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Usuário de drogas: Criminoso ou paciente? 

 RESUMO 

O artigo 28 da lei de drogas caracteriza a conduta de consumo de drogas 

ilícitas como crime. A grande discussão está em saber se a conduta de consumo 

realmente caracteriza um crime ou se a pessoa estaria apenas fazendo uso de sua 

autonomia da vontade. Não se pretende neste estudo analisar a legalização das 

drogas, mas sim, pretende-se buscar uma alternativa a criminalização, para que 

usuários de drogas, pacientes com dependência química, oferecendo-lhes 

tratamento de saúde ao invés de tratamento criminal. 

INTRODUÇÃO 

Analisando um panorama geral desde a criminalização das drogas pudemos 

observar, do contrário do que se era pretendido, o aumento do uso de drogas com o 

decorrer dos anos. O Brasil trava uma guerra onde não há vencedores.  

A lei de drogas, prevê que o toxicodependente tenha tratamento de saúde e 

que exista o apoio a ele e a seus familiares, porém com a criminalização da droga, o 

usuário passa a não procurar tratamento, pois buscar tratamento seria admitir à 

todos que é um viciado, logo, declarar a todos que é um criminoso, coisa que 

nenhum usuário quer demonstrar.  

Pode-se então observar a atualidade do tema, com o julgamento do R.E 

635659, julgado em agosto de 2015, que a constitucionalidade, ou não, do citado 

artigo já está sendo colocada em pauta para discussão.  

OBJETIVOS 

• Analisar se existiu o aumento do consumo em países onde o uso de droga 

não seja crime. 

• Verificar a efetividade e a eficácia do artigo 28 da lei 11343/06. 

• Encontrar alternativas a criminalização 

METODOLOGIA 

          Utiliza-se neste trabalho o chamado método dedutivo que pensa os problemas 

em um movimento lógico descendente, ou seja, a partir de uma premissa maior 



considerada, submete-se uma segunda premissa e pela lógica, chega-se a uma 

conclusão. 

          Neste projeto as fontes de pesquisa são todas bibliográficas, pois, como se 

faz a análise de uma lei e de sua efetividade, deve-se examinar todas as facetas de 

tal lei, verificando o motivo de sua criação e sua intenção, através da revisão literária 

sobre o assunto e estudando a lei 11343/06 em seu artigo 28 em si, podemos 

encontrar premissas maiores e comprovadas, para a partir do questionamento lógico 

destas, chegar a uma conclusão. 

DESENVOLVIMENTO 

Pode se considerar que o artigo de número 28 da lei 11343/06 fere o artigo 5º, 

X da Constituição Federal, onde versa que a intimidade é inviolável, logo, o Estado 

criminalizar aquele que faz uso de uma substância que acredita ser boa para si, está 

ferindo o mencionado artigo, pois a vida privada é inviolável, assim como aquele que 

faz a ingestão de bebidas alcoólicas não estão constrangendo ninguém, a 

intervenção do Estado na vida do particular deve ser mínima: 

 “O princípio da intervenção mínima 

consiste que o Direito Penal só deve ser aplicado 

quando houver extrema necessidade, mantendo-

se como instrumento subsidiário (ultima ratio) e 

fragmentário. (Capez, Fernando. Curso de Direito 

Penal, vol. 1, 2012)” 

 Ferindo o princípio citado estaríamos ferindo o princípio da dignidade da 

pessoa humana, percebemos neste ponto então, que o usuário, mesmo não sendo 

traficante recebe o tratamento penal, ferindo o princípio da proporcionalidade que 

como já mencionava Montesquieu: “É evidente que, para o bem da segurança 

pública, dever-se-ia estabelecer alguma diferença entre as penas”. 

 Um dos grandes medos que a política de descriminalização desperta nas 

pessoas é a questão do aumento no consumo, defende-se que com a 

descriminalização o acesso a droga seria mais fácil, despertando assim a 

curiosidade de novos usuários e o aumento no consumo dos que já faziam uso, 



porém, de acordo com a experiência de Portugal, esse medo não se convalidou, 

ainda no mesmo estudo diz DOMOSŁAWSKI: 

“Esta crença e suportada na experiência de 

Portugal onde a descriminalização não levou a 

um aumento dessa acessibilidade. Quanto ao 

consumo, enquanto que se verificou um 

aumento para certas drogas e em 

determinadas faixas etárias em Portugal, um 

aumento comparável ocorreu em países em 

que o consumo de drogas é criminalizado.” 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

          A pesquisa ainda não apresentou nenhuma conclusão ou resultado, porém, 

percebe-se a dificuldade em encaixar as conclusões teóricas na realidade fática, 

pois a grande quantidade de problemas sociais que temos em nosso país torna 

difícil qualquer medida que tentamos adequar, hora por questões financeiras, 

questões culturais, surgindo até questões de extensão do país, que serão todas 

consideradas na pesquisa. 

Espera-se que este trabalho contribua para que haja reflexões quanto aos 

direitos humanos dos toxicodependentes, para que se busque alternativas mais 

humanas e que efetivamente recuperem o usuário para que o mesmo retorne ao 

convívio social. 
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