
TEMA: ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DA LEGALIZAÇÃO DAS 

DROGAS 

 A questão da legalização das drogas vem sendo amplamente discutida 

pelos meios de comunicação, todavia, sempre através de uma perspectiva 

sociológica, política ou médica. Concentram-se muitas energias no “porquê” 

e pouquíssimas no “como”. 

 Tratando-se de uma proibição legal, é fundamental, a qualquer pessoa 

que planeje aprofundar-se no debate, um mínimo de conhecimento jurídico 

acerca do tema. 

 A presente aula visa, portanto, disponibilizar ao leigo maior 

conhecimento sobre como funciona a criminalização das drogas no Brasil, 

como está sendo o processo de legalização no mundo e quais são as 

possibilidades para o Brasil, dado o nosso particular sistema jurídico. 

 A mesma será ministrada no formato de seminário, divido em três 

módulos de aproximadamente uma hora de duração. Ao final de cada 

módulo, será reservado algum tempo para perguntas e debates. 

 

I – O BRASIL HOJE LEI DE DROGAS BRASILEIRA (Nº 

11.343/2006).: 

 No primeiro módulo será abordada a situação atual da legislação 

brasileira, em especial a lei nº 11.343/2006 (“Lei de Drogas”) e a portaria nº 

344/1998 do Ministério da Saúde (“Lista da ANVISA). 

 Inicialmente será analisada a própria definição de “droga”, assim 

como o mecanismo de inclusão/exclusão de substâncias na lista de proibidos. 



 Após definirmos o objeto, faremos uma diferenciação entre os 

agentes, isto é, a distinção entre o usuário e o traficante, destrinchando, 

separadamente, nas duas hipóteses: sua definição; as penas aplicadas e as 

consequências de seu não cumprimento; e como funcionam os 

procedimentos processuais.  

 Veremos, também, como funciona o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas Sobre Drogas (Sisnad), responsável pelas políticas públicas para 

prevenção e tratamento de usuários.  

 

II – LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS NO MUNDO: 

 

 Ultrapassado o exame do funcionamento da criminalização no Brasil, 

passaremos para a legalização propriamente dita. Porém, antes de abordar o 

procedimento em nosso país, exploraremos como alguns países pioneiros 

estão fazendo. Considerando os objetivos deste curso e suas limitações 

quanto ao tempo disponível, concentraremos nossas atenções nos exemplos 

de EUA e Portugal. 

 A seguir serão esmiuçadas quais os diferentes caminhos que, cada um 

dos três poderes da república, podem tomar para proceder-se a legalização: 

uma mudança legislativa, ou seja, uma nova lei; uma mudança executiva, 

alterando-se a lista de substâncias proibidas pelo Ministério da Saúde; ou 

uma mudança judiciária, através de uma declaração de inconstitucionalidade 

(da atual lei de drogas) pelo Supremo Tribunal Federal. 

 



III – JULGAMENTO DO RECURSO EXTRARDINÁRIO Nº 635.659 

NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

  

 Diante do atual cenário político, onde não se vislumbra qualquer 

possibilidade de alteração legislativa ou executiva, o Supremo Tribunal 

Federal tomou certa dianteira, com a análise do Recurso Extraordinário nº 

635.659. 

 Neste julgamento está se discutindo a inconstitucionalidade do artigo 

28 da Lei nº 11.343/06, isto é, se a posse de drogas para uso pessoal pode ou 

não ser considerado crime. 

 Este julgamento pode, efetivamente, mudar o Brasil.  

 Analisaremos o caso em si, quais os fundamentos legais do pedido, 

quais são os fundamentos em contrário e, principalmente, os votos que já 

foram proferidos.   

 

IV – FONTES: 

 

Código Penal Brasileiro 

Constituição da República Federativa do Brasil 

http://www.stf.jus.br 

hhttp://www.tjrj.jus.br 



https://www.mpp.org/states/ 

https://medicalmarijuana.procon.org/ 

http://www.ncsl.org 

http://learnaboutmarijuanawa.org 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/642/PolicyProfile_

Portugal_WEB_Final_289201.pdf 

 

 

 


