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RESUMO Introdução O estudo consiste numa comparação entre dois países de língua
portuguesa e dois de língua castelhana, sobre a legislação e aplicação da lei destacando as
medidas para os atos no âmbito do consumo e do tráfico de drogas. Objetivos Centra-se em
verificar convergências e divergências na maneira de lidar legalmente com consumidores de
drogas e a comercialização das mesmas, em países com determinadas ligações culturais. Os
quatro países editaram suas leis sobre drogas influenciados por uma mesma base, uma série de
três tratados internacionais, diferenciando-se pela interpretação dada ao conteúdo destes
tratados. Busca-se com a segunda parte empírica do trabalho a comparação entre os resultados
das três esferas de controle formal, quais sejam, polícia, tribunal e prisão, na medida dos dados
comparáveis disponíveis, bem como análise das medidas aplicadas ao consumo através das
instituições responsáveis. Metodologia O trabalho apresenta dois estudos empíricos, sendo o
primeiro baseado nas diferentes leis e jurisprudências que estipulam medidas sobre consumo e
tráfico de drogas, tendo sido a parte qualitativa realizada através de uma análise sistemática e
aprofundada nesse corpo de legislações. A segunda parte empírica é quantitativa, analisando
estatísticas oficiais das Instituições Formais de Controlo. Resultados Relativamente à
legislação, quanto aos atos no âmbito do consumo, verificou-se que nos quatro países há
disposições proibitivas, havendo interdições com sanções administrativas na Espanha e em
Portugal e com sanções penais no Brasil e no Uruguai, destacando-se uma convergência entre
Espanha e Uruguai em punirem o consumo exclusivamente em ambiente público. As sanções
em si convergem no Brasil e Uruguai por terem a prestação de serviços à comunidade em suas
penas principais, sendo sanções essencialmente pecuniárias na Espanha e em Portugal,
destacando-se que em Portugal tais sanções são aplicadas apenas a não toxicodependentes e são
substancialmente mais baixas que na Espanha. Ao analisar a possibilidade de suspensões,
destaca-se a preocupação de Portugal com o tratamento sanitário do consumidor de drogas. No
tráfico de drogas há penas privativas de liberdade altas nos quatro países, destacando-se o maior
intervalo na moldura penal do Uruguai e possibilidade de dois diferentes regimes de
cumprimento da pena, além da especial atenção que Espanha, Portugal e Uruguai dão ao tráfico
das drogas que não causem grave dano à saúde. Nas situações agravantes do tráfico os quatro
países apresentam situações sobre acesso de drogas a menores ou diminuídos psíquicos, tráfico
em ambientes sanitários, de educação, de ação social ou agências de controle, entre outros,
destacando-se no Uruguai, forte repressão para quem dar acesso às drogas para menores e
discapazes mentais que resulte em morte. Nas situações menos graves de tráfico os quatro
países convergem em diminuir a sanção em casos ora de menor ilicitude do facto ora de menor
periculosidade do agente, destacando-se a especial situação em que Portugal diminui a sanção
dos atos do tráfico quando cometidos para fins de consumo pessoal em pequenas quantidades.
Há exceção ao regime proibitivo, limitada à cannabis, sendo através de uma lei nacional no
Uruguai, com disposições sobre cultivo, consumo e comércio, e na Espanha em regulamentos
de determinados territórios em conflito com a lei nacional, convergendo-se entre os países
hispânicos a existência de clubes canábicos, destacando-se a convergência na finalidade, qual
seja, redução de danos. Na aplicação das leis enfatiza-se que a prisão por tráfico, na análise
proporcional, é substancialmente superior no Brasil, sendo que a Espanha está em segundo
lugar, também apresentando números superiores em relação aos demais países. Quanto ao
consumo destaca-se que, na análise proporcional, na Espanha há um elevado número na
detecção do consumo pelas autoridades e no Uruguai tal detecção é quase inexistente.
Conclusão Verificou-se uma diversidade de formas de regular os atos no âmbito do consumo e
tráfico de drogas, sendo mais expressiva no que tange à regulação do consumo. Na análise do
law enforcement percebe-se uma disparidade que vai além da diversidade na regulação legal,
relacionada com a forma através da qual as diferentes Instituições Formais de Controlo agem e
abordam tais situações.
Palavras-chave: Regulação das drogas; Experiências Iberoamericanas; Toxicodependência; Narcotráfico.
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ABSTRACT
Introduction This study consists in a comparison between two Portuguese-speaking countries
and two Spanish-speaking countries, on legislation and law enforcement, highlighting measures
for acts in the context of drug consumption and trafficking. Aims It focuses on verifying
convergences and divergences in the way of dealing legally with drug users and dealing them,
in countries with certain cultural links. The four countries have edited their drug laws influenced
by the same basis, a series of three international treaties, differing in their interpretation of the
content of these treaties. The second empirical part of this study seeks to compare the results of
the three formal control spheres, namely, police, court and prison, to the extent of comparable
data available, as well as analysis of measures applied to consumption through the responsible
institutions. Methods This work presents two empirical studies, the first one being based on the
different laws and jurisprudence that stipulate measures on drug consumption and trafficking,
having been the qualitative part through a systematic and deep analysis in this body of
legislation. The second empirical part is quantitative, analyzing official statistics of the Formal
Institutions of Control. Results Regarding the legislation, regarding the acts in the scope of the
consumption, it was verified that in the four countries there are prohibitive dispositions, being
interdictions with administrative sanctions in Spain and in Portugal and with criminal sanctions
in Brazil and Uruguay, emphasizing a convergence between Spain and Uruguay in punishing
consumption exclusively in a public environment. The sanctions themselves converge in Brazil
and Uruguay because they provide services to the community in their main penalties, and
sanctions are essentially pecuniary in Spain and Portugal, emphasizing that in Portugal such
sanctions are applied only to non-drug addicts and are substantially lower than in Spain. When
analyzing the possibility of suspensions, we highlight the concern of Portugal with the sanitary
treatment of the drug user. In drug trafficking, there are high custodial sentences in the four
countries, with the largest gap in Uruguay's criminal frame and the possibility of two different
punishment regimes, in addition of the special attention given by Spain, Portugal and Uruguay
to trafficking of drugs which does not cause serious damage to health. In the aggravating
situations of trafficking, the four countries present situations about drug access to minors or
mentally handicapped persons, trafficking in sanitary, educational, of social action or of control
agencies environments, among others, highlighting in Uruguay, strong repression for those who
give access to drugs for minors and mental disabilities that results in death. In the less serious
situations of trafficking, the four countries converge to reduce the sanction in sometimes in
cases of lower illegality of the fact sometimes that the agent is less hazardous, hightighting the
especial situations in which Portugal reduces the sanction of acts of trafficking when committed
for the purpose of consumption with small quantities. There is an exception to the prohibitive
regime, limited to cannabis, through a national law in Uruguay, with provisions on cultivation,
consumption and trade, and in Spain in regulations of certain territories in conflict with national
law, converging among the Hispanic countries the existence of cannabis clubs, highlighting the
convergence in the purpose, that is, damage reduction. In the law enforcement, it is emphasized
that the arrest for trafficking, in the proportional analysis, is substantially higher in Brazil, with
Spain in second place, also showing higher numbers in relation to the other countries. As for
consumption, it should be pointed out that, in the proportional analysis, in Spain there is a high
number in the detection of consumption by the authorities and in Uruguay such detection is
almost non-existent. Conclusion There was a diversity of ways to regulate acts in the context
of drug consumption and trafficking, being more expressive regarding the regulation of
consumption. The analysis of law enforcement reveals a disparity that goes beyond diversity in
legal regulation, related to the way in which the different Formal Control Institutions act and
approach such situations.
Keywords: Drugs regulation; Ibero-American Experiences; Drug Addiction; Drug trafficking.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste em um estudo comparativo entre quatro países que se
interligam em determinadas circunstâncias por raízes culturais ou históricas, quais sejam,
Portugal, Espanha, Uruguai e Brasil.
A comparação se delimita às medidas impostas aos atos no âmbito do consumo e tráfico
de drogas, como estão estabelecidas nas leis e como são aplicadas pelas «law enforcement
agencies» (Bisogno et al, 2015).
O estudo se divide em duas partes, sendo a primeira teórica, dividida em dois capítulos
e a segunda empírica dividida em outros dois capítulos.
Há um primeiro capítulo teórico onde apresentam as definições de criminologia
comparada através de autores clássicos além de outros mais recentes, abordando-se os métodos
possíveis de utilização no contexto desse âmbito de estudo, na sequência sendo feita uma
revisão de estudos recentes e relevantes que utilizam tal metodologia, sendo qualitativos,
quantitativos ou mistos, destacando-se importantes estudos realizados, no âmbito da
criminologia comparada, delimitados ao tema sobre drogas.
No segundo capítulo, ainda na parte teórica, é feita uma análise «histórico-filosófica»
(Agra, 2003) sobre conceitos e interpretações linguísticas no âmbito da regulação das drogas.
Inicia-se com um tópico histórico, onde se analisam os tratados internacionais sobre drogas,
que são bases para as legislações dos países aqui comparados, ainda no mesmo tópico passa-se
a uma breve análise da evolução histórica mais relevante no contexto do corpo de leis sobre
drogas, dos países abordados. Por fim apresentam-se os principais conceitos sobre regulação
das drogas, verificando a complexidade na maneira de definir e implementar tais conceitos em
diferentes sociedades com diferentes políticas sobre drogas.
No primeiro capítulo da parte empírica, terceiro capítulo do trabalho, é realizada uma
análise sistemática das leis sobre drogas, nomeadamente onde são dispostas as medidas sobre
consumo e tráfico, de cada um dos quatro países. Inicia-se por elaborar um quadro comparativo
com as definições dos atos do consumo, destacando-se as diferenças e convergências, onde já
se iniciam análises críticas a respeito da maneira com que se definem tais atos. Em seguida se
analisam as diferentes sanções aplicadas aos respectivos atos, ali já se verificam as diferentes
instâncias sancionadoras, sendo elas penais ou administrativas. Para concluir a análise sobre o
consumo comparam-se as diferentes formas de suspensão para as sanções aplicadas.
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Na sequência comparam-se as definições sobre o tráfico de drogas. Tais definições, por
sua vez, após análise, é acompanhada da necessária verificação das sanções aplicadas,
verificando-se nesse ponto não as instâncias mas a moldura penal (privativas de liberdade e
pecuniárias) e os regimes de prisão. Em seguida são analisadas atenuantes e agravantes
específicas, destacando-se os casos agravantes de crimes cometidos através de organizações
criminosas.
Analisam-se a seguir, as previsões legais para situações menores de tráfico, além de
outras considerações pertinentes extraídas principalmente dos códigos penais que interferem
nas formas de se cumprir as sanções vistas até esse ponto.
A segunda parte deste capítulo centra-se em exceções ao regime proibitivo sobre drogas,
numa comparação entre Uruguai e Espanha, destacando algumas comunidades espanholas.
Nessa parte a comparação se centra sobre legislações que regulamentam clubes canábicos, além
de um tópico com particularidades recentes da legislação uruguaia sobre diferentes atividades
no âmbito do consumo, produção e comercialização da cannabis e seus derivados.
No segundo capítulo empírico busca-se analisar a aplicação do que está disposto nas
leis, através das agências governamentais de controle. Através de diferentes fontes de dados
estatísticos da polícia, tribunais de 1ª instância e prisões, com os dados disponíveis mais
recentes, entre os quatro países. São feitas comparações primeiro sobre o tráfico e em seguida
sobre o consumo, tomando-se o cuidado de além de preencher dados estáticos, calcular a
proporção dos dados a cada cem mil habitantes, o que permite a comparação dos mesmos.
Buscam-se os dados mais recentes possível e mais próximos possíveis da realidade e da
equiparação entre as formas de colheita nos respectivos países em cada uma das instituições.
Para o tráfico a comparação abrange dados da polícia, dos tribunais e das prisões. Para o
consumo são analisados nomeadamente dados da aplicação de medidas tendo em vista a
impossibilidade de comparação e excepcionalidade quanto a dados da polícia e prisão nessa
esfera.
Busca-se com o estudo uma análise da legislação sobre drogas em países que, apesar de
basearem suas leis nos mesmos ordenamentos internacionais, as interpretam de forma diferente,
tendo em vista a idéia inicialmente formada em estudos prévios sobre os respectivos países,
onde foi identificado, de forma geral, que cada um apresenta formas diferentes de regulação
das drogas, com mudanças relativamente recente em suas legislações, destacando-se a
descriminalização do consumo em Portugal, a despenalização do consumo no Brasil, a
legalização da Cannabis no Uruguai e a não-criminalização do consumo na Espanha, notando2

se inclusive a existência dos clubes cannábicos neste último país, que também se inclui na
recente legislação uruguaia.
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PARTE TEÓRICA
CAPÍTULO I – CRIMINOLOGIA COMPARADA
1.1 FORMAS DE MEDIR A CRIMINALIDADE
Preliminarmente se faz necessário verificar como a criminalidade pode ser medida,
tendo em vista a máxima de Morin, 1990, citado por Aebi, 2006 (citado por Aebi e Jaquier,
2008), de que «é inegável que o progresso do conhecimento científico seja inseparável do
progresso de quantificação». Nesse sentido, de acordo com Pinatel, 2001 (citado por Aebi e
Jaquier, 2008), no século XIX, começou a ser desenvolvida a criminologia científica, quando
as estatísticas criminais começaram a se espalhar.
Na primeira metade do século XX as primeiras teorias criminológicas (Teoria da
Anomia, entre outras) dão uma imagem do infrator correspondente ao resultado dessas
primeiras estatísticas (criminoso é um jovem que vem de uma classe inferior ou minoria étnica)
(Aebi e Jaquier, 2008).
Na segunda metade do século XX são criados os inquéritos de delinquência
autorevelada, sendo desenvolvidas abordagens baseadas no paradigma do conflito (Teria da
etiquetagem e diversas variantes da Criminologia Crítica). Dessas abordagens, em conjunto
com o resultado dos primeiros inquéritos, o criminoso passa a ter uma imagem completamente
diferente, concluindo-se que somos todos criminosos, tendo em vista que os inquéritos
procuram determinar se a pessoa ao menos uma vez adotou comportamentos desviantes
(prevalência de inadimplência), responsabiliza-se a operação seletiva do sistema de justiça
criminal pela imagem do infrator a partir das estatísticas oficiais (Aebi e Jaquier, 2008).
Na quarta parte do século XX são desenvolvidas as teorias vitimológicas, tentando se
estabelecer o perfil das vítimas e dos agressores, através do resultado dos recém criados
inquéritos de vitimação (Aebi e Jaquier, 2008).
Na sequência do acima narrado, a análise da estatística das Instituições Formais de
Controlo, normalmente <Polícia, Tribunais de Justiça e Prisões>, se centram nesse conjunto de
instituições, para obter dados mais concretos, em razão da existêcia das denominadas cifras
negras, explicadas de forma simples por Farrington (2015), que afirma que um sistema de
justiça criminal envolve um sucessivo processo de afunilamento: de todos os crimes cometidos
somente alguns são reportados à polícia, de todos os crimes reportados somente alguns a polícia
dará sequência, de todos que a polícia deu sequência somente alguns serão julgados no tribunal,
de todos os crimes julgados no tribunal somente alguns condenarão os réus à prisão. Os crimes
4

que não entram no processo de funil, ou não passam pra etapa seguinte dentro do processo, são
as cifras negras.
Para tentar preencher essa lacuna deixada pelas cifras negras, são criadas duas diferentes
formas de medir a delinquência, quais sejam, os inquéritos de delinquência autorevelada e os
inquéritos de vitimação. Os inquéritos de delinquência autorevelada são preenchidos por
determinada amostra da população, seguindo alguns cuidados para garantia de total sigilo e
anonimato, a fim de que entre as questões o indivíduo revele atos de delinquência (Aebi e
Jaquier, 2008), o resultado do preenchimento dos inquéritos é transformado em estatística para
– em conjunto com as estatísticas oficiais – tentar se aproximar mais da real contabilidade de
crimes.
Da mesma forma que os anteriores, são preenchidos inquéritos de vitimação, no entanto,
nestes a finalidade é para que entre as questões o indivíduo revele atos de vitimação. Num
confrontamento de dados entre os inquéritos de delinquência autorevelada, de vitimação e as
estatísticas oficiais pode-se chegar num número de criminalidade mais próximo do real.
Ademais, veremos a importância de análises sistemáticas e aprofundadas no âmbito de
métodos qualitativos, como importantes complementos das análises quantitativas. Nessa
vertente, destacamos o Direito Comparado, que pode ser dividido em dois tipos de comparação,
a que tem «por objeto estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças entre sistemas
jurídicos considerados na sua globalidade (macrocomparação) e entre institutos jurídicos afins
em ordens jurídicas diferentes (microcomparação)» (Almeida, 2013).
Para melhor compreensão define-se instituto jurídico como sendo «um conjunto de
normas, princípios, instituições e organizações de natureza jurídica que, numa dada ordem
jurídica, possam ser tomados unitariamente sob certa perspectiva ou critério» (Almeida, 2013)
Cruz (1999) sinaliza os principais pontos que deve se ter atenção no direito comparado,
dos quais destacamos «problemas linguísticos e terminológicos; diferenças culturais entre os
sistemas jurídicos; perigos da exclusão / ignorância de regras extra-jurídicas»
1.2 DEFINIÇÃO E DIFICULDADES
A Criminologia Comparada só é possível onde a natureza do crime é a mesma na área
onde é feita a comparação, no entanto, de uma forma mais abrangente Szabo conclui que toda
boa criminologia é necessariamente comparativa, o autor posteriormente delimita a
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Criminologia Comparada numa visão macroscópica, sendo considerada rara à época. (Cusson,
1993, p. 7-8)
Define-se a Criminologia Comparada, em primeiro lugar, como o exame das
semelhanças e diferenças entre os crimes, criminosos, a criminalidade e a reação social em pelo
menos dois conjuntos sociais, ou, pelo menos, em dois momentos diferentes no mesmo
conjunto social. Consiste, em segundo lugar, em determinar a extensão de uma teoria
criminológica, verificando se ela está em mais de um conjunto social, ou em momentos
diferentes, analisando-se tudo que se relaciona com o fenômeno criminal (crime, estatísticas de
encarceramento e de solução dos crimes, características criminais, etc). (Cusson, 1993, p. 8)
Cusson (1993, p. 12) conclui que a Criminologia Comparada é crescente e pretende
especificar o alcance e os limites das generalizações propostas, tendo em vista as características
comuns na maioria das democracias ocidentais, com tendências comuns nas reações sociais dos
crimes e no comportamento da polícia e de outras instituições de controle.
Uma das dificuldades centrais na Criminologia Comparada, segundo Marcelo Aebi
(2015), é que os investigadores são confrontados não só com o viés padrão da observação
científica e interpretação, mas também com os seus pré-conceitos de como o mundo dos seres
humanos funciona, seus conhecimentos diretos e indiretos de outras culturas, e até mesmo a sua
própria definição do que é uma cultura.
David Nelken (1994) afirma que comparações históricas e orientadas para as políticas
de sistemas de justiça penal oferecem importantes conhecimentos, mas estas comparações
fornecem apenas uma visão limitada sobre a mistura das diferenças culturais, dificuldades
práticas e fatores políticos que inibem a colaboração entre os Estados.
Com uma crítica sobre a criminologia comparada, Nelken enfatiza que mais progresso
poderia ser feito através de esforços mais modestos, mas mais centrados para investigar
exemplos específicos de criminalidade e controle em dois ou três países.
Fattah (1993) ressalta as diferenças de valores morais e culturais nas sociedades
ocidentais, ao fazer estudos sobre vitimologia comparada, sendo uma outra versão ou extensão
da criminologia comparada. O autor destaca como exemplo que a vitimização pode ter efeitos
consideravelmente diferentes de uma sociedade para outra ou de uma cultura para outra, ou
mesmo de um grupo ou um indivíduo para outro dentro de uma mesma sociedade.
Killias (1991, citado por Ouimet, 1993) e Cusson (1990, citado por Ouimet, 1993),
assim como Nelken, também indicam que uma comparação ideal é de dois a três países,
ressaltando que numa comparação de dados estatísticos deve se ter em conta que estes dados
6

sejam comparáveis (Branthingham e Branthingham, 1984, citado por Ouimet, 1993), podendo
haver diferenças nos valores, na cultura e na orientação política (Ouimet, 1993).
Deve se ter atenção também na distinção conceptual nos dados estatísticos, entre
frequência e prevalência de determinados crimes (Cusson, 1992 citado por Ouimet, 1993). Num
estudo que se comparam índices de criminalidade entre Estados Unidos e Canadá, Ouitmet
(1993) destaca que há diferenças na criminalidade dentro de um mesmo país, em razão das
características de cada território, por isso decide comparar o Canadá com uma zona específica
dos Estados Unidos, conforme Lenton (1989, citado por Ouimet, 1993), as variações intranacionais da taxa de criminalidade são mais importantes que as variações internacionais.
Marc LeBlanc (1993) destaca as diferenças de interpretação quanto às fontes de
moralidade, sendo por um lado a obrigação moral suporte primordial da conduta, referindo-se
à Szabo (1968), que se baseia em Durkheim, ao mencionar que a obrigação moral tradicional é
oriunda da religião e da família, por outro lado considera que a diversificação de fontes de
moralidade e as diferenças sócio-econômicas dão suporte a diferentes formas de desajustamento
social. Dessa forma entende-se a moral como um fator a se ter em conta nos estudos de
criminologia comparada.
1.3 MÉTODOS UTILIZADOS
A Criminologia Comparada poderá utilizar os métodos quantitativos ou qualitativos.
Utilizará o método quantitativo nomeadamente nas análises em que compara taxas de
criminalidade, através de análise de estatísticas oficiais das Instituições Formais de Controlo.
Por outro lado, o método será qualitativo nos estudos que procedem análise sistemática
documental (leis, tratados, sentenças, etc).
A pesquisa poderá utilizar também o método misto de análise, demonstrado nos estudos
em que se realizam análises qualitativas em complemento por análises quantitativas, como na
hipótese de se complementar determinada comparação legislativa com a verificação da
estatística em diferentes esferas relacionadas à aplicação das referidas leis.
É utilizado no sentido contrário do acima disposto, num caso de necessário
aprofundamento teórico (qualitativo) na interpretação dos dados levantados por meio das
estatísticas oficiais (quantitativo).
Em complemento ao supra definido, as diferenças entre o apenas chamado método
qualitativo e o apenas chamado método quantitativo tem sido definida como «mais aparente do
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que real» (Hanson 2008: 97; Newman and Benz 1998; Ragin 1994, citados em Piquero, 2011).
Assim, num sentido muito real, toda a investigação criminal utiliza o método de pesquisa misto.
Campbell descreveu o isolamento de métodos quantitativos e qualitativos como uma «divisão
insalubre de trabalho». (Shadd Maruna citado por Piquero, 2011)
A pesquisa quantitativa refere-se a contagem e medida de coisas (Berg and Lawrence
1998: 3, citado por Piquero, 2011). Em conceitos quantitativos de pesquisa são atribuídos
valores numéricos, esta orientação empírica sugere que a mesma abordagem aplicável a estudar
e explicar a realidade física pode ser usada nas ciências sociais. (Hagan 1997: 14–15 citado por
Piquero, 2011).
Bisogno et al (2015) apresenta o ICCS (classificação internacional de crimes para
propostas estatísticas) desenvolvido pelo departamento de drogas e crimes das Nações Unidas,
criado a fim de estabelecer um padrão global para as estatísticas criminais. Os autores destacam
que a base para uma pesquisa comparativa é a utilização de conceitos e definições harmônicos,
tendo em vista, entre outros, que a quantidade de crimes reportados ou detectados pelas «law
enforcement agencies» e o reflexo nas respectivas estatísticas, pode variar de país para país, ou
mesmo de determinados crimes para outros.
Os princípios básicos do ICCS em suma referem-se a uniformização da categoria de
cada crime, a busca exaustiva em diversificadas fontes, a estatística ser viável tendo
observações quando necessário para utilizar as características existentes nas informações
disponíveis, a importância da descrição precisa de cada ato criminal, a não inclusão de sanções
administrativas ou categorias específicas de crimes menos relevantes.
A pesquisa qualitativa é a aplicação de técnicas de observação e/ou análise de
documentos como o principal meio de aprender sobre pessoas ou grupos e seus comportamentos
(Champion 2000: 136, citado por Piquero, 2011). A metodologia qualitativa num sentido mais
amplo refere-se a produção de dados descritivos a partir das próprias palavras escritas ou faladas
das pessoas e comportamentos observáveis. (Taylor and Bogdan 1998: 6 citado por Piquero,
2011).
1.4 RESULTADOS EXISTENTES NO DOMÍNIO DAS DROGAS
No domínio das drogas podemos destacar a análise desenvolvida por Xabier Arana
(2012), que através da análise de discurso em diversos enfoques, estuda nomeadamente a
legislação espanhola e as sentenças específicas da comunidade autônoma do País Vasco,
delimitando seus estudos sobre a região de San Sebastián. No entanto, no decorrer de seu
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trabalho faz uma análise comparativa das políticas e legislações européias sobre drogas,
comparando a Alemanha, a Holanda e a Itália.
O autor ressaltou que os três países são signatários dos tratados internacionais sobre
drogas. Destacou que a Itália e a Alemanha tiveram frustradas a tentativa de regular os
derivados de cannabis em 1997, sendo que no caso italiano o Tribunal Constitucional denegou
tal regulação com base nos compromissos com os Tratados Internacionais sobre Drogas.
Arana afirma que os três países buscam o controlo social através de quatro instrumentos
típicos do direito penal preventivo: criminalizar todos os atos em relação às drogas ilegais,
propor terapia para os usuários que queiram ou como meio de ressocialização, repreendendo a
recusa neste último caso, obrigatoriedade de medidas de segurança e duras penas para o tráfico.
Quintas (2001) destaca alguns importantes estudos comparativos sobre drogas,
começando por Reuband (1995), tendo sido pioneiro em «estabelecer uma relação entre
políticas públicas, definidas a partir de uma análise da legislação e níveis de consumo»,
comparando a prevalência do consumo de cannabis em países classificados como «tolerantes»
(Holanda, Espanha, Itália e Dinamarca) ou como «repressivos» (Alemanha, França, Reino
Unido, Noruega e Suécia), «constatando a ausência de uma ligação sistemática da legislação
com os níveis de prevalência do uso de cannabis». Destaca ainda que o relatório do Organismo
Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT, 2001) «constata que os países com políticas
mais liberais no domínio das drogas e os que tem uma abordagem mais restritiva não se
diferenciam». Diferenciando-se, nesse último ponto, segundo Model (1993), por ter mais
entrada em hospitais em razão do consumo de cannabis que de outras drogas mais fortes, o
autor sugere que as pessoas preferem consumir a cannabis por ter sido regulada e deixam de
consumir outras drogas que não são ainda reguladas, ainda são ilícitas, tendo em vista o risco
da sanção em relação ao último caso.
Por fim, Quintas (2001) aponta que «os estudos de comparação internacional são
sujeitos a diversas críticas», como a de Albrech, 1999 (citado por Quintas, 2001) que diz que
«estes estudos tendem a não verificar a influência das variáveis que caracterizam um sistema
de controle na evolução do consumo de drogas ou nos problemas ligados às drogas», citando
Kilmer, 2002, que afirma que «seria seguramente mais importante medir a forma de aplicação
das leis do que simplesmente rotular os regimes e comparar as taxas de prevalência».
Na sequência do trabalho, Quintas (2001) analisa os efeitos de alterações legais nos
Estados Unidos e na Austrália. Nos Estados Unidos demonstra que em diferentes estudos
realizados com propósitos comuns, foram concluídos que a «descriminalização do consumo de
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drogas não tem um impacto significativo no uso de drogas». Na Austrália, onde também
houveram experiências de descriminalização do consumo de drogas, tais atos passam a ser
sancionados civilmente com pagamento de multas ao CEN (Cannabis Expiation Notice), tendo
como maior efeito o «enorme alargamento do número de ofensas efetivamente apreciadas (netwidening effect)», refletindo não «modificações do padrão de uso», mas numa «alteração na
intervenção policial e, especificamente, uma mudança na prática policial de registo formal das
transgressões detectadas» (Single & Ali, 2000 citado por Quintas, 2001). Com dados mais
recentes, Quintas (2015) atualiza a informação de que na Austrália Ocidental passou a ser
utilizado um sistema semelhante ao CEN, mas denominado Western Australian Cannabis
Infringement Notice Scheme (CIN), «esquema de proibição com sanções civis para a posse e
cultivo de cannabis, implementado a partir de 2004, que mostram um declínio dos consumos».
Outra análise comparativa que podemos destacar, é do livro Droit de la drogue, onde se
verifica principalmente o aspecto legislativo sobre regulação das drogas. Caballero e Bisiou
(2000), na parte final da mencionada obra fazem uma comparação entre as legislações dos
Estados Unidos da América, da Europa e outros países que considera menos desenvolvidos, na
Europa inclui Holanda, Espanha e Rússia, entre os menos desenvolvidos inclui Marrocos,
Tailândia e Colômbia.
Nos Estados Unidos, Caballero e Bisiou fazem uma breve análise histórica sobre a
proibição (dando ênfase à Guerra às Drogas), analisando também as agências federais
(destacando que quem dirigiu a Agência Federal de Narcóticos mais de 30 anos, Harry
Anslinger,considerava os toxicômanos como «imorais, viciados e leprosos» e os traficantes
como os «criminosos mais impiedosos do mundo»), a classificação das substâncias controladas
(considerada mais estreita em relação às classificações internacionais), a incriminação num
aspecto geral (dividida em três etapas: contra o tráfico, contra o desvio do comércio lícito de
substâncias controladas para o tráfico e contra subcategorias de diferentes ações, como o
favorecimento ao tráfico), a incriminação da posse para consumo pessoal (em geral considerado
para uso pessoal de acordo com a quantidade apreendida, destacando que, na prática, alguns
Estados permitem a despenalização do uso da cannabis) e a incriminação do tráfico como crime
organizado (quando cometido por seis pessoas, tendo sanções mais severas).
Na Holanda os autores analisam aspectos como a proibição do uso (sendo uma grande
preocupação das autoridades a luta contra o turismo das drogas) e do comércio tolerado
(destacando que a abertura de um coffeeshop está subordinada ao acordo de uma comissão
tripartite composta por representantes da procuradoria, da polícia e do município).
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Na Espanha analisam aspectos sobre o uso, o tráfico e a não imputabilidade penal para
o uso. Na Rússia analisam nomeadamente aspectos legais no âmbito do código penal.
Quanto aos demais países, Caballero e Bisiou ressaltam que países que não ratificaram
os tratados internacionais sobre drogas são os principais produtores de Ópio, Coca e Cannabis.
Analisam aspectos da produção para fins recreativos e as sanções arbitrárias contra o uso e o
tráfico, além de aspectos particulares de cada legislação.
O mesmo autor do trabalho em co-autoria supramencionado, Yann Bisiou, participou
no mesmo ano de uma análise conjunta comparando as legislações de drogas da França,
Alemanha, Itália, Espanha, Holanda e Suécia (Dorn e Jamieson, 2000), analisando a relação
com as três Convenções das Nações Unidas sobre Drogas. Colaboraram para o estudo autores
de cada país, «national experts», respectivamente Bisiou, Bollinger, Cesoni, Cuesta & Blanco,
Blom e Zila.
A análise centra-se nomeadamente nos seguintes aspectos: consumo de drogas
propriamente dito, consumo de drogas em público, posse de drogas, posse de drogas em
ambientes públicos, apreensão de drogas e tráfico (pequeno, médio e grande).
Da análise comparativa, àquela data, destacou-se que o consumo privado é proibido e
criminalizado apenas na França e na Suécia; o consumo público é uma infração administrativa
grave apenas na Espanha; a posse privada é proibida administrativamente na Itália,
criminalizada na Holanda, criminalizada quando em grandes quantidades na Alemanha,
sancionada em necessária conexão com consumo ou tráfico na França e na Suécia; a posse em
ambiente público é uma infração grave apenas na Espanha; a apreensão de drogas é
criminalizada na Itália se for para cultivo, criminalizada na Espanha se for para tráfico,
criminalizada na Holanda e na Alemanha inclusive no cultivo de cannabis, além do cultivo de
cogumelos psicoativos na Alemanha.
No mesmo estudo, relativo ao pequeno tráfico, verificou-se que na Itália é crime
diferenciando-se entre drogas leves e fortes, mas alguns atos como compartilhar drogas são
considerados apenas infrações administrativas, na França são considerados delitos menores, na
Espanha é crime e também diferencia a pena de acordo com a droga ser leve ou forte, na
Holanda e na Alemanha pode ser considerada uma pequena ofensa criminal, na Suécia é uma
pequena ofensa. O tráfico médio é crime na Itália de maneira semelhante, não sendo mais
infração administrativa o compartilhamento, por outro lado na França, na Espanha, na
Alemanha e na Suécia passa a ter penas mais graves que as anteriores e menos graves que os
grandes tráficos, na Holanda é crime com exceções para os coffeeshops. Nos grandes tráficos
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ou Crime Organizado ou com outras agravantes, a Itália tem penas de até 30 anos de prisão, na
França podem ter prisões perpétuas em casos de Organizações Criminosas com importação,
exportação ou produção, na Espanha as penas são gradativas, até um máximo de 25 anos de
prisão, na Holanda a pena máxima de prisão é de 16 anos, sendo o máximo de 15 anos na
Alemanha e de 10 anos na Suécia.
Com as recentes mudanças sobre regulação de drogas, nomeadamente sobre a Cannabis,
nos continentes europeu e americano, podemos destacar os estudos de Bryce Pardo e de Tom
Decorte et. al, sendo o primeiro uma análise das legislações de Washington, Colorado e
Uruguai, o segundo centra os estudos sobre regulamento de Clubes Canábicos no Uruguai,
Espanha e Bélgica.
Bryce Pardo (2014) ressalta que analisou três diferentes modelos e outras jurisdições
podem aprender com estas três para desenvolverem novos modelos de acordo com necessidades
locais e realidades políticas. Ele menciona problemas europeus como o conflito de leis no
funcionamento dos clubes canábicos na Espanha e o problema do «backdoor2» na Holanda.
Da análise do Pardo (2014) podemos destacar algumas abordagens, tais como, as leis
dos Estados autônomos analisados são a nível Estadual (em conflito com a lei nacional) e a do
Uruguai é a nível nacional, a quantidade máxima permitida de posse pessoal de cannabis é de
28,5g nos Estados dos EUA e 40g no Uruguai, a penalidade para posse pessoal não autorizada
é de multa de até 100 dólares no Colorado, de até 1000 dólares ou até 90 dias de prisão em
Washington e isenta no Uruguai, a idade mínima para os atos permitidos nas leis analisadas é
de 18 anos no Uruguai e 21 anos nos Estados dos EUA, os Estados dos EUA não permitem
clubes canábicos sendo permitido e regulado na jurisdição uruguaia.
Tom Decorte et. al (2017) analisa variadas características dos clubes sociais de cannabis
nos três países, destacando o facto dos clubes da Bélgica e da Espanha não funcionarem em
plena legalidade, de acordo com as legislações estaduais. O autor recomenda, como estudo
futuro, saber se os clubes canábicos atraem utilizadores regulares de cannabis ou utilizadores
ocasionais e irregulares, bem como a forma como os clubes de cannabis legalmente
regulamentados devem se dirigir a diferentes grupos de consumidores de cannabis.
Na comparação realizada por Decorte et. al (2017) podemos ressaltar alguns
pormenores, senão vejamos, no Uruguai os clubes canábicos são regulados, na Bélgica e na

2

Consiste no abastecimento dos coffeeshops com compra ilícita de drogas, pela porta dos fundos, tendo em vista
o impedimento legal de comércio de drogas.
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Espanha não são; no Uruguai há 593 clubes, na Bélgica no máximo 10 e na Espanha cerca de
1000; nos três locais os clubes são associações sem fins lucrativos; os três países aceitam
usuários de cannabis para fins medicinais; na Espanha e na Bélgica não há limite de número de
membros nos clubes, no Uruguai o limite é de 15 a 45 membros; o preço por grama da cannabis
varia entre 4,5 e 15 euros na Espanha, 5 a 8 euros na Bélgica e no Uruguai geralmente está
incluso na taxa de membresia.
Numa análise comparativa sobre regulação das drogas em Espanha e Portugal, destacase o estudo de Quintas e Arana (forthcoming) onde concluem que ambos países apresentam
novas visões principalmente sobre o consumo de drogas, tendo em vista a aplicação de sanções
administrativas e pela preocupação com os direitos e liberdades individuais.
Burris (2017) ressalta o significado de «política» em análises comparativas sobre
política de drogas. Começa por afirmar que a definição de política é demasiada ampla, então
remete para a definição do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos,
que consideram «uma lei, um regulamento, um procedimento, uma ação administrativa, um
incentivo ou uma prática voluntária de governos e outras instituições», concluindo que a política
é uma coisa com a qual devemos nos preocupar, sendo o principal a ser medido numa pesquisa.
O autor remete para o estudo de Ritter et. al, 2016 (citado por Burris, 2017) que
considera que a política é geralmente uma combinação de vários elementos distintos «a forma
observável da regra (the “law on the books”), práticas de implementação e produção e, em
alguns estudos, as construções sociais da política».

3

Dados atualizados a 1º de junho de 2017. Disponível em <http://www.ircca.gub.uy/>. Acesso aos 04.jun.2017.
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CAPÍTULO II – REGULAÇÃO LEGAL DAS DROGAS
Passamos a analisar a origem das atuais legislações sobre drogas, dos países objetos
deste trabalho, passando pelas raízes históricas do regime proibicionista, os principais aspectos
dos tratados internacionais que baseiam tais leis, a breve evolução das respectivas legislações
e a definição dos principais conceitos sobre regulação das drogas que podem ser ilustrados
nestes diferentes ordenamentos.
2.1 HISTÓRIA DO PROIBICIONISMO
Escohotado (1998) relata que no início do século XX, «o critério médico tradicional via
o hábito4 de tal substância e seus derivados como um mal menor para transtornos anímicos ou
somáticos. Os terapeutas concordavam que o vício de estimulantes e calmantes era mais fácil
de se curar que o alcoolismo. Foi descoberto que o hábito deveria se considerar uma função da
síndrome de abstinência, e que qualquer coisa resultava preferível a sofrer sua aparição».
Daí que a opinião pública sobre «habituados» teve diferentes conotações. «Para os
fundamentalistas sua conduta caia no terreno de uma «falta de vergonha». Para os demais eram
pessoas simplesmente excêntricas, como pessoas que precisavam de drogas como combustíveis
para manter um alto ritmo de trabalho».
Segundo o autor, «nessa época alguns médicos receitavam remédios caseiros como
morfina, codeína, cocaína e heroína, que cumpriam a mesma função que hoje desempenham
sedantes e estimulantes sintéticos».
O autor conclui afirmando que «entre este conjunto de conceitos que sucumbe a edição
das primeiras leis repressivas sobre o consumo» (Escohotado, 1998).
O proibicionismo quanto a produção, comércio e consumo de drogas se concretizou, em
normativos internacionais, nas Conferências de Shangai (1909) e de Haia (1912), gerando, a
partir daí, adesão crescente a esta vertente.
Nota-se que a Convenção Única sobre os Estupefacientes (1961), a Convenção de Viena
sobre os Psicotrópicos (1971) e a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de

4

No ano de 1957 o Comitê de Especialistas da Organização Mundial de Saúde definia a dependência com base à
distinção entre hábito (dependência física) e costume (dependência psíquica). Esta definição tinha como base
quatro parâmetros: a) desejo de consumir a substância, b) nível de tolerância, c) síndrome de abstinência e d)
efeitos negativos tanto para o indivíduo como para a sociedade. (Arana, 2012). A principios del siglo en curso, la
primera institución que el Congreso americano crea para investigar el consumo de opiáceos y cocaína se llama
Comité sobre Adquisición del Hábito; sólo bastantes años más tarde, cuando ha entrado en vigor una prohibición
generalizada, que incluye el alcohol y algunos alcaloides psicoactivos, el Comité pasa a llamarse Comisión sobre
Toxicomanía (Drug Addiction) (Escohotado, 1998).
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Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (1988) têm uma adesão praticamente universal,
consolidando-se a idéia de proibição com criação de mecanismos repressivos, num sentido de
«guerra às drogas», oriunda do discurso da declaração do presidente dos Estados Unidos, em
1971, Richard Nixon. (Quintas, 2015)
Arana, Husak e Sheerer, 2003 (citado por Arana, 2012) referem-se à trajetória histórica
proibicionista sobre drogas como uma nova Guerra dos Cem Anos, com as seguintes etapas:
«de 1903 a 1911: desenho de um sistema internacional de controle; de 1912 a 1925: acordos
internacionais e estabelecimento do marco normativo e administrativo básico para um sistema
global de controle das drogas; 1926 a 1936: implantação do sistema recem criado de uma
economia planificada desenhada para limitar a produção e distribuição mundial de drogas até a
quantidade pré-determinada de sua demanda legítima autorizada centralmente, onde se exclui
a medicina tradicional e o consumo recreativo privado; 1937 a 1960: a importância relativa do
consumo de drogas e da política sobre drogas se reduz a escala mundial, excetuando-se alguns
casos regionais»
A partir daqui são editadas as Convenções Internacionais que passam a ser ratificadas
quase universalmente, com regras válidas até os dias atuais, havendo de «1961 a 1988:
incrementos de consumo, de produção e da persecução das drogas, incremento da importância
cultural, política e econômica. Período de rápido crescimento tanto dos mercados ilegais de
drogas como dos recursos e atividades de aplicação das normas; desde 1989 se completa a
globalização do denominado problema das drogas, intensificação dos problemas de saúde
pública e de execução das leis, mais a escala da guerra contra as drogas». (Arana, 2012)
2.1.1 TRATADOS INTERNACIONAIS
É facto que os quatro países aqui estudados baseiam suas legislações de drogas nas três
convenções das Nações Unidas sobre o assunto, ainda vigentes, que todos os quatro ratificaram.
Por esse motivo é possível fazer equiparação entre as legislações, mesmo utilizando pormenores
específicos em razão da diferente interpretação dada por cada uma das partes (países membros
das Nações Unidas que ratificaram os mencionados tratados internacionais).
Destacamos algumas das definições, conforme estão na versão oficial da Convenção5,
com a intenção de verificar como foram transpostas em cada lei e como vem sendo interpretadas

5

Optou-se pela versão em Espanhol das três convenções, para se verificar o sentido original de cada termo, pois
a versão em Português é uma tradução oficial e não uma versão original oficial.
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na aplicação destas leis6 (ANEXO 1). Algumas definições evoluíram de uma convenção mais
antiga para a mais recente, no entanto, como dito, as três convenções continuam em vigor e
passíveis de diferentes interpretações.
Do preâmbulo da Convenção Única sobre estupefacientes, de 1961, podemos destacar
a preocupação com a saúde pública e moral da humanidade, fazendo uma clara «fusão entre o
discurso médico e o moralizador» (Méndez, 2001, citado por Arana, 2012).
A novidade do Convênio sobre substâncias psicotrópicas, de 1971, é a incorporação das
substâncias psicotrópicas, passando os países a velar pelo «juízo, pela percepção e pelo estado
de ânimo». Segundo Escohotado (citado por Arana, 2012) desde as Convenções de Haia (1912
e 1914) o compromisso dos Estados era tão somente evitar o abuso de drogas estupefacientes
ou aditivas».
A edição da Convenção contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias
psicotrópicas, de 1988, foi numa época em que se «começou a preocupação com a evasão de
capital proveniente do tráfico ilícito deste tipo de substâncias» (Del Olmo, 1987 citado por
Arana, 2012). Nesse contexto «a preocupação central é a droga procedente do exterior,
nomeadamente os aspectos econômicos e políticos do tráfico de cocaína». (Arana, 2012)
O que se verificará nas legislações analisadas é que, apesar dos distintos conceitos,
muitos dos termos utilizados nos tratados são tipificados num só dispositivo denominado
«tráfico de drogas», cabendo ao juiz de direito a função de identificar o grau a que corresponde
determinada ação, para aplicar o quantum de pena dentro da moldura penal disponível no
respectivo artigo, fundamentando sua decisão através dos principios constitucionais. É notável
que se tenha adotado essa “estratégia legal” com base no formato do artigo 3, 1, a, juntando-se
num único dipositivo (com mesmas molduras penais) os itens i, ii e iii, da última convenção,
transpondo para as leis, dispositivos que eventualmente poderiam ser melhor destrinchados.
Façamos uma breve análise da última alteração que sugere sanções de diferentes atos
no âmbito das drogas (artigo 3º, 2 da Convenção de 1988), tendo em vista as legislações atuais
sobre drogas se basearem nessa alteração mais recente:
“A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las
Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar
como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se
6

O objeto do presente estudo não é fazer uma análise linguística aprofundada da interpretação dada,
nomeadamente na aplicação das leis, a análise interpretativa será básica através dos resultados verificados em
relação com o disposto nas leis e na sua referência (as convenções internacionais).
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cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el
cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el
consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de
1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el
Convenio de 1971.”

Nesse contexto, centrando-se nas atividades relacionadas ao consumo, o Brasil já não
prevê pena privativa de liberdade para a posse para consumo, mas continua tendo sua regulação
numa legislação penal especial, ou seja, ainda é crime. Portugal editou uma lei própria para
regulamentar o consumo, que não é uma lei penal, inclusive estando expressa na lei o termo
“descriminalização”. No Uruguai, foi legalizado o consumo da cannabis. Os três países regem
sua regulamentação com base no mesmo preceito, dando diferentes interpretações em suas
disposições legais, com diferenças mais intensas na aplicação de tais leis7, tendo como base os
principios constitucionales e conceptos fundamentales ou basic concepts (na versão original
em inglês)8, traduzido no Brasil9 como «conceitos fundamentais»10.
A Convenção torna-se mais rigorosa quando se falam em atividades relacionadas com
o comércio ou produção, designadamente o tráfico, sendo a convenção de 1988 mais restringida
e contida, vejamos o que diz seu artigo 3, 4, a, sobre as atividades relacionadas ao tráfico:
“Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de
esos delitos, tales como la pena de prisión u otras formas de
privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso.”

No entanto a alínea c ameniza a sanção em determinadas situações:
“No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos
apropiados de infracciones de carácter leve, las Partes podrán
sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la
aplicación de otras medidas tales como las de educación,
rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el
delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y
postratamiento.”
7

Conforme análise de dados empíricos estatísticos, no decorrer do trabalho.
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
Disponível em <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201582/volume-1582-I-27627English.pdf>. Acesso aos 01.jun.2017.
9
DECRETO No 154 DE 26 DE JUNHO DE 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/D0154.htm>. Acesso aos 01.jun.2017.
10
O termo «fundamentais» pode dar uma conotação diferente do termo «basic», tendo em vista a utilização do
mesmo termo em «Direitos Fundameitais» ou do termo «fundamentalismo».
8
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As penas a serem impostas estão claras: «tales como la pena de prisión u otras formas
de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso», apesar de se iniciar a
sentença com uma sugestão, através do termo «tales como», as alternativas finais são PPL ou
PPL. A pena deve ser de prisão (ou) outra pena privativa de liberdade (+) sanções pecuniárias
(+) confisco de bens.
A exceção verte-se para a gravidade da infração e na condição de toxicodependência,
mais uma vez o termo de caráter sugestivo «tales como» em conjunto com o termo antecessor
«proporcionadas a la gravedad de esos delitos», que na interpretação dada pelo Uruguai,
permitiu legalizar o comércio da cannabis, ou seja, considerou que o comércio de Cannabis não
é tão grave, então aplicou regulamento proporcional a gravidade considerada.
Não houve ainda, no cenário global, muita atenção ao pormenor de sancionar de formas
diferentes, diferentes drogas11 (Caulkins, 2017), mesmo elas estando agrupadas em diferentes
listas nas convenções, já por grau de gravidade para a saúde. É verdade que já houve quanto à
cannabis e seus derivados, mas ainda é uma iniciativa tímida, considerando a cannabis uma
droga leve e não se analisam as demais, o que talvez seria uma forma mais adequada de
sancionar, de acordo com estudos científicos, designadamente classificações sanitárias, que
demonstram os níveis de dependência física, dependência psíquica, riscos para a saúde entre
outros fenômenos causados por cada tipo de droga (Caballero e Bisiou, 2000, anexo 2).
Arnao, 1990 (citado por Arana, 2012), explica que «a base conceitual da política
proibicionista está na identificação de uma série de substâncias cuja qualidade são
intrinsecamente diversas umas das outras, mas são introduzidas nas diversas listas por meio de
instituições médicas e burocráticas através de um sistema terminológico que se caracteriza pela
utilização de uma terminologia que pertence ao ambiente científico (saúde pública,
toxicomania…), com critérios de definição pouco claros (preocupados com a saúde física e
moral da humanidade, uso indevido…), que consegue na opinião pública um resultado com
uma conotação profundamente negativa».
Complementando a análise supra, onde se destacou o termo “princípios
constitucionais”, Arana (2012) discorre sobre o «discurso jurídico-político» dando ênfase aos
principais princípios, no âmbito de um Estado social e democrático de Direito.
O autor trabalha com os direitos e liberdades oriundos da Constituição Espanhola (que
não se distanciam do previsto nos demais países pois também se baseiam em tratados
11

The war on drugs has failed. Disponível em <http://www.tdpf.org.uk/case-for-reform>. Acesso aos
01.jun.2017.
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internacionais, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos), quais sejam, o
princípios da intervenção mínima, princípio da igualdade, presunção de inocência, entre outros.
O princípio da legalidade está composto por três aspectos: os delitos e as penas só podem
ser criados por lei, a lei penal deve ser estrita e a lei não retroage. Se fundamenta também nos
princípios político-criminais materiais que limitam a intervenção do Estado. (Bustos, 1989,
citado por Arana, 2012).
O princípio de presunção de inocência, segundo Martinez Arrieta, 1993 (citado por
Arana, 2012), com base na Sentença 31/81 do Tribunal Constitucional, «uma vez consagrada
constitucionalmente, deixou de ser um princípio geral do direito que a atividade judicial tenha
que informar (in dubio pro reo) para converter-se em um direito fundamental que vincula a
todos os poderes públicos e é de aplicação imediata».
O princípio da igualdade, segundo Olarieta, 1991 (citado por Arana, 2012), «é exigido
pela Constituição no sentido de que a igualdade não fique em uma invocação genérica e
abstrata, senão que deva ser real e efetiva, obrigado a remover quantos obstáculos se oponham
a ela».
O princípio de intervenção mínima, segundo Muñoz Conde, 1991 (citado por Arana,
2012), reflete que «o legislador só utilize o Direito Penal para proteger bens jurídicos
verdadeiramente importantes e tipifique aqueles comportamentos verdadeiramente lesivos ou
perigosos para esses bens jurídicos».
O princípio da proporcionalidade, segundo Vives Antón, 1986 (citado por Arana, 2012),
pode ser sintetizado em «três exigências para que a punição seja constitucionalmente legítima:
tem que proteger obrigatoriamente bens jurídicos constitucionalmente legítimos, tem que ser
feito de maneira adequada para protegê-los de maneira efetiva e, deve existir, em sentido estrito,
proporção com o mal que a infração contém».
2.1.2 BREVE EVOLUÇÃO DO ORDENAMENTO SOBRE DROGAS
ESPANHA
Na Espanha podemos destacar a evolução recente que teve em sua Ley de Seguridad
Ciudadana, onde dispõe a sanção sobre o ato do consumo, a lei de 1992 foi reformulada em
2015, dobrando o valor mínimo da multa referente a esse ato. Antes de 1992 não haviam
sanções explícitas para o consumo de drogas naquele país.
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Outra mudança relevante da mencionada lei refere-se à suspensão das sanções em caso
de tratamento, que na lei de 1992 havia tal possibilidade para todos os indivíduos apreendidos
em tais circunstâncias (art. 25,212 da Ley de Seguridad Ciudadana de 1992), inclusive com
regulamentação através do Real Decreto 1079/1993). Com a lei de 2015 os casos de suspensão,
neste sentido, se restringem aos menores (art. 54, Disposición adicional quinta)13.
O Código Penal Espanhol também teve alteração relativamente recente, tendo sido
reformulado em 1995, as penas de prisão e a previsão de multas aumentaram
consideravelmente, inclusive para o tráfico de drogas (Arana, 2012). Na edição do CP/1995 a
pena para o tráfico de drogas (que causem grave dano à saúde) era de 3 a 9 anos e multa de até
3 vezes o valor da droga apreendida.
Em 1967 foi editada lei sobre estupefacientes (ainda em vigor), com conceitos teóricos,
mas sem descriminar sanções para os respectivos atos.
PORTUGAL
Em Portugal a lei de drogas, para sanções dos atos no âmbito do consumo e tráfico era
exclusivamente o Decreto-Lei 15 de 1993.
No ano de 1998, com a necessidade de mudança, foi redigida uma Estratégia Nacional,
ouvindo especialistas, além de um raro exercício de democracia participativa onde qualquer
cidadão pode fazer sugestões, passando a ser criada a Lei 30/2000, que entrou em vigor em
2001, com disposições sobre o consumo de drogas, passando a descriminalizar os atos nesse
âmbito (Agra, 2003, 2015).
Em 2008, após provocação do poder judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu
em seu acórdão 08 (jurisprudência fixada criminal), através de rara aplicação do princípio da
repristinação, voltando a vigorar o artigo 40 do Decreto-lei 15 de 1993 em casos específicos.

12

Artículo 25. 1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías,
establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como
el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.
2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento
de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que
reglamentariamente se determine.
13
Las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o
tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a
solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquéllos accedan a someterse a tratamiento o
rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación. En caso de que los infractores abandonen el
tratamiento o rehabilitación o las actividades reeducativas, se procederá a ejecutar la sanción económica.
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O referido artigo 40 inclui o cultivo para consumo pessoal, único ato que não foi
revogado com a edição da Lei 30/2000, apesar de estar no mesmo artigo. No entanto o consumo
e a posse para consumo haviam sido revogados, passando a ter diferentes disposições na nova
lei.
Acontece que a novel legislação limitou a descriminalização do consumo nos casos em
que o consumidor estiver munido de uma quantidade máxima necessária para seu consumo de
10 dias, conforme quantidade referente a cada dose diária estipulada em portaria específica
anexa à legislação pertinente, classificada em gramas de acordo com o tipo de droga. Logo, não
havia disposição para casos que começaram a surgir, onde se ultrapassava essa quantidade.
O acórdão 08/2008 fez com que o artigo 40 do Decreto-lei 15 de 1993 voltasse a ser
aplicado nos casos em que as drogas apreendidas, para consumo, fossem acima de 10 doses
diárias.
Antes do Decreto-lei 15/1993, o Decreto-Lei 430/83, considerava «censurável
socialmente o consumo de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, desde logo pela
quebra de responsabilidade individual de cada cidadão perante os outros. Tal não significa,
todavia, que o toxicodependente não deva ser encarado, em primeira linha, como alguém que
necessita de assistência médica e que tudo deve ser feito para o tratar, por sua causa e também
pela protecção devida aos restantes cidadãos». Passando no Decreto-Lei 15/1993, conforme
disposto em seu preâmbulo, o consumidor de drogas a ser «sancionado de maneira quase
simbólica, procurando-se que o contacto com o sistema formal da justiça sirva para o incentivar
ao tratamento, na hipótese de ter sido atingido pela toxicodependência».
Em 1983, «com a publicação do Decreto-Lei n.º 430/83, é alinhado o direito português
em matéria de drogas pelas convenções internacionais, fomentando uma perspetiva clínica e
ressocializada relativa ao consumo de drogas e uma forte repressão respeitante ao tráfico. Até
à data da publicação do Decreto-Lei n.º 430/83, que revoga o Decreto-Lei n.º 420/70, não fora
feita a devida adaptação sistemática do direito interno»14.
No DL 430/83 a pena para o tráfico de drogas era de 6 a 12 anos de prisão mais multa
(de 50 mil a 5 milhões de escudos portugueses, equivalente a cerca de 250 a 25.000 euros).
No Decreto de 1970 considerava-se que «o consumo de substâncias estupefacientes e
em geral de drogas susceptíveis de provocar toxicomania assumiu no século uma extensão e

14

SICAD, Institucional, Histórico. Disponível em <http://www.sicad.pt/PT/Institucional/Historico/Paginas
/detalhe.aspx?itemId=7&lista=SICAD_HISTORICO&bkUrl=BK/Institucional/Historico/>. Acesso aos
01.jun.2017.
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gravidade que o tornaram motivo de especial atenção e cuidado dos Estados e de organizações
internacionais. Têm-se na verdade presentes os perigos que aquele consumo comporta para a
saúde física e moral dos indivíduos e a sua não rara interpenetração com fenómenos de
delinquência»15.
Precede ao último Decreto-Lei o editado em 1926, com nº 12.21016, dando ênfase a
importação e comércio de estupefacientes.
URUGUAI
O Uruguai também apresenta recentes alterações em suas legislações, destaca-se a Lei
que entrou em vigor em 2014, alterando diversos dispositivos da Lei de Estupefacientes, no
sentido de legalizar a Cannabis e seus derivados, nos atos de consumo, produção e comércio,
tendo criado o Instituto de Regulación y Control del Canabis, que regulamenta todos os
mencionados atos, havendo necessidade de registrar nesse instituto toda atividade nesse sentido.
A lei de estupefacientes também sofreu alterações em 1998 pela lei 17.016, antes disso
a pena para o tráfico de drogas era de 3 a 10 anos de penitenciária.
No entanto, a sanção para o consumo não está presente na Lei de Estupefacientes, senão
no Código Penal, referindo-se ao abuso de consumo, ato que passou a ser considerado uma falta
com a Ley de faltas editada em 2013, que alterou diversas disposições do referido Código Penal.
Antes da edição da Ley de faltas, desde 1987 o abuso do consumo de estupefacientes
era punido com multa de 10 a 100 Unidades Reajustáveis (valendo cerca de 30 euros cada ou
988 pesos uruguaios)17. Antes dessa atualização, a sanção em vigor desde 1933 era de multa de
50 a 300 pesos ou prisão equivalente (atualmente um peso uruguaio vale cerca de 3 cêntimos
de euros)18.
BRASIL

15

Decreto-Lei nº 420/70. Diário do Governo. I Série. Número 204. 03-set-1970. Disponível em
<http://www.adop.pt/media/8534/DecretoLei%20420_70.pdf>. Acesso aos 01.jun.2017.
16
Decreto nº 12.210. Diário do Governo. I Série. 27.ago.1926. Disponível em
<https://dre.pt/application/file/162715>. Acesso aos 01.jun.2017.
17
Instituto Nacional de Estadística. Unidad Reajustable. Disponível em <http://www.ine.gub.uy/unidadreajustable>. Acesso aos 19.mai.2017.
18
Conversão de pesos uruguaios para euros. Disponível em <http://pt.exchange-rates.org/Rate/UYU/EUR>.
Acesso aos 19.mai.2017.
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O Código Penal brasileiro (1940) trazia artigo único que dispunha sobre «Comércio
clandestino ou facilitação de uso de entorpecentes», depois passando a dispor sobre «Comércio,
posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica», ou
seja, abrangia atos relacionados a consumo e tráfico, num mesmo dispositivo (com mesma
moldura penal).
Em 1976 tal dispositivo foi revogado, com a edição da Lei de drogas 6.368, passando a
dividir em diferentes crimes, para consumo e tráfico. A pena para o tráfico de drogas era de 3
a 15 anos de reclusão mais 50 a 360 dias-multa.
Em 2006 a lei de drogas foi reformulada, sendo substituída pela Lei 11.343, sendo a
principal novidade a despenalização dos atos referentes ao consumo, ou seja, deixou de haver
pena privativa de liberdade para tais atos, passando a haver medidas alternativas,
nomeadamente referente a posse para consumo, já que o consumo em si não é mencionado na
sanção.
2.2 DIFERENTES MODELOS DE REGULAÇÃO LEGAL E SUAS COMPLEXIDADES
Dentre os principais modelos de regulação de drogas, alternativos à criminalização,
podemos destacar a descriminalização, a despenalização e a legalização.
A descriminalização é uma espécie de despenalização, diferenciando-se pelo facto da
sanção aplicada à determinada ação perder o caráter criminal, sendo substituída por uma sanção
não penal, geralmente civil ou administrativa, ou seja, quem foi apreendido não terá registo
criminal. (Pacula citada em Pertwee, 2014)
A despenalização é parecida, pode ocorrer em dois níveis: deixando de haver uma pena
e passando a haver apenas sanções alternativas ou reduzindo moldura penal de determinada
ação, no entanto, a despenalização pura mantém o caráter criminal. (Pacula citada em Pertwee,
2014)
A legalização é quando o tipo penal é retirado do código penal ou lei penal especial,
mas continua havendo um controle sobre a ação (diferente de liberalização), uma
regulamentação, em regra administrativamente, passando a ação a ser controlada por órgão
regulamentador (Room citado por Pertwee, 2014).
Esses três tipos podem abranger diferentes esferas e finalidades, podendo ser referentes
ao comércio, consumo e produção, de todas as drogas ou drogas específicas, para fins
recreativos ou medicinais.
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Numa perspectiva pormenorizada Quintas, 2006, 2011 (citado por Quintas, 2015) indica
que as opções legais podem ser sintetizadas em três regimes de base proibicionista e quatro não
proibicionistas, sendo os primeiros três «a criminalização, a descriminalização e a
despenalização de facto» e os últimos quatro «a liberalização do consumo e do mercado das
drogas; a legalização do consumo, mantendo a proibição da produção e comércio; a legalização
do consumo e do mercado; a regulação sanitária».
O autor começa por explicar que «no regime de criminalização do consumo de drogas
(e/ou de posse para consumo), estes comportamentos são considerados um ilícito passível de
registo criminal e de sanção penal», havendo uma «interdição absoluta do uso, sob pena de
sanções penais, habitualmente multas, admoestações ou pequenas penas de prisão suscetíveis
(ou não) de alternativas de tratamento».
Explica então que a descriminalização do consumo (e/ou posse) de drogas «mantém o
consumo interdito, mas os atos deixam de ser crimes para serem considerados
contraordenações». Completa afirmando que «os comportamentos continuam a ser ilegais,
podem ser sancionados, nomeadamente por via administrativa, e são, nesse âmbito, suscetíveis
(ou não) de alternativas de tratamento». (Ex. Portugal)
Para Quintas (2015), a despenalização de facto do consumo de drogas «consiste numa
certa tolerância a comportamentos de consumo em determinados contextos, assim como na
possibilidade de posse de pequenas quantidades de algumas substâncias para consumo». (Ex.
Holanda)
Por outro lado, o autor considera alguns regimes de caráter não proibicionistas, onde «o
consumidor não fica sujeito a que lhe seja aplicada uma sanção legal pelos seus consumos e,
em alguns casos, a produção e comércio de drogas não constitua um ato de tráfico».
Quintas considera a liberalização do consumo e do mercado de drogas «a mais extrema
das formas de legalização, permitindo que as drogas estejam disponíveis no mercado e sujeitas
apenas às suas regras de funcionamento».
Outro modelo é a legalização do consumo de drogas (e/ou posse para consumo), com
interdição da produção e do comércio, «onde extingue-se o tipo legal consumo e,
consequentemente, qualquer possibilidade de ação legal sobre o consumidor no respeito pelas
suas opções pessoais, mantendo-se intacta a ação penal sobre todo o tipo de tráfico».
Na sequência, Quintas (2015) explica que na legalização do consumo e do mercado de
drogas «inscrevem-se todas as modalidades que permitam o funcionamento do mercado, ainda
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que possa existir um controlo acentuado, geralmente por parte do Estado, das condições de
consumo, produção e comércio».
Por fim, o autor relata que na regulação sanitária «delega-se no sistema de saúde e nos
seus profissionais a responsabilidade da prescrição e administração das substâncias de que o
consumidor necessita ou que deseja consumir».
Robert MacCoun (1993) fez uma análise psicológica sobre a proibição das drogas,
estudando os efeitos de leis que regulam as drogas num sentido oposto ao da proibição,
afirmando que estes não podem ser previstos com certeza, somente é possível analisar
resultados de outras leis já implantadas.
É verdade que cada território, cada população, cada região, cada continente, tem suas
próprias culturas e costumes, contudo não se pode simplesmente fazer uma lei idêntica para
implantar em outro local, somente em razão de resultados positivos apresentados.
O autor ilustra os caminhos pelos quais o sistema jurídico influencia os usuários de
drogas quando a lei é probicionista quanto ao consumo, primeiro considerando o «paradigma
da escolha racional», que sugere três caminhos: «o medo percebido da sanção legal, a
disponibilidade das drogas e respectivo preço». Por outro lado a «teoria social-psicológica»,
cujas investigações sugerem quatro vias adicionais: «o efeito simbólico limiar, o efeito fruto
proibido, efeitos de estigmatização e os efeitos de mediação de fatores de controle social
informal» (escola, família, religião..).
Vemos os mesmos caminhos, no entanto demonstrando as influências do sistema
jurídico nos usuários de drogas após a descriminalização do consumo, demonstrando que
diminuem os efeitos do medo da sanção legal e da estigmatização. «Não se pode mensurar o
efeito das leis no uso das drogas», o autor tenta transmitir os mecanismos pelos quais as leis
influenciam o comportamento, sem poder indicar a força desses efeitos. «O fato do comércio
de drogas ainda ser ilegal poderia motivar algumas pessoas a evitá-la (efeito simbólico limiar)
e outras a procurá-la (efeito fruto proibido)».
Para MacCoun, a legalização do comércio de drogas «alteraria o estatuto jurídico e sua
aplicação, os efeitos do limiar simbólico, do fruto proibido, da dissuasão e estigmatizante
seriam todos eliminados». «Os efeitos de regularização sobre a disponibilidade e o preço vão
depender da natureza do mercado pós-legalização e a maneira pela qual é regulada» (Jacobs,
1990; Nadelmann, 1989; Warner, 1991, citados em MacCoun, 1993).
Como a legalização afetaria o auto-controlo informal e controles sociais a respeito do
uso de drogas? Segundo o autor, «é concebível que mesmo na ausência de controles legais
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formais, fatores de controle social e auto-controle informal impediriam a maioria das pessoas
de envolvimento com drogas pesadas, então uma mudança nas leis de drogas pode abrir
algumas torneiras, mas não abriria comportas».
Para Gibbs, 1975 (citado por MacCoun, 1993), «é provável que a lei desempenhe um
papel na formação recíproca e reforce normas e crenças informais», o autor se refere a isso
como a função de validação normativa da lei, «se a lei tem essa função, então legalização pode
enfraquecer normas sociais existentes sobre o uso de drogas». «Os críticos muitas vezes
argumentam que enviaria a mensagem errada, o que implicaria um endosso tácito do uso de
drogas. Isso não parece ter acontecido após a descriminalização da cannabis» (Johnton et al,
1981; Single, 1989, citados em MacCoun, 1993), «mas a legalização pode enviar uma
mensagem mais forte, particularmente nos indivíduos no nível convencional de raciocínio
moral» (MacCoun, 1993).
Baseado no ordenamento jurídico brasileiro, Salo de Carvalho (2010) destrincha a
descriminalização em diferentes perspectivas, primeiro conceitua a descriminalização
legislativa, considerando que comporta três processos distintos: descriminalização legislativa
em sentido estrito «na qual se opera a ab-rogação da lei ou do tipo penal incriminador (abolitio
criminis)»; descriminalização parcial, substitutiva ou setorial, «cujo processo é o de
transferência da infração penal para outro ramo do direito» e/ou de «alteração dos critérios
sancionatórios, como a modificação nos critérios da tipicidade, flexibilização das penas ou de
sua execução, criação de regras diferenciadas de extinção de punibilidade entre outros
(reformatio legis in mellius)».
Segundo Pacula (citado por Pertwee, 2014), a punição não criminosa pode ser uma
multa, o desvio para tratamento ou aconselhamento, ou alguma outra sanção administrativa, tal
qual a perca da carteira de motorista. Veremos que Espanha e Portugal sancionam o consumo
de drogas majoritariamente de forma administrativa, no entatanto Portugal se centra no «desvio
para tratamento» enquanto Espanha foca na «multa tal qual a perca da carteira de motorista», o
que se reflete expressivamente nas estatísticas.
Em seguida Carvalho (2010) explica no que consiste a descriminalização judicial, em
duas formas diferentes. A primeira se traduz por uma conduta «imunizada por excludente
material», onde o juiz pode deixar de aplicar lei penal válida, como nos casos de «aplicação do
princípio da insignificância, consentimento do ofendido, inexigibilidade de conduta diversa,
colisão de deveres, direito de resistência entre outras». O segundo caso se refere às leis penais
inválidas, em desacordo com a constituição federal, onde o juiz, «utilizando-se das
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possibilidades de controle difuso, emite decisão descriminalizadora em virtude da não
conformação da lei com os valores, princípios e normas constitucionais».
Salo de Carvalho (2010) acrescenta os casos em que o Supremo Tribunal Federal, em
face da competência originária para realizar o controle concreto, declare a inconstitucionalidade
de determinada disposição legal, tendo efeito erga omnes19, ou seja, são casos de Repercussão
Geral em que ocorre o «ativismo judicial», em que um julgamento do Poder Judiciário substitui
a função que seria do Poder Legislativo (legislar) (Posner, 2012). Casos com tal efeito, no
Supremo Tribunal de Justiça de Portugal são denominados de jurisprudência fixada20.
Por fim, o autor descreve que «no ato de recebimento da denúncia, a avaliação da justa
causa, do interesse de agir e da tipicidade aparente possibilita o primeiro filtro
descriminalizador», ou seja, «nesta primeira apreciação do caso penal, apresentam-se
possibilidades descriminalizadoras nas hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa».
Dando sequência, Salo afirma que, apesar de diferenciar-se da descriminalização, «os
processos de diversificação e despenalização integram a mesma perspectiva político-criminal e
criminológica dado o objetivo de contração do impacto (dano) social deflagrado pelo
penal/carcerário», mas «mantendo a ilicitude penal do fato».
Por fim, afirma que os processos de diversificação (diversion21) «podem ser entendidos
como alterações no enfoque punitivo centralizado na prisão, as quais possibilitam a abertura de
espaços no sentido de modificar e substituir as tradicionais respostas estatais aos desvios
puníveis a partir de fórmulas legais alternativas».
No ordenamento português destacam-se conceitos específicos, em Portugal «houve uma
descriminalização em sentido especial, com a transformação do ilícito de criminal em
contraordenacional» (Leite, 2015 citado por Godoy, forthcoming), que segundo Américo
Carvalho (2014), «distingue-se do crime porque àquela (contraordenação) corresponde uma
coima enquanto que a este se aplica uma pena, diz ainda que tem-se discutido se entre o ilícito
contraordenacional e o ilícito penal existe uma distinção qualitativa (material) ou somente uma
distinção quantitativa (formal)». Na opinião de Agra (2009), o legislador pretendeu abrir um
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Do latim: para todos.
A jurisprudência fixada 08/2008 fez com que voltasse a vigorar o artigo 40 do DL 15/93, em casos específicos
referentes à sanção de atos no âmbito do consumo de drogas, sendo parte do corpus de análise desse estudo. No
Brasil o Recurso Extraordinário 635.659, pedindo a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de drogas (sanção
de atos no âmbito do consumo de drogas) está em julgamento pelo STF, em caráter de repercussão geral.
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caminho entre a repressão e o laisser faire22, incentivando a voluntariedade ao sistema sóciosanitário.
Para Arana (2012) «uma das questões fundamentais no processo de normalização do
fenômeno social das drogas é a des-ideologização, onde se inclui a des-mistificação deste
fenômeno, portanto, é necessário lhe quitar a carga ideológica e moral que possui».
Numa visão entre o modelo atual (proibicionista) e possíveis mudanças no sentido de
uma política alternativa de normalização, Arana afirma que «a política proibicionista parte de
uma concepção do ser humano como um ser incapaz, como alguém que não tem nem liberdade
nem responsabilidade, e extende dita política a toda a população, não só a pessoas incapazes,
senão também a pessoas dependentes, pessoas imaturas e, sobretudo, pessoas maduras. A
política normalizadora se baseia em uma concepção do ser humano como pessoa madura, ou
seja, com liberdade e responsabilidade».
Hoje há legislações que se enquadram em diferentes esferas de regulação, sendo que a
exceção ao regime proibicionista é majoritariamente sobre um tipo de droga, a Cannabis e seus
derivados, por ser considerada uma droga leve, além de ser a mais consumida no mundo (WHO,
2016), mas principalmente por ser uma droga leve, ou seja, que conforme demonstrado em
estudos (anexo 2), não causa muita dependência, nem danos à saúde, em comparação às demais,
inclusive as lícitas como álcool, tabaco e fármacos controlados. (Arana, 2012)
Há muita resistência social da discussão sobre regulação das drogas, podendo ser
explicada através de contextos históricos, onde podemos verificar, por exemplo, que o vinho é
uma substância sagrada, outras bebidas destiladas como o whisky e a vodka são chamadas de
espirituosas (não só pelo processo de destilação), o tabaco sempre esteve presente na elite como
elemento de consumo social, num ambiente de charme e galanteador (Ujvari, 2014). Já as
drogas ilícitas, estão relacionadas com rituais alternativos de má índole. (Arana, 2012;
Escohotado, 1998).
Husak, 2001 (citado por Arana, 2012) manifesta que «muitas de nossas políticas sobre
o consumo das drogas ilícitas se baseia em uma generalização dos piores cenários, que não
coincidem com a realidade do consumo de drogas». No mesmo sentido, Arana afirma que «a
pessoa que consome cannabis ou qualquer outra substância incluída nas listas dos denominados
estupefacientes, tem muito mais possibilidades reais de serem estigmatizados e etiquetados de
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Da tradução literária do francês: deixar fazer, termo referente ao liberalismo, condizente à renúncia ao controle
estatal sobre a individualidade do cidadão.
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doente mental ou delinquente do que quem consome uma bebida alcoólica», «consciente ou
inconscientemente se separa o álcool, o tabaco e os fármacos, da droga».
Não são raras as permissões de atividades que envolvam as drogas ilícitas, desde que
sejam para fins medicinais ou científicos. No entanto, a regulação para fins recreativos (como
são para o tabaco e o álcool) são mais raras, tendo já algum desenvolvimento, mas apenas para
a cannabis, no Uruguai (Cerdá e Kilmer, 2017) e em alguns estados autônomos dos EUA
(Caulkins et al, 2016, 2015; Pardo, 2014).
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PARTE EMPÍRICA
CAPÍTULO III – ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A REGULAÇÃO LEGAL DAS
DROGAS
3.1- OBJETIVO E MÉTODO
Este primeiro estudo empírico centra-se em verificar convergências e divergências na
maneira de lidar legalmente com consumidores de drogas e a comercialização das mesmas, em
países com determinadas ligações hitóricas ou culturais. Os quatro países editaram suas leis
sobre drogas influenciados por uma mesma base, uma série de três tratados internacionais,
diferenciando-se pela interpretação dada ao conteúdo destes tratados. Tal interpretação se dá
em razão dos princípios constitucionais e conceitos básicos de cada um dos países.
Busca-se verificar a conexão obtida por meio dos conceitos comuns entre países que
convergem fatores em alguns aspectos (histórico ou cultural), mas que podem divergir com
influência de outros aspectos (poder político, poder econômico, estrutura territorial, interesses
a nível global e local, posição geográfica, entre outros).
Nessa perspectiva de análise procuramos compreender as diferenças e convergências
legais no âmbito da regulação do consumo e tráfico de drogas, numa análise crítica dos
diferentes modelos de regulação assumidos nestes países.
O enquadramento da presente análise comparativa tem como córpus leis extravagantes
que dispõem sobre sanções relativas aos atos no âmbito do consumo e comércio de drogas
ilícitas de quatro países no espaço iberoamericano, sendo complementado pelo Código Penal
ou outras leis conexas em algumas situações.
Foram delimitados como universo de análise dois países de cultura hispânica e duas
comunidades de língua portuguesa, tendo em vista um hispânico e um de língua portuguesa da
península ibérica, no continente europeu e outros dois, também com estas características, no
continente sul-americano. Tanto do lado europeu quanto do americano os países da análise
fazem fronteira, no entanto, do lado europeu o país hispânico é territorialmente mais amplo,
sendo o oposto na relação de países do extremo americano.
Com as alterações legais sobre regulação de drogas que vem ocorrendo no cenário
global (Godoy, 2016), com destaque especial desde o último ano, e tendo em vista as
divergências nos modelos atualmente adotados nestes quatro países, a metodologia comparativa
torna-se interessante entre o córpus de análise escolhido. O mencionado modelo tem relação
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com a regulação nomeadamente do consumo de drogas ao se referir aos países analisados de
língua portuguesa, sendo que –na análise law in books– o Brasil despenalizou o consumo de
todas as drogas desde 2006 e Portugal foi além e descriminalizou tal consumo desde 2001. Os
países hispânicos aqui analisados tem exceções específicas para um tipo de droga, qual seja, a
cannabis e seus derivados, sendo que no Uruguai foram legalizados desde 2014 o consumo, o
comércio e a produção dessa droga, havendo inclusive a criação de clubes canábicos, nesse
último ponto compara-se com a Espanha que também sustenta a criação destes clubes, mas
numa disposição mais complexa, tendo em vista o conflito de legislações de algumas das
comunidades, municípios e jurisprudências, com a lei do estado espanhol.
O córpus do estudo consiste nas Leis e/ou jurisprudências com disposições relevantes
sobre os atos nos âmbitos do consumo e tráfico de drogas.
Em Portugal o córpus é formado pelo Decreto-Lei 15/1993 (Lei de Drogas), a Lei
30/2000 (Lei da Descriminalização do consumo), a jurisprudência fixada criminal do STJ nº
8/2008, o Decreto nº 130-A/2001 (que regulamenta as CDTs) e o Código Penal (Decreto-Lei
48/1995).
Na Espanha é formado pela Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley
Orgánica 4/2015), o Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), a Ley nº 17/1967 (Lei de Drogas)
e os regulamentos sobre clubes canábicos, quais sejam, a Ley Foral 24/2014 da Comunidade
Foral de Navarra, a Resolución SLT/32/2015 da Comunidade Autônoma de Catalunia e a
Ordenanza Municipal de novembro de 2014 de San Sebastián (município da Comunidade
Autônoma do País Vasco).
No Uruguai são utilizados a Ley nº 14.294/1974 (Ley de Estupefacientes) e o Decreto
mais recente que a regulamenta (Decreto nº 398/1999), com acréscimo da Ley nº 19.172/2013
(Regulacion y Control del Cannabis) e os respectivos Decretos que a regulamentam: Decretos
120/2014, 372/2014, 46/2015 e 128/2016. Além do Código Penal (Ley 9.155/1933), alterado
pela Ley de Faltas (Ley 19.120/2013).
No Brasil, a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), a Lei de Crimes Hediondos (Lei
8.072/1990), o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) e a Lei do Juizado Especial (Lei
9.099/95).
A análise é sistemática e aprofundada, realizando-se análise de conteúdo através da
técnica de análise de discurso (Bardin, 2007), nomeadamente de um «discurso jurídicopolítico» (Arana, 2012), dando ênfase para as disposições sobre atos no âmbito do consumo e
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tráfico de drogas, nas atividades comparáveis entre os quatro países, contidas no referido
córpus.
Para (Bardin, 2007, p. 207 e ss.) «um discurso é determinado por: condições de produção
e um sistema linguístico». A técnica de análise de discurso se realiza quando «um dado discurso
é submetido a um certo número de operações de desmembramento e de classificações
semânticas, sintáticas e lógicas simultaneamente».
O procedimento de análise se iniciou através do estudo aprofundado do corpo legal
sobre drogas dos quatro países, tal corpo foi confirmado através de diferentes artigos científicos
recentes que abordam o tema, além da confirmação na secção de legislação dos sites oficiais de
observatórios e departamentos sobre drogas nos respectivos países (SICAD23 – Portugal,
OBID/SENAD24 – Brasil, PNSD25 – Espanha e JND26 – Uruguai).
As legislações foram acessadas nos sites oficiais do governo, onde apresentam
legislações atualizadas e em vigor (PGDL27 – Portugal, Planalto28 – Brasil, BOE29 – Espanha e
IMPO30 – Uruguai).
O fruto deste estudo se formalizou através de uma extensa grelha com todas as sanções
e conceitos considerados importantes na totalidade das leis.
Baseado na referida grelha foi feito um filtro do conteúdo pertinente ao trabalho, que
foi transposto nesta dissertação, dentro da delimitação do tema estudado e comparabilidade.
3.2 RESULTADOS
Nesse ponto fazemos análise comparativa dos regimes de proibições dos quatro países,
nomeadamente identificando as definições de consumo e tráfico de drogas, além das sanções
aplicadas aos atos abrangidos na tipificação destes. Em seguida analisamos as exceções
contidas em alguns destes regimes, delimitadas aos países hispânicos e uma só substância
ilícita, qual seja, canabis e seus derivados.
3.2.1 Regimes de proibições
A análise da legislação permite analisar em primeiro lugar as características das sanções
impostas aos atos no âmbito do consumo de drogas (quadros I e II), na sequência é feita uma
necessária análise dos casos de suspensão das referidas medidas (quadro III). Em seguida
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passamos para uma análise semelhante, mas relativa ao tráfico de drogas (quadros IV e V),
seguida das situações mais graves (quadros VI e VII) e menos graves (quadro VIII) de tráfico,
finalizando com alguns conceitos complementares relevantes, relativos ao corpo legal sobre
drogas.
3.2.1.1 Consumo
Quadro I - Definição do Consumo de Drogas
Lei
Art.
Definição
Portugal

Lei da
Descriminalização do
consumo

2

Sanção
Penal

O consumo, a aquisição e a detenção para
consumo próprio

Sanção
Adminis
trativa


(Lei 30/00)

Lei de
drogas

40

(DL 15/93)

Espanha

Ley de
Seguridad
Ciudadana

36,
item
16

(LO 4/15)

Uruguai

Código
Penal

361,
1º

(Ley 9155/33)

Lei de
Drogas

31

(DL 14.294/74)

Brasil

Lei de
Drogas

28

(Lei 11.343/06)

Quem consumir ou, para o seu consumo,
cultivar, adquirir ou detiver
(em vigor com força do Acórdão 08/2008 p/
mais de 10 DD)
El consumo o la tenencia ilícitos de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas
al tráfico, en lugares, vías, establecimientos
públicos o transportes colectivos, así como el
abandono de los instrumentos u otros efectos
empleados para ello en los citados lugares.
El que en lugar público o accesible al público
se presentare en estado de grave alteración
psíquica o física producida por alcohol o
estupefacientes, y el que por los mismos
medios provocare en otros dicho estado.
Quedará exento de responsabilidad el que
transportare, tuviere en su poder, fuere
depositario, almacenare o poseyere una
cantidad destinada a su consumo personal.
Sin perjuicio de ello, el consumo
personal hasta 40 gramos de marihuana
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou
regulamentar






--

--



O quadro I apresenta a descrição dos atos passíveis de sanção relacionados ao consumo
de drogas, havendo necessária conexão com o quadro II, uma extensão do quadro I onde são
apresentadas as sanções propriamente ditas.
Verifica-se que em Portugal há duas definições para o consumo e posse para consumo
de drogas, sendo uma na instância penal e outra na instância administrativa.
O motivo se compreende através de jurisprudência que, por meio de ativismo judicial
fixou entendimento que passa a ter força legal em 2008, através do acórdão de número 8 do
Supremo Tribunal de Justiça.
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Até o início de 2001, o consumo e posse para consumo de drogas era crime em Portugal,
independente da quantidade que o agente portava em sua apreensão, no cometimento do ato.
Em 2001 passou a vigorar a lei que descriminalizou o consumo de todas as drogas, considerando
que a quantidade máxima permitida naquele ato seria de dez doses de consumo diário, sendo
que cada dose está quantificada em gramas em portaria específica, anexa à lei.
No entanto, começaram a surgir apreensões de consumo acima do permitido, o que não
estava consagrado na lei. Então, através de provocação ao Poder Judiciário, caso que chegou
até ao Supremo Tribunal, fora fixada jurisprudência que decidiu por voltar a aplicar a lei que
havia sido revogada, nestes casos específicos, um caso raro de repristinação da lei.
Como a Lei 30/2000 não inclui deliberações sobre o cultivo, esse ato sempre continuou
vigente na forma original do Decreto-Lei 15/1993, ou seja, quando se revogou o artigo
continuou sendo válido o mesmo artigo, parcialmente, tão somente para o cultivo, passando a
ser válido novamente na íntegra, com força do acórdão 08/2008, mas somente em apreensões
superiores a 10 doses diárias, dos casos de consumo e posse para consumo.
No Uruguai e no Brasil os atos são puníveis na instância penal, sendo na Espanha na
instância administrativa.
Em comum entre os quatro países está a posse para consumo pessoal, que Portugal
designa como «detenção», Espanha utiliza o termo «tenencia», Uruguai nomeia de
«transportare, tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere» e o Brasil utiliza
as denominações «guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo».
No entanto só há sanções para estes atos em Portugal, Espanha e Brasil, no Uruguai tais
atos são isentos de sanções, sendo que na Espanha só em espaços públicos, ou melhor, «lugares,
vías, establecimientos públicos o transportes colectivos». No mesmo dispositivo que isenta de
sanções, o Uruguai exclusivamente limita a quantidade para um tipo de droga no âmbito da
recente edição da lei, qual seja, «el consumo personal hasta 40 gramos de marihuana».
Portugal, Espanha e Uruguai, para além da posse, sancionam o consumo propriamente
dito, mas o Uruguai só em casos de «estado de grave alteración psíquica o física» (que a lei
titula como abuso de estupefacientes) e, semelhante à Espanha, «en lugar público o accesible
al público».
Brasil e Portugal incluem o verbo «adquirir»31, que é uma ação relacionada a comércio,
que é repetida na tipificação do tráfico de drogas (comércio de drogas), facto que pode ser
31

Em Portugal a palavra exata utilizada na tipificação do Tráfico de Drogas é «comprar» ou «por qualquer título
receber».

34

comparado com o que Portugal prevê no art. 26 da Lei de Drogas, como será visto no quadro
VIII (sendo passível de prisão de até 3 anos), designadamente «traficante consumidor». Com a
ressalva de que na tipificação do tráfico em Portugal todas as condutas são consideradas apenas
se não forem praticadas para fins de consumo pessoal, não ocorrendo o mesmo no Brasil.
Os quatro países deixam claro que tais atos, presentes nestes artigos no âmbito do
consumo, serão analisados com base nos respectivos artigos quando realizados para «consumo
pessoal», sendo que na Espanha a expressão diferencia-se ligeiramente, podendo dar outra
conotação ao dizer «aunque no estuvieran destinadas al tráfico», dando a idéia que são os casos
que não estiverem destinados ao tráfico, mas também são os que estiverem.
Há outros atos alheios ao objeto dessa etapa da análise por não haver harmonia na
comparação, os factos de Portugal agregar ao mesmo artigo, no Decreto-Lei 15/1993, o cultivo
para consumo pessoal e a Espanha agregar a sanção para abandono de instrumentos ou «otros
efectos empleados» para o consumo.
Quadro II - Sanção prevista para atos no âmbito do consumo de drogas
Lei
Art.
Sanções
contraordenação:
coima
de
5000$
(aprox. 25 euros32) até um SM
Portugal
Lei da
16 e
33
(557
euros
)
e/ou
outras
sanções
não
pecuniárias.
Descrimina17
Em alternativa às sanções: trabalho comunitário, em alternativa à
lização do
coima: admoestação.
consumo
*A coima não será uma opção aos indivíduos considerados
(Lei 30/00)

Lei de
drogas

40

Valor do dia-multa: 5 a 500 euros (art. 47, 2 CP)

(DL 15/93)

Espanha

Ley de
Seguridad
Ciudadana

Uruguai

Código
Penal

toxicodependentes.
prisão até 1 ano ou multa até 120 dias.
(em vigor com força do Acórdão 08/2008 p/ mais de 10 DD)
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multa de 601 a 30.000 euros

(LO 4/15)

361

Recusa: cumplirá 1 (un) día de prisión por cada día de trabajo comunitario no
cumplido (art. 369)

(Ley 9155/33)

Lei de
drogas

pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario
(acrescido pela Ley de faltas 19.120/2013)

31

Exento

28

I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade34;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo.

(DL 14.294/74)

Brasil

Lei de
drogas
(Lei 11.343/06)

Recusa: Admoestação verbal e 40 a 100 dias-multa
(valor aprox. do dia-multa: 7 a 690 euros: art. 49, § 1º CP)
32

Euro (EUR) e Escudo Português (PTE) calculadora da conversão da taxa de troca da moeda corrente.
Disponível em <http://pt.coinmill.com/EUR_PTE.html>. Acesso aos 10.mar.2017.
33
Salário mínimo nacional em 2017. Disponível em <https://www.economias.pt>. Acesso aos 10.mar.2017.
34
A lei brasileira delimita que tal prestação «será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais
ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se
ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas».
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Em Portugal a sanção prevista na instância penal (para apreensões de consumos com
quantidade de drogas acima da dosificação diária para 10 dias), prevê inclusive pena de prisão,
além da multa, sendo recorrível nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal
português.
Nos casos que se enquadram na legislação mais recente (Lei 30/2000) deixam de haver
penas aplicadas por um tribunal e passam a haver contraordenações aplicadas pelas então
criadas

Comissões

para Dissuasão

da

Toxicodependência

(CDT),

havendo

uma

desjudicialização. Passa a haver uma diferença entre os consumidores toxicodependentes e os
não toxicodependentes (art. 15 da Lei 30/2000). Para os toxicodependentes são aplicáveis
sanções não pecuniárias35 e para os não toxicodependentes pode ser aplicada uma coima ou, em
alternativa, sanção não pecuniária (artigo 27, 4 do DL 130-A/2001), tendo em conta a situação
do consumidor e a natureza e as circunstâncias do consumo36 (art. 15 da Lei 30/2000). Em
alternativa à coima pode ser imposta uma admoestação, em alternativa às sanções não
pecuniárias pode ser determinado a entrega solidária de contribuição monetária ou prestação de
serviços à comunidade. Apenas cerca de 10% das medidas aplicadas pelas CDTs constituem
uma sanção (Agra, 2009; Quintas, 2014), «a nova lei considera o estado de doente ao
toxicômano e de doença à toxicomania (toxicodependência), tendo as comissões uma função
mais sócio-sanitária do que punitiva» (Agra, 2009).
Segundo Quintas (2015) «a lei e particularmente as CDTs têm uma função protecionista
que visa: (i) para os não toxicodependentes — convencer dos riscos e da indesejabilidade do
uso; (ii) para os toxicodependentes — incentivar o tratamento ou promover a redução de riscos
35

Artigo 17 da Lei nº 30/2000: Outras sanções 1 - A comissão pode impor em alternativa à coima uma sanção de
admoestação. 2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 15.º, a comissão pode aplicar as seguintes sanções,
em alternativa à coima ou a título principal: a) Proibição de exercer profissão ou actividade, designadamente as
sujeitas a regime de licenciamento, quando daí resulte risco para a integridade do próprio ou de terceiros;
b) Interdição de frequência de certos lugares; c) Proibição de acompanhar, alojar ou receber certas pessoas;
d) Interdição de ausência para o estrangeiro sem autorização; e) Apresentação periódica em local a designar pela
comissão; f) Cassação, proibição da concessão ou renovação de licença de uso e porte de arma de defesa, caça,
precisão ou recreio; g) Apreensão de objectos que pertençam ao próprio e representem um risco para este ou para
a comunidade ou favoreçam a prática de um crime ou de outra contra-ordenação; h) Privação da gestão de
subsídio ou benefício atribuído a título pessoal por entidades ou serviços públicos, que será confiada à entidade
que conduz o processo ou àquela que acompanha o processo de tratamento, quando aceite. 3 - Em alternativa às
sanções previstas nos números anteriores, pode a comissão, mediante aceitação do consumidor, determinar a
entrega a instituições públicas ou particulares de solidariedade social de uma contribuição monetária ou a
prestação de serviços gratuitos a favor da comunidade, em conformidade com o regime dos n.os 3 e 4 do artigo
58.º do Código Penal. 4 - A comissão pode suspender a execução de qualquer das sanções referidas nos números
anteriores, substituindo-a pelo cumprimento de algumas obrigações, nos termos do artigo 19.º
36
a) A gravidade do acto; b) A culpa do agente; c) O tipo de plantas, substâncias ou preparados consumidos; d)
A natureza pública ou privada do consumo; e) Tratando-se de consumo público, o local do consumo; f) Em
caso de consumidor não toxicodependente, o carácter ocasional ou habitual do consumo; g) A situação pessoal,
nomeadamente económica e financeira, do consumidor.

36

e danos», prevalecendo a opção por suspensões das sanções, conforme veremos na análise do
Quadro III. (Quintas, 2006, 2011, citado por Quintas, 2015).
Nas decisões que apliquem sanções (Lei 30/2000) são cabíveis recursos no âmbito do
regime geral do ilícito de mera ordenação social (art. 31º do DL 130-A/2001). Nos caso de
toxicodependentes que se recusam ao tratamento não terão requisitos para terem suspensão
provisória do processo, mas ainda poderão ter a suspensão da determinação da sanção, como
veremos no próximo tópico.
Na Espanha a sanção é exclusivamente pecuniária e passível de recurso,

não

apresentando alternativas na recusa da sanção, que terá como consequência do não
cumprimento as disposições específicas relacionadas ao não pagamentos de dívidas (art. 53, 3
da Ley de Seguridad Ciudadana), nunca podendo implicar, direta ou subsidiariamente, privação
de liberdade (art. 44 da Ley de Seguridad Ciudadana c/c art. 131 da Ley 30/92).
No Uruguai a sanção penal foi introduzida pela recente Ley de faltas e consiste em
trabalho comunitário. A recusa ao trabalho comunitário o converte em pena de prisão,
genericamente. Para os casos de posse para consumo há isenção de pena.
No Brasil as sanções consistem em medida educativa, trabalho comunitário e
advertência, podendo haver admoestação (uma advertência mais intensa) e multa em casos de
recusa das sanções iniciais.
A convergência entre os quatro países é a previsão de sanções não privativas de
liberdade para atos no âmbito do consumo, com as ressalvas em casos excepcionais em que
Portugal e Uruguai prevém pequenas penas de prisão. Somente o Uruguai não prevê penas
pecuniárias nesse âmbito.
Também é excepcional a previsão de altas multas em Portugal, que podem chegar (em
seu limite máximo) a 60.000 euros37, sendo mais comum a aplicação de pequenas coimas aos
não toxicodependentes (a partir de 25 euros), considerando a maioria das apreensões serem de
pequenas quantidades (até 10 doses diárias) que se enquadram na lei mais recente (30/2000),
tendo tido a possibilidade de voltar a aplicar sanções mais severas apenas cerca de sete anos
após a vigência da novel legislação (através do acórdão 08/2008).
Na Espanha as multas são mais severas, em sua forma originária de sanção, iniciandose em 601 euros tendo o limite máximo de 30.000 euros, que são reduzidos em 50% se forem

37

Considerando o constante no quadro II, de que o valor máximo do dia-multa é de 500 euros e que podem ser
aplicados até 120 dias-multa, conforme o entendimento subjetivo do aplicador da pena. (500 x 120= 60.000).
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pagos nos imediatos 15 dias seguintes à infração, se assemelhando a punição de uma infração
de trânsito (ou do Código de Estrada, no ordenamento português).
A admoestação pode ser aplicada no Brasil e em Portugal, também em diferentes
contextos, sendo em Portugal uma alternativa às coimas (Lei 30/2000), enquanto no Brasil se
dá em casos de recusa de cumprimento das medidas impostas. No Brasil serão acompanhadas
de multas de até (em seu limite máximo) cerca de 69.000 euros38,39,40 (superando a de Portugal,
dentre as exceções lá dispostas).
O Uruguai só prevê a pena de prisão no não cumprimento do trabalho comunitário,
lembrando que aqui se refere apenas a atos de abuso de drogas em vias públicas, sendo isento
de sanções a posse de drogas para consumo pessoal.
O trabalho comunitário está previsto em Portugal, Uruguai e Brasil, mas sob diferentes
perspectivas. Em Portugal é uma alternativa às sanções não pecuniárias, podendo ainda ser
substituído por uma contribuição monetária a instituições de solidariedade social. No Uruguai
é a sanção principal, tendo em vista a recente lei de faltas que aplica tal sanção para inúmeros
atos que antes eram punidos de forma mais grave no código penal. No Brasil também é uma
sanção principal, mas acompanhada de medida educativa e advertência (uma admoestação mais
leve).
Quadro III - Suspensão das sanções

Portugal

Ordenamen Art.
Suspensões previstas
to legal
11
Suspensão
Provisória
do
Processo
Lei da
14
Suspensão
da
Determinação
da
Sanção
Descrimina19
Suspensão da Execução da Sanção
lização do
consumo

Instância
Penal

Instância
Adminis
Trativa





(Lei 30/00)

Lei de
drogas
(DL 15/93)

Espanha

Ley de
Seguridad
Ciudadana

44
45
56

54

Suspensão da Pena
Suspensão com regime de prova
Suspensão Provisória do Processo
Redução 50% valor da multa
Recurso para multa
Suspensão da sanção para menores







(LO 4/15)
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Considerando o constante no quadro II, de que o valor máximo do dia-multa é equivalente a cerca de 690
euros e que podem ser aplicados até 100 dias-multa, conforme o entendimento subjetivo do aplicador da pena.
(690 x 100= 69.000).
39
Salário Mínimo 2017. Disponível em <http://minimosalario.com.br/>. Acesso aos 10.mar.2017.
40
Uol Economia Cotações. Disponível em <https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/euro-uniaoeuropeia/>. Acesso aos 10.mar.2017.
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Uruguai

Código
Penal

369 O trabalho comunitário é prestado de



52

acordo com as possibilidades físicas e
mentais do obrigado41
Suspensão da execução da multa



89
76

Suspensão do processo
Transação Penal

(Ley 9155/33)

Brasil

Código
Penal
(DL 2848/40)

Lei do
Juizado
Especial




(Lei 9.099/95)

Em Portugal há seis diferentes tipos de suspensão, sendo três referentes à lei que
descriminalizou o consumo de drogas e três nos casos da antiga lei. No decreto que regulamenta
as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (DL 130-A/2001), destaca-se que no
âmbito da Lei 30/2000 é predominante que o indivíduo apreendido com drogas usufrua de uma
forma de suspensão em alternativa à aplicação de sanções (artigos 21 e 22 do referido DL).
A suspensão provisória do processo, está prevista na lei mais recente, para o consumidor
não reincidente na mesma lei, não toxicodependente, ou caso seja, o que se submeta ao
tratamento, nesse último caso pode ser beneficiado pela suspensão mesmo sendo reincidente.
A determinação da sanção será suspensa, podendo inclusive ser extinto o processo, no
caso de toxicodependentes que se sujeitarem voluntariamente a tratamento em serviço público
ou privado.
Em casos específicos em que o tratamento não seja viável ou não seja aceite, por
toxicodependente, a execução da sanção pode ser suspensa, mediante apresentação periódica
em serviços de saúde. Mesmo que o consumidor não for toxicodependente, poderá ter a
execução da sanção suspensa, em casos específicos, diante de algumas condições, com objetivo
de prevenir o consumo.
No Decreto-Lei 15/1993, a primeira suspensão se dá para o condenado que foi
considerado toxicodependente e aceita se submeter a tratamento ou internamento,
voluntariamente. Para usufruir de tal suspensão é necessário ter sido condenado ao artigo 40
(atos no âmbito do consumo) ou numa relação direta com tal crime.
A segunda suspensão prevista é complementar a primeira, consiste no regime de prova
referente à recuperação do toxicodependente e sua reinserção na sociedade.

41

el trabajo comunitario es la pena que se impone a quien comete una falta, y consiste en la prestación de los
servicios que se le asignen, los cuales deben ser acordes a las posibilidades físicas y mentales del obligado y, en
la medida de lo posible, deberá estar relacionado con la falta cometida. El régimen horario para el
cumplimiento del trabajo comunitario será de 2 (dos) horas por día. Es obligatorio el cumplimiento de las
tareas impuestas.
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O terceiro tipo de suspensão, é genérica para crimes com penas inferiores a cinco anos,
em que os agentes se submetam a determinadas regras de conduta (condições), nomeadamente,
na lei de drogas acrescenta-se que o agente deve se submeter ao tratamento ou internamento, se
for toxicodependente.
Na Espanha a sanção é exclusivamente pecuniária, havendo não suspensão mas
possibilidade de recurso para deixar de pagar as multas (como numa multa de trânsito), também
está prevista redução de metade do valor se a multa é paga nos primeiros 15 dias.
Para os menores há previsão de suspensão ao submeterem-se a tratamento ou
reabilitação, caso precisem, ou a atividades reeducativas. Caso abandonem, volta a obrigação
pecuniária.
Partindo para as américas, vimos que no Uruguai não há previsão de suspensão, mas
está previsto o trabalho comunitário dentro das possibilidades físicas e mentais do obrigado, ou
seja, é subjetivo ao julgador a suspensão caso haja limitação para cumprimento.
No Brasil está prevista suspensão da execução da multa, sendo a multa prevista apenas
em caso de recusa das medidas impostas. Tal suspensão se dá em casos em que o condenado
tenha doença mental.
No âmbito do Juizado Especial Criminal (instância julgadora responsável pela aplicação
da tipificação dos atos no âmbito do consumo), há possibilidade de Suspensão do processo por
2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem
como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. O acusado será
submetido a período de prova sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo
impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de freqüentar determinados lugares; III - proibição de
ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e
obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. O Juiz poderá
especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato
e à situação pessoal do acusado.
Ainda no âmbito do Juizado Especial, o condenado pode se valer do benefício da
transação penal, que consiste em substituição das medidas por pena restritiva de direitos ou
multa, desde que não tenha usufruido do mesmo benefício nos últimos 5 anos.
Em Portugal as cinco primeiras suspensões tem como finalidade principal o tratamento
do consumidor de drogas, tendo um caso com finalidade semelhante na Espanha mas só para
menores de idade, o que abrangia adultos na legislação espanhola anterior.
40

A sexta suspensão portuguesa «suspensão provisória do processo», no âmbito do
Decreto-Lei 15/1993 em Portugal se assemelha parcialmente com a «suspensão do processo»
no Brasil, tendo em vista que em ambas consta substituição das sanções por algumas condições
a serem cumpridas pelo agente, no entanto em Portugal cabe também encaminhamento para
tratamento no âmbito da mesma suspensão. No Brasil ainda há a possibilidade de transação
penal, que é semelhante a suspensão do processo, por também substituir as medidas originais
por outras mais amenas, neste último caso pode ser também substituída por multa.
A suspensão da execução da multa no Brasil se assemelha com as finalidades da
possibilidade de suspensão do Uruguai. Tanto no Brasil quanto no Uruguai as suspensões não
tem como finalidade objetiva o tratamento do consumidor de drogas, como está presente
substancialmente nas principais suspensões de Portugal e parcialmente na Espanha.
3.2.1.2 – Traffico42
Quadro IV - Definição do Tráfico de Drogas

Portugal

Lei

Art.

Definição

Lei de drogas

21

Quem, sem para tal se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar,
extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder
ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar,
importar, exportar, fizer transitar ou ilicitamente detiver, fora dos casos
previstos no artigo 40.º (consumo)
Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal, o las posean con
aquellos fines.

(DL 15/93)

Espanha

Código Penal

368

(LO 10/95)

Lei de Drogas

15

Cultivo, adquisición, enajenación, importación, exportación,
depósito, almacenamiento, transporte, distribución y tránsito.

31

El que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito,
distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere
depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de
cualquier modo
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar

(Ley 17/67)

Uruguai

Lei de drogas
(DL 14.294/74)

Brasil

Lei de drogas
(Lei 11.343/06)

33

Na mesma lógica elaborada na análise das sanções no âmbito do consumo, o quadro IV
apresenta a descrição dos atos passíveis de sanção relacionados ao tráfico de drogas, havendo
necessária conexão com o quadro V, uma extensão do quadro IV onde são apresentadas as
sanções propriamente ditas.

42

Palavra italiana que se traduz em português como comércio ou tráfico (Dicionário Priberam de língua
portuguesa), originalmente significando transporte comercial de mercadorias ou passageiros (Oxford English
Dictionary), sendo que em português se transformou em duas palavras distintas: tráfico (comércio) e tráfego
(transporte). Em espanhol, inglês e outros idiomas utiliza-se a mesma palavra para ambos significados, sendo
atualmente utilizada para comércio somente em casos de transações ilícitas.
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De forma geral, os quatro países definem o tráfico na forma estabelecida na Convenção
das Nações Unidas de 1988, ou seja, como em outros países que ratificaram esta convenção,
interpretam literalmente o que lá dispõe, transpondo o conteúdo para a legislação sem qualquer
delimitação específica. No Uruguai há exceção para canabis e seus derivados como veremos na
segunda parte do capítulo.
A lei brasileira diferencia-se das demais por ser a única que não delimita que a posse
nos casos de tráfico, seja diferente da posse para fins de consumo pessoal, estando expresso
essa especifidade na lei portuguesa (não só para a posse) em «fora dos casos previstos no artigo
40», na lei espanhola em «o las posean con aquellos fines» e na lei uruguaia em «tuviere en su
poder no para su consumo», bem como na Convenção das Nações Unidas de 1988 (não só para
a posse) em «con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente
apartado i)».
No artigo brasileiro sobre consumo está especificado que os atos lá contidos são
considerados relativos àquele artigo e respectivas sanções, quando realizados «para consumo
pessoal», mas no sentido oposto (tráfico) não apresenta a mesma configuração, ou seja, permite
que se enquadre na tipificação do tráfico mesmo sendo apreendida droga com fins de consumo
pessoal, pois não resguarda tal exclusão, no exemplo de uma apreensão de droga «trazida
consigo» (expressão apresentada de forma idêntica em ambas tipificações).
O que também difere o Brasil dos demais países é o fato de prever, na tipificação do
tráfico, os atos de prescrever e ministrar, atos referentes às funções médicas, que nos demais
países são tipificados em diferentes artigos, com penas menos severas. Ressalta-se que em
Portugal está previsto uma pena mais severa para quem ceder (entre outros) drogas ilícitas,
tendo autorização para fins medicinais (entre outros), como será visto na discussão do quadro
VI.
A Espanha apresenta duas definições para o tráfico, pois há uma legislação antiga que
ainda vigora, nomeadamente teórica e que não contém sanções específicas, somente conceitos
e uma idéia genérica de proibição de alguns atos, no entanto com definições mais detalhadas.
A definição do Código Penal, que é a que remete para as sanções, é mais resumida mas não
deixa de conter os mesmos atos, tendo em vista que o termo «tráfico», se não estiver explicitado
na legislação, remete-se ao significado disposto na lei geral na qual a legislação se baseia, ou
seja, na Convenção das Nações Unidas de 1988 (anexo 1).
No Brasil o cultivo tem a mesma pena do artigo 33 (quadro IV), de acordo com o
parágrafo 1º, II deste mesmo artigo. No Uruguai o cultivo está previsto no artigo 30, também
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com a mesma pena do artigo 31 (quadro IV), aliás, para onde é remetida a visualização da
moldura penal (quadro V).
De modo geral, os atos do tráfico, como o próprio nome diz, são atos típicos de
transações comerciais, os quatro países tem atividades em comum, neste sentido. Fazendo
analogia a uma transação comercial no agronegócio (ramo da plantanção), que vai desde o
cultivo até a entrega ao consumidor, incluindo a importação e exportação, destacando-se
«cultivar, extrair» e depois «oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder, receber,
proporcionar, transportar, fizer transitar» e necessariamente: «detiver, ter em depósito,
armazenar, possuir, guardar». No entanto, era necessário pensar nos diferentes tipos de drogas
químicas (não só plantas), então incluem-se «fabricar e preparar».
Verificando-se certa disparidade em conter na mesma moldura penal atos de um
extremo menos grave como «cultivar» até outro mais grave como «exportar», ou seja, ainda na
mesma analogia, um senhor que planta limão no quintal de casa e oferece uns limões aos
vizinhos não pode se equiparar ao empreendedor do agronegócio multinacional que exporta
produtos alimentícios para outros países.
Quadro V - Sanção prevista para atos no âmbito do tráfico de drogas

Portugal

Lei

Artigo

Lei de
drogas

21,1

Pena Privativa de
Liberdade
4 a 12 anos
*1 a 5 anos (tab.IV)

Regime
Prisão

Multa
--

(DL 15/93)

Espanha

Código
Penal

368

(LO 10/95)

Uruguai

Lei de
drogas

30

3 a 6 anos
Prisión
(sustancias o
productos que
causen grave daño a
la salud)
*1 a 3 anos (demás
casos)
20 meses a 10 años prisión o
penitenciária
(algunas listas)

hasta 3x el
valor de la
droga
apreendida
*hasta 2x el
valor de la
droga
apreendida

--

(DL 14.294/74)

Brasil

Lei de
drogas

33

5 a 15 anos

Reclusão
(inicial fechado)

500 a 1500
dias-multa

(Lei 11.343/06)
+ Lei de Crimes
Hediondos
(Lei 8.072/90)

Destaca-se nesse ponto, inicialmente, que as penas para tráfico no âmbito luso-brasileiro
são mais altas, sendo que na Espanha centra-se mais na pena pecuniária de acordo com o valor
da droga apreendida.
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Na Espanha e em Portugal há uma dupla classificação na penalidade do tráfico,
diferenciando-se em drogas que causem grave dano à saúde ou não. A pena para drogas que
não causem grave dano à saúde é substancialmente mais baixa. No Uruguai está disposto no
artigo do tráfico que se refere a algumas listas (I y II de la Convención Unica de Nueva York de
1961, I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de Viena, de 1971 y las tablas 1 y 2 de la
ley, que puede actualizarse), havendo disposição para as demais listas mas para apenas algumas
atividades, conforme art. 35 verificado no quadro VIII. No Brasil não há especificação nesse
sentido (art 1º, § único e art. 66 da Lei de Drogas).
O Brasil além de ter a pena de prisão mais alta também tem altas penas pecuniárias,
prevendo somente um regime de prisão para todos os núcleos contidos na tipificação do tráfico,
que também é equiparado a crime hediondo, tendo um caráter mais repressor, sendo o regime
inicial de prisão necessariamente o fechado (em penitenciária).
No Uruguai, além de ter um amplo intervalo de penas, permite dois diferentes regimes
prisionais, ou seja, dependendo do ato cometido pode ser aplicada uma pena e um regime mais
leve ou mais grave, portanto, mesmo não delimitando tipificações específicas para diferentes
atos (transpondo literalmente o disposto na Convenção das Nações Unidas de 1988, como os
demais países), permite uma melhor razoabilidade e proporcionalidade a ser deliberada pelos
julgadores.
As sanções para o tráfico se convergem nomeadamente pelo tipo de pena prevista:
prisão. Na moldura penal o tempo máximo de prisão é razoavelmente semelhante e alto. No
tempo mínimo, com exceção do Uruguai, os demais são semelhantes. O acréscimo de penas
pecuniárias está presente na Espanha e no Brasil, podendo chegar a mais de um milhão de euros
no Brasil, enquanto na Espanha não se pode mensurar pois depende exclusivamente do valor
da droga apreendida (até três vezes o valor), presumindo-se que pode ultrapassar o montante
brasileiro.
3.2.1.2.1 SITUAÇÕES AGRAVANTES DO TRÁFICO DE DROGAS
Quadro VI – Tráfico em situações agravantes
Considerando a semelhança entre as definições de tráficos em situações agravantes nos
quatro países e considerando que Portugal apresenta uma definição mais composta
consubstanciada num único dispositivo, iremos preencher a definição completa em Portugal e
indicar nos demais países o que há de semelhante com Portugal além dos casos diferenciados.
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Lei

Definição

Medidas

Portugal
Lei de
Drogas

A) As substâncias ou preparações foram entregues ou se destinavam a menores ou
diminuídos psíquicos;
B) As substâncias ou preparações foram distribuídas por grande número de pessoas;
C) O agente obteve ou procurava obter avultada compensação remuneratória;
D) O agente for funcionário incumbido da prevenção ou repressão dessas infracções;
E) O agente for médico, farmacêutico ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário
dos serviços prisionais ou dos serviços de reinserção social, trabalhador dos correios,
telégrafos, telefones ou telecomunicações, docente, educador ou trabalhador de
estabelecimento de educação ou de trabalhador de serviços ou instituições de acção social
e o facto for praticado no exercício da sua profissão;
F) O agente participar em outras actividades criminosas organizadas de âmbito
internacional;
G) O agente participar em outras actividades ilegais facilitadas pela prática da infracção;
H) A infracção tiver sido cometida em instalações de serviços de tratamento de
consumidores de droga, de reinserção social, de serviços ou instituições de acção social,
em estabelecimento prisional, unidade militar, estabelecimento de educação, ou em outros
locais onde os alunos ou estudantes se dediquem à prática de actividades educativas,
desportivas ou sociais, ou nas suas imediações;
I) O agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores ou de diminuídos
psíquicos;
J) O agente actuar como membro de bando destinado à prática reiterada dos crimes
previstos nos artigos 21.º e 22.º, com a colaboração de, pelo menos, outro membro do
bando;
L) As substâncias ou preparações foram corrompidas, alteradas ou adulteradas, por
manipulação ou mistura, aumentando o perigo para a vida ou para a integridade física
de outrem.
Semelhantes ao disposto em Portugal nas alíneas:
E, J, B, A, C, L, H
+
8º) El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el
hecho.

Penas
aumentadas de 1/4
nos seus
limites
mínimo e
máximo

Semelhantes ao disposto em Portugal nas alíneas:
A, H
+
2º) Si a consecuencia del delito, el menor de edad o la persona privada de discernimiento o
voluntad sufrieren una grave enfermedad. Si sobreviniere la muerte, se aplicará pena de
cinco a veinte años de penitenciaría.
3º) Cuando la sustancia fuese suministrada o aplicada sin consentimiento de la víctima.
4º) Cuando el delito se cometiere mediante ejercicio abusivo o fraudulento de una
profesión sanitaria, o de cualquier otra profesión sujeta a autorización o vigilancia en razón
de salud pública

4 a 15
años de
penitencia
ría
*Parte
final do
inciso 2º:
5 a 20
anos de
penitencia
ria.

Semelhantes ao disposto em Portugal nas alíneas:
F, E, H, A
+
Semelhante ao disposto no nº 8 da Espanha
+
V) caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;
VII) o agente financiar ou custear a prática do crime.

Aumentadas de 1/6
a 2/3

(DL 15/93)

Art. 24

Espanha
Código
Penal
(LO 10/95)

Art.
369
Uruguai
Lei de
Drogas
(DL
14294/74)

Arts.
36

Brasil
Lei de
Drogas
(Lei
11343/06)

Art. 40

Penas
superiores en
grado y
multa del
tanto al
cuádruplo

Há casos especiais de agravamento das penas em Portugal relacionados à
disponibilidade de drogas ou colaboração de menores ou diminuídos psíquicos, distribuição a
grande número de pessoas, ganância por grandes lucros, envolvimento de funcionários de
serviços de proteção ou controle ao consumo de drogas ou outros atos, bem como de outros
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profissionais (da saúde, educação, IFCs) que se valham de sua condição ou do local de trabalho
para cometerem infrações pertinentes ao comentado, o agente ter contatos internacionais no
âmbito do crime organizado, ter como consequência outros crimes conexos, membro de bandos
para cometimento dos crimes de tráfico ou precursores43 com colaboração de ao menos outro
membro do bando, substâncias adulteradas causando mais danos à saúde e risco de morte.
Portugal prevê ainda, em seu artigo 21, II da Lei de drogas, pena de prisão de 5 a 15
anos para quem, desrespeitanto a autorização concedida, ilicitamente ceder, introduzir ou
diligenciar por que outrem introduza no comércio drogas ilícitas.
A Espanha prevê em seu Código Penal agravantes quanto ao tráfico de drogas, em
situações semelhantes às previstas em Portugal.
O Uruguai dá um destaque especial de aumento de penas para cocaína em su estado de
base libre o fumable (crack), incluída la pasta base de cocaína, casos em que a pena mínima
será de três anos de penitenciária (art 35-bis da Lei de Drogas), na legislação tal agravamento
refere-se a um conjunto de artigos no qual se inclui o artigo que prevê «isenção de
responsabilidade para a posse para consumo pessoal» (mesmo artigo do tráfico: 31 da Lei de
Drogas), não estando explícito que a agravante seja somente para o tráfico, no entanto, no
documento44 que deu origem à alteração legislativa que incluiu essa agravante (Ley
19.007/2013) está expresso que seja em situações de «tráfico».
Também tem particularidades quanto ao suministro o aplicación de sustancia sin
consentimiento de la víctima e um caso especial onde a pena é ainda maior, quando ocorrer a
morte de menores ou pessoas privadas de discernimento ou vontade, a quem foi dado acesso ao
consumo de drogas. Ademais tem os demais casos semelhantes ao disposto em Portugal e
Espanha, não havendo disposições no sentido de drogas distribuídas a grande número de
pessoas, nem com muita ganância de lucro.
O Brasil considera situações semelhantes ao disposto em Portugal e Espanha,
exceptuando-se principalmente casos de altas ganâncias de lucro e de distribuição de drogas a
elevado número de pessoas, bem como de adulterações de drogas que causem mais danos à
saúde ou risco de morte.
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Quem, sem se encontrar autorizado, fabricar, importar, exportar, transportar, detiver ou distribuir
equipamento, materiais ou substâncias, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico
ilícitos de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
44
Foi incorporado após a preocupação com o tráfico de pasta base, substância com alto risco para a saúde,
anunciada através da Estrategia por la Vida y la Convivencia. Disponível em <https://medios.presidencia.
gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_E582/Estrategia.pdf>. Acesso aos 05.jun.2017. Informação confirmada nos
Dados do Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (Gradin e Salamano, 2016).

46

Há outras situações adicionais em alguns dos países em relação aos outros, que estão
previstas também nos outros países mas em dispositivos específicos da legislação, como é o
caso do art. 59 da Lei de Drogas no Uruguai (quadro VII) que apresenta situações semelhantes
aos itens i de Portugal e 8º da Espanha e o art. 370 do Código Penal espanhol que apresenta
situações semelhantes ao item i de Portugal.
Há ainda as agravantes genéricas constantes nos respectivos códigos penais, referentes
a todo o ordenamento penal dos respectivos países, bem como outras relacionadas a casos
específicos conexos ao tráfico de drogas, tais como o financiamento dos atos de tráfico no Brasil
que prevê pena de prisão de 8 a 20 anos + multa (art. 36 da Lei de Drogas), disponibilizar
ambiente para o tráfico, colaborar com organização criminosa e outros relacionados à
associações criminosas que serão vistos a seguir.
Quadro VII – Associações Criminosas
Portugal

Lei

Art.

Definição

Lei de
Drogas

28

1- promover, fundar ou financiar
grupo, organização ou associação
de 2 ou mais pessoas
2-colaboração, directa ou indirecta,
aderir ou apoiar
3-chefiar ou dirigir
1- Quem promover ou fundar
grupo, organização ou associação
(de pelo menos 3 pessoas), ou

1- Prisão de 10 a 25 anos
2- Prisão de 5 a 15 anos
3- Prisão de 12 a 25 anos

Tráfico realizado por quienes
pertenecieren a una organización
delictiva:
1- con sustancias y productos que
causen grave daño a la salud
2- demás casos
3- jefes, encargados o
administradores

1- Prisión de 9 a 12 años +
multa hasta 4x el valor de la
droga
2- Prisión de 4,5 a 10 años +
multa hasta 4x el valor de la
droga
3- Penas superiores en grado a
las señaladas
1- Prisión de 3 a 8 años
2- Prisión de 1 a 5 años

(DL 15/93)

Código
Penal

299

(DL 48/95)

Espanha

Código
Penal
(LO 10/95)

Medidas

1- Prisão de 1 a 5 anos
2- Prisão de 2 a 8 anos

quem fizer parte ou quem os
apoiar, nomeadamente fornecendo
armas, munições, instrumentos de
crime, guarda ou locais para as
reuniões, ou qualquer auxílio para
que se recrutem novos elementos
2-Quem chefiar ou dirigir

369
bis

570
bis

1- Quienes promovieren,
constituyeren, organizaren,
coordinaren o dirigieren una
organización criminal (c/ más de 2
personas)
2- Quienes participaren
activamente en la organización,
formaren parte de ella o cooperaren
económicamente o de cualquier
otro modo con la misma
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Uruguai

Lei de
Drogas

59

(DL 14294/74)

32
Código
Penal

150

(Ley 9.155/33)

151

Brasil

Lei de
Drogas
(Lei 11343/06)

Lei de
Crimes
Hediondos
(Lei 8.072/90)

+ Código
Penal

35
caput
e
§ún.
8
(288
CP)

Consumado mediante la
participación en el o en los delitos
de una asociación o de un grupo
delictivo organizado o mediante el
recurso a la violencia o el empleo
de armas o con utilización de
menores de edad o incapaces
El que organizare o financiare
alguna de las actividades delictivas
descritas en la presente ley
Los que se asociaren para cometer
uno o más delitos serán castigados,
por el simple hecho de la
asociación
1º El hecho de haberse constituido
la asociación en banda armada;
2º La de que los asociados
sobrepujen el número de diez;
3º La de ser jefe o promotor;
4º La participación en ella de algún
funcionario policial en actividad u
otro funcionario con funciones de
policía administrativa.
Associarem-se 2 ou mais pessoas
para a prática (ou para financiar ou
custear a prática) de qualquer dos
crimes previstos nos arts. 33, caput
(tráfico) e § 1º, e 34 (precursores)
desta Lei
Associarem-se 3 ou mais pessoas
* Se associação é armada ou se
houver a participação de criança ou
adolescente

Pena será aumentada hasta la
mitad

20 meses de prisión a 18 años
de penitenciaria
18 meses de prisión a 8 años
de penitenciaria
la pena se aumentará de un
tercio a la mitad

Reclusão, de 3 a 10 anos, e
700 a 1.200 dias-multa

Reclusão, de 3 a 6 anos
* Pena aumenta-se até a
metade

(DL 2.848/40)

O tráfico de drogas também tem agravantes em suas punições quando cometidos por um
conjunto de pessoas, uma espécie de uma corporação podendo ser definida por associação,
organização, grupo ou bando.
Nas jurisdições analisadas, algumas expressam o número mínimo de pessoas como
requisitos do referido conjunto, sendo em alguns casos a partir de 2 pessoas e em outros a partir
de 3.
Com exceção da Espanha, onde o tráfico está disposto no Código Penal, nos demais
países há disposições acerca do crime realizado por meio do referido conjunto nos respectivos
Lei de Drogas e Código Penal, mas mesmo na Espanha há um caso mais específico para tráfico
de drogas. No Brasil o disposto no Código Penal é agravado pela lei de crimes hediondos,
considerando o tráfico um crime hediondo, no Uruguai o Código Penal especifica uma moldura
penal para crimes de tráfico.
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As principais categorias a se analisar, com diferentes molduras penais ou agravantes,
são: (1) participar, (2) financiar ou (3) chefiar.
(1) Participar deste conjunto em: Portugal prevê uma pena de prisão de 5 a 15 anos na Lei de
Drogas, prevendo prisão de 1 a 5 anos no Código Penal; na Espanha uma pena de prisão de 9 a
12 anos + multa na Lei de drogas e prisão de 1 a 5 anos no Código Penal; no Uruguai prevê
aumento de pena pela metade na Lei de Drogas e PPL de 18 meses a 8 anos no Código Penal;
no Brasil prevê PPL de 3 a 10 anos + multa na Lei de Drogas e PPL de 3 a 6 anos no Código
Penal.
(2) Financiar este conjunto em: Portugal prevê 10 a 25 anos de prisão na Lei de Drogas, não
estando explícito no Código Penal; na Espanha prevê 1 a 5 anos de prisão no Código Penal; No
Uruguai prevê na Lei de Drogas 20 meses a 18 anos de PPL; no Brasil prevê PPL de 3 a 10
anos + multa na Lei de Drogas. No entanto, no Uruguai e no Brasil o financiamento é dos crimes
da Lei de Drogas, em conjunto com organizações criminosas e não o financiamento da
organização criminosa.
(3) Chefiar este conjunto em: Portugal prevê prisão de 12 a 25 anos na Lei de Drogas e prisão
de 2 a 8 anos no Código Penal; Espanha prevê aumento de pena na Lei de Drogas e prisão de 3
a 8 anos no Código Penal; Uruguai prevê aumento de pena de 1/3 a metade no Código Penal;
no Brasil não há aumento específico nestes casos.
Ademais há casos específicos, como no Uruguai que está acrescido neste quadro (art.
59 da Lei de Drogas) o semelhante à alínea i de Portugal e ao item 8º da Espanha, do quadro
anterior e no Brasil que, de forma semelhante, a pena aumenta-se até a metade, se há associação
armada ou com participação de criança e adolescente.
Há casos especiais com penas diminuídas, dentre os casos aqui analisados. Na Espanha,
se reduz a pena em razão dos danos salutares, bem como, tem pena inferior en 1 o 2 grados
cuando el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya
colaborado activamente con las autoridades o sus agentes (art. 570 quárter, CP). No Brasil, se
reduz 1/3 a 2/3 da pena ao participante e associado que denunciar à autoridade, possibilitando
desmantelamento. Em Portugal (art. 299, 4 CP), as penas referidas podem ser especialmente
atenuadas ou não ter lugar a punição se o agente impedir ou se esforçar seriamente por impedir
a continuação dos grupos, organizações ou associações, ou comunicar à autoridade a sua
existência de modo a esta poder evitar a prática de crimes.
Portugal também apresenta um pormenor relacionado à finalidade ou actividade do
grupo, organização ou associação, ou seja, se for a conversão, transferência, dissimulação ou
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receptação de bens ou produtos dos crimes previstos nos artigos 21.º (tráfico) e 22.º
(precursores), o agente é punido com duas distintas molduras penais, sendo com pena de prisão
de 2 a 10 anos nos casos dos números 1 e 3 (designados no quadro) e com pena de prisão de
um a oito anos no caso do nº 2 (Lei de Drogas).
3.2.1.2.2 SITUAÇÕES MENOS GRAVES DO TRÁFICO DE DROGAS
Quadro VIII – Tráfico em Situações menos graves
Portugal

Lei

Art.

Definição

Medida

Lei de
Drogas

25

Se, nos casos dos artigos 21.º (tráfico) e 22.º
(precursores), a ilicitude do facto se mostrar
consideravelmente diminuída, tendo em
conta nomeadamente os meios utilizados, a
modalidade ou as circunstâncias da acção, a
qualidade ou a quantidade das plantas,
substâncias ou preparações

26

Quando, pela prática de algum dos factos
referidos no artigo 21.º (tráfico), o agente
tiver por finalidade exclusiva conseguir
plantas, substâncias ou preparações para uso
pessoal.
(até 5 DD)

a) Prisão de 1 a 5 anos, se
se tratar de plantas,
substâncias ou preparações
compreendidas nas tabelas
I a III, V e VI;
b) Prisão até 2 anos ou
multa até 240 dias, no caso
de substâncias ou
preparações compreendidas
na tabela IV.
Prisão até 3 anos ou multa,
se se tratar de plantas,
substâncias ou preparações
compreendidas nas tabelas
I a III, ou de prisão até 1
ano ou multa até 120 dias,
no caso de substâncias ou
preparações compreendidas
na tabela IV
Imponer la pena inferior en
grado a las señaladas

(DL 15/93)

Espanha

Código
Penal
(LO 10/95)

Uruguai

Lei de
Drogas

368 Escasa entidad del hecho y a las
circunstancias personales del culpable
(2ª
parte)
El que violare las disposiciones de la
35

(DL
14294/74)

Brasil

Lei de
Drogas
(Lei
11343/06)

33, §
4º
33, §
3º

presente ley en materia de importación,
exportación, producción, elaboración,
comercialización o suministro de las
sustancias y preparados contenidos en las
Listas III de la Convención Unica de Nueva
York de 1961, así como las comprendidas
en las Listas II, III y IV del Convenio de
Viena
Agente primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa
Oferecer droga, eventualmente e sem
objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, para juntos a consumirem

Pena de 12 meses de
prisión a 4 años de
penitenciaría

As penas poderão ser
reduzidas de 1/6 a 2/3
Detenção de 6 meses a 1
ano e 700 a 1500 diasmulta

Em Portugal há dois casos principais de situações menos graves de tráfico que a lei
designa como «tráfico de menor gravidade» e «traficante-consumidor», sendo o primeiro caso
referente a uma menor ilicitude do facto, em razão dos meios utilizados, a modalidade e as
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circunstâncias da ação, bem como a quantidade e qualidade das drogas, prevendo pena de prisão
de até 5 anos ou até 2 anos, a depender do tipo de droga.
O segundo caso refere-se quando o indivíduo é apreendido cometendo algum dos atos
de tráfico, mas para seu consumo pessoal e que tenha até 5 doses diárias (com previsão de pena
de prisão de até 3 anos), o que no Brasil pode ser punido com as medidas da tipificação do
consumo, no ato de adquirir (como visto na discussão do quadro I)45, ou com as penas da
tipificação do tráfico, pois em sua legislação não consta a ressalva de que tais atos não sejam
para consumo pessoal), com a exceção do constante no art. 33 § 3º. Na Espanha e no Uruguai
também pode ser punido com as mesmas penas do tráfico, tendo em vista que nestes países só
há ressalva de que não seja para fins de consumo pessoal a «posse», como visto na discussão
do quadro IV.
Na Espanha há uma atenuante, na mesma tipificação do tráfico, onde além da
semelhança às circunstâncias constantes do «tráfico de menor gravidade» em Portugal,
acrescenta a circunstâncias pessoais do culpável.
No Uruguai o dispositivo se centra mais no tipo de drogas e especifica alguns dos atos
de tráfico, quais sejam, importação, exportação, produção, elaboração, comercialização ou
fornecimento, prevendo PPL de até 4 anos.
No Brasil o parágrafo quarto da tipificação do tráfico prevê um caso que a jurisprudência
brasileira designa como «tráfico privilegiado», centrando-se, parcialmente semelhante ao
disposto na Espanha, nas circunstâncias pessoais do culpável, prevendo redução de 1/6 a 2/3
nas penas.
Há ainda outras hipóteses de atenuação nos quatro países. Em Portugal são consideradas
atenuantes as ações de abandono voluntário de atividades, afastamento ou ação que diminua de
forma considerável o perigo produzido pela conduta, impedir ou lutar pelo impedimento de
resultados maléficos, colaborar na recolha de provas para identificação de outros responsáveis
(artigo 31, da Lei de Drogas).
A Espanha considera situações semelhantes e acrescenta a diminuição da pena ao agente
que, à época dos fatos, era toxicodependente e tenha feito tratamento com êxito, quando as
drogas apreendidas não forem em quantidades notórias nem de extrema gravidade. (art. 376
CP)

45

Em Portugal também poderá ser compreendido dentro da tipificação do consumo a «aquisição de drogas».
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O Uruguai prevê a aplicação de penas substitutivas nos casos agravantes do artigo 35bis (tráfico de pasta base e crack, vistos no quadro VI), ao agente não reincidente, em casos de
apreensão de pequenas quantidades de drogas e quando o agente não tenha vendido drogas a
menores de idade (2ª parte do art. 35-bis da Lei de Drogas).
No Brasil há atenuação para o agente que colaborar voluntariamente com a identificação
dos demais responsáveis e na recuperação parcial ou total do produto do crime (art. 41 da Lei
de Drogas).
Há ainda as atenuantes genéricas constante nos respectivos códigos penais, referentes a
todo o ordenamento penal dos respectivos países.
3.2.1.3 DEMAIS DISPOSIÇÕES RELEVANTES NO CONTEXTO LEGAL DAS
DROGAS
Neste apartado vamos analisar regras previstas neste corpo legal referentes a cultivo
(para consumo pessoal ou não), identificação das situações de consumo pessoal, desobediência,
simultaneidade de crimes, responsabilidade da pessoa jurídica ou colectiva e disposições
especiais para menores.
Cultivo para consumo pessoal
Portugal pune com a mesma pena do consumo e posse para consumo pessoal, no entanto,
nos casos menos comuns de consumo e posse (acima de 10 doses diárias), colacionado no art.
40 do DL 15/93. No Brasil é punido com as mesmas medidas da posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas). Na Espanha submete-se às mesmas sanções do consumo (art. 36,
item 18 da Lei de Seguridad Ciudadana). No Uruguai o cultivo da Cannabis é autorizado e
regulamentado pelo IRCCA (art. 3 e 30 da Lei de Drogas), não especificando regra especial
para cultivo pessoal de outras drogas, sendo portanto sancionado conforme descrito abaixo.
Cultivo (não para consumo pessoal)
Merece destaque a previsão, nos quatro países, do cultivo que não é para consumo
pessoal, punido nos quatro países com a mesma pena do tráfico (quadro IV). Sendo punido no
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Uruguai, com a pena do tráfico menos grave, a produção de algumas substâncias (quadro VIII),
além de haver exceção para o cultivo da Cannabis naquele país.
Identificação de situações de consumo pessoal
Nos quatro países tal identificação é subjetiva, não havendo critérios objetivos para
identificá-las tanto na apreensão das drogas quanto na aplicação das penas, estando expresso
parcialmente nos casos do Uruguai (art. 31 da Lei de Drogas) e do Brasil (art. 28, § 2º da Lei
de Drogas).
Desobediência
Em relação aos atos aqui analisados, são pertinentes outros atos conexos ou formas de
aplicação, começamos por analisar o crime de desobediência, pelo qual Portugal pune com até
2 anos de prisão ou multa de até 240 dias (art. 33 da Lei de Drogas c/c art. 348, 2 CP). Ainda
na Europa verificamos que a Espanha tem uma sanção neste sentido para condutas que não
sejam consideradas delitos, que está no patamar da sanção aplicada ao consumo (artigo 36, 6
da Ley de Seguridad Ciudadana), já aos casos semelhantes considerados como delitos tem pena
de prisão de 3 meses a um ano ou multa de 6 a 18 meses, se for considerado como falta de
respeito aplica-se multa de 1 a 3 meses (art. 556 CP). Nas Américas, o Uruguai sanciona com
3 a 18 meses de privação de liberdade (art. 173 CP), o Brasil aplica também essa privação de
15 dias a 6 meses acompanhada de multa (art. 330 CP).
Simultaneidade de crimes
Em situações de simultaneidade de crimes cometidos, a regra para Portugal é simples:
somar as penas quando cometidos vários crimes antes do trânsito em julgado46 (na medida da
pena são considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente) (art. 77 CP). Na
Espanha está previsto que o preceito especial se sobrepõe ao geral e que prevalece o crime mais
grave e amplo (art. 8, CP).

46

Fase decisória final onde não há mais possibilidade de recursos.
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Do lado da América Latina apresentam-se mais pormenores, no Uruguai, havendo até 3
delitos prevalece o mais grave com agravamento proporcional aos demais, sem exceder a
metade da pena, se tiver 5 anos desde o 1º delito pode chegar a 2/3 da pena. Havendo mais de
3 delitos, com mais de 10 anos desde o 1º, a pena não varia e o juiz pode declarar o autor como
delinquente habitual. Há regras especiais para delitos que se complementam (art. 48, CP). Já no
Brasil em casos de mais de uma ação ou omissão para 2 ou mais crimes somam-se as penas.
Em casos de uma ação ou omissão para 2 ou mais crimes a pena mais grave é aumentada de 1/6
até metade, se a ação ou omissão for dolosa e os crimes concorrentes resultarem de desígnios
autônomos somam-se as penas (arts 69 e 70 CP).
O limite de pena privativa de liberdade em Portugal é de 25 anos, na Espanha 40 anos,
no Uruguai e no Brasil 30 anos.
Responsabilidade da pessoa jurídica/colectiva
É importante destacar ainda a responsabilidade da pessoa jurídica/colectiva nos casos
relacionados às drogas, em Portugal está previsto na lei de drogas desde 2007 que as pessoas
colectivas são responsáveis no termo geral (art. 33-A da Lei de Drogas). Na Espanha, entre
outras penalidades, está prevista multa e suspensão das atividades por prazo determinado ou
definitivamente (art. 369 bis CP). No Uruguai há um controle nesse sentido com ênfase na
lavagem de dinheiro / branqueamento de capital (art. 63.5 c/c art. 67, b da Lei de Drogas e art.
9 do Decreto 398/1999). No Brasil não há previsão de responsabilidade para as pessoas jurídicas
nesse âmbito.
Menores
Por fim, analisamos as medidas pertinentes aos menores (idade limítrofe para aplicação
penal) na lei de drogas. Em Portugal, no âmbito da Lei de Drogas, são aplicadas as mesmas
medidas dos maiores, com as devidas adaptações, pelos tribunais com jurisdição na área de
menores. Para jovens de 16 a 21 anos são aplicadas pelos tribunais comuns, as disposições
constantes da lei respeitante a estes casos (art. 50 da Lei de Drogas). A Lei da Descriminalização
do consumo não menciona regras específicas para menores, a não ser em seu artigo terceiro que
menciona que os menores que queiram tratar-se espontaneamente devem requerer através do
representante legal.
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Na Espanha, no âmbito do consumo, há isenção de responsabilidade para menores de
14 anos, ficando a cargo do Ministério Fiscal atuar nestes casos (art. 30 da Ley de Seguridad
Ciudadana). As multas impostas a menores, em casos de consumo ou posse ilícita de drogas,
serão suspensas em casos de submissão a tratamento ou reabilitação (se for necessário) ou
atividades de reeducação. Se abandonarem as respectivas atividades, reabilitação ou tratamento,
serão impostas sanções econômicas (art. 54, disposición adicional quinta). No âmbito do
tráfico, não há responsabilidade criminal a menores de 18 anos, através do Código Penal, mas
sim através da lei que regula a responsabilidade penal do menor (art. 19, CP).
No lado das Américas, de acordo com o Código Penal, o menor de 18 anos é inimputável
(tanto nos casos de tráfico quanto de consumo), aplicando-se o disposto em lei específica (art.
34 CP, Uruguai), sendo no caso do Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que apresenta
medidas reabilitatórias e ressocializadoras em estabelecimentos específicos (art. 27 CP).
3.2.2 EXCEÇÕES AO REGIME DE PROIBIÇÃO
Nessa parte do estudo, preliminarmente, analisaremos o contexto do Uruguai, um país
que já permite comercialização, cultivo, consumo e constituição de clubes de cannabis, todos
sob o controle e as regras do Instituto de Regulação e Controle de Cannabis (IRCCA). Por fim
será comparado com o contexto espanhol quanto aos Clubes Canábicos nas comunidades do
País Vasco, Catalunia e Navarra. Em Portugal e no Brasil não há excessões ao regime de
proibição.
Sobre a venda de cannabis, com uma análise que se estende a alguns Estados dos EUA
que também já permitem tais atividades, Caulkins et al. (2015) analisa 12 diferentes
alternativas, desde a proibição atá a liberação.
As duas opções mais comuns discutidas nos Estados Unidos são: «manter a proibição e
diminuir as sanções» e «implementar um modelo comercial semelhante ao do álcool».
São consideras um meio termo entre estas mais discutidas, as próximas oito opções:
«permitir que adultos cultivem para consumo próprio», «permitir a distribuição apenas em
pequenas cooperativas ou clubes de compradores», «permitir vendas de varejo controladas
localmente (o modelo holandês do CoffeeShop)», «o governo opera a cadeia de vendas
(monopólio do governo)», «ter uma autoridade pública operando a cadeia de abastecimento»,
«permitir a venda apenas em organizações sem fins lucrativos», «permitir a venda apenas em
empresas», «ter poucos prestadores de serviços cuidadosamente monitorados».
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Por fim, as duas opções extremas são: por um lado «aumentar as sanções» e por outro
«revogar a proibição dos estados sem criar novos regulamentos específicos do produto».
(Caulkins et al., 2015)
Segundo Cerdá e Kilmer (2017) o Uruguai escolheu três dentre as opções ditadas por
Caulkins et al (2015) como sendo sanções moderadas: «cultivar cannabis em casa, ser membro
de um clube social de cannabis e comprar cannabis numa farmácia».
3.2.2.1 Regulação e Controle da Cannabis no Uruguai
Em 08 de junho de 2017 estavam cadastrados no IRCCA47 do Uruguai 4.028
adquirentes, 6.832 autocultivadores e 59 Clubes de Membresía. Ressalta-se que as farmácias
ainda não estão vendendo cannabis no Uruguai, estando disponível a convocatória para registo
das farmácias para dispensação de cannabis psicoativa para uso não médico48, estando previsto
para julho de 2017 o início da dispensação de cannabis nas farmácias49.
O Uruguai ressalta a importância da redução de danos, como um dos principais
fundamentos para a regulação como exceção ao regime de proibição das drogas.
Afirmam haver interesse público las acciones tendientes a proteger, promover y
mejorar la salud pública da população, nomeadamente com uma política pertinente aos danos
do uso de cannabis, promovendo la debida información, educación y prevención, sobre as
consequências e efeitos desse consumo, bem como el tratamiento, rehabilitación y reinserción
social dos usuários problemáticos de drogas.
O Decreto 120/2014 regula o controle, por parte do Estado, da importação, exportação,
plantação, cultivo, colheita, produção, aquisição, armazenamento,

comercialização,

distribuição e uso da Cannabis e seus derivados.
No mais recente Decreto (128/2016), estão regulamentadas as regras referentes à
jornada de trabalho, proibindo a posse e o consumo de álcool ou outras drogas durante este
período.
Quanto ao uso medicinal da planta em comento, está disposto no Decreto 46/2015 a
permissão para plantação, cultivo, colheita, armazenamento e comercialização de cannabis
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Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Disponível em <http://www.ircca.gub.uy/>. Acesso aos
10.jun.2017.
48
Farmácias. Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Disponível em
<http://www.ircca.gub.uy/farmacias/>. Acesso aos 04.jun.2017.
49
En mayo abre registro de usuarios de cannabis y comienza campaña masiva en medios de comunicación. JND
Uruguay. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HHai-OwmG2Q> e em <http://www.ircca
.gub.uy/farmacias/>. Acesso em 04.jun.2017.
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(psicoativo ou não) destinada unicamente à investigação científica, elaboração de
especialidades vegetais ou especialidades farmacêuticas para uso medicinal.
O Decreto 372/2014 traz o conceito de canhamo ou cannabis não psicoativo, sendo as
plantas ou pedaços das plantas e derivados (de cannabis), folhas e pontas floridas, que não
contenham mais de 1% de THC (tetrahidrocannabinol). As respectivas sementes não podem
conter mais de 0,5% de THC.
Já a cannabis psicoativa refere-se às sumidades floridas, com ou sem fruto, da planta
fêmea de cannabis (exceptuando-se as sementes e folhas separadas do talo), cujo conteúdo de
THC seja igual ou superior a 1% (Decreto 120/2014).
Esse mesmo decreto, além de dispor sobre o controle inicialmente mencionado,
apresenta as atividades permitidas mediante licença e inscrição no registo respectivo no
IRCCA, referentes à cannabis psicoativa, sendo relevante destacar a quantidade permitida para
aquisição em farmácias para uso pessoal, qual seja, até 10 gramas semanais e 40 gramas
mensais. Trazendo também a particularidade de não se permitir a marihuana prensada.
Proíbe-se toda forma de publicidade, direta ou indireta, promoção, auspicio ou
patrocínio dos produtos de cannabis psicoativo, por qualquer meio de comunicação.
Há permissão de plantação, cultivo, colheita, industrialização e distribuição de cannabis
psicoativa para dispensación em farmácias, por pessoas físicas ou jurídicas que tenham a
respectiva licença outorgada pelo IRCCA. Também é permitida a comercialização, mas
somente nas Farmácias de primeira categoria ou comunitárias, conforme lei específica, com a
devida licença do IRCCA e inscrição na Seção Farmácias do Registo de Cannabis.
Há ainda permissão no que tange ao cultivo doméstico de tal espécie de cannabis,
quando realizado por pessoas físicas, maiores, capazes, cidadãos uruguaios ou com residência
permanente ali, em conformidade com os requerimentos do IRCCA, inscritas no Registo de
Cannabis na Seção Cultivo Doméstico de Cannabis Psicoativo, com destino a consumo pessoal
ou ali compartido, não superando seis plantas e 480 gramos anuais de colheita, por casa
(habitação).
O consumo de cannabis psicoativo só é autorizado quando originário de cultivo
doméstico, clubes de membresía ou farmácias autorizadas. A posse para consumo pessoal é
autorizada, com o limite de 40 gramas de marihuana.
É proibido fumar ou manter encendida a supramencionada cannabis em espaços
fechados de uso público ou em espaços fechados de trabalho, compreendendo-se neste último
termo os veículos de taxi, ambulância, transporte escolar, ou outros transportes públicos, com
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ou sem passageiros. Também é proibido em espaços que sejam abertos ou fechados, públicos
ou privados, que sejam dependências de estabelecimentos sanitários ou quaisquer instituições
da área da saúde, bem como centros de ensino ou de quaisquer outro tipo de docência e
instituições desportivas.
Para a condução de veículos se prevê que os condutores que tenham sua capacidade
afetada pelo consumo de cannabis psicoativa (detecção da presença de THC no organismo)
estará inhabilitado para conduzir qualquer categoria de veículos que se desplacen em via
pública.
Sobre as sementes de cannabis, está disposto que é o IRCCA que fará, exclusivamente,
a importação de sementes ou mudas para o cultivo de plantas de cannabis psicoativo a ser
destinada a los Productores de Cannabis Psicoativo para dispensación em Farmácias, às
pessoas físicas que as cultivem de forma doméstica e aos Clubes de Membresía. No entanto, as
pessoas físicas que cultivem de forma domésticas e os Clubes de Membresía poderão realizar
a produção de sementes ou mudas, desde que seja tão somente para próprio cultivo – para tais
efeitos, deverão se inscrever previamente no Registro de Semilleristas y de Cultivares sob
coordenação do Instituto Nacional de Sementes (INASE), devendo credenciar sua condição de
titular de cultivo doméstico ou Clube de Membresía inscrito no respectivo registo no IRCCA.
É importante ressaltar as disposições especiais sobre tratamento e prevenção,
verificando-se que o Sistema Nacional Integrado de Saúde deverá dispor de políticas e
dispositivos pertinentes para a promoção da saúde, prevenção do uso problemático de cannabis,
dispositivos de atenção adequados para o assessoramento, orientação e tratamento de tais
usuários, quando requerido. O SNIS deverá dispor ainda, de políticas educativas para a
promoção da saúde, a prevenção do uso problemático de cannabis desde uma perspectiva de
desenvolvimento de habilidades para a vida e o marco das políticas de gestão de risco e redução
de danos.
O controle do consumo de cannabis psicoativo será submetido às medidas de proteção
de espaços estabelecidas em lei específica (art. 3º, Lei 18.256/2008).
Em relação aos menores de 18 anos e aos incapazes, não se permite o acesso para a
cannabis psicoativa para uso recreativo, em consonância com as responsabilidades penais
previstas no Decreto-Lei 14.294/1974.
As infrações previstas, sobre as atividades até aqui dispostas, em relação a Cannabis no
Uruguai, em matéria de licenças, serão sancionadas por aplicação da Junta Diretiva do IRCCA,
sem prejuízo das responsabilidades penais que possam corresponder.
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Na sequência da regulação da cannabis no Uruguai discorreremos no próximo tópico o
que tange aos clubes canábicos, em comparação com alguns territórios espanhóis, tendo em
vista a possibilidade de comparação entre tais jurisdições.
3.2.2.2 Clubes Canábicos
A regulação de Clubes Canábicos entre os países comparados no presente trabalho estão
presentes apenas entre os países hispânicos, sendo considerados uma exceção ao regime de
proibição dos mesmos países, em relação a uma das drogas, considerada uma droga leve e mais
consumida no mundo (WHO, 2016), a Cannabis. No entanto, somente do lado americano que
houve alteração na legislação estadual (federal), a Espanha tem legislações no âmbito municipal
e das comunidades, permanecendo a proibição na lei espanhola, apesar de ter cerca de 1000
clubes em funcionamento (Muñoz, 2015, Decorte, 2017).
San Sebastian pertence a Comunidade Autônoma do País Vasco (Espanha), que já
constou em sua recente Ley de Adiciones (1/2016), a constituição dos Clubes Sociais de
Cannabis (CSC), estando carente de regulamentação a nível de Comunidade Autônoma50, já
estando regulamentado a nível municipal (San Sebastián), desde 2014 por meio de uma
Ordenanza Municipal, que em 2016 foi mantida válida após análise jurisprudencial51.
A Comunidade Foral de Navarra, também na Espanha, editou a Ley Foral 24/2014, que
está suspensa52, nela foi regulamentado também o funcionamento dos CSC.
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Em 05 de julho de 2016 foi editada uma resolução tendo como uma das finalidades Iniciar negociaciones para
resolver las discrepancias suscitadas en relación con los artículos 83 y 84 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de
Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias (sendo o artigo 83 referente à criação de entidades de
pessoas consumidoras de cannabis). Disponível em <https://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/
VerCalificacion.do?nOrden=2016001527&idioma=es&R01HNoPortal=true>. Acesso em 22.jan.2017.
51
El alcalde de Donostia/San Sebastián, Eneko Goia, ha informado que el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco ha avalado la ordenanza reguladora de la ubicación de clubs sociales de cannabis. De este modo, el
tribunal ha desestimado el recurso de la Abogada del Estado, al entender que dicha ordenanza municipal no está
regulando, ni legalizando los clubs sociales, ni tampoco el cultivo, comercialización, importación y exportación,
distribución o consumo de cannabis. Según la sentencia remitida al Ayuntamiento, el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco estima que la ordenanza solo regula la ubicación de los clubes y las condiciones que
deben cumplir dichos locales en los que se realiza el ejercicio de su actividad. El alcalde de Donostia/San
Sebastián se ha congratulado por la sentencia favorable al Ayuntamiento, “puesto que la autonomía municipal
que tantas veces hemos visto afectada en este caso viene a ser reforzada. Además, el Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián ha sido pionero al hacer esta regulación y referente, ya que otros muchos municipios del
Estado – alrededor de 40 –, como por ejemplo Barcelona, han utilizado la ordenanza como ejemplo para regular
este tipo de locales”. Disponível em < https://www.donostia.eus/home.nsf/0/CA011AD46ADB976CC12
57FC400477B1A?OpenDocument&idioma=cas>. Acesso aos 22.jan.2017.
52
em virtude de resolución datada de 14 de abril de 2015 do Pleno do Tribunal Constitucional (asunto 15342015) ao admitir-se a trâmite o recurso de inconstitucionalidade promovido pelo Presidente del Gobierno, com
nota disponível em <http://www.lexnavarra.navarra.es/nota.asp?r=35010&o=1>. Acesso em 22.jan.2017.
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Antecessora ao País Vasco em número de tais clubes na Espanha (com cerca de 75
CSCs5), é na Comunidade Autônoma de Catalunia (Espanha) onde há maior número de Clubes
Canábicos (cerca de 350) (Blickman, 2014), que regulamentou as regras de funcionamento dos
clubes através da Resolución SLT/32/201553.
Por fim, na América Latina, o Uruguai editou em 2014 a Ley 19.172/2014, com várias
regras em relação à Cannabis, regulamentada por quatro decretos, podendo ser destacadas para
esta comparação, as regras quanto aos Clubes de Membresía, que deberá incluir en su
denominación la expresión Club Cannábico.
As legislações espanholas foram fundamentadas, em regra, na lei genérica que autoriza
a criação de associações, nas regulamentações em relação ao tabaco, bem como no
entendimento jurisprudencial favorável que leva em conta a permissão de consumo em locais
que não sejam públicos, bem como o cultivo para consumo pessoal, a «shared consuption
doctrine» desenvolvida pela Suprema Corte (Decorte et al, 2017), ou seja, o auto-consumo
compartilhado54 apenas entre os membros dos clubes e não a terceiros, além da cannabis ser
considerada uma droga leve e ainda, considerando algumas regras em consonância com a lei
genérica, tais como a edificação distante de áreas escolares e a proibição do acesso a menores.
No entanto, há jurisprudências que não são favoráveis, tornando o funcionamento destes
clubes bem complexo. Algumas jurisprudências consideram que a atividade se enquadra no
artigo 368 do Código Penal (tráfico de drogas), pelas ações de facilitar, favorecer e compartilhar
o consumo de drogas. Por outro lado, além do visto no parágrafo anterior, há decisões
absolutórias a proprietários de tais associações, com fundamento no princípio do erro de
proibição vencível55, considerando a ignorância da ilicitude de tais atividades.
Apesar da não solidez das legislações editadas na Espanha, continuamos a a análise
comparativa com a lei uruguaia, abstendo-se de analisar apenas a Ley de adiciones do País
Vasco, tendo em vista a ausência de regulamentação, facto que não permite explorar muitos
conceitos para comparar com os demais ordenamentos que já regulamentam o funcionamento
dos respectivos CSCs.
3.2.2.2.1 Conceito de Clubes Canábicos
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Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes. Salut Pública. Actualització: periòdica. Disponível
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San Sebastián

asociaciones sin ánimo de lucro que se auto abastecen y distribuyen cannabis entre
sus propio socios –consumidores terapéuticos y/o lúdicos–,todos mayores de edad y
en un ámbito privado, reduciendo daños asociados al mercado clandestino y a
determinados usos del cannabis.

Navarra

asociaciones sin ánimo de lucro y, por tanto, al amparo del derecho de asociación.
Colectivos privados de usuarios de cannabis sativa

Catalunia

asociaciones sin ánimo de lucro que se autoabastecen de cannabis y lo distribuyen
entre sus socios, todos ellos mayores de edad, quienes consumen dicha sustancia en
un ámbito privado con finalidades terapéuticas y/o lúdicas, de forma que se reducen
así los daños sobre la salud asociados al mercado clandestino y a determinados usos
del cannabis.

Uruguai

Los Clubes de Membresía cuyo objeto sea la plantación, el cultivo y la cosecha de
plantas de Cannabis psicoactivo destinado al uso de sus miembros, deberán
constituirse bajo la forma de Asociaciones Civiles, debiendo tramitar la aprobación
de sus estatutos y el reconocimiento de la personería jurídica por el Poder Ejecutivo
- Ministerio de Educación y Cultura. El nombre de los Clubes de Membresía deberá
incluir en su denominación la expresión "Club Cannábico".

Os clubes canábicos nas quatro jurisdições são constituídos através de Associações
Civis sem fins lucrativos, cujos membros sejam adultos, consumidores de Cannabis.
3.2.2.2.2 Licença e Registo
Quanto ao registo de abertura, San Sebastian exige licença municipal de atividade e
licença de obras, devendo para tanto, fazer inscrição no Registo de Associações de Euskadi e
no Registo Municipal de Entidades Cidadãs. Consta ainda que o ajuntamento municipal irá
dispor de um registo de clubes sociais de cannabis, tendo os mesmos a obrigação de comunicar
a baixa quando encerrem a atividade.
Em Navarra está expressamente obrigatória somente a licença de atividade, sem outros
pormenores, remetendo para a lei específica.
Na Catalunia exige-se também a inscrição no Registo de Associações, semelhante ao
que dispõe a Ordenanza de San Sebastián, não mencionando os demais trâmites.
Na regulação do Uruguai estão presentes mais elementos pormenores do registo,
mencionando a aprovação de Estatuto, demais dados da Associação, proprietário, sede e
membros. Há particularidade em exigir a cidadania uruguaia ou residência permanente para os
membros. Por fim, destaca o controle do Instituto de Regulación y Control del Cannabis
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(IRCCA), que irá outorgar e manter a licença de funcionamento do clube mediante análise das
variedades de plantas a serem cultivadas.
Na Espanha alguns clubes exigem que o membro seja morador na mesma cidade e outros
que seja cidadão do espaço Schengen (Decorte, et al, 2017).
Navarra prevê um registo dos integrantes do clube que contenha os dados pessoais.
Catalunia dispõe sobre a inscrição dos clubes no registo municipal de associações de
pessoas consumidoras de cannabis e na respectiva secção do Registo de associações de la
Generalidad, não detalhando o registo dos sócios no clube.
Na legislação que rege o país uruguaio consta que tanto os clubes quanto seus membros
devem estar registrados no Registro del Cannabis en la Sección Clubes de Membresía. A
informação sobre a identidade dos sócios terá o caráter de dato sensible conforme disposto em
lei própria.
3.2.2.2.3 Finalidades e Objetivos
Para San Sebastián, a finalidade principal gira em torno da redução de danos e prevenção
de riscos associados ao consumo de Cannabis.
Em Navarra a principal finalidade, no mesmo sentido, resume-se no consumo
responsável de seus integrantes, com medidas de controle sanitário.
Catalunia não distancia das finalidades anteriormente apresentadas, mas detalha as
intenções de proteger, promover e melhorar a saúde mediante uma política de redução de danos
do consumo de cannabis, ainda impulsionando a devida informação, educação e prevenção
sobre as consequencias e efeitos prejudiciais vinculados ao consumo da mencionada substância.
No Uruguai são ressaltados os objetivos da plantação, cultivo e colheita da planta da
cannabis psicoativo destinado ao consumo de seus membros, com atividades de divulgação,
informação e educação para um consumo responsável.
Em Navarra um dos objetivos é oferecer formação aos integrantes em prevenção de
riscos e redução de danos, bem como trabalhar pela diminuição do mercado ilícito de venda de
cannabis.
Catalunia vai no mesmo sentido, com intuito de informar aos integrantes sobre redução
de riscos e danos relacionados ao consumo de cannabis, adiciona a formação, nesse âmbito,
para as pessoas responsáveis por fazer a entrega da cannabis aos membros. Também foca no
acompanhamento para detectar eventuais consumos abusivos. É ainda um dos focos dos clubes
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de Catalunia, junto à Agência de Saúde Pública, fomentar a proibição do consumo de outras
drogas ou bebidas alcoólicas e limitação da venda e consumo de tabaco.
3.2.2.2.4 Condições
Dentre as condições gerais, San Sebastián começa por proibir o uso de locais públicos
ao redor dos clubes, proibir a entrada de menores de idade, bem como ressaltar o respeito ao
horário de abertura e encerramento, admitindo apenas manutenção e limpeza fora do horário.
Navarra começa por ressaltar a importância de que as pessoas que frequentam o clube
já sejam consumidoras de cannabis antes de se tornarem membros. Destaca-se ainda o facto do
consumo ser feito em lugar fechado, em pequenas quantidades, evitando-se que as substâncias
cheguem a não-membros. Também se prevê a condição de maioridade para ser membro.
Catalunia inicia com a condição de ser maior de 18 anos para integrar os clubes, também
mencionando a habitualidade em se consumir cannabis, não permitindo que os membros sejam
sócios de mais de um clube. Ressalta ainda o controle de acesso exclusivo aos sócios. Há uma
carência de 15 dias para um sócio poder disfrutar das atividades do clube, «para evitar turistas»
(Decorte et al, 2017). Para ser sócio é preciso ter o aval de outro sócio do clube.
No Uruguai há uma limitação mínima (15) e máxima (45) sócios, também tem como
condição para os sócios serem maiores de idade, ressaltando exclusividade para cidadãos
uruguaios ou quem tenha residência permanente no país. Limita ainda o plantio de plantas de
cannabis psicoativo (99) e a quantidade de cannabis produzida anualmente por sócio (480
gramos). Limita a uma sede por clube, onde exclusivamente se realizarão as atividades de
plantação, cultivo, colheita, processamento e distribuição da cannabis psicoativa aos sócios.
Em San Sebastián e Catalunia há delimitações quanto ao horário de funcionamento,
previstas nos ordenamentos que regem os clubes, sendo uma disposição mais sucinta na cidade
do País Vasco (das 08 às 22 horas), quanto a região catalã, além do mesmo horário, acrescenta
que às sexta-feiras e aos sábados os clubes permanecem abertos até às 24 horas.
A Comunidade Autônoma da Catalunia prevê uma limitação da localização dos clubes
devendo haver distância mínima entre os diferentes clubes e dos centros educativos e serviços
sanitários. Estabelece também o respeito à normativa sobre meio ambiente, nomeadamente
quanto ao respeito do descanso dos vizinhos.
San Sebastián apresenta regras básicas a efeitos urbanísticos e ambientais sobre
planeamento urbanístico, relacionadas a recreação, ressaltando a impossibilidade de tais
atividades em 1º andares ou superiores de edifícios residenciais. Proíbe-se a abertura dos clubes
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a menos de 300 metros de centros educativos e centros de saúde, bem como em qualquer dos
lugares em que se proíbe fumar, devendo haver uma distância mínima de 500 metros destes
locais.
Navarra tem regras de localização, estrutura, salubridade e higiene constantes nas
ordenanzas municipales, que os clubes devem respeitar, bem como o disposto na lei de medidas
sanitárias e de venda, fornecimento, consumo e publicidade de tabaco. Destaca ainda que os
espaços em que o público tenha acesso devem estar totalmente separados fisicamente dos locais
de consumo (nos clubes). Dispõe também que poderão haver outras normas ditadas pelas
entidades locais.
3.2.2.2.5 Oferta de serviços e formação
Navarra foca em evitar o consumo abusivo e em facilitar um uso responsável da
cannabis, com objetivo de informar os membros sobre as propriedades, efeitos e os possíveis
riscos ou danos que possam derivar do consumo da cannabis, bem como dos modos de
administração alternativos aos cigarros.
Em Catalunia são oferecidos aos sócios serviços e assessoria profissionais sobre redução
de riscos e danos, detecção precoce, acompanhamento e derivação de consumos problemáticos
de cannabis.
Do lado das Américas, Uruguai prevê, de forma genérica, a educação para o consumo
responsável.
Na Espanha, Navarra estabelece uma formação em prevenção de possíveis riscos e
danos associados ao consumo de cannabis. Na região catalã está prevista uma formação mínima
anual em redução de riscos e danos, associados ao consumo ali realizado, direcionada aos
responsáveis pela dispensación.
3.2.2.2.6 Proibições e Infrações
San Sebastián prevê proibição da realização de atividades que não sejam próprias dos
clubes, não permitindo a publicidade, bem como proibição de se transmitir cannabis a pessoas
não sócias do clube e ainda a proibição de cannabis que não seja de produção própria.
Em Navarra destaca-se a limitação da entrada aos locais de consumo apenas aos
integrantes do clube.
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Na Catalunia está expressa a proibição do consumo de outras drogas ou bebidas
alcoólicas dentro dos clubes, bem como da venda ou comercialização de qualquer bem ou
produto consumível.
San Sebastián prevê a proibição de publicidade sobre a atividade, promoção ou
patrocínio referentes aos CSCs.
Navarra estabelece que os membros devem evitar a propaganda, publicidade ou
promoção do consumo de cannabis a outras pessoas.
Na Catalunia está expressa a limitação de quaisquer tipo de publicidade das associações
ou de seus estabelecimentos, locais ou clubes, bem como de atividades de promoção do
consumo de cannabis por parte dos membros, através de cartazes, letreiros publicitários ou
qualquer outro meio, em papel ou eletrônico.
San Sebastián prevê infrações leves, sancionadas com multas de até 750 euros ou
trabalhos para a comunidade, infrações graves, com multa de até 1500 euros ou encerramento
dos clubes ou revogação da licença de funcionamento, em casos reiterados.
Em Navarra expulsa-se o membro que não observar quaisquer obrigações constantes do
juramento declarado ao entrar no clube. Destaca-se ainda que os sócios não poderão obter uma
quantidade de cannabis sativa ou derivados/extratos, que a quantidade diária estipulada por
pessoa, calculada segundo as medidas de prevenção de risco e com base nos padrões
internacionais.
Na América Latina, o Uruguai destaca sanções em sua legislação geral sobre cannabis,
nomeadamente sobre a omissão de registo das Associações Civis ou qualquer de seus membros.
3.2.2.2.7 Condições de salubridade
San Sebastián inclui condições mínimas de seguridad, salubridad y higiene para os
usuários, membros dos clubes.
Em Navarra também se destacam os requisitos sanitários e de seguridad, acrescentando
o direito dos membros em consumir substâncias lo más orgánica posible y libre de
adulteraciones.
Na Catalunia está previsto de forma genérica as condições de salubridade dos clubes,
inclusive das zonas de consumo.
No Uruguai, quem determina as condições mínimas de infraestrutura, segurança e
funcionamento é o IRCCA. Está estipulado que o clube deve designar um técnico para controlar
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o cumprimento da normativa referente à origem de variedades, cultivo, produção e distribuição
de Cannabis psicoativo aos seus sócios, prestando as respectivas informações ao IRCCA
quando necessário.
3.2.2.2.8 Sócios honoríficos e ativistas
Na Ley Foral da Comunidade de Navarra, está prevista a figura do Sócio honorífico,
considerados sócios que se dediquem ao estudo, investigação ou desenvolvimento da cannabis.
Bem como dos designados sócios ativistas, os que, por sua condição, colaborem em
trabalhos de normalización da cannabis nos âmbitos de sua competência.
QUADRO IX – CLUBES CANÁBICOS
Com adaptações à tabela constituída no trabalho em que autores dos respectivos países
compararam as características dos clubes canábicos da Espanha, da Bélgica e do Uruguai
(Decorte, 2017), foi constituído o seguinte quadro.
Clubes Canábicos

Jurisdição

San Sebastián

Navarra

Catalunia

Uruguai

Municipal

Comunidade

Comunidade

Nacional

Foral

Autônoma


Prev. legal a
nível nacional








Membros(Mín.)

3

3

3

15

Membros(Máx.)

Sem limite

Sem limite

Sem limite

45









Registo formal
dos membros

Aceita usuário
para fins medic.
Forma

Ass. s/ fins luc. Ass. s/ fins luc. Ass. s/ fins luc. Ass. s/ fins luc.








Maioridade









Objetivo: Red.

















Restrição na
localização

de riscos/danos
Controle
sanitário
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3.3 DISCUSSÃO
Nesse capítulo foram analisadas as medidas no âmbito das drogas, nomeadamente para
o consumo e tráfico, em quatro países que ratificaram os mesmos tratados internacionais sobre
o tema. Vimos então que são dadas interpretações diferentes na transposição dos referidos
tratados, havendo uma aproximação no entendimento entre os países de expressão lusobrasileira, bem como convergências nos países hispânicos.
As adaptações à lei tem relação com diversos fatores, principalmente com a cultura. De
forma geral verificou-se um estreitamento entre as culturas que já tem em comum a expressão
do mesmo idioma.
No âmbito do consumo, enquanto Portugal inovou com uma lei que se preocupou mais
com o tratamento dos consumidores de estupefacientes, na medida da toxicodependência, a
Espanha sempre considerou tal ato como mera infração administrativa e só quando ultrapassa
o limite do consumo privado.
Nessa mesma esfera (tipificação do consumo), o Uruguai inovou com a legalização de
uma das drogas (Cannabis), sendo menos repressor que o Brasil e que a Espanha em relação às
demais drogas, em comparação com Portugal é menos repressor em alguns aspectos, tendo em
vista a isenção de sanções para a posse para consumo e não previsão de pena pecuniária em
nenhuma das circunstâncias do consumo.
O Brasil tem legislação semelhante a de Portugal, tendo em vista prever somente
medidas não privativas de liberdade, mas não demonstra uma preocupação especial para o
tratamento da toxicodependência, não transparecendo em sua legislação, como prevalência, que
a toxicomania seja uma doença.
A sanção no âmbito do consumo é mais simplificada no Brasil, por prever a mesma
sanção para todas as drogas, vejamos a seguir como é nos outros países.
Em Portugal o processo não deixa de ser simplificado, incluindo todas as drogas no
mesmo patamar, mas dispõe de duas diferentes formas de sanção, em diferentes instâncias de
julgamento (com caráter administrativo ou penal), de acordo com a quantidade de droga
apreendida, podendo prever desde sanções não pecuniárias leves até altas sanções pecuniárias
e até pena de prisão, diferenciando-se os toxicodependentes dos não toxicodependentes nos
casos de apreensão de poucas quantidades.
No Uruguai e na Espanha tais sanções não são simplificadas, apresentando mais do que
duas formas de sanção, inclusive com distinção para um tipo de droga (cannabis). Distingue-se
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também entre ambiente público ou privado, sendo que no Uruguai ainda há distinção entre o
abuso do consumo ou a posse para consumo.
Os quatro países convergem em reprimir fortemente o tráfico, independente da atividade
comercial realizada, desde que não seja com fins de consumo pessoal. No estado natural do
tráfico (sem atenuantes ou agravantes), inclui atos de comércio que vão desde cultivo (ou
preparação/fabricação) até exportação. O destaque se dá ao Uruguai, que apesar da mesma
configuração na tipificação do tráfico, permite maior flexibilidade na aplicação da pena, tendo
em vista maior intervalo na moldura penal e dois diferentes regimes de prisão.
Destaca-se também a Espanha, Portugal e Uruguai por darem especial atenção, ainda
em sua pena principal, no tráfico das drogas que não causem grave dano à saúde. Para tanto a
Espanha e Portugal preveem uma moldura penal substancialmente mais baixa. No Uruguai está
compreendido que o tráfico de drogas (sem agravantes ou atenuantes) seja apenas sobre
determinadas drogas, referentes a determinadas tabelas ou listas, havendo disposição para as
demais em artigo específico que delimita algumas das atividades do tráfico.
Os quatro países agravam o tráfico quando se envolvem menores de idade ou indivíduos
com capacidade mental diminuída, bem como o tráfico cometido em ambientes de ação social,
educação, atividades sanitárias ou atividades de controle. Agravam também o cometimento do
tráfico através de um conjunto de pessoas, entre outras situações.
Nas quatro jurisdições há situações atenuantes ao tráfico cuja ilicitude seja diminuída,
ora pelos factos cometidos ora pela circuntâncias pessoais do culpável, destacando em Portugal
e no Uruguai a graduação da pena de acordo com tipo de droga, numa visão ampla (referindose às listas e não droga por droga).
Em Portugal há um caso especial com diminuição substancial da pena ao tráfico
realizado com fins de consumo pessoal, o que nos demais países será, em regra, punido com as
penalidades do tráfico de drogas comum, mesmo tendo tais finalidades. Nesse sentido, há
excessões no Brasil para a aquisição de drogas (para fins de consumo pessoal) ou oferecer
drogas a alguém do relacionamento para juntos consumirem. Na Espanha e no Uruguai há
excessão quanto à posse para fins de consumo pessoal.
No final da primeira parte, apresentam-se disposições legais que influenciam na
aplicação das medidas nas tipificações do consumo e do tráfico, quais sejam, a diferenciação
entre cultivo para consumo pessoal ou não, a forma de se caracterizar o consumo pessoal, a
desobediência às sanções impostas, a forma de se calcular a aplicação de crimes cometidos em
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simultâneo, responsabilidade das pessoas jurídicas (colectivas) e formas de controlo de atos
cometidos por menores.
Sobre as disposições supracitadas, destaca-se que em Portugal é onde se prevê maiores
sanções ao cultivo para consumo pessoal e à desobediência. Se converge entre os quatro países
a subjetividade em identificar situações de consumo pessoal. As regras de cálculo de penas de
crimes cometidos em simultâneo tem particularidades que podem dar diferentes resultados, mas
o limite máximo de penas é relativamente semelhante nos quatro países, sendo mais alto na
Espanha. As empresas são passíveis principalmente de multas e podem ter pena de morte na
Espanha (encerramento definitivo das atividades), no Uruguai há um controle nomeadamente
sobre branqueamento de capital, em Portugal não são especificadas sanções e no Brasil não
prevê responsabilidade. Do lado europeu as regras para menores de idade interagem mais com
as regras aos maiores.
A segunda parte do capítulo passa a analisar situações que são consideradas exceções
do regime proibicionista (com influência dos tratados internacionais sobre drogas) até aqui
analisado. Tais exceções estão presentes na Espanha e no Uruguai, com legislações sobre a
Cannabis, sendo mais extensa a regulamentação uruguaia que abrange diversas atividades,
nomeadamente cultivo, consumo e comércio, comparando-se com algumas comunidades
espanholas somente em relação à regulamentação de clubes canábicos.
O objetivo principal dos clubes canábicos é a redução de danos aos consumidores,
havendo controle sanitário e em alguns casos acompanhamento profissional e formação sobre
prevenção de risco. Os clubes são constituídos sob forma de associação sem fins lucrativos,
para consumo privado de cannabis entre adultos.
No entanto essa parte qualitativa, com análise das legislações, não basta para demonstrar
a forma de lidar com o cometimento dos diferentes atos aqui destrinchados, sendo necessária a
análise complementar quantitativa das estatísticas, das instituições formais de controlo que
colocam em prática, na medida do possível, tais ações controladoras.
A medida do possível se traduz em inúmeros fatores, tendo como maior contraste neste
estudo, a extensão territorial e populacional, ou seja, as estratégias política, econômicas e
sociais são diferentes possivelmente por causa desta extensão, o que reflete na política de
controle das drogas. Considerando que, embora o país de cultura hispânica seja múltiplas vezes
maior que a comunidade de expressão portuguesa do lado europeu, no lado americano essa
proporção é muito maior e ainda se inverte, sendo o país hispânico consideravelmente menor.
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Este estudo não permite identificar os factores que influenciam nas diferentes formas de
formalização do corpo legal ou da aplicação destas leis, transparecendo apenas a existência de
determinados factores, o que poderá ser identificado em estudos futuros.
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CAPÍTULO IV – ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A APLICAÇÃO DAS LEIS SOBRE
DROGAS
4.1 OBJETIVO E MÉTODO
Na sequência do estudo anterior, procuramos compreender o funcionamento dos
diferentes modelos de regulação legal das drogas, analisando a comparação entre os resultados
das três esferas de controle formal, que cumprem os papéis de segurança, julgamento e
repressão.
A comparação é realizada na medida dos dados comparáveis disponíveis, buscando se
aproximar o máximo possível de uma comparação de dados reais. No entanto, como visto no
capítulo I, os dados estatísticos são muito imprecisos para um dado real, tendo em vista as cifras
negras, facto que não faz com que seja descartada a estatística oficial, não deixando de ser uma
importante forma de verificar os reflexos da aplicação do que foi redigido e formalizado nos
processos legais.
Após ter analisado a estrutura legal de cada um dos países, passamos a verificar o que
tais leis possibilitam no sistema executório, já que nessa fase os fatores influenciadores
mencionados na introdução do capítulo anterior, podem ser mais evidentes, considerando que
há muito mais controle na redação e aprovação de documentos (leis) do que na execução através
de inúmeras instituições nos respectivos territórios. Em outras palavras, há muita divergência
entre as formas de constituição e de ação das diferentes instituições que executam as leis
estudadas, não tendo o mesmo controle existente nas etapas de formalização do corpo legal.
Nesse ponto do trabalho, após ter sido feita análise comparativa sistemática das medidas
referentes ao consumo e tráfico de drogas, nos quatro países que aqui comparamos, passamos
a analisar as «law enforcement agencies» (Bisogno et al, 2015) que aplicam tais legislações,
verificando as três instituições formais de controlo caracterizadas no «efeito funil» (Farrington,
2015): polícia, tribunais e prisões, além das respectivas instituições que cumprem semelhantes
funções nomeadamente quanto aos atos de consumo.
Ressalta-se que iremos colher os dados de diferentes fontes, em regra os dados da polícia
são generalizados nos relatórios anuais de criminalidade. Para os dados dos tribunais serão
analisados os referentes aos tribunais de primeira instância, tendo em vista que os demais são
os de instâncias recursais e não serão objeto dessa análise por serem exceções à regra em
situações particulares. Os dados prisionais também são genéricos, não especificando o tipo de
presídio ou diferentes regimes, o que não interfere no objetivo desta análise, que se centra em
71

verificar números de indivíduos que estão cumprindo penas referentes aos respectivos crimes.
Os órgãos específicos que aplicam medidas ao consumo tem dados referentes a esta
especificidade.
Para possibilitar a comparação proporcional entre os países serão constituídos quadros
comparativos dos números referentes ao tráfico e ao consumo nas respectivas instituições,
apresentando números estáticos (mais recentes possível) de cada país, acompanhados do
resultado de cálculo manual que indique os números referentes a cada 100 mil habitantes.
Para o referido cálculo utilizamos como base dados recentes sobre o número de
habitantes de cada jurisdição, quais sejam, Portugal: 10.341.330 (INE PT, 2015); Espanha:
46.468.102 (INE ES, 2016); Uruguai: 3.286.314 (INE UY, 2011) e Brasil: 207.460.960 (IBGE,
2017). O cálculo consiste em dividir 100.000 pelo número de habitantes e posteriormente
multiplicar pelo dado estático. A divisão resultou aproximadamente em Portugal: 0,00966, na
Espanha: 0,00215, no Uruguai: 0,03042 e no Brasil: 0,00048. Serão considerados os primeiros
dois dígitos dos resultados da multiplicação. (Ex. tráfico em 2015 da polícia em Portugal:
número estático = 5.082; número por 100 mil hab. = 5.082 x 0,0096 = 48)
Preliminarmente se faz necessário conhecer detalhes relacionados às fontes de dados
disponíveis para esclarecer as diferentes formas de elaboração dos dados em cada país e em
cada esfera de análise.
4.1.1 APLICAÇÃO DA LEI NO ÂMBITO DO TRÁFICO DE DROGAS
Para os dados do tráfico buscamos a estatística da Polícia, dos Tribunais de 1ª Instância
(ou 1º grau) e da Prisão. Vejamos a seguir onde foram consultados e a que se referem os
referidos dados.
Polícia
Em Portugal os números são extraídos do Relatório Anual da Situação do País em
Matéria de Drogas e Toxicodependências, de 201556, tendo como fonte o Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Foram contabilizados os
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Relatório Anual da Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências, de 2015. Disponível em
<http://www.sicad.pt/PT/Publicacoes/Paginas/default.aspx>. Acesso aos 01.jun.2017.
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intervenientes detidos e não detidos, delimitados em tráfico, onde se incluem «traficanteconsumidor».
Para a Espanha os dados da tabela são oriundos do Anuario Estadístico del Ministerio
del Interior57, onde delimita o tráfico de drogas.
Foram considerados para a Polícia o que lá se denominam hechos conocidos, estando
consideradas las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
No Uruguai os dados são oriundos do relatório organizado pelo Departamento da
Polícia Nacional (única polícia no Uruguai) responsável pelo controle do tráfico, denominado
Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas58.
O relatório foi construído para contabilizar as «bocas desarticuladas», ou seja, locais de
venda de drogas/tráfico de drogas, encerrados pela polícia. Os dados da polícia foram oriundos
dos denominados detenidos.
No Brasil, os dados da Polícia são oriundos do Anuário da Segurança Pública, onde são
consubstanciados dados da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar de todos os Estados,
encaminhados à Secretaria Nacional de Segurança Pública, no âmbito do Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SENASP/SINESP). A
delimitação vai até tráfico, não delimitando tráficos de menor gravidade.
A Polícia Federal só apresenta dados da quantidade em quilos de drogas apreendidas,
em seu próprio sítio web, o que foi conferido também no Relatório Brasileiro sobre Drogas,
elaborado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que apresentam os mesmos
dados, mas atualizados até o ano de 2007.
Tribunal
Para os números do tribunal não foram encontrados dados com muita equiparação a
serem comparados, no entanto, por haver ainda uma etapa final aqui analisada (prisão)
consideramos os dados como uma forma intermediária conectiva entre a entrada e a saída do
sistema penal, passando a explicar a forma de concepção dos mesmos.
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Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Disponível em <http://www.interior.gob.es/web/archivos-ydocumentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas>. Acesso aos 01.jun.2017.
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Relatório da Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, departamento da Polícia Nacional
competente pelo controle do Tráfico de Drogas. Disponível em <https://www.minterior.gub.uy/index.php
/component/content/article/78-noticias/ultimas-noticias/3469-865-bocas-cerradas>, através de indicações
disponíveis em <https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=3498>,
<https://www.minterior.gub.uy/images/pdf/bocas_total.pdf> e <https://www.oas.org/dsp/documentos
/Publicaciones/Informe%20Nacional%20-uruguay.pdf>. Acesso aos 01.jun.2017.
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Os dados dos tribunais em Portugal são oriundos do Relatório Anual da Situação do
País em Matéria de Drogas e Toxicodependências, de 2015, com base no Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Foram contabilizados os indivíduos
condenados, delimitados em tráfico, onde se incluem «traficante-consumidor».
Na Espanha também foram obtidos os dados na mesma fonte da anterior, para o
judiciário foi considerado o que está designado como hechos esclarecidos, tendo abrangência
maior que os casos do Uruguai e de Portugal.
Os hechos esclarecidos são condiderados quando ocorre alguma dessas circunstâncias:
prisão em flagrante; identificação do autor, ou um dos autores (em liberdade provisória, fugitivo
ou morto); confissão e/ou prova sólida; conclusão de que não houve infração.
No Uruguai os dados foram extraídos do mesmo relatório, da coluna designada como
procesados, os procesados foram divididos em con prisión e sin prisión, ou seja, o dado dos
tribunais foram concebidos através da soma dos procesados.
No Brasil os dados do Judiciário foram consultados no Relatório Justiça em Números,
elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo considerado o número referente a novos
processos ingressados no ano em análise, no 1º grau da justiça, estando considerados processos
no âmbito do tráfico e consumo de drogas (conforme relatório), considerando que os casos
específicos no âmbito do consumo são analisados pelo Juizado Especial e não pelas varas (de
onde se extraiu tais dados).
Prisão
Em Portugal são oriundos do Relatório Anual da Situação do País em Matéria de
Drogas e Toxicodependências, de 2015, com base no Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências, dados referentes à Direção-Geral de Reinserção
e Serviços Prisionais, incluindo-se o número de tráficos de menor gravidade, traficanteconsumidor e tráfico.
Na Espanha, baseando-se no mesmo Anuário, coletaram-se os dados da prisão a partir
do que está designado como detenciones.
Para as detenciones são consideradas a privação de liberdade, contabilizando junto as
imputaciones onde há apenas restrição de direitos (casos mais raros em tráfico de drogas).
No Uruguai, na sequência do mesmo relatório, os dados da prisão foram extraídos da
coluna designada como procesados, considerando apenas os designados como «con prisión».
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No Brasil, os números da prisão foram extraídos do Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – INFOPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, Ministério
da Justiça59, sendo delimitado os casos de tráfico, no entanto o último relatório foi
confeccionado em dezembro de 2014.
QUADRO X - Tráfico (2015)

Portugal
Espanha
Uruguai
Brasil

Polícia

/100
Mil hab.

6.596
12.069
2.554
160.15960

63
25
77
76

Tribunal 1ª
inst.
1.293
<11.390
1.233
238.81461

/100
Mil hab.

Prisão

/100
Mil hab.

12
<24
37
114

2.269
18.240
763
147.47562

21
39
23
70

4.1.2 APLICAÇÃO DA LEI NO ÂMBITO DO CONSUMO DE DROGAS
Para os dados do consumo de drogas, seguiu-se a mesma lógica do quadro anterior,
apresentando números estáticos mais recentes possíveis acompanhados da proporção
comparável, ou seja, os números a cada 100.000 habitantes (utilizando para o cálculo a mesma
conta e mesmos coeficientes encontrados anteriormente).
Buscamos construir o quadro com números das medidas aplicadas aos consumidores de
drogas nos quatro países, considerando as medidas mais comuns, não contabilizando as
exceções, ou seja, nos quatro países foram consideradas medidas não privativas de liberdade.
Em Portugal os dados são oriundos do Relatório Anual da Situação do País em Matéria
de Drogas e Toxicodependências, de 2015, do Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências (SICAD), referentes aos processos de contraordenação registados
nas Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, no âmbito da Lei 30/2000. Antes das
contraordenações serem registadas nas CDTs, quem toma conhecimento de tais práticas é a
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Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Disponível em < http://www.justica
.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-institucional/estatisticas-prisional/relatorios-estatisticossinteticos>. Acesso aos 08.mai.2017.
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Anuário da Segurança Pública. Disponível em <http://www.forumseguranca.org.br>. Acesso aos 01.jun.2017.
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Relatório Justiça em Números CNJ. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-emnumeros>. Acesso aos 01.jun.2017.
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Esse número se refere ao ano de 2014, tendo em vista a inexistência desse dado para 2015 e que não houve
nenhuma mudança relevante que altere este dado consideravelmente.
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autoridade policial, que elabora o respectivo auto de ocorrência63, no entanto não há registo
estatístico específico da polícia relativo a estas contraordenações.
Na Espanha os dados foram extraídos do Anuário Estadístico da Criminalidad y
Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior. Os números se referem às denúncias
oriundas do Sistema Estadístico de Análisis y Evaluación sobre el Crimen Organizado y Drogas
(SENDA), por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales y los cuerpos policiales de las comunidades autónomas de Cataluña, País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
Os dados se delimitam ao artigo referentes a consumo e posse para consumo da Ley de
Seguridad Ciudadana, sendo que a partir de julho de 2015 entrou em vigor a nova lei, o que
alterou pouca coisa, nomeadamente o valor das multas.
No Uruguai a Ley de Faltas, que alterou o código penal e passou a considerar penas de
trabalho comunitário nos casos de abuso de drogas, entrou em vigor em 2013.
Portanto, passa a ter números mais delimitados somente em 2015, mesmo assim o
número é referente apenas ao primeiro semestre.
O número total de faltas registado nesse período foi de 1.326 (nesse mesmo período em
2016 foi de 981).
A informação que faz chegar ao número constante na tabela é oriunda de 2016 e aplicada
na mesma proporção em 2015, portanto não muito fiável.
No relatório de Procesados por Delitos y Penados por Faltas, da Division de
Estadisticas y Analisis Estrategico, do Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad,
do Ministerio del Interior64, de onde foram extraídos os dados, refere-se que os casos referentes
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Artigo 9º do Decreto nº 130-A/2001: 1 - A autoridade policial que tome conhecimento da prática de contraordenação prevista na Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro, elabora auto de ocorrência, onde se menciona:
a) Os factos que constituem a contra-ordenação; b) O dia, a hora, o local e as circunstâncias em que a contraordenação foi cometida; c) Tudo o que puder averiguar acerca da identificação do agente da contra-ordenação e
seu domicílio; d) As diligências efectuadas, bem como os meios de prova conhecidos, nomeadamente as
testemunhas que puderem depor sobre os factos. 2 - O auto de ocorrência é assinado pela entidade que o
elaborou e enviado pelo meio mais célere à comissão que se afigure territorialmente competente, de modo que
seja recebido até trinta e seis horas depois daquela ocorrência. 3 - As autoridades policiais providenciam em
ordem a evitar o desaparecimento de provas e apreendem as substâncias suspeitas, as quais constam do auto e
são remetidas, no mais curto lapso de tempo, à comissão competente, para serem depositadas no comando
distrital da respectiva força. 4 - Quando não for possível identificar o indiciado e conhecer o seu domicílio no
local e no momento da prática do facto, as autoridades policiais podem proceder à sua detenção, a fim de o
identificarem ou de garantirem a comparência perante a comissão, nos termos do regime legal da detenção para
identificação. 5 - No caso previsto no número anterior pode o indiciado contactar telefonicamente qualquer
familiar e um advogado por si escolhido.
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Procesados por Delitos y Penados por Faltas. <https://www.minterior.gub.uy/images/pdf/procesados
%20Junio.pdf>. Acesso aos 01.jan.2017.
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ao abuso de álcool e estupefacientes no primeiro semestre de 2016 foram de 0,3%. (0,3% de
1.326 = 4). Ressalta-se ainda que nestes casos estão incluídos casos de abuso de álcool.
No Brasil este dado é muito restrito, tendo em vista a diferente forma de execução das
medidas sancionatórias para os casos de posse para consumo.
Para se chegar ao número constante na tabela foram utilizadas duas diferentes fontes.
O relatório sobre «A aplicação de Penas e Medidas Alternativas»65 do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, numa pesquisa referente ao ano de 2012, onde foram analisadas amostras das
principais regiões do Brasil, demonstra que em 10,1% dos processos criminais são aplicadas
medidas alternativas sem pena de prisão provisória.
Considerando que o crime de posse para consumo é um dos principais nesse perfil (são
aplicadas medidas alternativas e não prevê PPL), bem como o que consta no relatório do CNJ
(referente a 2012) que mostra que na Justiça Estadual brasileira houveram 109.187 processos
criminais baixados com pena não privativa de liberdade. Podemos considerar, mas de forma
muito frágil, que os casos de posse para consumo chegaram próximos aos 10.000 (menos de
10,1% dos 109.187).
Os números são relativos a aplicação de sanção no âmbito do consumo, não valendo a
pena analisar os números referentes à apreensão ou prisão, tendo em vista que para a apreensão
da polícia somente no Brasil há números específicos66 (107.008, em 2015 «51 a cada 100 mil
hab.»), em Portugal e no Uruguai não há delimitação para o consumo nas estatísticas da polícia
sobre crimes ou sanções no âmbito das drogas. Na Espanha quem aplica as sanções são os
órgãos de Seguridad Ciudadana (art. 32 da Ley de Seguridad Ciudadana), ou seja, não há uma
etapa antes da aplicação, quem apreende já aplica imediatamente as sanções.
Na fase de prisão somente Portugal e Uruguai dispõem de possibilidades de prisão no
âmbito do consumo, sendo em Portugal67 nos casos excepcionais do Decreto Lei 15/1993 e a
estatística disponível também não especifica os casos de consumo, apresentando um irrisório
número para casos que podem agregar outros crimes sobre drogas, para além de tráfico, tráfico
menos grave e traficante-consumidor (25, em 2015 «0,2 a cada 100 mil hab.»). Em Portugal
pode-se ainda destacar os casos de indivíduos condenados (números do tribunal) no âmbito do
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A aplicação de Penas e Medidas Alternativas. IPEA. http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/
relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf>. Acesso aos 10.mai.2017.
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Anuário da Segurança Pública.
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Relatório Anual da Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências, de 2015, com base no
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.
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Decreto-Lei 15/93, referente ao consumo (401, em 2015 «3,8 a cada 100 mil hab.»). No Uruguai
os casos de aplicação das faltas para o abuso do consumo já são substancialmente baixos,
havendo possibilidade de converter para prisão o não cumprimento do trabalho comunitário,
não havendo estatística que contabilize estes casos.
QUADRO XI - Consumo (2015) – Aplicação de sanções
/100
Mil hab.

Portugal
Espanha
Uruguai
Brasil

9.620
390.84368
4
<10.00069

92
840
0,12
<4,8

4.2 DISCUSSÃO
Este segundo estudo empírico consistiu na análise das estatísticas oficiais das
Instituições Formais de Controlo, dentre os dados mais recentes disponíveis, procurando uma
harmonização dos indicadores tendo em vista diferentes formas de cálculo e constituição das
estatísticas. Para possibilitar a comparação foi feito cálculo de proporcionalidade,
transformando os números estáticos de cada país em números referentes a cada cem mil
habitantes.
No âmbito do tráfico de drogas, em sua forma neutra (sem delimitar atenuantes ou
agravantes, em razão da indisponibilidade de tal delimitação entre os quatro países), dentre os
dados encontrados, inspirado pelo formato do efeito funil (Farington, 2015), após busca
sistemática de diferentes fontes, foi possível uma comparação com mais sintonia nos dados da
polícia e da prisão, optando-se por não descartar os dados do judiciário pela importante ponte
que se faz entre as três IFCs.
Do resultado comparativo proporcional, percebeu-se uma sintonia entre os dados de
apreensão da polícia entre Portugal, Uruguai e Brasil, havendo substancialmente menos
apreensão na Espanha.
Os dados encontrados sobre a IFC julgadora mostram grande disparidade entre os quatro
países, havendo baixo número em Portugal por um lado e dez vezes mais casos no Brasil.
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Considerando a soma dos dados referentes ao Artigo 36, 16 da Ley de Seguridad Ciudadana 2015 (em vigor
desde julho de 2015) e do Artigo 25,1 da Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 (em vigor até junho/2015).
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Esse dado refere-se ao ano de 2012, tendo sido o mais recente possível.
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Na fase final, etapa mais repressora do sistema penal, que consiste na privação da
liberdade, verifica-se que o Brasil prende proporcionalmente quase que a soma do resultado
dos outros três países. Destaca-se também o resultado da Espanha, que incialmente foi onde
menos houve apreensão pela polícia e por fim é um dos locais que mais prende, prendendo
cerca do dobro que em Portugal ou que o Uruguai.
Em suma, os dados da polícia transparecem o número de apreensões de drogas
realizadas pelas polícias que mais atuam nesse contexto, nos centros urbanos, sendo mais
simplificado o processo do Uruguai por haver apenas uma polícia, na Espanha potencialmente
incluem-se os dados referentes a todas as polícias, em Portugal os dados são mais centrados na
Polícia Judiciária, no Brasil são considerados dados da Polícia Judiciária Civil e da Polícia
Militar.
Nos dados dos tribunais consideraram-se as primeiras instâncias, ou seja, o primeiro
contato nos tribunais, desconsiderando as instâncias recursais. No entanto só foram encontrados
dados de processos já julgados em Portugal e no Uruguai, sendo que no Uruguai não está muito
claro que os dados sejam de processos julgados ou se são apenas factos esclarecidos
preliminarmente como é o caso da Espanha. Na Espanha os factos esclarecidos incluem outras
situações distintas (não apenas presos ou não presos, mas fugitivos, mortos, entre outros). No
Brasil só há disponibilidade dos dados, delimitados por tipificação, referentes aos novos
processos que foram dado entrada no ano.
Sobre os dados da prisão, em Portugal, como nos casos anteriores, há delimitação para
casos menores de tráfico, mas optou-se por somar os resultados, tendo em vista não haver a
mesma delimitação nos demais países. Em suma os quatro países apresentam dados da prisão
por tráfico de drogas. No Uruguai o dado não é extraído de uma fonte específica do órgão da
prisão (não conseguindo-se tal acesso), não estando bem claro se os dados de prisão são de
prisões definitivas ou provisórias.
No âmbito do consumo só foi possível comparar a nível de instituição que aplica a
medida pertinente, tendo em vista as diferentes formas de se sancionar tais atos, havendo pouca
relevância os dados da atuação da polícia nestas situações e sendo excepcionais os casos de
prisão.
No contexto supracitado, da comparação dos dados verificou-se uma disparidade entre
os números espanhóis, sendo cerca de oito vezes maiores que em Portugal. Os casos verificados
no Uruguai são quase inexistentes e no Brasil substancialmente baixos, principalmente ao se
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comparar com o número de apreensão da polícia, que diminui de 51 para 4 (a cada 100 mil
habitantes).
Na diferença entre Portugal e Espanha levantam-se duas hipóteses para investigação
futura, conforme destacado no capítulo 2, onde Pacula (citado por Pertwee, 2014) descreve que
uma sanção administrativa pode ser configurada de diversas formas, onde entende-se que em
Portugal se centra no «desvio para tratamento» enquanto na Espanha centra-se na «multa tal
qual a perca da carteira de motorista», possivelmente explicando-se da mesma forma em que
Single & Ali, 2000 (citado por Quintas, 2001) explicou o net-widening effect na Austrália,
conforme discutido no capítulo 1, ou seja, «a prática de registo formal das transgressões
detectadas».
No Brasil foi visto que as estatísticas das medidas do consumo se perdem em razão da
inexistência de uma padronização ou regulamentação da aplicação de tais medidas. No Uruguai
percebe-se uma menor repressão ao consumo, tendo em vista que só sanciona o abuso do
consumo em público, sendo isento de sanção a posse para consumo.
Os números constantes no quadro XI são uma tentativa de aproximação de dados
comparáveis, procurou-se extrair os dados estatísticos da aplicação das sanções mais comuns
no âmbito do consumo nos quatro países, para isso utilizaram-se diferentes fontes havendo
necessidade de confrontar dados em alguns casos.
Os dados de Portugal e da Espanha foram os mais concretos neste contexto, mas com
diferentes configurações, tendo em vista as diferentes formas de sanção no âmbito do consumo
nos dois países. Em Portugal são dados referentes aos processos de contraordenação registados
na CDT, enquanto na Espanha referem-se às denúncias no âmbito do consumo, já que neste
último país tais casos são sancionados imediatamente na apreensão através de multas
administrativas.
No Uruguai e no Brasil não foram encontrados dados concretos específicos, sendo
necessário um confrontamento de dados. No Uruguai os dados são referentes a apenas um
semestre e utilizando a mesma porcentagem do ano seguinte, ou seja, somente em 2016 indicava
a porcentagem de casos referentes ao abuso de estupefacientes ou álcool (mesmo artigo) dentre
os casos em que foram aplicadas faltas em consonância com o Código Penal. Então foi utilizada
a mesma porcentagem aplicando-se ao número de faltas de 2015. Mesmo assim estão inclusos
casos de abuso de álcool.
No Brasil é ainda mais difícil identificar o número de casos em que são aplicadas
medidas no âmbito do consumo. É preciso confrontar dados de dois relatórios, dados pouco
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precisos. Por um lado observou-se o número total de processos criminais finalizados na Justiça
Estadual brasileira, dentre os que não resultaram em pena privativa de liberdade. Em
confrontação verificou-se em outro relatório a porcentagem de casos em que são aplicadas
medidas alternativas em processos criminais no Brasil, sem pena de prisão. Com esse resultado
ainda não se chega a um número concreto, pois não são apenas em casos no âmbito do consumo
que se aplicam medidas alternativas e não prevê penas privativas de liberdade, mas tais casos
estão entre os principais neste perfil, ou seja, o máximo que se conseguiu foi a afirmação de
que os casos específicos no âmbito do consumo são menos do que o número final encontrado,
que já é substancialmente baixo em relação ao total de apreensão pela polícia dos casos do
consumo, já podendo ser feita uma análise nesse sentido.
Mesmo havendo alguns números referentes à apreensão da polícia ou prisão no âmbito
do consumo de drogas, optou-se por não indicar estes dados no quadro, por serem dados
dispersos que não permitiriam uma comparação, optando-se apenas por mencionar tais dados
tomando-se ainda o cuidado de calcular a proporção para cada cem mil habitantes.
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PISTAS PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA
Na sequência desse estudo pretende-se fazer análise em outras esferas, ou seja, análise
de conteúdo com a técnica de análise de discurso de sentenças de tribunais superiores e notícias
de jornais, sobre o consumo e o tráfico de drogas, em Portugal e no Brasil, observando a forma
como são caracterizados tais indivíduos nos respectivos córpus. Tal análise pode ser estendida
para Uruguai e Espanha para abranger a mesma expansão deste estudo. Sendo também
interessante analisar as sentenças de tribunais de primeira instância em Portugal,
nomeadamente sobre a aplicação dos casos de «traficante-consumidor».
A base teórica do pretenso estudo é centrada no contraste entre duas teorias
criminológicas, suas origens em teorias sociológicas e seus desenvolvimentos.
Como teorias criminológicas analisam-se as perspectivas da teoria da Anomia
(Durkheim, 1897) e do Labelling Approach. Tendo origem nas teorias sociológicas do
funcionalismo e do interacionismo simbólico, respectivamente.
A teoria da Anomia se reflete como tendo desenvolvimento para o funcionalismo penal,
na base Jakobiana70 dos Códigos Penais (Eibe, 2008; Benedetti, 2008) no Brasil e em Portugal.
O Labelling Approach estuda-se em conjunto com a estigmatização (Goffmann, 1990), tendo
se desenvolvido para a Symbolic Boundary (Bryson, 2016).
Outra idéia de complementação desta análise é de tentar compreender a razão do grande
número na detecção do consumo na Espanha, dentre as hipóteses levantadas na discussão do
último capítulo.
Também seria interessante um estudo posterior para analisar a disparidade entre
apreensões de polícia e prisão por tráfico principalmente na Espanha e no Brasil, o que seria
possível, para além do estudo de sentencing supramencionado, através de Inquéritos de
Delinquência Autorevelada e de Vitimação.
LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Destaca-se como principais dificuldades deste trabalho a precariedade de dados
estatísticos, principalmente do poder judiciário brasileiro e espanhol. Verificou-se uma
evolução recente nas formas de coleta de dados estatísticos, com trabalhos interessantes a nível
de apreensões policiais no Brasil e no Uruguai.Os dados gerais de Portugal estão bem completos
no relatório em matéria de drogas desenvolvido pelo SICAD. O anuário da criminalidade
espanhol também desenvolve um trabalho geral bem substancial e pormenorizado.
Os dados da prisão são relativamente satisfatórios nos quatro países.
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O código penal é setorizado em Claus Roxin e Günther Jakobs (Schünemann, 1991).
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CONCLUSÃO
No primeiro capítulo foi feita uma necessária introdução teórica metodológica do
trabalho a nível geral. A metodologia utilizada em visão macroscópica é a criminologia
comparada, portanto iniciou-se por descrever as formas possíveis de medir a criminalidade que
engloba o surgimento de estudos estatísticos no século XIX, com primeiros resultados no início
do século XX. Seguindo-se com a evolução para inquéritos de delinquência autorevelada na
segunda metade do século XX e a complemetação na criação de inquéritos de vitimação na
quarta parte do mesmo século, demonstrando diferentes características na identificação dos
criminosos, tendo em vista o resultado de tais ferramentas. Verificou-se também a necessidade
dessa complementação em razão das cifras negras da criminalidade tendo em vista a perspectiva
apenas estatística.
Por fim são inseridos na criminologia comparada, análises qualitativas, nomeadamente
para complementar os dados quantitativos, onde se destaca o Direito Comparado como forma
de análise sistemática de ordenamentos jurídicos.
Na sequência é definida e apresentadas as dificuldades da criminologia comparada,
destacando as diferenças culturais, morais, políticas e as formas de comparação,
recomendando-se a análise de ao menos dois conjuntos sociais.
Foram apresentados alguns estudos relevantes, de criminologia comparada, no domínio
das drogas, demonstrando principalmente resultados europeus e americanos, destacando ainda
importante estudo sobre a Austrália.
Verifica-se uma aproximação entre alguns dos estudos mencionados nessa parte do
trabalho (primeiro capítulo), por analisarem situações semelhantes e por terem sido inspirações
para esse estudo.
No contexto verificado acima, pode-se destacar semelhanças quando Arana (2012)
analisa o facto de países signatários dos tratados internacionais sobre drogas, terem passado por
processo de tentativa de regular a cannabis. Noutra perspectiva, Quintas (2001) analisa países
que descriminalizaram o consumo da Cannabis, classificados como tolerantes ou repressivos.
Numa aproximação do contexto do presente estudo é interessante destacar a conclusão de
Caballero e Bisiou (2000) que afirmaram que países que são os principais produtores de Coca,
Cannabis e Ópio não ratificaram os tratados internacionais sobre drogas. No estudo de Dorn e
Jamieson (2000) além de também analisar a relação de países com os três tratados internacionais
sobre drogas, constituiíram quadros comparativos, onde analisam semelhantemente os tráficos
«pequeno, médio e grande», tratando-se das formas normais, agravantes e atenuantes de tráfico,
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bem como analisam pormenores semelhantes como o consumo e posse de drogas em ambiente
público, apresentando resultados semelhantes quanto à Espanha. O estudo do Pardo (2014)
comparou a legalização da cannabis no Uruguai, Washington e Colorado, apresentando
resultados semelhantes sobre o Uruguai. O estudo de Decorte (2017) compara clubes
cannábicos da Espanha, Bélgica e Uruguai, com resultados semelhantes sobre os clubes da
Espanha e Uruguai.
Em um segundo capítulo teórico foi realizada análise histórica do proibicionismo,
seguindo-se para a edição dos tratados internacionais sobre drogas, fazendo breve análise
interpretativa de trechos que baseiam as disposições atuais sobre consumo e tráfico, analisando
também os princípios constitucionais que tem forte influência na transposição a aplicação do
ordenamento legal analisado, por fim analisando a evolução das legislações sobre drogas nos
quatro países objetos desta análise.
Posteriormente foram definidos conceitos detalhados sobre as principais formas de
regulação legal das drogas e suas complexidades, com abordagens de diferentes autores,
definindo alguns conceitos peculiares com base no ordenamento jurídico das jurisdições
analisadas. Destacando-se a carga moral e ideológica como potencial fonte de influência na
opção por determinados modelos de regulação das drogas.
Com a breve análise da evolução legislativa dos quatro países, em consonância com as
atuais legislações analisadas, podemos classificar as diferentes formas de regulação que
caracterizam as atuais disposições sobre consumo e tráfico de drogas.
Nomeadamente sobre o tráfico de drogas a maior relevância se dá ao Uruguai que
legalizou o comércio da Cannabis. Para os demais países, em geral, o tráfico sempre manteve
seu caráter criminal com altas penas privativas de liberdade, excetuando-se os casos em que
Portugal, Espanha e Uruguai dão atenção especial a alguns tipos de drogas prevendo penas
substancialmente mais baixas, o que Portugal e Uruguai destacam através de determinadas listas
ou tabelas e a Espanha designa como «drogas que não causam grave dano à saúde».
Nota-se que houve uma moderada despenalização do tráfico de drogas em Portugal,
Espanha e no Uruguai. Na Espanha houve diminuição no limite máximo da moldura penal, em
Portugal deixou de haver sanção pecuniária e diminuiu o limite mínimo da moldura penal, no
Uruguai diminuiu-se consideravelmente o limite mínimo da moldura penal permitindo dois
diferentes regimes de cumprimento de pena. O limite mínimo da moldura penal no Uruguai
passa a ser de três anos especialmente se o tráfico é de formatos especiais da cocaína (pasta
base ou crack).
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No Brasil houve uma sobre-penalização, ou seja, aumentou-se o limite mínimo da
moldura penal e aumentou-se consideravelmente a sanção pecuniária.
Passamos a analisar os atos no âmbito do consumo.
Verifica-se que houve uma despenalização no Brasil, para todas as drogas, ao deixar de
haver pena privativa de liberdade e passar a haver outras medidas (advertência, prestação de
serviço à comunidade, medidas educativas), mas manteve-se o caráter criminal ao continuar
sendo sancionado através de uma legislação penal.
Em Portugal houve descriminalização de todas as drogas, ao deixar de ser aplicada
sanção em lei penal (baixas penas de prisão ou sanções pecuniárias) e sendo editada uma lei
não penal onde são previstas contraordenações (baixas sanções pecuniárias e/ou não
pecuniárias, sendo para os não toxicodependentes somente não pecuniárias), respeitando-se
uma determinada quantidade de droga apreendida (até 10 DD). Para apreensões acima dessa
quantidade continua sendo crime (com as referidas penas de prisão ou sanções pecuniárias).
No Uruguai há uma regulação híbrida, houve legalização do consumo da cannabis, o
que não abrange o Código Penal, ou seja, a sanção efetiva prevista para as demais drogas está
prevista no referido Código (abuso do consumo em ambientes públicos), havendo possibilidade
de punir nestes casos inclusive o consumo de cannabis (com prestação de serviços à
comunidade). A posse para consumo de todas as drogas é isenta de penas, inclusive na versão
anterior da legislação, ou seja, há uma legalização de facto (não expressa em lei nestes termos)
da posse para consumo (e de direito para a Cannabis), tendo havido uma despenalização do
abuso do consumo em ambiente público, que chegou a prever sanções pecuniárias altas e prisão,
hoje prevê trabalho comunitário.
Na Espanha, também podemos dizer que a regulação seja híbrida, houve uma sobrepenalização da sanção pecuniária, ao dobrar o valor mínimo da multa prevista para consumo e
posse para consumo em ambiente público, tendo sempre sido sancionado na instância
administrativa, ou seja, é descriminalizado (sem ter havido um processo de descriminalização).
Havendo uma legalização (de direito), em perspectivas específicas, para o consumo de cannabis
em determinados territórios, em clubes cannábicos.
Pode-se ressaltar que na Espanha e no Uruguai é legalizado o consumo (e posse para
consumo na Espanha) de todas as drogas, desde que seja em ambiente privativo.
Na extensão deste estudo buscou-se contrastar diferentes formas de interpretação em
legislações com uma base ordenamental comum, com a aplicação destas leis através das
respectivas instituições formais de controlo responsáveis por tais medidas.
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O que se pode perceber é uma relação cultural entre os países que falam o mesmo
idioma, bem como certa relação histórica entre os países do mesmo continente.
A relação histórica é mais forte entre Portugal e Espanha, que são considerados por
historiadores como povos da mesma raça com uma divisão territorial apenas política, sendo os
principais países da Península Ibérica (Espinosa, 1918).
A Espanha tem forte ligação cultural com os países hispanoamericanos, ou seja, os
países americanos que tem como língua oficial o castelhano. Tal fato foi observado no decorrer
do trabalho, destacando-se a observação da sanção para os atos do consumo, que detalha tais
atos quando decorridos em ambientes públicos (previsão não presente nos ordenamentos dos
países de língua portuguesa). Outra semelhança está nas exceções para a cannabis e seus
derivados, principalmente na constituição de clubes canábicos.
O Brasil historicamente foi colonizado por portugueses, mas no decorrer dos anos
contou com a presença de povos oriundos de outras nações, nomeadamente italianos, alemães,
espanhóis, do oriente médio, asiáticos e africanos. Mesmo assim, a cultura portuguesa tem
relevantes semelhanças e há vínculos atuais em diferentes esferas entre as duas nações (política,
educação…), em decorrência da facilidade no idioma.
No âmbito do consumo, numa análise prévia, verifica-se certa semelhança entre as leis
brasileira e portuguesa, no entanto Portugal desenvolveu pormenores através de diferentes
caminhos e interpretações.
Para o tráfico de drogas, de maneira geral, não foram notadas diferenças relevantes na
previsão de sanção, mas podemos destacar o detalhe de no ordenamento brasileiro não constar
menção à posse que não é para consumo pessoal. Destaca-se ainda o ordenamento do Uruguai
que flexibiliza de melhor maneira os inúmeros atos constantes da tipificação do tráfico,
incluindo diferentes regimes de prisão e um intervalo maior na moldura penal, bem como os
casos em que Portugal, Espanha e Uruguai dão atenção especial a alguns tipos de drogas
prevendo penas substancialmente mais baixas, o que Portugal e Uruguai destacam através de
determinadas listas ou tabelas e a Espanha designa como «drogas que não causam grave dano
à saúde».
Nas situações mais graves de tráfico percebe-se uma convergência das principais formas
agravantes, entre os quatro países, destacando-se um aumento substancial das penas no
Uruguai, onde há especial atenção ao acesso de drogas a menores de idade e pessoas privadas
de discernimento e vontade, que resultarem em morte. Destaca-se também que o Uruguai tem
um aumento de pena especial para o tráfico de crack e pasta base.
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Num segundo momento analisam-se as situações agravantes do tráfico praticado através
de um conjunto de pessoas, com diferentes níveis agravantes referentes ao nível de contato com
tal conjunto, classificando-se principalmente em participar, financiar e chefiar.
Nas situações menos graves de tráfico destaca-se que Portugal considera que todos os
atos do tráfico, quando não são realizados para fins de consumo pessoal (com até cinco doses
diárias), são atenuados na figura do «traficante-consumidor», com uma pena substancialmente
mais baixa. A Espanha e o Uruguai excetuam apenas a posse de drogas (quando sejam para
consumo pessoal), o Brasil excetua o facto de oferecer drogas para alguém do relacionamento
para consumirem juntos, além da aquisição de drogas (para consumo pessoal), o que faz com
que os atos que não tenham tal ressalva sejam penalizados pelo mesmo artigo do tráfico, mesmo
que tenham como finalidade o consumo pessoal, ou seja, com penas muito altas.
No geral as demais situações menos graves se referem a diminuída ilicitude do facto ou
circunstâncias pessoais do agente.
Na segunda parte deste capítulo são analisadas exceções das leis uruguaias e espanholas
sobre regulação da cannabis. A lei uruguaia apresenta consideráveis exceções a nível de
comércio, produção e consumo, passando a legalizar tais atividades, com resguardo do então
criado Instituto de Regulação e Controle da Cannabis. A comparação com a Espanha é
específica quanto aos clubes canábicos que foram regulados na lei uruguaia e em regulamentos
espanhóis nas comunidades de Catalunia e Navarra e no município de San Sebastián, não
havendo previsão na lei espanhola em nível nacional.
Na análise proporcional do law enforcement verifica-se inicialmente que o Brasil prende
quase que o mesmo tanto que a soma dos outros três países, para crimes de tráfico.
Verifica-se, ainda na esfera do tráfico, que a Espanha e o Brasil tem números elevados
de prisão em relação aos números de apreensão pela polícia.
Também percebe-se que o Brasil e o Uruguai apreendem o mesmo tanto, mas o Brasil
prende cerca de três vezes mais, por tráfico.
Percebe-se também que a Espanha prende por tráfico cerca do dobro que Portugal e que
Uruguai, sendo que Uruguai apreende pela polícia cerca de três vezes mais e Portugal cerca do
dobro.
Na comparação proporcional entre as sanções para o consumo verifica-se que Portugal
apresenta um número maior que o Brasil, mas pode ser explicado pela unificação do processo
que não é tão organizado na diversidade e amplitude de Estados brasileiros.
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Na Espanha tem múltiplas vezes mais sanções que no Uruguai, que pode ser explicado
pela sanção ser considerada uma multa comum na Espanha (como uma multa de trânsito),
enquanto no Uruguai é uma falta sem muita relevância que só é sancionada em casos de abuso
do consumo, não sendo sancionado o simples ato de consumo ou mesmo a posse para consumo.
Na comparação proporcional no âmbito do consumo, no paralelo entre os quatro países,
percebe-se que no Uruguai os casos são quase inexistentes, por outro lado os casos na Espanha
são substancialmente maiores que os dos outros três países, sendo cerca de oito vezes mais que
os casos de Portugal. No Brasil o número apresentado é mais que dez vezes menor que o de
Portugal.
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ANEXO 1
Principais conceitos dos Tratados Internacionais sobre Drogas
Convenção Única de 1961 sobre Estupefacientes71,72
Cultivo

cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta de cannabis

Estupefaciente

cualquiera de las sustancias de las Listas I y II, naturales o sintéticas

Tráfico ilícito

cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes, contrarios a las disposiciones de la presente
Convención

Importación e

en sus respectivos sentidos, el transporte material de estupefacientes de un Estado a otro o

exportación

de un territorio a otro del mismo Estado

Fabricación

todos los procedimientos, distintos de la producción, que permitan obtener estupefacientes,
incluidas la refinación y la transformación de unos estupefacientes en otros

Preparado

una mezcla, sólida o liquida, que contenga un estupefaciente

Producción

separación del opio, de las hojas de coca, de la cannabis y de la resina de cannabis, de las
plantas de que se obtienen

Previsão de

Las Partes prohibirán la producción, fabricación, exportación e importación, comercio,

sanção

posesión o uso de tales estupefacientes, si a su juicio las condiciones que prevalezcan en
su país hacen que sea éste el medio más apropiado para proteger la salud y el bienestar
públicos, con excepción de las cantidades necesarias únicamente para la investigación
médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se
realicen bajo la vigilancia y fiscalización de la Parte o estén sujetos a su vigilancia y
fiscalización directas.

Fiscalización

Artigo 28, 1. Si una Parte permite el cultivo de la planta de la cannabis para producir

de la cannabis

cannabis o resina de cannabis, aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscalización
establecido en el artículo 23 para la fiscalización de la adormidera. 2. La presente
Convención no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente
a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas. 3. Las Partes adoptarán las medidas
necesarias para impedir el uso indebido o tráfico ilícito de las hojas de la planta de la
cannabis.

Licencia para

Las Partes exigirán que el comercio y la distribución de estupefacientes estén sometidos a

comercio y

licencia, excepto cuando dicho comercio o distribución lo realice una empresa o empresas

distribución

del Estado.
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Posesión de

las Partes solo permitirán la posesión de estupefacientes con autorización legal

estupefacientes
Lucha contra

Artigo 35 Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional, legal y

el tráfico

administrativo, las Partes: a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la

ilícito

acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán designar un servicio
apropiado que se encargue de dicha coordinación; b) Se ayudarán mutuamente en la lucha
contra el tráfico ilícito de estupefacientes; c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las
organizaciones internacionales competentes de que sean miembros para mantener una
lucha coordinada contra el tráfico ilícito; d) Velarán por que la cooperación internacional
de los servicios apropiados se efectúe en forma expedita; e) Cuidarán que, cuando se
transmitan de un país a otro los autos para una acción judicial, la transmisión se efectúe en
forma expedita a los órganos designados por las Partes; este requisito no prejuzga el
derecho de una Parte a exigir que se le envien las piezas de autos por via diplomática; f)
Proporcionarán, si lo consideran apropiado, a la Junta y a la Comisión por conducto del
Secretario General, además de la información prevista en el artículo 18, la información
relativa a las actividades ilícitas de estupefacientes dentro de sus fronteras, incluida la
referencia al cultive, producción, fabricación, tráfico y uso ilícitos de estupefacientes; y
«g) En la medida de lo posible, proporcionarán la información a que se hace referencia en
el apartado anterior en la manera y en la fecha que la Junta lo solicite; si se lo pide una
Parte, la Junta podrá ofrecerle su asesoramiento en su tarea de proporcionar la información
y de tratar de reducir las actividades ilícitas de estupefacientes dentro de las fronteras de
la Parte.»
Artigo 36
a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las Partes se obliga a adoptar
las medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, extracción,
preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta,
despacho de cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte,
importación y exportación de estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta
Convención o cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en
infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren como delitos si
se cometen intencionalmente y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada,
especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso
indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de
declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o
de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento,
rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 38.
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Autorización

Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda Parte podrá reservarse el derecho de

temporária

autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios: a) El uso del opio con fines casi
médicos; b) El uso del opio para fumar; c) La masticación de la hoja de coca; d) El uso de
la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis con fines no
médicos; y

Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 197173
Preparado

i) Toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, que contenga una o mas sustancias
sicotrópicas, o ii) Una o más sustancias sicotrópicas en forma dosificada

Exportación

en sus respectivos sentidos, el transporte material de una sustancia sicotrópica de un Estado

e

a otro Estado

importación
Fabricación

todos los procesos que permitan obtener sustancias sicotrópicas, incluidas la refinación y la
transformación de sustancias sicotrópicas en otras sustancias sicotrópicas. El término incluye
asimismo la elaboración de preparados distintos de los elaborados con receta en las farmacias

Tráfico

fabricación o el tráfico de sustancias sicotrópicas contrarios a las disposiciones del presente

ilícito

Convenio

Limitación

1. Cada una de las Partes limitará el uso de las sustancias de la Lista I según lo dispuesto en

del uso a los

el artículo 7. 2. Salvo lo dispuesto en el artículo 4, cada una de las Partes limitará a fines

fines
médicos y

médicos y científicos, por los medios que estime apropiados, la fabricación, la exportación,
la importación, la distribución, las existencias, el comercio, el uso y la posesión de las
sustancias de las Listas II, III y IV. 3. Es deseable que las Partes no permitan la posesión de

científicos

las sustancias de las Listas II, III y IV si no es con autorización legal.

Previsão de

a) A reserva de lo dispuesto en su Constitución, cada una de las Partes considerará como

Sanção

delito, si se comete intencionalmente, todo acto contrario a cualquier ley o reglamento que
se adopte en cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Convenio y dispondrá lo
necesario para que los delitos graves sean sancionados en forma adecuada, especialmente
con penas de prisión u otras penas de privación de libertad. b) No obstante, cuando las
personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos delitos, las
Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o, además de
sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación
y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20.
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Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e
Substâncias Psicotrópicas de 198874
Tráfico ilícito

Artigo 1, m) Por "tráfico ilícito" se entiende los delitos enunciados en los párrafos 1 y 2 del
artículo 3 de la presente Convención;
Artigo 3
1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como
delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:
a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la
venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío,
el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier
estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961,
en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971;
ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de
producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la
Convención de 1961 en su forma enmendada;
iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica con
objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i);
iv) La fabricación, el transporte o la distribución de equipos, materiales o de las sustancias
enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo,
la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para
dichos fines;
v) La organización, la gestión o la financiación de alguno de los delitos enumerados en los
precedentes apartados i), ii), iii) o iv);
b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de
alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente
párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir
el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión
de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;
ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el
movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a
sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad
con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos;
c) A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su
ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de
recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de
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conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito
o delitos;
ii) La posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro
II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la
fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales fines;
iii) Instigar o inducir públicamente a otros, por cualquier medio, a cometer alguno de los
delitos tipificados de conformidad con el presente artículo o a utilizar ilícitamente
estupefacientes o sustancias sicotrópicas;
iv) La participación en la comisión de alguno de los delitos tipificados de conformidad con
lo dispuesto en el presente artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la
tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en
relación con su comisión.
2. A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su
ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias
para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan
intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias
sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961,
en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.

Estupefaciente cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por
el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes

Producto

los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito
tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3

Sustancia

cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las Listas

sicotrópica

I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971

Regulação do

Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las

Cultivo

plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de
adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas
que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten deberán respetar
los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos
tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección
del medio ambiente.

Previsão de

Artigo 3

Sanção

4. a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los delitos tipificados de
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo se apliquen sanciones proporcionadas a
la gravedad de esos delitos, tales como la pena de prisión u otras formas de privación de
libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso.
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b) Las Partes podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo, que, como complemento de la declaración de culpabilidad
o de la condena, el delincuente sea sometido a medidas de tratamiento, educación,
postratamiento, rehabilitación o reinserción social.
c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones
de carácter leve, las Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por
la aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción
social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento.
d) Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la
condena por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo o
como complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha condena, disponer
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social del
delincuente.
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ANEXO 2

Fonte: La classification du rapport Pelletier (1978), citado por Caballero e Bisiou, 2000.
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Fonte: Rapport au Secrétaire d’État à la santé, Bernard Roques, La dangerosité des drogues,
E. Odile Jacob, La Doc. fr., 1999, citado por Caballero e Bisiou, 2000.
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