime e contravenção, o que não
impediria que lei ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de
diferenciação ou escolhesse para determinado delito pena diversa da privação ou
restrição da liberdade. Aduziu-se, ainda, que, embora os termos da Nova Lei de
Tóxicos não sejam inequívocos, não se poderia partir da premissa de mero
equívoco na colocação das infrações relativas ao usuário em capítulo chamado
"Dos Crimes e das Penas". Por outro lado, salientou-se a previsão, como regra
geral, do rito processual estabelecido pela Lei 9.099/95. Por fim, tendo em conta
que o art. 30 da Lei 11.343/2006 fixou em 2 anos o prazo de prescrição da
pretensão punitiva e que já transcorrera tempo superior a esse período, sem
qualquer causa interruptiva da prescrição, reconheceu-se a extinção da
punibilidade do fato e, em conseqüência, concluiu-se pela perda de objeto do
recurso extraordinário201.

Da mesma forma se posiciona o STJ, senão vejamos202:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 C.C. 18, IV, DA LEI 6.368/76.
REINCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCRIMINALIZAÇAO. NAOOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de
Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de
abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da
Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário
de drogas, não obstante a despenalização" (REsp 872.153/MG).
2. Ordem denegada.

Verticalizando um pouco mais o raciocínio, pode-se chegar à conclusão de
que realmente houve uma despenalização com a consequente descarceirização 203 do que
diz respeito ao trato de tipo penal em relação ao usuário204.
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Em arremate, assiste toda razão a posição de Luiz Flavio Gomes, ao afirmar
que não houve descriminalização, despenalização, tampouco legalização do uso próprio
de substâncias viciantes. O que houve, na verdade, dentro de uma ótica fossilizada de
um “populismo” penal, uma lamentável e irrefragável “banalização do Direito Penal”,
uma vez que o legislador, previu consequências penais teratológicas, sem nenhum grau
de efetividade para a conduta tipificada no Art.28 do CP205. Houve, dentro da doutrina
de Hassemer, a utilização do nefasto “Direito Penal Simbólico”, que será visto em
momento oportuno no corpo da presente tese.
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7. DO EQUÍVOCO LEGISLATIVO BRASILEIRO:
A uma primeira vista, pode parecer que a legislação brasileira deu um
grande passo ao elaborar o art.28 da lei 11.343/06, descarceirizando a conduta prevista
no art.28 da lei 11.343/06. Todavia, se a análise tiver como pressuposto um sistema
constitucionalizado, que tem como epicentro os direitos e garantias fundamentais,
chega-se à ilação de que houve uma clara utilização do “Direito Penal Simbólico”.
Hassemer pontifica que este se materializa quando “o legislador, conquanto
tenha bem claro o que se pretende fazer utiliza instrumentos ilusórios, com a hipócrita
dissimulação do-realmente pretendido- com -o realmente realizado-”206.
No mesmo diapasão, vem Claus Roxin asseverar que o “Direito Penal
Simbólico” emerge por meio de conjugações “que não geram, primariamente, efeitos
protetivos concretos, mas que devem servir à manifestação de grupos políticos ou
ideológicos através da declaração de determinados valores ou o repúdio a atitudes
consideradas lesivas. Comumente, não se almeja mais do que acalmar os eleitores,
dando-se, através de leis previsivelmente ineficazes, a impressão de que se está fazendo
algo para combater ações e situações indesejadas”207.
Nesse contexto, dentro das políticas criminais que tratam do tema “drogas”,
existem duas que são claramente antagônicas: a liberalização e a “Justiça Terapêutica”.
A liberalização é um consectário lógico do abolicionismo penal. Este
preconiza que o uso de estupefacientes é inerente à própria natureza humana, tendo uma
clara gênese antropológica, ou seja, se consubstancia numa prática comum desde os
primórdios, e o seu uso não deve ser demonizado. O indivíduo tem todo o direito de se
autogerir e usar drogas se bem quiser208.
Estribam também que o chamado “mercado negro” acarreta um
considerável negócio paralelo, que movimenta quantias estratosféricas, sustentado às
custas de pessoas que são obrigadas a adentrar no submundo do crime. Ademais, a
proibição fomenta o desejo pelo “fruto proibido”209. De outra sorte, a liberalização, a
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médio prazo, acarretaria a diminuição gradual do consumo, uma vez que a droga
deixaria de ser um atrativo, bem como um sinal de rebeldia210.
Por outro lado, a Justiça Terapêutica possui como cerne ideológico o
oferecimento e o obrigo do tratamento aos dependentes e ao usuário, como uma resposta
estatal efetiva e eficaz. É a mais perfeita materialização do Proibicionismo, através da
chamada “Guerra às Drogas”, fomentada principalmente pelos Estados Unidos da
América.
Recebe severas críticas dos garantistas, uma vez que o “tratamento” do
usuário carece de proporcionalidade, pois este é tratado como um doente, sendo um
objeto de um Estado Autoritário e insensível à realidade social
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. Ademais,

demonstram que a política bélica e intolerante propugnada pelos EUA é absolutamente
ignóbil, bem como quantias vultosas são despendidas em ações bélico-sanitaristas,
quando na verdade poderiam ser utilizadas em programas de tratamento e orientação da
população.
Nesse contexto, a “Guerra contra as Drogas”212 propugnada pelos Estados
Unidos da América tem desempenhado um papel incisivo no que diz respeito ao
cometimento de atrocidades pelas forças de segurança, bem como os seus cooperadores
paramilitares na Colômbia.
A Anistia Internacional afirma, de forma peremptória, que a política
antidrogas norte-americana é uma grande falácia, na medida em que as forças bélicas
acabam por beneficiar os narcotraficantes, uma vez que que suas ações são dirigidas em
face de um alvo marcado pela hipossuficiência. As vítimas desses ataques são os líderes
comunitários, os defensores dos direitos humanos, os profissionais da saúde, ativistas
sindicais, estudantes, opositores políticos e, principalmente, os camponeses213.
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Neste diapasão, Salo de Carvalho demonstra com dados estatísticos que os
custos consideráveis envolvidos na propalada “Guerra às Drogas” ianque “Estudos
realizados por Jeffrey A. Miron apontam que se a maconha fosse descriminalizada nos
Estados Unidos o país economizaria cerca de U$ 7,7 bilhões anualmente gastos em
policiamento e ações militares. Por outro lado, poderia aumentar a arrecadação de
impostos em até U$ 6,2 bilhões no mesmo período. A investigação intitulada As
Implicações Orçamentárias da Ilegalidade da Maconha, divulgada em junho de 2005,
financiada pela ONG Marijuana Policy Project(MPP) de Washington, ganhou adesão
de inúmeros economistas de Universidades como Yale, Cornell e Stanford, que
assinaram um documento encaminhado ao ex-Presidente George W. Bush e ao
Congresso americano requerendo fortes mudanças legislativas”214.
Arremata o prodigioso autor, citando uma declaração de Milton Friedman
“é imoral que os Estados Unidos proíbam as chamadas drogas ilegais. O atual estado
das coisas é uma desgraça social e econômica. Veja o que acontece todos os anos nesse
país: colocamos milhares de jovens na prisão, jovens que deveriam estar se preparando
para o seu futuro,não sendo afastados da sociedade. Além disso, matamos milhares de
pessoas todos os anos na América Latina, principalmente na Colômbia, na tal –Guerra
contra as Drogas-.Nós proibimos o uso de drogas, mas não podemos garantir que elas
não sejam de fato consumidas. Isso leva à corrupção, à violação dos direitos civis215.
Acho que o programa contra as drogas dos EUA é uma monstruosidade e ele é que
deveria ser eliminado. A maconha é apenas um pequeno pedaço desse problema, mas
essa equação pode ser aplicada a qualquer droga hoje em dia ilegal”216.
Não pairam dúvidas de que a política proibicionista e repressora americana
acabar por trazer um resultado absolutamente diverso do pretendido. Ela acaba por se
transformar num claro fator criminógeno, posto que produz um aumento substancial nas
cifras da delinquência, tanto nos países produtores como principalmente nas relações de
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consumo. Por conta da ilegalidade, os preços das drogas acabam sendo inflacionados e,
para poder adquirir os estupefacientes no mercado negro, os toxicodependentes, por não
terem outra alternativa, acabam por adentrar no mundo da criminalidade, a fim de
lograrem uma forma para sustentar o seu vício.
Nesse sentido, a “Guerra contra as drogas” estadunidense resulta num
grande e nefasto fracasso. Tal política, iniciada em 1983 é um equívoco graúdo, pois se
trata de uma repressão pautada apenas na pólo da oferta de psicotrópicos (cultivo,
produção e tráfico), em vez de patrocinar medidas preventivas, como a educação das
camadas mais jovens da sociedade. Há uma clara visão maniqueísta do contexto da
droga, onde existe um mundo dividido entre os que exalam virtudes (os bons) e aqueles
que são um poço de maus predicados (os maus).
Trata-se de uma concepção obsoleta de uma nefasta terminologia “doentecriminoso”, numa clara inversão de valores. Alessandro Baratta pontua que a Justiça
Terapêutica atende aos interesses das classes dominantes e que serve como mais
instrumento de controle social217. Elisângela Melo Reghelin, ao citar Zaffaroni, aduz “o
usuário de drogas permanece visto segundo a perspectiva do binômio doentecriminoso. De qualquer maneira, seja por meio de uma pena, seja mediante uma
medida de segurança, o usuário acaba submetido a uma sanção penal”218.
Ao que parece, o STF encampou o malfazejo binômio “doente-criminoso”,
através do voto do ex-Ministro Sepúlveda Pertence, quando relator de um Recurso
Especial, tachou o usuário de “tóxico-delinquente”, nas palavras de Luiz Flávio Gomes
“É bem provável que a polêmica em torno da natureza jurídica do art.28 da lei
11.343/06 ainda não tenha chegado ao seu final. De qualquer modo parece que o
Supremo Tribunal Federal (Primeira Turma) não seguiu (no RE 430.105-9-RJ, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j.13.02.07) o melhor caminho, ao considerar o usuário de
drogas como “criminoso” ou “tóxico-delinquente”219.
Evidenciando ainda mais o equívoco legislativo do legislador tupiniquim,
houve a previsão de penas absolutamente ignotas para uma conduta elevada ao status de
crime. O art. 28 da lei 11.343/06 previu como penas: advertência sobre os efeitos das
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drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo.
O usuário de drogas será processado e julgado pela ritualística da lei
nº9099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Na hipótese de
haver a proposta de uma transação penal, que consiste num acordo entre o Ministério
Público e o acusado, esta somente poderá versar sobre as penas alternativas previstas no
art.28 da lei em comento (art.48 §5 da lei 11.343/06). Havendo o descumprimento do
que foi transigido em juízo, de acordo com o Art.28,§6º, o juiz poderá fazer uso de duas
“medidas coercitivas”, quais sejam: admoestação verbal e multa.
Ora, a admoestação nada mais seria do que uma advertência decorrente de
outra que não surtiu nenhum efeito prático, submetendo o juiz ao opróbrio, uma vez
que, em vez de exercer o papel de um operador do direito, acaba por fazer as vias de um
“conselheiro não-persuasivo”.
A multa, sem nenhuma sombra de dúvidas, consiste na maior idiossincrasia
da lei, posto que é cediço que a maioria esmagadora da clientela penal é formada por
pessoas dotadas de parcos recursos financeiros. Estaríamos, nas lições de Zaffaroni,
diante da expurgável “Criminalização Secundária”, sendo esta concebida como “A
inevitável seletividade operacional da criminalização secundária e sua preferente
orientação burocrática (sobre pessoas sem poder e por fatos grosseiros e até
insignificantes) provocam uma distribuição seletiva em forma de epidemia, que atinge
apenas aqueles que tem baixas defesas perante o poder punitivo, aqueles que se tornam
mais vulneráveis à criminalização secundária”220 .
Ademais, não sendo cabível a transação penal ou a suspensão condicional
do processo, por conta do não preenchimento dos requisitos legais ou da não aceitação
do réu, o processo seguirá o seu trâmite normal. Em caso de sentença condenatória, esta
gerará efeitos penais deletérios para o condenado (maus antecedentes, reincidência).
Entrementes, a lei brasileira a uma primeira vista parece ser dotada de
instrumentos descarcerizantes, inovadora e autossuficiente no trato do usuário. Ledo
engano, posto que não pode conviver de forma harmoniosa um discurso despenalizador
dentro de um contexto punitivo, ineficaz e autofágico. Arrematando, a lei parece utilizar
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a minoração de danos, quando na verdade nada mais reitera a lógica repressiva e
policialesca do Estado. Ou seja, seria um autêntico “lobo fantasiado de cordeiro”221.
Fazendo um “link” com o capítulo predecessor, chega-se à conclusão
insofismável de que o legislador optou por um caminho alternativo à descriminalização
e despenalização, qual seja, este preferiu a “desmoralização” do sistema penal222.
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8. DA OFENSA AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS LUSOBRASILEIROS:
Conforme visto e analisado de forma robusta em parte anterior do presente
trabalho, a Constituição e o Direito Penal possuem uma relação de intimidade e
reciprocidade. Tal relação pode se dar por conduto da compenetração, que consiste na
materialização do sistema de penas e delitos de acordo com valores da ordem
constitucional estabelecida, ou monismo sistemático ente Constituição e direito penal,
na medida em que reflectem uma mesma ordem de valores fundamentais223.
Para tanto, partiremos do pressuposto de que os ordenamentos jurídicos
luso-brasileiro são concebidos como um sistema escalonado de normas. Dessume-se
que as normas emanadas da Lei Maior devem reger todo o funcionamento do
ordenamento jurídico, quer servindo de fundamento, quer servindo como limites
negativos à atuação do legislador.
A Constituição fornecerá todo o arcabouço principiológico para a produção
das leis. Deverá prevalecer sempre a Supremacia Constitucional. A Sobrepujança da
Constituição, nas lições de Hartmann, é uma segurança dos cidadãos contra eventuais
atitudes despóticas praticadas pelo Estado224. Desta forma, o poder punitivo se alicerça
numa Constituição com cariz notadamente normativo, que oferece impulsos e diretrizes
à atuação de um legislador que não mais se concebe como plenipotenciário225.
Será utilizado, dentro da terminologia propugnada por Maria Fernanda
Palma, o conceito de “Constituição Penal”, sendo que “é o Direito Penal,no seu
desenvolvimento interpretativo, que permite a determinação dos conteúdos do Direito
Constitucional Penal,como o exemplo revela. Porém, o objecto directo da análise é a
própria Constituição Penal, relativamente parca no seu texto e no conteúdo dele
decorrente”226.
Ademais, conceituar Princípios de uma forma precisa e que não deixe
nenhuma margem de dúvidas é uma das tarefas mais árduas do jurista penal. O princípio
pode ser conceituado com altos critérios de abstração, o que pode deixar a desejar no
que tange à sua aplicação prática, bem como pode ser definido com alto grau de
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especificidade, o que iria causar estranheza no que concerne à sua classificação
filosófica.
Todavia, Robert Alexy, define princípios de uma maneira autoexplicativa, ao
afirmar que são “normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida do
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são,
portanto, mandamentos de otimização que são caracterizados por poderem ser
satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não
depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades
jurídicas”227.
Desta forma, resta inegável que, dentro de um sistema constitucional de
regimes democráticos consolidados, os princípios constitucionais penais, sejam
expressos ou implícitos, são dotados de força normativa, ou seja, seu conteúdo não é um
mero catálogo de esperanças, mas preceitos destinados a vincular a atividade
legislativa infraconstitucional, bem como os operadores jurídicos (em especial o
judiciário) e toda a sociedade228229.
Em suma, chega-se à conclusão irrefragável de que os princípios, em
decorrência de seu caráter de superioridade normativa em relação às demais disposições
presentes no sistema jurídico, possuem um manto de proteção para todos os cidadãos
em face a pretensas atividades cesaristas perpetradas por um Estado que não respeita os
Direitos Fundamentais.
Ocorre que nem sempre a relação de compenetração e harmonia entre
Constituição e ordenamento penal é respeitada pelo legislador ordinário. O parlamentar
brasileiro é prodigioso em cometer ceifas e desatinos em sua atividade
constitucionalmente consagrada de legiferar. Certo é que muitos excessos são
cometidos, muitas vezes com a senil intenção de acalmar a “ira popular”. Surge, nesse
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ínterim, a relação de contraposição entre a Lei Maior e o Direito penal, no momento em
que se atesta uma relação nada saudável de valores e perspectivas diferentes,
fomentando, assim, um quadro de dualismo no seio do ordenamento jurídico230.
Em relação ao tema em trama, qual seja, a lei que trata da punição ao
usuário de estupefacientes, encontra-se eivada de grave inconstitucionalidade, ao
desrespeitar não apenas um, mas vários princípios constitucionais consagrados na
Constituição da República Federativa do Brasil.
No seguimento, far-se-á uma análise detida de cada um desses princípios,
com o estudo dos desdobramentos jurídicos, criminológicos e de política criminal deles
advindos.
8.1 PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA:
A dignidade da pessoa humana tem sua gênese em justificativas bíblicas (o
homem feito imagem e semelhança de Deus). Com o século das luzes e o consequente
uso da razão, o conceito em tela muda para a filosofia, por conta da capacidade de
autodeterminação e mensuração da moral humana. No decorrer do Séc. XX, a dignidade
humana se reveste claramente de uma natureza política, sendo um objetivo a ser
alcançado pela sociedade e pelo Poder Público.
Merece ser trazida uma concepção, ainda que tímida, do conceito de
dignidade, insculpido no art.151 da Constituição alemã de 1919. Diz o referido artigo,
dentro da organização do sistema econômico, preconiza que a justiça possa garantir
uma existência digna para todos. Obviamente, no período que sucedeu, por contas das
duas grandes guerras, não se efetivaram avanços relevantes no trato da dignidade
humana.
Já em 1944, na Declaração de Filadélfia, que tratava de um documento legal
voltado aos objetivos principais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), vinha
previsto que todos os seres humanos, qualquer que seja a sua raça, a sua crença ou o
seu sexo, têm o direito de efetuar o seu progresso material e o seu desenvolvimento
espiritual em liberdade e com dignidade, com segurança econômica e com
oportunidades iguais.
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Em 1945 no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, assaca-se a fé nos
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na
igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações, grandes e
pequenas. Pouco tempo após a Carta das Nações Unidas, foi promulgada a Declaração
Universal dos Direitos do Homem (1948), estampando para toda a raça humana o
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, bem
como que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos
(art.1º).

Em suma, após a segunda grande guerra e todos os malefícios causados em

detrimento de milhões de seres humanos, a dignidade humana assume um cariz
notadamente jurídico, na medida em que o Estado existe por causa do homem, e não o
homem por causa do Estado231232.
O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana se reveste de uma importância
incalculável dentro dos ordenamentos jurídicos de ordens constitucionais democráticas
consolidadas (dentre elas Brasil233 e Portugal234). Segundo as precisas lições do mestre
luso Canotilho, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana seria “trave mestra de
sustentação e legitimação da República e da respectiva compreensão do poder
politico”235.
Ou seja, serve o referido princípio como uma barreira intransponível contra
práticas totalitárias, bem como ações pretéritas de exterminação baseadas em fatores
étnicos, religiosos ou de opções pessoais (genocídios, nazismo, inquisição, extermínio
de homossexuais).
Todavia, há de ser repisado que a dignidade da pessoa humana não funciona
apenas como um limite negativo diante de pretensos comportamentos degradadores.
Mais do que isso, ela possui essência e valor normativo próprio. Nas palavras de
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Canotilho, a dignidade humana está no alicerce concretizador do princípio antrópico ou
personicêntrico referente a vários direitos fundamentais (direito à vida, direito ao
desenvolvimento da personalidade, direito à integridade física e psíquica, direito à
identidade pessoal, direito à identidade genética)236.
Nada obstante, é necessário que se faça uma análise precisa da dignidade
humana, bem como ponderar alguns aspectos importantes para o seguimento do
presente trabalho. Inicialmente, a dignidade humana não é um direito fundamental.
Muito pelo contrário, esta serve como um parâmetro de ponderação no caso de conflito
entre direitos fundamentais. Oportuno também definir a dignidade humana de conteúdos
mínimos, a fim de que esta não se transforme em armas de subterfúgios retóricos,
tampouco se transforme numa embalagem para qualquer produto237.
Inicialmente, deve-se repulsar qualquer aproximação da dignidade humana
com doutrinas abrangentes e totalizadoras, que demonstrem uma visão míope da
realidade. Haveria um total esvaziamento do conceito se ele fosse utilizado para
justificar

comportamentos

preconceituosos,

totalitários,

fundamentalistas

ou

intolerantes.
Conclui-se, portanto, que a dignidade humana deve ser analisada sob o
manto do laicismo. Ademais, analisaremos a dignidade humana despida de qualquer
enfoque partidário ou de orientação política, sejam eles liberais ou conservadores. A
dignidade humana tem como substrato o regime democrático. Por fim, pauta-se este em
valores universais, multiculturais, de respeito às minorias, que possam ser desfrutados
por toda humanidade238.
A dignidade humana é um valor inerente à natureza do todo e qualquer ser
humano239. Valor, diga-se passagem, que não tem preço240. Pessoas não se confundem
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Imperioso salientar a amplitude do termo “ser humano”, nas lições de José Manuel M. Cardoso da
Costa. Para o autor, todas as pessoas, de forma indistinta, possuem a dignidade em seu sentido
técnico-jurídico, ou seja, tem a validade de um princípio jurídico objetivo (ou um princípio de valor
fundamental. E arremata o autor “na verdade, tratando-se de um princípio que respeita ao homem,
logo como ‘pessoa’, e não simplesmente como ‘cidadão’ (contexto em que se dirá que a cidadania
mais não é, afinal, do que uma das suas expressões), decerto que não cabem aí quaisquer
discriminações, v.g, entre ‘nacionais’ e estrangeiros. Neste sentido, ele é, pois, evidentemente, um
princípio de validade universal” in O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na
jurisprudência constitucional portuguesa. P. 193. São Paulo, 1999.
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Oportuno trazer o presente excerto de um julgado do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, onde o
Pretório Excelso demonstra, de forma clara, que o valor da dignidade humana é simplesmente
237

73

com coisas. É um valor de ordem objetiva, que pertence a todos indistintamente.
Conclui-se, de forma indesmentível que até mesmo o mais odioso dos criminosos possui
dignidade e é sujeito de direitos241.
Certo é que tal princípio serve como uma pedra filosofal para todo o
ordenamento penal garantista, ou como diz a doutrina brasileira, um meta-princípio, no
sentido de que “É um princípio de valor pré-constituinte e de hierarquia
supraconstitucional”242. Cumpre ressaltar que tal princípio não se encontra revestido
pela aura da conotação de valor amorfo, estático. Muito pelo contrário, a dignidade
humana é diretamente aplicável a todas as circunstâncias da vida.
A dignidade da pessoa é da pessoa concreta, na sua vida real e quotidiana;
não é de um ser ideal e abstracto. É o homem ou a mulher, tal como existe, que a ordem
jurídica considera irredutível, insubstituível e irrepetível 243 244 . O Princípio da

imensurável: (...) a dignidade da pessoa humana precede a Constituição de 1988 e esta não poderia
ter sido contrariada, em seu art. 1º, III, anteriormente a sua vigência. A arguente desqualifica fatos
históricos que antecederam a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei 6.683/1979. (...) A inicial
ignora o momento talvez mais importante da luta pela redemocratização do país, o da batalha da
anistia, autêntica batalha. Toda a gente que conhece nossa História sabe que esse acordo político
existiu, resultando no texto da Lei 6.683/1979. (...) Tem razão a arguente ao afirmar que a
dignidade não tem preço. As coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. A dignidade não tem
preço, vale para todos quantos participam do humano. Estamos, todavia, em perigo quando
alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como um
seu valor (valor de quem se arrogue a tanto). É que, então, o valor do humano assume forma na
substância e medida de quem o afirme e o pretende impor na qualidade e quantidade em que o
mensure. Então o valor da dignidade da pessoa humana já não será mais valor do humano, de todos
quantos pertencem à humanidade, porém de quem o proclame conforme o seu critério particular.
Estamos então em perigo, submissos à tirania dos valores. (...) Sem de qualquer modo negar o que diz
a arguente ao proclamar que a dignidade não tem preço (o que subscrevo), tenho que a indignidade
que o cometimento de qualquer crime expressa não pode ser retribuída com a proclamação de que o
instituto da anistia viola a dignidade humana. (...) O argumento descolado da dignidade da pessoa
humana para afirmar a invalidade da conexão criminal que aproveitaria aos agentes políticos que
praticaram crimes comuns contra opositores políticos, presos ou não, durante o regime militar, esse
argumento não prospera." (ADPF 153, voto do Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 29-4-2010,
Plenário, DJE de 6-8-2010.)
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Na mesma esteira, Ingo Wolfgang Sarlet, informa que todos são iguais em dignidade, na medida em
que devem ser reconhecidos como pessoas integrantes da comunidade, ainda que não se portem da
forma mais digna com os seus pares. E essa assertiva tem especial importância na esfera penal, pois
importa concluir que, mesmo o indivíduo que tenha cometido o mais horrendo dos crimes, mesmo
sendo esses tachados como cruéis ou desumanos, segue sendo possuidor do valor da dignidade, não
sendo aceitável um tratamento indigno a ele próprio. In Notas sobre a Dignidade da Pessoa Humana,
os Direitos Fundamentais e a assim chamada constitucionalização do Direito Penal e Processual
Penal no Brasil. P.18. São Paulo,2013.
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Nas palavras do Min. do STF Carlos Ayres Brito, citado por Ingo Wolfgang Sarlet, o princípio jurídico
da dignidade da pessoa humana decola do pressuposto de que todo ser humano é um microcosmo.
Um universo em si mesmo. Um ser absolutamente único, na medida em que, se é parte do todo, é
também um todo à parte; isto é, se toda pessoa natural é parte de algo (o corpo social), é ao mesmo
tempo um algo à parte. In Notas sobre a Dignidade da Pessoa Humana, os Direitos Fundamentais e a
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Dignidade da Pessoa Humana se presta, antes de tudo como um um vetor
inultrapassável a qualquer actividade do Estado que não respeite aquela dignidade e
(...) como limite absoluto da intervenção estadual245.
O constitucionalista Ingo Wolfgang Sarlet cita a definição de Pérez Luño,
“a dignidade da pessoa humana constitui não apenas a garantia negativa de que a
pessoa não será objeto de ofensas ou humilhações, mas implica também, num sentido
positivo, o pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo”246.
O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana possui uma importância que
suplanta a mera interpretação jurídica. Na Constituição da República Federativa do
Brasil, vem insculpida no art.1º, III, estando elencado como um dos fundamentos do
Estado Brasileiro. Desta forma, a presença da dignidade humana no rol do artigo suso
mencionado não implica apenas numa orientação de ordem ética ou moral, mas se
manifesta principalmente em norma jurídico-positivada, de eficácia e aplicabilidade
plena, ostentando o status de valor jurídico fundamental de toda sociedade.
Em síntese conclusiva, a dignidade da pessoa humana não funciona apenas
como um valor de referência para os direitos fundamentais, mas de toda o sistema
jurídico (constitucional e infraconstitucional), motivo pelo qual, para muitos, se justifica
plenamente sua caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia
axiológico-normativa ( hochstes wertsetzendes Verfassungsprinzip)247.
Em suma, como princípio essencialmente operoso, em constante evolução e
crescimento, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana suplanta a condição de
simples princípio de cunho referencial. Na verdade, é o Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana um verdadeiro critério de ordenação global248.
É de geral sabença que responder um processo na esfera penal traz inúmeros
dissabores ao réu. Ainda mais o usuário de estupefacientes, onde há uma clara
estigmatização por parte da sociedade, “entorpecida” por informações midiáticas,
deturpadas, sensacionalistas e nada pedagógicas. Há o processo de junkização, no
escólio de Cezar Manzanos “la guerra contra el problema de las drogas, se identifica
como guerra contra certos consumidores de drogas ilegales que genera graves efectos

assim chamada constitucionalização do Direito Penal e Processual Penal no Brasil. P.18. São
Paulo,2013.
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secundários: su marginalizacion y criminalizacion, y la de su entorno social. Los
adictos junkizados son los últimos peones, los mas reprimidos y explotados em la
cadena del comercio de la droga hacia el consumo”249.
A consequência lógica desse pesado estigma social é o aumento
considerável de pessoas envolvidas em subculturas criminais. Um elevado nível de
estigmatização numa determinada sociedade pressupões um forte incentivo para o
surgimento de subculturas criminais, de populações de criminosos, muitas vezes
revoltados e inconformados com o trato de desprezo e segregação social. Diante desse
nebuloso contexto, os aferretados se veem seduzidos pelas subculturas da
delinquência250, como a única alternativa em detrimento da sociedade tradicional que
lhe excluiu, o que aumenta sobremaneira a probabilidade de continuação da “ciranda
criminosa”251.
Por tal motivo, a definição do crime não advém apenas da qualidade
ontológica ou ôntica de determinadas ações humanas, mas sim de uma simbiose de
algumas particularidades do comportamento com a reação social a este, que podem
resultar numa estigmatização dos agentes respectivos como criminosos ou
delinquentes252.
Não restam dúvidas de que a junkização traz inúmeros efeitos deletérios
para o usuário, que opta por esconder a sua condição por vergonha, receio de perder
amigos e emprego. Desta feita, acaba o viaciado, por conta de uma criminalização
estapafúrdia, sofrendo um processo de isolamento e rotulação, além de adentrar no
mundo obscuro da clandestinidade. Luigi Ferrajoli faz um interessante paralelo entre os
efeitos da criminalização das drogas em relação aos efeitos da criminalização do aborto
“o efeito principal da lei é levar os toxicodependentes a esconder sua condição, refutar
o contato com aqueles que poderiam ajudá-lo, mas também denunciá-lo, e com os
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Impende pontificar o ensinamento de Edwin Schur citado por Figueiredo Dias, onde para o autor o
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serviços de assistência pública, e, sobretudo, a integrar-se cada vez mais no mundo da
droga por força de sua maior dependência do mercado ilegal”253.
8.2 LIBERDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA:
O art.5º, inciso X da Constituição da República Federativa do Brasil dá uma
especial ênfase à proteção da vida privada e a intimidade. Por conduto desse princípio,
nas palavras da Min. Carmen Lúcia, no voto da ADPF nº132, pode-se chegar à
conclusão irrefragável de que a Constituição dá a todos o direito de escolher o modo de
conduzir a sua vida da melhor forma que lhe aprouver 254 . Diz o dispositivo
constitucional:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
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ADPF Nº132-RJ. REL. MIN. CARMEM LUCIA. 05/05/11.
1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA
PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
UNIÃO
HOMOAFETIVA
E
SEU
RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE
AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos
fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir interpretação
conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação.
2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO
DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO
SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO
DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO
VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À
INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo
disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal,
por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Silêncio
normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da
kelseniana norma geral negativa, segundo a qual o que não estiver juridicamente proibido, ou
obrigado, está juridicamente permitido. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta
emanação do princípio da dignidade da pessoa humana: direito a auto-estima no mais elevado
ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do
preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte
da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade
e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea.
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A Carta Fundamental portuguesa também prevê um dispositivo protetivo
similar ao brasileiro em seu art.26 nº1:
Art26: 1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome
e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e
familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação.

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade assume contornos de
grande relevância dentro do sistema constitucional luso. É importante que se faça uma
análise acerca da real amplitude do dispositivo em tela. Inicialmente, calha salientar que
o livre incremento da personalidade, dentro do modelo português, possui uma conotação
diferente do “direito mãe” da Constituição da Alemanha (art. 2º, -1), onde vem
expressamente previsto um direito ao livre desenvolvimento da personalidade.
Certo é que o direito à evolução da personalidade, dentro da Constituição da
República Portuguesa, não contempla uma natureza de simples complementaridade ou
acessoriedade. Muito pelo contrário, ele se transmuda em um pleno direito à formação
da livre personalidade do indivíduo, um direito fundamental de liberdade de acção
como sujeito autônomo dotado de autodeterminação decisória255.
E dentro dessa premissa de autodesenvolvimento e autodeterminação do
indivíduo enquanto sujeito de direitos, dentro de uma sociedade multifacetada,
pluralista, é crucial que o Estado esteja despido de valores morais, de moralismo e da
intolerância. Curial também que se faça uma separação do Estado e religião, o que se
denomina de laicismo.
A primeira concepção, ainda que embrionária, advém do período iluminista,
por conduto de Montesquieu, onde o filósofo francês reclamou pelo fim do discurso
religioso-penal, com a consequente separação entre as funções estatais e religião. Para
Montesquieu, as ofensas que iam de encontro à religião não poderiam ser consideradas
crimes, mas sim meros pecados. Dizia o autor que é necessário evitar leis penais em
matéria de religião256.
Diante do presente contexto, partir-se-á da ideia central da Secularização do
Direito257, sendo este entendido, nas palavras de Salo de Carvalho “A secularização do
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direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo,
da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas
na esfera da interioridade”258.
Arremata, o autor “Finalmente, a materialidade da conduta, a partir do
princípio da secularização, inviabilizaria sanções de atitudes internas, estados de
ânimo pervertido, condições pessoais ou comportamentos imorais, perigosos ou hostis,
em decorrência de não ser função do direito penal impor ou reafirmar qualquer
concepção moral”259.
O direito penal não tem como escopo amparar a virtude ou moral. E não
importa se esta moral é imposta pelo Estado, se é uma moral de um grupo dominante ou
até mesmo de grupo minoritário. O direito penal não se presta a esse papel. Muito pelo
contrário, cabe ao direito penal estimar pela liberdade de consciência de cada indivíduo.
Os instrumentos de que dispõe o direito penal, quais sejam, penas privativas de
liberdade, restritivas de direitos, pecuniárias ou medidas de segurança, não são meios
idôneos para fazer prevalecer o peso do seu ius puniendi em face de comportamentos
“imorais” ou ue ceifem a “virtude”260.
Em outras palavras, ao Estado não é conferida a prerrogativa de fazer uso do
ius puniendi para segregar pessoas que fizeram uma opção de vida que saia da dita
“normalidade”. Ao contrário, este tem a obrigação de garantir meios eficazes para que
os anseios de todos nas suas respectivas vidas privadas sejam concretizados. Ou seja, os
cidadãos são sujeitos de direitos e não meros objetos de direito. Com isso evita-se a
malsinada “funcionalização do direito”, que seria “uma característica típica das
sociedades totalitárias, nas quais o indivíduo serve à coletividade e ao Estado, e não o
contrário”261.

laicismo “ (A legitimação do direito de punir do Estado) conduz, por outro lado, a regra do Estado de
Direito democrático, segundo o qual o Estado só deve intervir nos direitos e liberdades fundamentais
na medida em que isso se torne imprescindível ao asseguramento dos direitos e liberdades
fundamentais dos outros ou da comunidade enquanto tal. A ela conduz, ainda por outro lado, o
carácter pluralista e secularizado (laico) do Estado de Direito contemporâneo, que o vincula a que
só utilize os seus meios punitivos próprios para a tutela de bens de relevante importância da pessoa e
da comunidade e nunca para a instauração ou reforço de ordenações axiológicas transcendentais”
in Direito Penal Parte Geral Tomo I. P.123. Coimbra, 2012.
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Relevante trazer ao presente trabalho o valioso comentário de Maria Lúcia
Karam, acerca da amplitude do Princípio do Respeito à Privacidade, “Faz parte da
liberdade, da intimidade e da vida privada a opção por fazer coisas, que pareçam para
os outros-ou que até, efetivamente sejam-erradas, feias, imorais ou danosas a sai
mesmo. A dignidade da pessoa humana, reconhecida desde as origens do Estado
Democrático de Direito, impede a transformação forçada do indivíduo. Enquanto não
afete direitos de terceiros, o indivíduo pode ser e fazer o que lhe aprouver. O que os
outros-e, portanto, também o Estado-podem fazer nestas circunstâncias, é apenas
tentar mostrar ao indivíduo, que, supostamente, está se prejudicando, que seu
comportamento não está sendo bom, jamais podendo, no entanto, obrigá-lo a mudar
este comportamento, ainda mais através da imposição de uma pena, qualquer que seja
sua natureza ou sua dimensão”262.
Certo é que uma sociedade que tem como o seu pilar principal o Princípio
Democrático deve tutelar e proteger a liberdade dos cidadãos, suas escolhas pessoais,
sempre despido de qualquer tipo de preconceito ou atitudes eivadas de intolerância263.
Hartman assevera que “Parece-nos que o direito fundamental à liberdade é
flagrantemente superior, supremo, analisando sob a ótica de um Estado Democrático
de Direito, onde democracia, numa concepção moderna, significa respeito às
diferenças”264.
Fazer uso ou não de substâncias entorpecentes é algo que diz respeito ao
direito de autodeterminação265 das pessoas, faz parte do sistema de liberdades advindas
da Democracia266. Punir o usuário com sanções penais é algo, no mínimo, intrigante. O
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Estado brasileiro é reconhecidamente omisso no que tange ao fornecimento de políticas
públicas eficientes, o que lhe tira qualquer legitimidade para o emprego da “mão forte”
do direito penal267.
Tal inversão de valores traz efeitos drásticos no sistema jurídico-social
como um todo. A saúde pública é ferida pela letargia estatal e a saúde individual do
usuário é ofendida por conta de um discurso de populismo penal fossilizado e
ultrapassado. É o que aduz Helena Regina Lobo da Costa, “para proteger a indefinida
e vaga saúde pública, negligencia-se a proteção da saúde individual e concreta. Este
paradoxo faz com que a sanção penal se torne, paulatinamente, um mero marco
decorativo, desprovido de qualquer sentido de justiça”268.
O legislador, ávido por dar uma resposta sofismática que justifique o
descaso do Estado na consecução de políticas públicas básicas, opta por criar leis penais
severas e acaba “convencendo” a população de que o problema está resolvido, quando
na verdade esta deveria estar exigindo melhorias na qualidade de prestação dos serviços
públicos.
Admitir essa “solução” seria um verdadeiro retrocesso no estudo da teoria
do crime. Na esteira de Reghelin “Assim,políticas de tolerância zero, discursos
reducionistas (e obsoletos) como o <diga não às drogas> e modelos que exigem a
abstinência total e a qualquer preço possuem uma nota comum: buscam a ‘cura’ do
sujeito através da imposição de uma verdadeira medida segurança travestida de sanção
penal (Justiça Terapêutica), aplicando tratamento a sujeitos imputáveis, solapam com a
categoria da culpabilidade, construída e permanentemente reestudada ao longo de
mais de duzentos anos”269 .

drogas, ao ingerir alguma substância tóxica, encontra-se dispondo da sua saúde de forma autônoma,
ainda que sofra algum tipo de hostilidade por parte da sociedade. Nesse sentido, a criação de
tipificações legais que criem óbices a esse direito de ingerir estupefacientes, se “apresenta numa
intolerável ingerência que se concretizaria numa vulneração de um dos fundamentos de natureza
política e da paz social: o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, concreção da dignidade
humana” in Direito Penal do Equilíbrio. P.82. Rio de Janeiro, 2010.
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8.3 PRINCIPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA:
O Princípio da Intervenção Mínima, também conhecido como ultima ratio,
consagra que o direito penal somente deve ser chamado a atuar quando os demais ramos
do direito se mostrarem ineficazes para solucionar conflitos humanos270. Intervir, nas
palavras de Guilherme de Souza Nucci, significa “tomar parte em algo, colocando-se
entre duas ou mais partes. Tratando-se da figura do Estado, a intromissão dá-se no
contexto de conflitos ou de litígios entre pessoas físicas ou jurídicas, necessitando-se da
autoridade das leis para que seja composta a disputa de interesses”271.
Por tal motivo, é assente que o direito penal possui uma clara função
subsidiária 272 . Ou seja, sendo demonstrada a incapacidade dos demais tentáculos do
Direito em harmonizar a vida em sociedade, nasce a necessidade de atuação do direito
penal. E isso se dá com muita razão, posto que o direito penal possui a “mão pesada” do
direito sancionador 273 . Em suma, para que haja um eficiente controle da prática de
cometimento de crimes, deve o Estado, bem como as instituições formais de controle
intercederem o menos possível e devem intervir só na precisa medida requerida pelo
asseguramento das condições essenciais de funcionamento da sociedade274.
Como via lógica de consequência, dentro de um Estado Democrático de
Direito, com objetivos claros de fomento do bem-estar social, o direito penal somente
deve funcionar, por conduto dos seus instrumentos punitivos, quando se verificar ceifas
absolutamente insuportáveis das condições sociais de livre desenvolvimento da
personalidade de cada indivíduo275.
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No escólio de Cláudio do Prado Amaral, “a ideia central do princípio da
intervenção mínima, reside na proteção de bens jurídicos sob a temperança da
necessidade dessa proteção”

276

. Em outros termos, a criminalização de

comportamentos deve estar adstrita à proteção de bens jurídicos essenciais à vida em
sociedade, devendo a discricionariedade do legislador ser estreitada sempre que a
reprimenda penal se torne manifesta como desmedida ou a atuação legislativa se realize
de forma arbitrária e despótica277.
Por amor à lógica, bens desprovidos de relevância não fazem jus à chancela
penal. Nas precisas palavras de Roxin, “é evidente que nada favorece tanto a
criminalidade como a penalização de qualquer bagatela278.
Oportuno trazer o entendimento do STJ brasileiro279:
“A missão do Direito Penal moderno consiste em tutelar os bens jurídicos mais
relevantes. Em decorrência disso, a intervenção penal deve ter o caráter
fragmentário, protegendo apenas os bens jurídicos mais importantes e em casos de
lesões de maior gravidade”.

Há de ser conferido o posicionamento do Pretório Excelso brasileiro280:
“O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam
quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e
de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em
que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de
condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo
importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria
ordem social”.

Todavia, lamentavelmente, o que ocorre dentro da “lógica” do art.28 da lei
11.343/06 é uma inversão de valores básicos no estudo da Hermenêutica Constitucional
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penal. A lei infraconstitucional acaba por sobrepujar valores e princípios que são
protegidos pela Carta Magna281.
O usuário deve ser tratado, ser alvo de políticas públicas preventivas, e não
ser punido pelo dantesco sistema sancionatório brasileiro. A missão de manejo
profilático da saúde dos usuários de drogas é de competência dos órgãos da saúde
pública. Reghelin preleciona “É um simulacro, um faz-de-conta que não mexe no
essencial: perceber que a Justiça e a Polícia têm pouca contribuição a dar no combate
ao consumo de drogas. O papel delas é combater o tráfico organizado. Consumo de
drogas é questão de saúde pública e prevenção. Enquanto o usuário não representa
uma ameaça social, não tem porque ser condenado pela Justiça e ir para a cadeia”282.
Se diz hodiernamente que o Mundo Moderno vive numa “Sociedade do
Risco”. Nas palavras de Ulrich Beck e Anthony Guiddens 283 , a sociedade vem
experimentando uma mutação econômica e tecnológica jamais vista. Não há como se
conceber esse crescimento tecnológico e econômico sem que haja o fator risco. Surge,
de forma natural, uma aflição dos indivíduos por conta dessas novas temeridades.
O Estado, com o fito de dar uma “resposta” à sociedade, se utiliza do direito
penal como um elemento de uma falaciosa medida de harmonização social. Ocorre uma
“inflação legislativa”, onde medidas penais de cunho claramente populistas são
utilizadas para transmitir uma vã sensação de “controle” e “vigilância”. O clamor social
acaba por determinar verdadeiros “pacotes de criminalidade”, que diminuem cada vez
mais garantias constitucionais, além de redundarem num recrudescimento das penas e
na já demonstrada “banalização do direito penal”284.
Nas palavras de Cornelius Prittwitz, criticando esse caráter utilização
desmedido do direito penal dentro da “Sociedade do Risco”, aduz “Em primeiro lugar,
sustento que o Direito Penal, dentro do grupo de candidatos ruins no marco do Direito,
na realidade, é o pior candidato para solucionar os problemas da sociedade do
risco”285.
Arremata, o autor alemão “Ademais, insisto que o uso ou o mau uso do
Direito Penal, além de não bastar à tarefa e prejudicar os esforços necessários, faz
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com que perca suas capacidades originais, perca o seu perfil, suas características e
princípios e assim termine por não cumprir a função que, legitimamente e com
esperança de ter alguma efetividade, o Direito Penal possa ocupar em nossas
sociedades” 286 . A correta utilização do Direito penal, respeitando o seu caráter
subsidiário não acarreta o seu descrédito ou desmoralização; muito pelo contrário, há
uma afirmação deste. Nas palavras de Figueiredo Dias, é no homem delinquente e na
preservação da sua dignidade que radica o axioma onto-antropológico de todo o
discurso jurídico-penal287.
Infelizmente, ocorre claramente uma utilização equivocada288, por parte da
lei nº11.343/06, no tocante ao trato com o usuário, vez que este deve ser objeto de
políticas públicas voltadas ao tratamento, orientação e prevenção, sem que haja nenhum
caráter penal nessas atividades estatais289. O Direito Penal, deixa de ser a ultima ratio e
passa a ser a prima ratio 290 , uma “arma inefetiva” para resolver os mais variados
obstáculos sociais291.
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8.4 PRINCÍPIO DA LESIVIDADE OU OFENSIVIDADE:
O princípio em enfoque surge como um consectário necessário do Princípio
da Intervenção Mínima. Se por um lado, o Direito Penal somente deve ser chamado a
interferir nas relações sociais quando os demais ramos do direito se mostrarem
ineficazes, bem como quando houver ceifas a bens jurídicos relevantes, por outro lado,
essa ofensa deverá ser deveras contundente. Esses princípios conjugados servem como
uma limitação ainda maior à produção legislativa penal.
Sarrule, pondera “As proibições penais somente se justificam quando se
referem a condutas que afetem gravemente a direitos de terceiros. Como consequência,
não podem ser concebidas como respostas puramente éticas aos problemas que se
apresentam senão como mecanismos de uso inevitável para que sejam assegurados os
pactos que sustentam o ordenamento normativo, quando não existe outro modo de
resolver o conflito”292.
Em outras palavras, é necessária a ofensa a um bem jurídico de terceiro na
sua estrutura nuclear ou na sua estrutura jurídico-normativa. É o Princípio do nullum
crime sine iniuria293.
O autor brasileiro Nilo Batista construiu uma interessante derivação do
princípio da ofensividade. Houve a utilização de 4 funções, de viés limitativo da
utilização do princípio, que seriam294:
- proibir a incriminação de uma atitude interna
- proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio
autor
- proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais
- proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem
jurídico.
O presente trabalho se aterá a fazer a análise da ofensa ao principio da
ofensividade pela lei antidrogas brasileira nas 3(três) últimas subespécies.
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8.4.1 PROIBIÇÃO DE INCRIMINAÇÃO DE UMA CONDUTA QUE NÃO
EXCEDA O ÂMBITO DO PRÓPRIO AUTOR:

É de geral sabença que um comportamento humano somente será
penalmente relevante se houver ofensa a um bem jurídico cujo titular seja um terceiro.
No caso da lei de drogas, por mais que se façam esforços ou contorcionismos jurídicos,
não há como vislumbrar nenhum bem jurídico alheio sendo atingido. O usuário, no
momento em que ingere substâncias entorpecentes faz mal unicamente à sua integridade
física e mental.
Por conseguinte, é óbvio que não se pode deixar de assentir como
disponíveis os bens jurídicos do consumidor de psicotrópicos e que a autolesão está
conformada dentro do processo de autodeterminação e da “diferença” de cada
indivíduo. Em suma (por chocante que que a afirmação possa surgir no presente
contexto), dentro do seu direito de livre conformação e realização da personalidade295.
O comportamento de se entorpecer está circunscrito dentro dos princípios da falta de
ilicitude penal, da autolesão e da sua total fruição sobre a saúde, o corpo e porque não, a
própria vida296.
Nesse mesmo sentido, assevera Salo de Carvalho “No caso específico da
legislação de entorpecentes, a previsibilidade de condutas autolesivas e que não violam
terceiros (crimes sem vítimas) como delito desqualificam qualquer justificativa
incriminadora razoável”297.
Ações que tenham como destinatário o próprio autor e que não atinjam
terceiros não merecem guarida da Lei Penal e são isentas de qualquer significado.
Ferrajoli pontua que comportamentos “como a prostituição, os atos considerados
‘contra natureza’, a tentativa de suicídio, e em geral os atos contra si mesmo, da
embriaguez ao uso pessoal de entorpecentes” 298 são desimportantes para a chancela
punitiva estatal.
Nesta mesma linha, diz Luiz Flávio Gomes, “Se em Direito Penal só deve
ser relevante o resultado que afeta terceiras pessoas ou interesses de terceiros, não há
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como se admitir (no plano constitucional) a incriminação penal da posse de drogas
para uso próprio, quando o fato não ultrapassa o âmbito do próprio agente”299.
No Brasil não se pune a tentativa de suicídio, tampouco a autolesão,
excluindo os casos de fraude de seguro ou no serviço militar. Ou seja há “dois pesos e
duas medidas” para uma mesma situação jurídica, no sentido de que o usuário, embora
esteja formalmente vulnerando um bem jurídico (sua própria saúde) ao consumir
drogas, está se apenas se autolesionando, conduta esta irrelevante para fins de
tipificação penal. Como consequência lógica, tal conduta não ceifa nenhum bem
jurídico alheio. Segundo Batista, no Brasil(...) incrimina o uso de drogas, em franca
oposição ao princípio da lesividade a às mais atuais recomendações políticocriminais300.
Ademais, por mais paradoxal que seja, o uso de álcool é autorizado,
chegando à situação teratológica de serem previstas condutas criminosas àquele que
estejam ébrios e que cometam delitos(crimes no trânsito)301.
Há uma clara tredestinação legal do direito penal, sendo este utilizado para
tutelar e regrar o “way of life” dos cidadãos, dentro da já demonstrada “inflação
legislativa”, com a redução do “Strafrechsfreiraum” ou espaço livre do Direito Penal,
sendo retirada a esfera de liberdade de opções pessoais302.
Não cabe razão à malsinada justificativa de que há uma “proteção” ao
usuário, no sentido de que essas medidas iriam protegê-lo contra a prática de crimes
futuros, uma vez que haveria um desrespeito frontal ao Principio da Presunção de
Inocência.
Em arremate, a complexa questão que envolve os usuários de entorpecentes
não diz respeito às instituições formais de controle(Justiça Penal, Polícia e MP). Tais
instituições não têm muito o que fazer, posto que cabe à Justiça Penal garantir os meios
necessários

para

a

efetivação

de

decisões

justas(respeitados

os

Princípios

Constitucionais), à Polícia combater o tráfico organizado e ao MP exercer o papel de
fiscal da lei e titular da ação penal pública. Ao usuário cabe tratamento, e não
punição303.
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8.4.2 PROIBIR A INCRIMINAÇÃO DE CONDUTAS DESVIADAS QUE NÃO
AFETEM QUALQUER BEM JURÍDICO:
Segundo a lei nº11.343/06, o bem jurídico a ser protegido é a “saúde
pública”. Mas o que vem a ser “saúde pública”? Mais do que isso, como pode haver
ofensa à “saúde pública”, quando na verdade a conduta do agente atinge apenas a sua
integridade física?
Inicialmente se faz necessária a real definição do que vem a ser “saúde
pública”. Wedy e Callegari, citando Maria Lúcia Karam, afirmam “a saúde pública se
caracteriza por fatos que representam uma possibilidade exata de expansão do perigo,
com potencialidade para atingir um número indeterminado de pessoas”304.
Por mais perfunctória que seja a análise do conceito de “saúde pública”, não
se conseguirá identificar com exatidão o que vem a ser esse “bem jurídico” calçado pela
lei antidrogas brasileira. Está-se diante da nefasta proteção de bens jurídicos
indeterminados, oriundos dos crimes de perigo abstrato305.
Antes de conceituar o que vem a ser os chamados crimes de perigo abstrato,
curial que faça, de forma concisa e objetiva, uma breve digressão acerca do conceito de
perigo e, desse modo, definir-se os limites legítimos da ampliação da punibilidade.
Faria Costa nos ensina que se trata de uma noção que pertence, por direito
próprio e por inteiro, ao mundo sensível/real. Embora matricialmente individual é
comungada pelos demais, tratando-se de uma projeção que todos fariam sobre o futuro.
Cuida-se de um juízo de probabilidade sobre a ocorrência de um evento danoso, um
estágio relativamente ao qual é legítimo prever como possível sua verificação.306
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Já Cavaleiro Ferreira, ao classificar os crimes segundo o modo de ofensa ao
bem jurídico (crimes de dano e crimes de perigo), expõe que perigo é a probabilidade
próxima, efetiva, e real de restrição ou sacrifício de um bem ou interesse307.
A noção de perigo, portanto, apesar de ser real e concreta, diz respeito a
fatos futuros que podem ou não vir a acontecer. Entretanto, regras de experiência308 –
observação de situações semelhantes – indicam que, frente a determinada situação
arriscada, passível tanto de produzir resultados desvaliosos como positivos, aqueles são
os mais prováveis de acontecer. A probabilidade de um dano a um bem jurídico é que
legitimará a incriminação de determinada conduta.
Frente a perigosidade de determinada conduta, o legislador pode incriminála exigindo que o resultado perigoso efetivamente se verifique – tipo de perigo concreto
– ou apenas poderá ter em conta a situação de perigo ao proibir determinado
comportamento - tipo de perigo abstrato.
Essa bipolarização, logo se vê, tem em mente a distinção referente a
consumação do crime. Nos crimes de perigo concreto o iter criminis se completa com
ocorrência do resultado de perigo, tratando-se de crimes materiais, ao passo que os
crimes de perigo abstrato são de mera atividade, bastando a realização da conduta
proibida para se consumarem309.
Os denominados crimes de perigo abstrato podem ser compreendidos como
aqueles que são presumidos juris et de juri. Em outros termos, para que o agente venha
a ser punido, o perigo não precisa ser devidamente demonstrado, bastando a simples
prática da ação para presumir o perigo310. Segundo Faria Costa, o perigo nos delitos de
perigo abstrato não é elemento do tipo, mas sim uma simples motivação do
legislador311.
Algumas discussões são travadas, dentro da doutrina, acerca da
(des)conformidade dos crimes de perigo abstrato em relação às disposições
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principiológicas insculpidas numa ordem constitucional de um Estado Democrático de
Direito.
Faria Costa, após reconhecer que a ofensa a um bem jurídico é a pedra de
toque que pode legitimar a intervenção do detentor do ius puniendi, assenta que
diferentes graus de ofensa podem ocorrer. O primeiro grau de ofensividade importa na
modificação ou aniquilação do bem jurídico, atingido em sua estrutura nuclear.
O segundo grau de ofensividade se verificaria quando o bem jurídico fosse
colocado concretamente em perigo, perturbando sua ‘certeza de ser’ 312 . Prossegue
afirmando que nos crimes de perigo abstrato a ofensividade se dá na relação ontoantropológica de cuidado-de-perigo do ‘eu’ para com o ‘outro’.

Ainda que

concretamente não haja bem jurídico ofendido, a incriminação deve poder reconduzir a
proteção de algum bem jurídico, residindo aí sua legitimidade313. Ademais, esclarece
que, considerando a maior distância entre a conduta e o grau de ofensividade do bem
jurídico, dever o legislador definir com extrema minúcia a proibição314.
Marta Rodrigues, por outro lado, após reconhecer que a incriminação sob a
forma de tipos de perigo abstrato pode trazer problemas sobre de sua legitimidade - se
considerarmos a necessidade de a incriminação proteger bens jurídicos 315 - apresentou
as diversas teorias que tentaram justificar sua existência316.
A chamada teoria do perigo geral tenta fundamentar a validade desses
tipos de crime a partir da periculosidade do grupo de comportamentos considerados
pelo legislador como proibidos, mediante da constatação de serem causas prováveis de
dano. Não leva em conta, portanto, o comportamento individualmente considerado,
mais sim a generalidade das condutas, devendo aí ser realizado o juízo de
ofensividade317.
Se essa teoria tem o mérito de exigir do legislador, para formulação de tipos
de perigo abstrato, a escolha de comportamentos que, a partir de uma observação
empírica, sejam causas prováveis de dano, por outro lado não se preocupa com a
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afetação do bem jurídico em concreto, satisfazendo-se com juízo de probabilidade de
perturbação.
A teoria do perigo abstrato, de outro modo, sustenta que nesses tipos há
presunção iuris tantum do resultado perigoso podendo, portanto, ser ilidida. Admite
uma exceção de não perigosidade quando se demonstrar que os bens jurídicos
individualmente protegidos sequer foram expostos a perigo com a conduta praticada.
Considera, portanto, o comportamento concretamente realizado, não se contentando
com a mera periculosidade genérica que encerra a proibição318.
Entretanto, ao criar uma presunção de perigo, acaba por trazer problemas
dogmáticos, em especial no tocante ao princípio da presunção de inocência, de que
decorre o adágio in dúbio pro reo319.Com efeito, deve o Ministério Público demonstrar
a prática de um fato típico, invertendo a presunção de inocência que recai sobre todos os
cidadãos, e não o contrário, vale dizer, demonstrar o cidadão que não praticou uma
conduta típica.
Por sua vez, existem propostas de desmaterialização do bem jurídico, que
passam a concebê-lo como a segurança na disposição de bens. O delito de perigo
abstrato seria um autêntico delito de lesão, porque importaria em menoscabo a essa
segurança. Nos diversos contatos que os indivíduos mantêm entre si, confiam que o
terceiro cumprirá a regra de conduta e, assim, poderão realizar a disposição
despreocupada dos bens. A afetação dessa norma de segurança justifica a punibilidade
dos tipos de perigo abstrato320.
A referida teoria, se tem o mérito de tentar trazer para os tipos de perigo
abstrato a noção de danosidade, acaba por se assemelhar às demais, uma vez que a
adequação da conduta à proibição, por si só, ensejará a insegurança na disposição do
bem, nada tendo de inovador, portanto321.
Se alguns tentam legitimar as incriminações de perigo abstrato, outros, por
sua vez, não reconhecem serem elas instrumentos validamente adotados pelo legislador,
posição a que alinhamo-nos para fins do presente trabalho Assim é o ensinamento de
Cavaleiro Ferreira, para quem só o perigo real ou concreto pode ser evento jurídico do
crime, chamando atenção para necessidade de se precaver contra a expansão das
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incriminações de perigo, autênticas antecipações da tutela penal, e atentatórias da
certeza do direito322.
Assim também Maria Fernanda de Palma para quem, se a norma pretende
evitar a criação de um perigo, não há porque não se exigir a prova de sua ocorrência.
Em sintonia com as posições retro mencionadas, admitir a existência do
crime de perigo abstrato inserto no art.28 da lei nº11.343/06 brasileira redunda num
claro desrespeito ao princípio da ofensividade, na medida em que somente se justifica a
intervenção dos instrumentos sancionadores penais quando houver uma ofensa clara e
efetiva a um determinado bem jurídico penal. Noutros termos, deve o legislador penal
privar-se de tipificar uma ação como criminosa quando não houver a real possibilidade
de ofensa a um bem jurídico.
Os delitos de perigo abstrato não podem sobreviver num Direito Penal
orientado pelo princípio da ofensividade (lesividade). A simples presunção de que
certos comportamentos podem afetar bens jurídicos alheios não é suficiente para
legitimar a atividade punitiva se essa ofensa não se materializa de forma cristalina no
caso em concreto. Desta forma, alinhamo-nos à posição de Bittencourt de que os crimes
de perigo abstrato são contaminados pelo vício da inconstitucionalidade323.
É de geral sabença que os bens tutelados e amparados pelo arcabouço
jurídico penal devem ser certos e identificáveis. Luigi Ferrajoli preconiza que os
ordenamentos jurídicos democráticos não podem criminalizar condutas que protegem
bens de natureza intangível ou incertas, pois carecem de qualquer significado jurídico
relevante324.
Para que o Direito Penal entre em ação, necessário se faz que a conduta do
agente ofenda um bem jurídico específico, bem como a sua conduta seja desvaliosa.
Essa desvaloração da conduta importa numa agressão concreta, não se admitindo a
tutela penal para crimes abstratos, onde bem jurídico tutelado navega num mar de
incertezas. Ou seja, não se admite uma tutela jurídico-penal transcendental,
desimportante(fatos despidos de relevância não merecem a guarida penal) e
simplesmente securitária325.
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Nesse diapasão, existe uma total impossibilidade de se atribuir uma
definição empírica que possa dar uma real legitimação da opção criminalizadora do
legislador, ante a notória falta de critérios técnicos que respeitem os dogmas do
garantismo penal326.
No mesmo sentido, Karam afirma, “é evidente que na conduta de uma
pessoa que, destinando-a ao seu próprio uso, adquire ou tem a posse de uma
substância, que causa ou pode causar mal à saúde, não há como identificar ofensa à
saúde pública, dada a ausência daquela expansividade do perigo. Nesta linha de
raciocínio, não há como negar a incompatibilidade entre a aquisição ou posse de
drogas para uso pessoal-não importa a quantidade-e a ofensa à saúde pública, pois
não há como negar que a expansibilidade do perigo e a destinação individual são
antagônicas”327.
Ou seja, na lei de estupefacientes brasileira, não se observa nenhuma
ofensividade causal, mas apenas jurídica, uma vez que o resultado dos comportamentos
previstos no art.28 da lei nº11.343/06 não produzem nenhum dano empírico, pois
somente resultado normativo328.
Para se demonstrar as incoerências insertas na pretensa proteção ao bem
jurídico “saúde pública”, recorremos ao esquema de três degraus da proteção de bens
jurídicos, teoria desenvolvida por Manfred Heinrich, onde uma norma penal de
conteúdo discutível deverá atender o que deve ser protegido, a quem se deve proteger e
contra o quê deve ser protegido 329 . Por mais perfunctória que seja a análise dos
requisitos predecessores, a única conclusão que se pode chegar é que não há o que ser
protegido, não há quem a ser protegido e muito menos o que se proteger no art.28 da lei
nº11.343/06.
Por tudo o que foi demonstrado não se vislumbra, no caso envolvendo
usuários, desrespeito a nenhum bem jurídico 330 , pelo simples fato da sua patente
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inexistência(saúde pública), bem como a ausência de resultado desvalioso, o que
deslegitima qualquer possibilidade de tutela do Direito Penal repressor331. Nas palavras
de Roxin, é neste sentido que se afirma que uma norma penal que não tutele bem
jurídico pode ser inconstitucional por concretizar uma intervenção inadequada,
excessiva e, por isso, desproporcionalmente limitadora da liberdade do cidadão332333.

8.4.3 PROIBIR A INCRIMINAÇÃO DE SIMPLES ESTADOS OU CONDIÇÕES
EXISTENCIAIS:

A presente função do Princípio Lesividade tem como desiderato coibir a
punição de alguém pelo que ele é334, busca-se evitar que seja utilizado o malfadado
“Direito Penal do Autor” 335 . Nas palavras incisivas de Zaffaroni, “Seja qual for a
perspectiva a partir de que se queira fundamentar o direito penal de
autor(culpabilidade de autor ou periculosidade), o certo é que um direito que
reconheça, mas que também respeite, a autonomia moral da pessoa jamais pode
penalizar o ‘ser’ de uma pessoa, mas somente o seu agir, já que o direito é uma ordem
reguladora de conduta humana”336.

jurídico albergado pela lei nº11.343/06(saúde pública), a conduta do usuário não coloca em risco
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Não assiste nenhuma razão ao legislador punir o usuário pela sua opção de
vida 337 . Admitir tal despautério seria um regresso a um Direito Penal autoritário,
revanchista e intolerante. Reghelin conclui “Ousamos afirmar que a nova lei de drogas
revive o Direito Penal do Autor ao impor sanções em relação a condutas habituais,
privadas e relativas à opção individual(...) são esses os resquícios dos sistemas
inquisitoriais e ditatoriais estruturados a partir de ideologias totalitárias, os quais
ainda encontramos o nosso Direito Penal contemporâneo”338.
Segundo Faria Costa, o Princípio da Ofensividade é um poderoso escudo
protetivo, de cunho garantista, posto que repele comportamentos tachados simplesmente
como imorais, oriundos de opções pessoais, sem nenhuma relevância penal339.
Corroborando com a posição acima expendida, oportuno trazer o escólio de
Ferrajoli, sobre o malsinado Direito Penal do Autor, bem como os efeitos deletérios
para o usuário dele advindos, “Punindo o consumo, se acaba inevitavelmente na
punição da toxicodependência enquanto tal, isto é, de uma trágica e infeliz condição
pessoal de dependência e de sofrimento que exclui em grande parte, nos casos
extremos, a própria vontade da pessoa. Não me ocuparei do fato de que uma similar
criminalização de figuras sociais marginalizadas, que necessitam de assistência no
lugar de punição, assinalam o reflexo de ordenamentos autoritários e, nos melhores
casos, a nunca extinta ilusão repressiva que confia às penas a solução dos dramáticos
problemas sociais e existenciais. O que é grave, sob o ponto jurídico, a punição de uma
condição pessoal enquanto tal, a qual contradiz o clássico princípio do Estado de
Direito, aquele segundo o qual se pode ser punido apenas pelo que se fez e não pelo
que é, como se age e não pela própria identidade”340.
Dentro do senso comum da sociedade, o usuário é um “quase traficante”,
bem como é o responsável pela manutenção de todo o tráfico de drogas e a solução seria
a adoção de medidas penais enérgicas e desproporcionais. Ensina o mestre portenho
Zaffaroni “se argumenta que cualquier consumidor es um ‘traficante em potencia’, lo
que resulta inexacto especialmente em los casos de drogas que no generam
dependência rígida y, em general, importa uma presunción juris et jure de ‘tipo de
autor’, lo cual viola la legalidade y la igualdad ante la ley, entre otros derechos,sin

337

ÁVILA, THIAGO ANDRÉ PIEROBIM DE, 2010. p.354;
REGHELIN, ELISANGELA MELO, 2008, p.90;
339
COSTA, JOSE FARIA DA, 2012, p.171;
340
APUD.CARVALHO, SALO, 2010, p.262;
338

96

contar com que no todo tenedor es consumidor y con que elconsumo forma parte de
derecho de disposición sobre la própria persona, que non puede ser afectado, pues se
trata de bien jurídico del próprio consumidor”341.
Compreender o usuário como um delinquente é ter a visão míope da
realidade de que a relação envolvendo o viciado e traficante é bem mais do que uma
equação matemática de causa e efeito. Se instaura uma verdadeira panacéia jurídicosocial, onde o Estado se utiliza do Direito Penal de forma desmedida e açodada,
colocando o usuário na vala comum dos criminosos e a sociedade tem a falsa percepção
de que o problema da criminalidade está sendo solucionado342.
Por fim, oportuno trazer a decisão, ainda que isolada, da 6ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo343, onde há uma perfeita síntese de tudo o
que foi articulado em relação às ofensas aos Princípios Constitucionais Penais:
DROGAS - USO - CONDUTA ATÍPICA – TJSP
“(...) O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização
primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável
insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a
produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da
igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à
diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição
Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo
Brasil”.

Infelizmente,

o

Direito

Penal

brasileiro

repousa

sobre

tradições

essencialmente segregadoras e elitistas. Nas felizes letras de Streck, Historicamente o
direito penal tem sido feito para os que não têm e o direito civil para os que têm. O
Código Criminal de 1830 foi feito para pegar escravos, o de 1890, para pegar exescravos e seus filhos, e o de 1940 para proteger nitidamente a propriedade privada
contra os ataques da patuleia, a ponto de dobrar a pena no furto nos casos de escalada,
chave falsa, etc. Elementar isso, pois não?344.
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9. DO DIREITO PENAL SIMBÓLICO:
Vivemos atualmente numa realidade extremamente dinâmica, pósindustrializada, onde há uma miscelânea concomitante de inúmeros fatores e
fenômenos, tais como globalização, o crescimento em progressão geométrica da
criminalidade, correntes imigratórias que supostamente aumentam o desemprego e o
terrorismo.
O mundo hodierno sofre com frequentes e abruptas mudanças e acelerações
acarretadas pela sociedade do consumo e de comunicação de massas (redes sociais, por
exemplo), vultosos avanços tecnológicos, resultando num incoerente contexto de
liberdade/flexibilidade versus instabilidade/incertezas. A ação humana se torna cada vez
mais anônima e se revela apta a produzir riscos globais, susceptíveis de serem
produzidos em tempo e em lugar largamente distanciados da acção que os originou345.
Há um total descrédito nas outras instituições de controle, o que acaba acarretando um
imenso desequilíbrio jurídico-social.
Essa mixórdia de fatores traz uma sensação de medo e insegurança na
população, o que resulta no despertar de um sentimento securitário e revanchista,
visando a limitar ou até mesmo extinguir princípios norteadores do direito penal liberal.
Garantias de direito material e processual constitucionalmente consagradas passam a ser
vistas como um excesso de um Estado que privilegia o delinquente em detrimento da
população cidadã. A sociedade passa a compreender que a tolerância, permissividade e
a suavização da responsabilização pessoal nada mais são do que sinônimo de
impunidade. Essa sociedade intimidada, amedrontada pela inseguridade, pela
criminalidade e pela violência urbana se materializa num terreno profícuo para o
surgimento do Direito Penal Simbólico346.
Nasce então o malfazejo Direito Penal do Inimigo, teoria preconizada por
Gunther Jakobs. Para o autor alemão, o Direito Penal, Processo Penal e Política
Criminal nada mais são do que instrumentos na luta contra a criminalidade, através de
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mecanismos autoritários e truculentos que desatendem completamente direitos que
foram conquistados e consagrados à duras penas desde o Iluminismo.
O direito penal para a ser contaminado pelo discurso da guerra: Guerra
contra o terrorismo (iniciada por George W. Bush depois dos ataques de 11 de setembro
de 2001), guerra contra a pedofilia, guerra contra a corrupção e a guerra contra a droga.
Enfim, há um discurso de guerra contra a criminalidade, que instaura um verdadeiro
desprezo ao Direito Penal347.
Nesse raciocínio, anseia-se utilizar o Direito Penal como um meio para
educar a sociedade, fazendo com que comportamentos de pouca relevância sofram as
tenazes graves desse ramo do ordenamento jurídico. A função pedagógica do Direito
Penal faz com que tudo passe a ser passível de ser tutelado por ele, tendo como
consectário lógico desse raciocínio um Direito unicamente simbólico, absolutamente
inoperante.
Acerca do conceito de simbolismo do Direito Penal, demonstra Zaffaroni
que Para a lei penal não se reconhece outra eficácia senão a de tranqüilizar a opinião
pública, ou seja, um efeito simbólico, com o qual se desemboca em um Direito Penal de
risco simbólico, ou seja, os riscos não se neutralizariam, mas ao induzir as pessoas a
acreditarem que eles não existem, abranda-se a ansiedade ou, mais claramente, mentese, dando lugar a um Direito Penal promocional, que acaba se convertendo em um
mero difusor de ideologia348349.
Cria-se um círculo vicioso, onde há a vã sensação de que o Direito Penal é a
tábua de salvação de toda criminalidade moderna350, mas que em vias concretas não faz
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mais que dar uma resposta apenas ilusória, cujos meios utilizados não são dotados de
nenhuma eficiência para a luta efetiva contra a criminalidade.
Um poderoso meio para a propagação do Direito Penal Simbólico são os
meios de comunicação, com a instituição do meio difuso da criminalidade, pois tais
meios dão destaque especial à exploração da violência, da demonização da
delinquência, através de um tratamento deveras sensacionalista, apregoando a resposta
penal desmedida em detrimento do crime. O epicentro da questão do populismo penal
gravita em torno de programas midiáticos pouco voltados à missão de informar e
orientar a população, onde princípios penais consagrados dentro de uma ordem
constitucional democraticamente estabelecida ficam relegados ao talante de opiniões de
peritos (redatores, comentaristas, editores), geralmente pouco afetos à ciência penal351.
Edifica-se uma lógica nitidamente maniqueísta do bem contra o mal, entre
aqueles que nascem para cometer crimes e os que são pessoas de bem. Em termos
criminológicos, tal entendimento redundaria numa regressão à Escola Positivista, hoje
totalmente superada.
Todavia, a mídia garante a sobrevivência da segregação entre os “bons” e os
“maus”, através das produções dramáticas da criminalidade. Os crimes de rua são
veiculados da pior forma, com contornos de exploração e deturpação da realidade
social. Dessa forma, aduz Baratta, que os meios de comunicação de massas adotando
um esquema de repartição dos papéis da vítima e do agressor que corresponde
normalmente, em grande medida, à relação entre grupos sociais privilegiados e
‘respeitáveis’ de uma parte, e grupos marginais e ‘perigosos’ da outra (estrangeiros,

jovens infratores a responder criminalmente como adulto a partir dos 16 anos de idade.Se dependesse
do brasileiros hoje, adolescentes de 16 e 17 anos receberiam o mesmo tratamento dado a adultos
infratores. Segundo a consulta, 89% se enquadram no grupo daqueles que apoiam a proposta da
redução da maioridade penal para 16 anos no País, enquanto 8% não estão de acordo e preferem
deixar a maioridade penal como está fixada hoje, em 18 anos. Outros 2% dizem não ter opinião
formada por não conhecer bem o assunto. O debate sobre a maioridade penal voltou à tona após
um homicídio executado por um menor de 18 anos na cidade de São Paulo. Na ocasião, o
governador Geraldo Alckmin (PSDB) defendeu publicamente que o Congresso ampliasse, por
meio de um projeto de lei, a punição a adolescentes autores de delitos graves. Se aprovada, a
nova legislação alteraria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – conjunto de normas de
proteção a crianças e adolescentes, que tem respaldo da Organização das Nações Unidas (ONU).
Aqui está demonstrado como o direito penal pode ser malversado visando promoção política. O
Governador do Estado mais rico do País (São Paulo), explorando uma situação casuística, fomenta e
dissemina a prosaica predicação de que a redução da idade da responsabilização penal é o
instrumento apto a coibir a criminalidade in http://www.cartacapital.com.br/sociedade/reducao-damaioridade-penal-e-apoiada-por-89-2760.html, acessado em 25/04/15.
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jovens, tóxico-dependentes, pobres, sem família, desempregados ou sem qualificação
profissional”352.
Neste diapasão, a utilização deturpada do direito penal com fins midiáticos
pelos meios de comunicação acaba por acarretar numa política criminal irracional, uma
vez que a produção de leis não é mais orientada pelo saber jurídico-penal. Assim, brota
de um terreno fértil o populismo, se materializando como uma técnica que o político se
vale para apelar às mais diversas necessidades das massas e mobilizá-las de uma tal
maneira a tornar a sua satisfação tão paradoxal quanto a formulação do parecer
secundária e tendencialmente indesejada353.
O Direito Penal simbólico tem como alicerce as seguintes premissas:
exploração dos medos e inseguranças coletivos, a exposição da sociedade refletida em
reducionismos dicotômicos e anacrônicos, bem como a ausência de um programa social
com viés educador, acarretando um falacioso discurso de moral popular para combater a
barafunda. Nesse sentido, o direito penal é assenhorado pelo populismo, aniquilando
sua autonomia e caráter científico.
Através dessa instrumentalização, o legislador utiliza-se do direito penal
como uma espécie de pedagogia social354. Ou seja, a responsabilização penal desmedida
passa a ser a solução para todos os males sociais, em especial a criminalidade. Desta
forma, florescem 3 (três) sentimentos dentro do inconsciente coletivo: unicamente as
penas elevadas são capazes de coibir o cometimento de crimes, as reprimendas penais
fomentam a conformidade moral da sociedade e o movimento de law and order
proporciona generosos ganhos aos seus defendentes.
Em suma, o populismo penal tem intrínseca relação com o uso do controle
penal para desafiar os problemas socais, ou seja, “governa-se através do delito”. Penas
imoderadas passam a ser encaradas como o antídoto mais eficaz para o maior dos
cânceres sociais (violência), ou seja, quanto maior a pena, melhor. O legislador, atento a
essa triste realidade, passa a editar cada vez mais leis penais inócuas e dantescas,
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sufragado pelos meios de comunicação de massa, para dar uma “resposta” à população
ávida por um direito penal revanchista.
Destarte, esse contexto populista passa a redundar numa situação deveras
instável e delicada, uma vez que parcela substancial da sociedade desconhece o
complexo modus operandi do sistema jurídico penal pautado em direitos e garantias
fundamentais oriundos da Constituição. Além disso, há de ser ressaltado a total ausência
de estudos e pesquisas comprometidas com a verdade, com as reais taxas de
criminalidade.
Dessa forma, os políticos embasam a sua produção legislativa em pesquisas
e informações plantadas pela mídia, o que acaba por resultar numa produção
desenfreada de leis desprovidas de precisão técnica. Luisi ensina com maestria que no
nosso século têm sido inúmeras as advertências sobre o esvaziamento da força
intimidadora da pena como conseqüência da criação excessiva e descriteriosa de
delitos. Francesco Carnelutti fala em inflação legislativa, sustentando que seus efeitos
são análogos ao da inflação monetária, pois ‘desvalorizam as leis, e no concernente as
leis penais aviltam a sua eficácia preventiva geral’355.
Certo é que a ordem natural dos objetivos do direito penal é absolutamente
invertida, no sentido em que o discurso de prevenção e reinserção do criminoso dá lugar
a uma atmosfera pura e simplesmente retribucionista e securitária. A consequência
lógica disso é o abarrotamento de presos nos estabelecimentos prisionais. O Brasil,
segundo dados oficiais do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), possui atualmente a
3ª(terceira) maior população carcerária do mundo, algo em torno de 700.000 (setecentos
mil) presos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América( mais de 2 milhões de
presos) e China (1.7 milhões)356.
Conforme amplamente analisado e estudado em capítulo anterior, chegou-se
à conclusão de que o Direito Penal possui, na linha de Roxin e Figueiredo Dias,
essência de salvaguarda de bens jurídicos dotados de dignidade penal. Esse
compromisso denota a sua importância quando o legislador ainda teima em editar leis
absurdas e desproporcionais para “acalmar os ânimos” da sociedade diante do fenômeno
social da criminalidade.
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Surge, então, o direito penal com fins meramente populistas, o direito penal
deixa de ser utilizado como uma ciência de cunho essencialmente protetivo para ser um
instrumento de despotismo e arbitrariedades. São criadas cada vez mais leis penais, com
o recrudescimento das penas, criação de novos tipos penais e se passa a falsa percepção
de que o problema dos escândalos sociais está resolvido. Os políticos fazem uso dos
crimes e das reações socais revanchistas despertadas na comunidade, para ganhar
eleições futuras. Está-se diante do brocado Governing through Crime (governando por
meio do crime).
Não se nega a importância da política criminal dentro da ciência penalista.
Muito pelo contrário, o presente trabalho compactua as ideias prelecionadas por Roxin,
Hefendehl e Figueiredo Dias, no sentido de que a dogmática penal e a política criminal
devem estar umbilicalmente interligadas357. Nesse sentido, salienta Hefendehl que uma
dogmática penal que não dá importância às consequências da política criminal não passa
de um criticado jogo de bolas de gude, e uma política criminal que despreza as
conquistas da dogmática penal se excluiria da discussão358.
O que parece ser fundamental é que o falacioso discurso do Direito Penal
simbólico, que prega a máxima intervenção do Direito Penal por conduto da produção
inflacionada de leis, somente nos faz fugir do cerne principal, que são, na verdade, as
infrações penais de grande monta, que ceifam os bens mais relevantes e necessários ao
convívio social.
Isso porque que nos fazem perder tempo, talvez propositadamente, com
pequenos desvios, comportamentos de pouca ou nenhuma importância, servindo,
apenas, para estabelecer o caráter simbólico de um Direito Penal que procura ocupar o
papel de educador da sociedade, a fim de camuflar o grave e desastroso defeito do
Estado, que não consegue cumprir suas funções sociais, permitindo que, cada dia mais,
ocorra um abismo econômico entre as classes sociais.
A consequência lógica é o aumento do nível de descontentamento e revolta
na população mais carente, acentuando o número de infrações penais de pequena monta.
A comunidade, por sua vez, começa a clamar por mais justiça. O círculo vicioso não
tem fim.
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Não resta um sopro sequer de dúvida que o usuário de drogas é uma vítima
direta dessa lógica irracional do Direito Penal simbólico. Estes são tachados de
“drogados”, “desocupados” e “vagabundos” pelos meios de comunicação em massa.
São vistos como pessoas que não fazem ou não podem fazer parte do convívio social
dos “bons” ou dos “notáveis”. A mídia proporciona a exposição pública do usuário em
programas sensacionalistas, o que resulta numa punição social antecipada, através da
exploração da sua imagem e de algumas ritualísticas nefastas, como uso das algemas e o
“camburão”359.
Em arremate, imperioso trazer os ensinamentos de Costa Andrade e
Figueiredo Dias como refere Packer, cada hora de labor da polícia, do ministério
público, do tribunal e das autoridades penitenciárias gasta nos domínios marginais do
direito criminal, é uma hora retirada à prevenção da criminalidade séria.
Inversamente, cada infracção trivial ou duvidosa eliminada da lista das infracções
criminais representa a libertação de recursos essenciais para uma resposta mais eficaz
às prioridades cimeiras do sistema penal360.
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10. DOS CRIMES SEM VÍTIMA:
Seguindo a proposta inicial esposada quando da introdução da corrente tese,
no sentido de fazer uma análise holística da questão envolvendo a criminalização do uso
de entorpecentes, far-se-á a análise central do presente trabalho sob o enfoque
criminológico, através da questão envolvendo os crimes sem vítima.
A discussão envolvendo os crimes sem vítima surgiu e tomou corpo durante
os intensos e revolucionários anos 60. Coube a Edwin Schur, em 1965, lançar a pedra
filosofal, de forma brilhante, da discussão do tema. Nas lições de Costa Andrade e
Figueiredo Dias, a década de sessenta do nosso século( séc. XX) assistiu, com efeito, a
uma das viragens mais significativas da história da criminalidade361.
O questionamento não girava em torno do clássico questionamento “por que
o criminoso comete crimes”, mas sim porque alguns indivíduos são tratados como
criminosos, qual o fundamento de legitimação para a criminalização dessas pessoas. Em
outros termos, não são os “motivos” do delinquente mas antes os critérios (os
mecanismos de seleção) das agências ou instâncias de controlo que constituem o
campo natural desta nova criminologia362.
Numa época em que a sociedade norte-americana sofria profundas
mudanças estruturais, através de uma contracultura, tais como: lutas de direitos civis
pelos negros, capitaneadas principalmente por Martin Luther King Jr e Malcom X,
direitos das mulheres, liberdade sexual, movimentos pacifistas contra a Guerra do
Vietnã, festivais de Rock and Roll (Woodstock e Monterrey) movimento hippie e uso
de drogas. Floresce uma nova forma de interpretar e questionar os crimes que ofendiam
apenas aspectos morais. Nesse contexto, o direito penal era visto como o mais eficiente
instrumento para manter a “virtude moral” e conter o “fervor político”.
Surge uma Criminologia com um viés crítico que via nos crimes sem vítima
uma forma de manifestação de uma minoria dominante como uma forma de conter a
ebulição social ocorrente à época. Temos como regra, quando do cometimento de um
ilícito penal, a presença do autor/ vítima, ofensor/ofendido. Resta indiscutível que em
algumas classes de crimes a presença da vítima é patente e, por que não dizer,
obrigatória. Isso se atesta em crimes contra a vida ou contra o patrimônio, por exemplo.
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Todavia, noutros crimes, é patente a inexistência de bem jurídico a ser
tutelado, o que não faz nenhum sentido se falar na presença da vítima. São os chamados
crimes sem vítima, que podem ser compreendidos no seu sentido lato ou estrito.
Os crimes sem vítima em sentido lato são considerados aqueles em que
apenas valores ou institutos essencialmente abstratos são atingidos, quais sejam, a
moral, ordem jurídica, ordem econômica etc. No escólio de Costa Andrade, os crimes
sem vítima em sentido lato estariam impregnados de figuras residuais da era em que o
direito penal era utilizado como um meio de sobrepujança de uma ordem moral
dominante. Seria uma forma de materialização a serviço de uma pretensa eficiência de
projetos de assentamento social, dinamização de relações econômicas ou estabilização
de opções ideológicas363.
Já os crimes sem vítima em sentido estrito, conceituado por Schur, que será
objeto de análise do presente trabalho, pode ser concebido como uma permuta
voluntária de bens ou serviços muito desejados, proibida e sancionada por leis que
normalmente não se aplicam e têm, além disso, um papel promotor de patologias
secundárias ou derivadas364.
O suposto “crime” se alicerça numa relação de mera permuta ou relação de
consenso entre bens ou serviços escassos que são objeto de criminalização da lei penal.
É de se ressaltar, todavia, que nessa relação de assunção inexiste qualquer prejuízo entre
os atores participantes. Muito pelo contrário, o comportamento supostamente criminoso
pode ser reduzido na relação fornecedor/cliente, sem que se vislumbre qualquer efeito
deletério às partes envolvidas365.
Por tal motivo, Schur classifica essa modalidade de crime como Exchange
crimes ou business crimes. Ou seja, a suposta vítima é um adquirente que procura de
forma livre e espontânea uma prestação de um serviço ou bem. Como via de
consequência fica difícil, para não dizer impossível, a caracterização de qualquer ofensa
ou dano em relação a qualquer bem jurídico.
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Assim sendo, aduz Schur que nesse estrato de “crimes” falece a presença de
um indivíduo no papel vítima, posto que não se encontra presente o elemento
“coação”366, o que redunda numa imediata estranheza tanto a criminalização quanto a
punição das referidas condutas. O epicentro da presente problemática está no consenso
da transação aliada com a total inexistência de qualquer dano. A junção desses dois
fatores faz com que se questione a presença de um comportamento desviado que
justifique qualquer sarabanda do direito penal.
Uma relação com cariz “negocial” não pode supedanear uma resposta
punitiva pelas instituições formais de controle. Em relação ao crime de consumo de
estupefacientes, Schur assevera ser aquele que mais traz óbices em razão da sua
criminalização. O usuário é propositalmente tachado como delinquente, com as
consequentes pechas naturalmente advindas, como a junkização e o escárnio social. Daí
que o autor levanta alguns questionamentos prodigiosos: “o vício pode ser considerado
um crime? ”, “ é justificável que um viciado seja colocado à margem do convívio social
por uma simples opção de vida?”.
Para as indagações acima demonstradas, Schur dá as seguintes respostas: o
vício é uma questão de saúde pública e deve ser tratado como uma doença, jamais como
um crime, bem como o toxicodependente é um doente e não um delinquente367.
O consumo de drogas é, de forma indesmentível, o exemplo clássico de um
crime onde não se antevê nenhuma vítima. A uma, porque há uma mera relação de
interesse mútuo entre o vendedor e o dependente/consumidor. O toxicodependente não é
vítima, pois adquire o estupefaciente por conduto do seu livre arbítrio. O que ocorre, a
bem da verdade, é um negócio que tem como objeto um bem tachado como ilícito pelo
ordenamento penal. Todavia, não há bem jurídico ofendido, pois o usuário, ao consumir
substâncias que causam dependência, comete a autolesão, fato este de nenhuma
relevância para fins penais.
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A duas, os crimes sem vítima resultam na criminalização secundária e
acabam por gerar vultosos desequilíbrios socais, de valores exacerbados. Ou, nas
palavras de Costa Andrade, as normas que proíbem e sancionam negativamente essas
condutas, têm uma natureza marcadamente iatrógena368. Certo é que a proibição de tais
comportamentos pela norma punitiva não cumpre seu objetivo de coibir a troca de
serviços ente delinquente e “vítima”.
Muito pelo contrário, a cristalização dessas normas de cariz iatrogénea
acaba por propiciar o surgimento de mercados “negros” extremamente complexos e
organizados, dispostos a fornecer os bens ou produtos ora proibidos pela lei
incriminadora penal369. Figueiredo Dias pontifica que a lei criminal acaba, assim, por
funcionar, na expressão de Packer, como uma barreira alfandegária, protegendo os
operadores ilícitos da concorrência potencial dos operadores lícitos370.
Ademais, é cediço que a proibição de bens ou produtos de procura inelástica
acabam por fomentar, além do incremento de organizações criminosas, o surgimento do
maior câncer social: a corrupção. Nas precisa tinta de Costa Andrade, na corrupção
advinda da criação de normais penais nos crimes sem vítima, tanto podem as
autoridades prevalecer-se da sua posição (do que resultarão frequentes casos de
extorsão e chantagem sobre os habitantes destas zonas suculturais), como tentar
regatear e maximizar as vantagens pessoais371.
Em suma, criminalização do uso de drogas importa num claro efeito
contrário, posto que fortalece o crime organizado, o desenvolvimento de subculturas de
delinquência (labeling approach) e o aumento em escalas estratosféricas da
criminalidade. Essa lógica perversa prescrita da lei nº11.343/06 traz o estigma e a
inócua punição ao usuário, fomenta a instituição de mercados paralelos extremamente
complexos e traz descrédito ao direito penal, uma vez que a problemática central da
droga não advém da primeira linha do consumo, mas sim do tráfico, uma vez que, não
sendo legal, a procura potencia a oferta ilícita372373.
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11. EXPERIÊNCIA EXITOSA PORTUGUESA:
Conforme citado no Capítulo VII do presente trabalho, duas formas de trato
se antagonizam na questão que envolve o usuário: a liberalização e a chamada “Justiça
Terapêutica”. No continente europeu surgiu uma terceira via de iniciativa, que não se
confunde com as duas predecessoras. É a chamada política de “Redução de Danos”,
tendo como premissas a prevenção, dissuasão, tratamento de saúde 374 e reinserção
social375.
Portugal foi o primeiro país do mundo a descriminalizar formalmente o
consumo pessoal de drogas, através da Lei 30/2000, o qual deixou de ser tipificado
como crime e passou a ser uma “contra-ordenação”, sendo esta de natureza
eminentemente administrativa376. Diz a lei, em seu art.2º, que a aquisição, e a detenção
para consumo próprio das substâncias referidas no número anterior não poderão
exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período
de 10 dias”.
Há de ser realçado o espírito vanguardista luso, uma vez que essa política de
tratamento foi citada pela primeira vez em 1976, num diploma legal de autoria de
Almeida Santos377.
Não repousam dúvidas de que nenhum outro tema causa um “abalo sísmico”
tão grande na sociedade quanto as questões envolvendo drogas. Hassemer aduz que
“em nenhum outro tema de interesse público nossa cultura do debate nos escapa tão
completamente e com tanta habilidade como as drogas, nenhum outro campo está tão
minado por preconceito e desconfianças pessoais contra quem pensa diferente”378.
Logo setores céticos e conservadores da sociedade, bem como da política
portuguesa asseveraram que a inexistência de reprimenda penal iria importar numa

decorrentes do uso de estupefacientes, na medida em que “ qualquer viciado acaba por conseguir o
que precisa para manter o vício. Se assim é, por que não deixá-lo adquirir um mínimo com licença e
supervisão em vez de o obrigar a conseguir por vias ilícitas e criminais? ” in Crimes Without Victms.
pp. 163 e 164. New Jersey, 1965.
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necessária explosão no uso de estupefacientes, com o aumento de custos de tratamento
dos usuários, assim como a propagação em massa de doenças infecto-contagiosas.
Também aduziram que Portugal iria se tornar em uma “ilha da fantasia” para os
viciados de todo o mundo. Por conta do uso desenfreado de drogas, a criminalidade dela
derivada iria atingir níveis estratosféricos379.
Não por acaso, o que houve na prática foi o efeito contrário. Houve em
terras lusas um esforço comum de autarquias, ONG´s e grupos multidisciplinares.
Paralelamente, iniciou-se um amplo debate acadêmico, não limitado ao espectro
jurídico, acerca da questão do uso de drogas. Diversos estudos científicos foram
realizados e compilados em 14(catorze) volumes na obra conhecida como “Droga e
Crime-Estudos Multidisciplinares”.
Paralelamente, foram criadas as ditas Comissões para a Dissuasão da
Toxicodependência (CDT´s), sendo propiciado aos usuários o acompanhamento
médico,psicológico e sociais com essência humanística, completamente dissociada da
lógica punitiva do Direito Penal . A partir de 2001, foi iniciado o processo de
implementação de CDT´s nos 18(dezoito) distritos portugueses.
Assim sendo, aquele que for flagrado pela força policial com pequenas
quantidades de estupefacientes (25 gramas de cannabis, 1 grama de heroína, 2 gramas
de morfina ou 2 gramas de cocaína), são imediatamente levados para as CDT´s e
acabam por responder perante a Comissão transdisciplinar um processo pela contraordenação cometida.
Fazendo um paralelo com a realidade brasileira, seria uma espécie de
processo administrativo em que não há punição de ordem penal e muito menos a
participação do Poder Judiciário. Ou seja, não são gerados maus antecedentes criminais,
tampouco os efeitos deletérios e estigmatizantes do processo penal. A lei possui em sua
essência, não uma natureza punitiva, mas sim uma finalidade de recuperação e
reinserção do viciado através de meios não-penais.
O resultado diante de tal esforço conjunto, não poderia ser outro: por conta
da política de redução de danos, constatou-se uma clara diminuição no consumo de
drogas em território ibérico, com a devida reinserção do usuário no convívio social.
Outro fator importante foi a adoção de medidas que propiciam o consumo de
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estupefacientes de forma digna, higiênica, que não traga risco de contágio de doenças
por causa da utilização de seringas comuns380.
Em outras palavras, a descriminalização não importou no aumento do
consumo381, muito pelo contrário: este diminuiu, principalmente entre as camadas mais
jovens da população, além de resultar numa maior inclusão voluntária dos usuários no
sistema de saúde382. Os estudos mostram que, desde a promulgação da lei nº30/2000,
houve uma diminuição do consumo de drogas tachadas como “pesadas”, a participação
espontânea dos viciados nos tratamentos oferecidos pelo Estado, a diminuição de
doenças que derivam do uso de drogas (Hepatites e SIDA), assim como uma substancial
redução dos gastos públicos na então “guerra contra as drogas”383384.
Segundo Jorge Quintas, sintetizando o que foi expendido, “Mais do que
servir de dissuasão dos comportamentos de consumo a lei da descriminalização do
consumo instaura, efetivamente, na prática, uma intenção, já antiga, de conduzir os
consumidores toxicodependentes detectados por actos de consumo aos serviços de
tratamento. Condicionar positivamente a evolução de um tratamento é a mais evidente
das consequências da descriminalização do consumo, fornecendo oportunidades para
aplicar uma medida de reação legal, já anteriormente, considerada mais adaptadas às
transgressões de consumo”385.
Portugal embasou a sua política criminal descriminalizadora no trato com os
estupefacientes no Princípio Humanista386, que prevê a necessidade de obsequiosidade
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aos princípios basilares do ordenamento penal, tais como o princípio da subsidiariedade
e proporcionalidade, através dos seus 3 (três) consectários, quais sejam, necessidade,
adequação e proibição do excesso. Conclui-se, dessa forma, que a criminalização do
consumo de drogas não é justificável por não ser o meio absolutamente necessário ou
sequer adequado para enfrentar o problema do consumo de drogas e dos seus
efeitos387.
Curial apontar também que a opção lusa pela descriminalização do uso de
psicotrópicos, com a etiquetação de ilícito de mera ordenação potencia uma mais
profunda utilização de certas manifestações do princípio da oportunidade, permitindo
introduzir um sistema sancionatório mais flexível com vista a um melhor tratamento
processual do caso concreto388.
Certo é que a política de redução de danos se consubstancia num meio
eficaz e poderoso no verdadeiro câncer social chamado “estupefaciente”. Em Portugal,
houve a migração de recursos antes utilizados em ações repressoras em nome de uma
“guerra contra as drogas” para programas voltados ao tratamento e prevenção do
consumo de tóxicos. Não por acaso, Portugal possui uma média de consumo de drogas
inferior à da União Européia,segundo o Relatório Drug Decriminalization in PortugalLessons for Creating fair and successful drug policies(Greenland 2009)389.

complexidade e da relevância da história individual, familiar e social dessas pessoas, bem como da
consideração da toxicodependência como uma doença e da consequente responsabilização do Estado
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12.

PAÍSES

QUE

TAMBÉM

DESCRIMINALIZARAM

O

USO

DE

ENTORPECENTES:

Alguns países, após a vanguardista e exitosa experiência portuguesa,
resolveram descriminalizar a utilização de substâncias viciantes. Segundo pesquisa
publicada pelo Think Tank Release, 21 países tornaram atípica a conduta do uso de
entorpecentes390. Alguns deles são: Alemanha, Bélgica, Finlândia, Espanha, Colômbia,
Costa Rica, Peru, México, Uruguai e Argentina.
Oportuno salientar que em algumas nações a descriminalização se deu por
forma direta (legislativo), como no caso da Espanha e Uruguai. Já em outros, o processo
de atipicidade formal se deu por meio de controle de constitucionalidade exercido pelo
Poder Judiciário, como na Argentina e Colômbia.
Na Espanha, vale ressaltar a prodigiosa experiência do País Basco. Essa
experiência praticamente aniquilou o mercado paralelo de cannabis. Foram criados os
chamados clubes canábicos, que nada mais são do que organizações despidas de
quaisquer fins lucrativos, autorizadas pelo País Basco, que propiciam ao seu quadro
associativo a compra de cannabis, bem como de produtos dela derivados. Os clubes
possuem uma pequena “horta” para o cultivo da maconha para os seus associados.
Ao afiliado é garantido pequenas quantidades não só de maconha, como
também a aquisição de cremes, cookies, azeites e até diferentes tipos de ervas. Tudo
isso em consonância com a lei.
O principal benefício desse modus operandi é que os consumidores de
cannabis adquirem uma droga que foi plantada, cultivada, beneficiada e consumida
dentro dos ditames legais. Não há mercado negro; o tráfico da maconha praticamente
inexiste; não há processos criminais aos usuários, com grande economia para o Poder
Judiciário; o encarceramento diminui. Enfim, uma economia de escala brutal se atinge
com essa política pública simples. Vale dizer, o tráfico recebe um duro golpe. E o
consumo não aumenta por isso, pois o trabalho de prevenção continua a existir391.
Também merece ser trazido ao presente trabalho o êxito obtido na região da
Catalunha, através da distribuição gratuita de seringas a toxicodependentes. Se trata de
uma estratégia para diminuir a transmissão de doenças sanguíneas oriundas do uso de

390
391

http://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/4743-A-abolicao-da-guerra-contra-as-drogas-no-BrasilSHECAIRA, SÉRGIO SALOMÃO, 2012, p.317.

113

seringas infectadas. Dessa forma não há compartilhamento de uma seringa entre vários
usuários. Tais programas de oportunização do uso gratuito de seringas surgiu em 1988 e
atingiu um grau elevado de triunfo.
A filosofia desse programa se estriba na ideia central de fomentar serviços
preventivos que sejam acessíveis a todos os usuários de drogas injetáveis. Dessa forma,
evita-se que se divida seringas de forma desenfreada. Isso tudo se materializa por
conduto da distribuição de seringas de modo descentralizado, que dizer, através de
farmácias, centros de saúde, associações e ONG´s.
Com o sucesso da experiência, adotou-se uma medida mais ousada: a
distribuição de seringas nas prisões catalãs. Em 1997, a Associación Ciutadana AntiSida de Catalunya (A.C.A.S.C) apresentou o projeto Programa per a la Preveció i
l´Assistência de la Sida 97 nos cárceres da Catalunha ao Departamento de Sanitad de la
Generalitat. O estudo da associação denunciou o alto grau de doenças transmissíveis
pelo sangue dos presos por conta da utilização de seringas usadas.
A Administração penitenciária pautou sua estratégia em 3 vertentes:
programas de Metadona , esterilização e distribuição de seringas nos cárceres catalães,
isto tudo dentro de um cenário sombrio, onde cerca de 80% da população carcerária
catalã é usuária de drogas392.
Como

resultado,

atestou-se

a

diminuição

nas

enfermidades

infectocontagiosas, readaptação social e laboral dos consumidores, através do contato
pacífico com os serviços de saúde, melhorando, assim, a qualidade de vida dos
encarcerados. Resultou, também, na míngua da incidência de doenças transmitidas pelo
sangue, bem como o número de óbitos393.
Na Argentina, o processo de descriminalização se deu por conduto do
respectivo sistema de controle de constitucionalidade de leis. Através do caso Arriola,
(Causa 9.080), a Corte Suprema argentina pugnou pela inconstitucionalidade da conduta
tipificada de posse privada de entorpecentes, prevista no art. 14§2º da lei 23.737, sob o
fundamento de afronta ao Princípio da Ofensividade 394 e no direito inalienável de
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autodeterminação das pessoas, assim como a falta de eficiência do dispositivo penal
ante ao contínuo aumento das taxas de consumo de estupefacientes395.
A Constituição da Argentina, prevê em seu artigo nº19 que somente Deus
poderá controlar as liberdades dos homens, convindo a cada um agir da melhor forma
que lhes aprouver396. A melhor interpretação que se dá ao artigo não gira em torno de
convicções religiosas, mas sim que falece aos magistrados agirem sobre a liberdade
pessoal de cada um, cabendo somente aos próprios cidadãos ou mesmo a Deus terem o
controle diante de tais atitudes.
Em outros termos, de acordo com a Decisão da Corte Suprema da Argentina
(que será vista a seguir), os indivíduos estão livres para eleger se utilizam ou não a
droga, independente aqui se fundados por questão religiosa, cultural ou psíquica,
devendo , obviamente, demonstrar respeito aos que têm uma opinião contrária ao uso de
tal droga. No capítulo 17 da decisão demonstra a importância que a autonomia pessoal
tem para os magistrados portenhos:
“Com relación a tal derecho (derecho a la privacidad) y su vinvulación con el
principio de “autonomía personal”, a nivel interamericano se ha señalado que “el
desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del
poder público. Bajo una perspectiva general, aquél posee, retiene y desarrolla, en
términos más o menos amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver sobre la
mejor forma de hacerlo, valerse de medios e instrumentos para ese fin,
seleccionados y utilizados con autonomía – que es prenda de madurez y condición
de libertad – e incluso resistir o rechazar en forma ligítima la injerencia indebida
y las agresiones que se le dirigen.”

Ainda dentro da esfera da liberdade pessoal, diz o Pretório Excelso
argentino:
“... al original artículo 19 (de la Constitución Argentina), que ha sido el producto
elaborado de la pluna de los hombres de espíritu liberal que construyeron el
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sistema de libertades fundamentales en

nuestra

Constitución

Naconal,

recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos
podemos elegir y sostener un proyecto de vida proprio”.

Em relação ao princípio da ofensividade, entendeu que o artigo de lei
atacado não consegue circunscrever com a precisão que o direito penal exige, quais
seriam as vítimas ofendidas com o ato de consumir droga pelo indivíduo. Aduz o Min.
Zaffaroni que no obstante los resultados descriptos, este tipo penal genera
innumerables moléstias y limitaciones a la libertad de los habitantes que llevan a cabo
conductas que no lesionan ni ponen en peligro bienes jurídicos ajenos”.
Na mesma senda, assevera a Ministra Carmem Argibay compreende que “la
prohibición del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, no incluye, a diferencia
de otro tipo de delitos, ninguna referencia o precisión sobre quienes serían las víctimas
de la acción consistente en consumir estupefacientes o, al menos, como es que estos
últimos podrian afectarlas. Más aún, incluye dentro del ilícito los casos en que
probadamente no habrá ninguna otra persona involucrada salvo el consumidor mismo.
Por este motivo, es significativa la probabilidad de que dentro de la definición legal
pueden caber conductas que no se conectan en absoluto, o lo hacen de una manera
excesivamente vaga e imprecisa, con algún efecto dañino sobre los intereses
individuales o generales que busca proteger la ley 23.737”.
E arremata, com toda razão, a Corte Suprema argentina que: “En estas
condiciones, la tenencia de droga para el propio consumo, por sí sola, no ofrece ningún
elemento de juicio para afirmar que los acusados realizaron algo más que una acción
privada, es decir, que ofendieron a la moral pública o a los derechos de terceiros”.
(Causa 9080, caso Arriola. 25/08/09).
No Brasil, ao que tudo indica, a discussão deverá ser travada no Supremo
Tribunal Federal em breve, uma vez que foi interposto um Recurso Especial (RE
nº635.659/SP), de autoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde se
discute a constitucionalidade da malsinado art.28 da lei 11.343/06, sob os idênticos
fundamentos defendidos no presente trabalho. O relator do recurso, Min.Gilmar
Mendes, admitiu a existência da “Repercussão Geral”397, ao dizer que “Trata-se de
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discussão que alcança, certamente, grande número de interessados, sendo necessária a
manifestação dessa Corte para a pacificação da matéria”398.

398
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13. CONCLUSÃO:
O mundo hoje vive numa realidade ditada pela tônica da globalização. Esta
pode ser definida, segundo Giddens, como La intensificación de las relaciones sociales
a nível mundial que vincula localidades distantes, de tal manera que los acontecimentos
locales son modelados por eventos que tienem lugar a muchas millas de distancia y
viceversa399400. A globalização cria um cenário no mínimo intrigante: se por um lado as
atividades políticas, sociais e econômicas estão adquirindo cada vez mais conotações
uniformes e globais, por outro lado aumenta o abismo de desigualdades, de
concentração de riquezas e, por conseguinte, da pobreza e miséria.
Zaffaroni compreende ser a globalização como uma manifestação de poder
através de uma ideologia que tem algumas características próprias. O domínio se
materializa através de medidas e imposições de ordem econômica; redução de conflitos
bélicos entre as potências, mas com o estimulo da beligerância entre nações periféricas;
concentração do poder econômico em corporações transnacionais; movimentação de
grandes massas populacionais marginalizadas para as metrópoles; produção de riscos
iminentes de catástrofes ecológicas; graves crises financeiras, alavancadas por um efeito
da acumulação de capital nas mãos de uma minoria que detém o poder especulativo401.
O fenômeno social do uso desenfreado de drogas nada mais é do que um
supedâneo natural da Globalização, onde há a formação de verdadeiros cartéis
detentores de poder econômico e político. Esses cartéis exploram a miséria, falta de
educação e a falta de oportunidades para a grande maioria da população criadas por um
Estado excludente, plutocrático e autofágico.
A Globalização das drogas pode ser compreendida como uma verdadeira
epidemia402, com consequências deveras trágicas de ordem sanitária e social sobre os
dependentes de estupefacientes. Também há de ser repisado que todos os efeitos
deletérios também reverberam sobre a família e entes próximos. O efeito globalizante
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das drogas degrada a saúde e a psique das pessoas, afetando diretamente Direitos
Humanos universalmente consagrados.
Por tal motivo, à guisa de encerramento, o presente trabalho se dispôs a
fazer uma análise sistematizada da lei 11.343/06 brasileira, mais especificamente em
seu art.28, que trata do usuário.
A lei supracitada foi promulgada em substituição à antiga lei nº6368/76, sob
o pretexto de trazer inovações de ordem conceitual, sanitária, de organização estatal, de
recrudescimento punitivo em detrimento do traficante e, principalmente, um tratamento
mais humano dispensado ao usuário.
Certo é que a lei acarretou uma situação jurídica no mínimo estranha: criou
penas “alternativas” sem efetividade, inócuas, mas que possuem em sua natureza
jurídica o caráter penal, inclusive criando efeitos para a reincidência e maus
antecedentes.
Ou seja, o legislador brasileiro fez uso do populismo penal, do “Direito
Penal Simbólico”, no exato momento em que transferiu à sociedade a vã sensação de
que os problemas penais são resolvidos simplesmente com a edição desenfreada de lei
eivadas de atecnias.
Numa interpretação mais precipitada, pode o intérprete ser seduzido pela
idéia de que a lei 11.343/06 trouxe um grande avanço no tocante à questão envolvendo a
drogadição, acreditando que o Direito Penal iria “tratar” os utilizadores de
estupefacientes. Ledo engano! Não assiste ao Direito Penal curar ou tratar. Sua função
primeira é proteger os bens jurídicos mais relevantes de uma sociedade, propiciando um
cenário perfeito para uma convivência social pacífica, bem como o desenvolvimento
pessoal dos indivíduos. Não se pode conceber um Estado Democrático de Direito que
aceite ou fomente a reprimenda penal pautada em valores morais, religiosos ou
preventivos403.
O art.28 da lei em tela padece da mais grave falha do ordenamento jurídico:
A inconstitucionalidade. Esta não tolera pequenos “avanços’ legislativos, posto que o
defeito do dispositivo legal é congênito, não podendo ser de forma alguma convalidado.
Foi visto no presente artigo que princípios basilares do ordenamento jurídico
Constitucional-Penal foram desrespeitados.
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Por conta disso, tal dipositivo deve ser extirpado do ordenamento jurídico
brasileiro. Espera-se que o STF, guardião legítimo da Constituição da República
Federativa do Brasil, declare a inconstitucionalidade no julgamento do mérito do
Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, proposto pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e esse grave equívoco legislativo seja o quanto antes remediado.
Certo é que, nas precisas palavras de Charles Emil Martins “no trato da
questão das drogas não há respostas certas ou erradas: existem escolhas. Todavia, de
todas as opções possíveis, a do legislador brasileiro foi a pior, pois ele ‘decidiu não
decidir, ficando ‘em cima do muro’, adotando uma posição convenientemente
‘equívoca’, para se usar a expressão do STF”404.
Não restam dúvidas de que o usuário não necessita de reprimendas penais,
sejam elas quais forem. Este necessita de tratamento e reinserção social, funções essas
estranhas ao Direito Penal. Também não há nenhum sopro de questionamento acerca do
fracasso na política proibicionista e bélica brasileira405. Nas palavras do genial Nelson
Rodrigues, esta somente poderia ser negada pela “má-fé cínica ou pela obtusidade
córnea”.
O modelo proibicionista exige a utilização de vultosas montas. A atual
política de drogas, baseada na repressão, na instauração do medo e o recrudescimento
de penas se mostra inócuo. Não acarretou segurança e se mostra um verdadeiro fracasso
em termos de saúde pública. Enquanto isso, a produção de drogas continua a pleno
vapor; a oferta e o consumo seguem crescendo em escalas estratosféricas; o “mercado”
oferece drogas cada vez mais potentes e com alto poder viciante.
O crime organizado funciona como um verdadeiro poder paralelo,
corrompendo servidores públicos 406 , movimentando e lavando bilhões de dólares ao
ano. Urge no Brasil uma nova política de trato com o usuário e a que melhor se adequa
é a de “Redução de Danos”.

404

MARTINS, CHARLES EMIL MACHADO, 2008, p.86;
Nesse sentido, corroborando com o que foi expendido, preleciona Luciana Boiteux “Há que se mudar a
política de drogas atual para uma mais humana, eficaz e humanitária, investir em redução de danos,
descriminalizar o uso e o cultivo e regular (legalizar) todo o mercado produtivo das substâncias hoje
ilícitas. Ao se descriminalizar a posse, estar-se-á ampliando as possibilidades de prevenção. Ao se
regulamentar a venda, estar-se-á fiscalizando um consumo que existe de forma descontrolada no
mercado ilícito, e ainda se gerará impostos para financiar a prevenção” in Drogas uma nova
perspectiva. P. 101. São Paulo, 2014.
406
Em 2007, ao ser preso em São Paulo, o megatraficante colombiano Juan Carlos Abadia declarou que a
melhor forma de combater o tráfico de drogas em São Paulo seria fechar o DENARC ( Departamento
Estadual de Repressão ao Narcotráfico) in Drogas uma nova perspectiva. p. 49. São Paulo, 2014.
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Esta política tem como epicentro o tratamento, conscientização e
humanização do viciado e não o modelo falido do proibicionismo , que se pauta na
intolerância e num modelo hospitalocêntrico407. Abrir, no lugar de fechar. Cuidar, no
lugar de excluir. Tratar, no lugar de isolar408.
Além do mais, a política de redução de danos possui arcabouço
constitucional, na medida em que o art. 196409 da Constituição da República Federativa
do Brasil (CRFB) prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos.
Não restam dúvidas de que a política de redução de danos se revela como
um poderoso instrumento dentro de uma política de inserção social. A redução de danos
revela ser uma estratégia humanística, que não possui como escopo a ideia utópica, para
não dizer absurda, de eliminar por completo o consumo de estupefacientes na sociedade.
O principal fito da política de redução de danos é a melhoria da qualidade de vida do
usuário, através de uma filosofia fincada no respeito à dignidade humana e no direito de
autodeterminação410.
Mais do que jurídico, o complexo problema que gravita em torno do uso de
drogas é de ordem social. Espera-se que os legisladores e governantes brasileiros tomem
medidas positivas e eficientes, não apenas na esfera abstrata, mas sim por meio da
implementação de políticas públicas eficazes, não repressivas e intolerantes.
Ademais, que práticas exitosas de países irmãos do continente sulamericano sejam levadas como um exemplo a ser seguido pelas Autoridades brasileiras.
A

Argentina,

conforme

visto

alhures

declarou,

de

modo

acertado,

a

inconstitucionalidade do artigo de lei que previa a punição do usuário. O Uruguai,
através do visionário e carismático Presidente José Mujica, promulgou uma nova lei de
cariz extremamente inovador, que passa ao Estado a responsabilidade de produzir,
distribuir e vender a cannabis.
Entendemos que à curto prazo esse monopólio do estado uruguaio irá se
traduzir numa maior proteção ao usuário, além de diminuir ou até mesmo extinguir a

407

BOITEUX, LUCIANA, 2014, p.101;
MARONNA, CRISTIANO AVILA, 2014, p.58;
409
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
410
WATANABE, RENATO, 2014, p.231;
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sobrepujança econômica e política do narcotráfico411. Em suma, o proibicionismo412 é
uma péssima via para o combate do tráfico e do uso de drogas 413. É péssimo para todos,
menos para poder transnacional do narcotráfico, que permanece impune e imune à
política repressora, posto que o tentáculo punitivo estatal somente alcança a ponta mais
fraca desse complexo quebra-cabeças (jovens e viciados).
Não pairam questionamentos de que o direito penal é uma instância formal
de controle, uma vez que ele regula e amolda o comportamento humano que pode ser
considerado como penalmente relevante. No entanto, a sua atuação tem que ser envolta
sob a aura da parcimônia.
Por via de consequência, o direito penal floresce como um mecanismo de
natureza eminentemente secundária na inglória luta contra o crime. Em outras palavras,
nos ensinamentos de Faria Costa sem direito penal não se pode lutar contra o crimeonto-antropologicamente ele afirma-se irremediavelmente ligado à natureza humanamas, paradoxalmente, não é ele a arma mais eficaz414.
Ainda na esteira de Faria Costa a panóplia da eficácia está fora dele
(direito penal). Está na diminuição da pobreza e da exclusão social. Está na afirmação
da material igualdade social. Está na procura de soluções sociais que afastem, na
medida do possível, a injustiça do nosso quotidiano 415 . Ainda na mesma esteira,
Beccaria, ainda no Séc. XVIII, afirmava de forma genial e profética que o mais seguro
mas mais difícil meio de prevenir os delitos é aperfeiçoar a educação416.
Certo é que a punição ao uso de drogas é alienígena ao Direito Penal. Este é
subsidiário e deve ser utilizado como ultima ratio. Tal matéria deve transmudar-se para
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FERREIRA, LUIS PAULO TEIXEIRA,2014, p.135;
Maurício Fiore demonstra que o proibicionismo vai muito além de uma simples colcha de paradigmas
que norteia a ação de Estados no combate às drogas. Suas implicações são bem além da simples
edição de leis e implementação de políticas públicas. Diz o autor que “O proibicionismo modulou o
entendimento contemporâneo de substâncias psicoativas quando estabeleceu os limites arbitrários
para usos de drogas legais/positivas e ilegais/negativas. Entre outras consequências, a própria
produção científica terminou entrincheirada, na maior parte das vezes do lado certo da batalha, ou
seja, na luta contra as drogas. O proibicionismo não esgota o fenômeno contemporâneo das drogas,
mas o marca decisivamente” in Drogas: uma nova perspectiva. p. 138. São Paulo, 2014.
413
Diz Luciana Boiteux que “Não obstante , a obediência à cartilha proibicionista não logrou alcançar
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equacionar o problema do abuso de substâncias ilícitas, embora as penintenciárias estejam cheias de
pessoas presas por envolvimento com drogas” in Drogas: uma nova perspectiva. p.85. São Paulo,
2014.
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a esfera administrativa 417 . Que o nobre Direito Penal não seja banalizado, mas sim
respeitado.
Presenciamos nos anos 20 do século passado, durante a lei seca norteamericana, gângsters edificarem fortunas nababescas durante o período de proibição e
repressão ao consumo de álcool. Mafiosos como Al Capone, Sam Giancana e Santo
Traficante se tornaram megapoderosos através da violência e, principalmente através da
corrupção de policiais, políticos, juízes e promotores.
Em 1933 o consumo de álcool voltou a ser permitido nos EUA. Todavia, a
compensação da liberação foi a proibição do consumo de maconha e o início de uma
voraz cruzada proibicionista. Essa campanha tomou proporções mundiais a partir das
Convenções sobre drogas das Nações Unidas, quando houve um incremento da
estratégia repressora, transformando, nas palavras de Shecaira, o mundo numa grande
Chicago dos anos 30418.
O tráfico internacional de drogas faz nascer personagens míticos como
Pablo Escobar, Carlos Lehder, Juan Ochoa, Santiago Meza, Fernadinho Beira-Mar e
Marcelinho VP nos morros cariocas. Eles nada mais são do que a versão globalizada de
Al Capone, sendo frutos da política falida e fossilizada da proibição e intervencionismo.
Ao que parece, a lição do inolvidável fato histórico não foi aprendida e
compreendida. Muito pelo contrário, o fenômeno proibicionista passou a ser
globalizado.
Se é do interesse geral que prevaleça a ordem democrática nos países, a
questão envolvendo o consumo deve ser marcada tolerância, o respeito à intimidade e
ao direito de pensar diferente em relação ao que prevalece dentro da “moral” e dos
“bons costumes”. O direito à intimidade e à autodeterminação são Direitos
Fundamentais e decorrem da célula mater de qualquer Estado Democrático de Direito,
qual seja, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
O consumo de estupefacientes é algo que diz respeito única e
exclusivamente à pessoa do usuário. Portanto, há de se assentir a possibilidade do uso

417

Dentro da ótica de políticas despenalizadoras, uma das principais vantagens é a supressão de processos
judiciais da esfera de competência dos juízes. Pontifica Shecaira que “ por esse procedimento,
chamado pela doutrina criminológica de Diversion, um órgão encarregado fora do Poder Judiciário,
passa a aplicar medidas extra-penais para a reprovação de condutas cuja repressão não é
suficientemente grave para ser feita pelo sistema de controle judicial. Com isso, evitam-se um
processo estigmatizante e as consequências secundárias inerentes ao processo criminal” in Reflexões
sobre as políticas de drogas. p. 309. Coimbra, 2012.
418
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recreativo de drogas, estando o Estado preparado para tratar, orientar e humanizar o
viciado, e não puni-lo.
Não se deve olvidar que a ciência penal deve passar por um constante
processo de evolução, não se prendendo a critérios e fundamentos ultrapassados e
fossilizados que não sejam condizentes com os novos desafios e perspectivas do Séc.
XXI. Na mesma linha, alega Figueiredo Dias que nem por isso a dogmática penal deve
ceder à tentação de “dogmáticas alternativas”, que podem, a todo momento, volver-se
em “alternativas à dogmática” incompatíveis com a regra do Estado de Direito e,
como tal, dogmaticamente ilegítimas419.
Em arremate, calham perfeitamente os ensinamentos de Faria Costa ao
asseverar que se deve ter uma atitude de ousadia capaz de transformar qualitativamente
o Direito Penal em qualquer coisa de melhor. E conclui “mesmo que não consigamos
chegar a esse lugar, que é o lugar dos não-lugares , mesmo que ,como nós, se ache que
o crime é uma manifestação onto-antropológica do modo de ser da humanidade e como
tal inarredável, urge que não nos deixemos seduzir pela via fácil do endurecimento do
Direito Penal” 420.

419
420

DIAS, JORGE DE FIGUEIREDO, 1999, p.222;
COSTA, JOSE DE FARIA, 2001, p.39;
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