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Em 2009, pouco antes da reunião decianual da 
ONU para revisão de sua política de drogas, 
realizada em Viena, o Senado mexicano des-
penalizou a posse de drogas para uso pessoal, 
limitando certas quantidades de acordo com 
a substância em questão. Para a marijuana, 
5 gramas, para a cocaína e heroína, 500 mili-
gramas. Na reunião em questão, a Comissão 
Latino-Americana Sobre Drogas e Democracia 
- da qual fazem parte os ex-presidentes do 
México, Ernesto Zedillo, da Colômbia, Cesar 
Gaviria, e do Brasil, Fernando Henrique Car-
doso, mais duas dezenas de personalidades 
- propõe que a América Latina deixe de ser so-
mente um continente problemático, assolado 
pela violência do narcotráfico, e se torne, por 
suas especificidades, laboratório de políticas 
alternativas no enfrentamento às drogas.

E parece realmente que o continente desper-
tou para seu papel de protagonista no assunto. 
Ainda naquele ano, a Corte Constitucional 
Argentina também despenalizou a posse de 
drogas. Tais iniciativas vieram se somar às 
experiências do Peru e da Costa Rica, que há 
alguns anos adotam políticas liberais quanto 
ao uso. 

Este ano o continente se mostrou um celeiro 
de boas notícias. O presidente da Guatema-
la, Otto Pérez Molina, se tornou o primeiro 
presidente em exercício a se declarar favorável 
à legalização de todas as drogas. Com a brutal 
repressão e quase guerra civil que ocorre no 
México, fomentada pelos dólares do irmão 
do Norte, parte do narcotráfico migrou para 
países da América Central, como El Salvador, 
Honduras e Nicarágua, entre outros. Nestes 
países, gangues disputam o poder sobre as 
rotas até o mercado estadunidense, fazendo 
os números de homicídios explodirem nas últi-
mas década. Honduras, por exemplo, ostenta a 
deletéria marca de 82 mortes violentas a cada 
100.000 habitantes.

Levando o tema para a Cúpula das Américas, 
Molina - embora tenha conseguido que seu pa-
res salvadorenhos, nicaraguenses e hondure-
nhos concordassem em discutir alternativas de 
enfrentamento ao tráfico na região - viu Barack 
Obama fugir deste debate, mas avisou que 

a Guatemala discutirá abertamente o tema, 
sem consulta ou interferência dos EUA, pois 
segundo ele, “si se despenalizan las drogas, se 
acaban los carteles”.

E, no mês em que o presidente uruguaio José 
Mujica surpreendeu o mundo ao anunciar o 
plano de regular a venda estatal de canábis e 
legalizar (leia-se “colocar sob lei específica”) 
a produção e consumo da erva (ver página 23),  
a Corte Constitucional da Colômbia, que em 
1974 já havia declarado inconstitucional a cri-
minalização do usuário, determinou que cida-
dãos flagrados com até 1 grama de cocaína e 
20 gramas de canábis não sejam mais detidos, 
com base na interpretação de que a proibição 
do uso e do porte de uma dose pessoal de 
qualquer substância fere os direitos de autono-
mia e desenvolvimento de personalidade. E, 
enquanto o Secretário da Presidência, 

Alberto Breccia, declarou-se satisfeito com 
suas experiências canábicas ao site La Repu-
blica, dizendo que sentiu “paz, tranquilidade 
e alegria”, o Procurador Geral da Colômbia, 
Eduardo Montealegre, realçou o caráter liber-
tário e não paternalista da decisão: “o Estado 
não tem o direito de dizer a um cidadão o que 
ele deve fazer da sua vida”.  

Boas notícias também brotam em solo nacio-
nal. Desde a apresentação do pré-projeto do 
novo Código Penal, dois meses atrás, se tornou 
comum ouvir nas rodinhas por aí a fatídica 
pergunta: “E aí, legalizou?”. Nós, militantes, e 
até aquele seu amigo mais entendido, ouvimos 
cotidianamente esta questão. A resposta você 
verá mais adiante (página 20), mas adianta-
mos que, como São Tomé, no caso brasileiro 
é preciso ver para crer. O texto do novo Código 
Penal, em seu projeto, efetivamente despenali-
za o usuário. Mas ainda necessita de aprovação 
na Câmara dos Deputados e no Senado, onde 
a batalha com a influente bancada evangélica 
e com os eleitos pelo proibicionismo promete 
ser árdua. 

Talvez o caminho seja o STF, que julgará um 

Recurso Extraordinário que pode decidir pela 
despenalização do uso de drogas (ver página 
20). Na Corte Suprema, as perspectivas de 
outra vitória histórica são mais animadoras. 
Porém, independentemente se por via legisla-
tiva ou por meio judicial, os prognósticos são 
favoráveis. Afinal, ao menos temos a certeza 
de que o tema será debatido em diversas 
instâncias da vida política e cotidiana. 

Há pouco vi a propaganda da campanha orga-
nizada, entre outros, pelo Viva Rio passando 
em nossa maior rede de televisão. À parte 
as críticas que direcionamos a este projeto, 
como a falta de uma discussão sobre o cultivo 
caseiro, é no mínimo inusitado ver a rede do 
Plim-Plim, que deu emprego ao Tropa de Elite 
Rodrigo Pimentel, propagando o oposto da má-
xima do Cap. Nascimento, de que “O usuário 
financia esta porra toda!”. 

Com a mobilização em torno do tema, na Amé-
rica Latina e no mundo (vide as votações em 
novembro no Colorado e em Washington, nos 
EUA), fica cada vez mais claro que a pauta do 
uso pessoal de drogas está querendo passar 
de polêmica a ponto pacífico na busca de saí-
das para o flagelo do narcotráfico. Certamente, 
apenas despenalizar o uso não resolverá os 
problemas decorrentes do comércio ilegal de 
drogas. É um bom início, mas jamais será um 
final. Sem regulação da produção, comércio 
e consumo, qualquer medida estará entre o 
paliativo e o demagógico. 

Se a primavera árabe agitou o Oriente Médio 
e por meio de revoluções alterou significati-
vamente o mapa político mundial, o outono 
está sendo latino-americano, verde e florido, e 
promete muitas emoções. À revelia dos Yanke-
es e seu poder monetário e militar, a América 
Latina busca soluções que não passem ne-
cessariamente pela repressão a seus próprios 
cidadãos, como reza a cartilha da “War on Dru-
gs”. Quando o assunto é a liberdade de escolha 
sobre o próprio corpo, os diferentes sotaques 
se unificam: usar canábis (e outra substância 
qualquer) não pode ser crime, sob pena de 
grave lesão aos direitos humanos. 

AMÉM! Que assim seja!

Um brado ecoa na América Latina: usuário não é criminoso!
Flores de Outono

Por Mauro Leno - Ilustração Jahbaa The Hut

Lição de Casa
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Pela primeira vez o Congresso argentino debate a possibili-
dade de deixar de perseguir os usuários de drogas e o cul-
tivo caseiro de maconha. As três principais forças políticas 
na Câmara dos Deputados entraram em acordo sobre um 
projeto de lei para descriminalizar o porte de drogas para 
consumo pessoal, só permanecendo passível de punição a 
posse para venda. Também não seria crime o uso na rua, 
desde que não induza menores ao consumo.

O projeto começou a ser discutido no Plenário de 
Comissões do Senado argentino nos primeiros dias de 
junho, e contou com a presença de ex-funcionários, 
ativistas canábicos, especialistas e membros da Justiça. O 
conhecido juiz do Supremo Raul Zaffaroni, consultado sobre 
a necessidade de mudar a lei para descriminalizar o porte 
de drogas, após a sentença da Corte Suprema de 2009, de-
clarou que “a lei (antiga) ainda está vigente e a corporação 
policial continua detendo os consumidores”. Esta sentença 
é a que declarou por unanimidade a inconstitucionalidade 
da aplicação de penas aos usuários, com base no artigo 19 
da Constituição do país, que protege as ações privadas dos 
indivíduos. A principal mudança na lei, ao descriminalizar 
o porte de drogas para  uso pessoal e o cultivo caseiro da 
maconha é que seus esforços se centrariam no narcotráfi-
co, sendo que as forças repressivas só poderiam deter uma 
pessoa ou ingressar na sua casa com provas 
concretas de comércio.

A fiscal Mónica Cuñarro, que coordenou a Comissão de 
Políticas Públicas sobre Drogas, aconselhou os deputados 
a acompanharem a reforma que permite o cultivo caseiro 
de maconha e a despenaliza, transferindo a questão para 
a área de saúde. Graciela Touzé, da Associação Civil Inter-
câmbios, destacou que “os casos de consumo problemático 
devem ser abordados de uma perspectiva social e sani-
tária”. Ricardo Paveto, da Associação de Redução de Danos 
da Argentina (Arda), se referiu à atual lei ao declarar que 
“há drogas que fazem mal, mas leis que fazem pior”. Para 
ele, o usuário herdou o estigma do louco: “é perigoso, é 
incapaz e deve ser encarcerado (...) É (preciso) aceitar o 
sujeito e sua singularidade clínica, não atendemos doenças, 
atendemos pacientes. A única forma de diálogo possível 
com a população afetada é a detenção?”, questionou.

Alex Freyre, conhecido por sua militância a favor da lei 
de matrimônio igualitário, contou que há vinte anos foi 
diagnosticado com HIV e que passou por momentos em que 
não teria conseguido comer se não fosse pela maconha. 
“Tenho que fumar às escondidas? Quantas garrafas são ne-
cessárias para determinar que um deputado seja alcoóla-
tra? Fala-se do consumo de drogas como se fosse algo 
alheio. Não discutamos os detalhes da descriminalização 
com hipocrisia”, pediu.

Com a aparição de novos conflitos políticos e econômicos na 
agenda, o governo que possui a maioria dos deputados, de-
cidiu prolongar a discussão sobre a descriminalização para 
ampliar o consenso social e dentro da própria bancada. 
Aguardamos que os tempos políticos sejam favoráveis para 
um debate que amplie direitos em um tema 
tão controverso.

Argentina Uruguai

O Congresso 
argentino se 

prepara para 
descriminalizar 

o porte de drogas

O governo 
uruguaio está 
prestes a 
legalizar 
a maconha
Por Juan VazPor Alejo Alvarado

No dia 20 de junho deste ano, o governo uruguaio nos 
surpreendeu com o anúncio do plano emergencial de 15 
pontos para combater a insegurança, o delito, a violência 
e o uso do crack, principalmente entre a população mais 
jovem. Dentre essas medidas se encontra a separação dos 
mercados de drogas, e para isso o Poder Executivo levantou 
a proposta de legalização e regulamentação da produção, 
distribuição e venda de canábis por parte do Estado. 
Embora esta proposta ainda careça de um projeto de lei 
concreto, através da coletiva de imprensa e nossa poste-
rior conversa com os ministros do governo que assistem a 
proposta, podemos tirar algumas conclusões:
 
1. Sem dúvida alguma a política de drogas do Uruguai 
caminha rumo à legalização da canábis.
 
2. A política exterior do Uruguai no assunto drogas será an-
tiproibicionista e este país pressionará a favor da legaliza-
ção em todos os fóruns internacionais em que participar.
 
3. Que, dada a situação regional e até que esta seja 
alterada, o Estado viu mais viável, regulamentar o seu con-
trole da produção e venda de canábis, do que regulamentar 
o autocultivo.
 
Consultada, a presidente da Associação de Estudos da 
Canábis no Uruguai, Laura Blanco, se manifestou: “Para 
nós esta proposta fornece a base para uma discussão mais 
profunda sobre a legalização da canábis, onde o Estado 
toma uma sólida posição que aumenta o nível da discussão 
e acaba por beneficiar-nos, uma vez que já não debater-
emos mais se legalizaremos ou não, e sim como vamos 
implementar essa legalização”. Perguntada acerca de como 
a comunidade canábica recebeu a notícia, ela responde: 
“Em geral vemos uma reação impulsiva, de decepção, já 
que o autocultivo e os clubes sociais de canábis, as duas 
principais reivindicações do movimento canábico local, não 
estavam incluídas na proposta original. No entanto, nenhu-
ma das alternativas foi rejeitada por completo, de maneira 
que vamos redobrar nossos esforços para garantir que 
ambas sejam incorporadas ao futuro projeto”. Assim como 
anunciou a presidenta da AECU, os canabistas uruguaios 
organizaram uma bem nutrida agenda de eventos, reuniões 
de ativistas, degustações regionais e a primeira copa 
canábica do país, que teve ampla repercussão na imprensa, 
maximizando a visibilidade dos coletivos de cultivadores.
 
O Poder Executivo cumpriu sua palavra e no dia 8 de agosto 
apresentou ao Parlamento um projeto com apenas um ar-
tigo, onde o estado assumia o controle de toda a cadeia de 
acesso à canábis, deixando na mão do Poder Legislativo a 
redação da lei. Ao mesmo tempo enfatizava que tanto o auto 
cultivo quanto os clubes de canábis são compatíveis com o 
projeto do Executivo e estariam incluídos na lei.
 
Neste momento o debate proibição vs. legalização perdeu 
o sentido e tanto os atores governamentais como os da so-
ciedade civil se dedicam inteiramente à construção de um 
modelo viável de regulamentação da maconha. Instalaram 
diferentes mesas de trabalho no âmbito da Junta Nacional 
de Drogas, integrando representantes da sociedade civil e 
especialistas de múltiplas áreas, como a política interna-
cional, caso de Martin Jelsma do TNI, e Tamar Todd do DPA, 
passando por exímios geneticistas holandeses até cultiva-
dores fora da lei. Nos próximos dias aguarda-se a presença 
de Steve Rolles (Universidade Bristol, EUA), Colleta Youger 
(WOLA) e Manuel Guzmán Pasto, bioquímico da Universi-
dade Complutense de Madrid.  A estas visitas se somarão a 
do guru do cultivo Jorge Cervantes e Mila Jansen da Polli-
nator, uma autoridade em matéria de extração de tricomas.
 

É neste terreno fértil que está se gestando 
o modelo uruguaio da regulamentação da 

canábis, que certamente virá à luz nos 
próximos meses, para o deleite do 

mundo canábico.
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Enquanto isso, 
no Brasil...

Por Ricardo Nemer

A descriminalização das drogas no país é assunto bastante presente na 
mídia recentemente. No afã do sensacionalismo corriqueiro, a mídia 
muitas vezes associa a maconha a imagens de usuários de crack, tida 
como a droga da morte, soando a trombeta do Apocalipse, com notícias 
carentes de informação e abastadas de especulações do caos. Ao invés 
de informar e esclarecer à população, tiram o foco da importância que o 
debate merece. Tentaremos aqui dissipar a cortina de fumaça 
sobre o assunto.

O ano de 2012 inevitavelmente ficará marcado na História do Brasil 
no que diz respeito à política de drogas e da dignidade humana. Não 
sabemos ainda dizer se para o bem ou para o mal, mas tentaremos 
esclarecer, pois toda vez que sai alguma coisa na mídia, surgem 
mais dúvidas em todas as pessoas que se preocupam com o assunto. 
Recentemente, o panorama político ficou ainda mais propenso a 
modificações na política de drogas no Brasil, pois o presidente do 
Uruguai declarou em plena reunião de cúpula na Rio+20 que o poder 
executivo do Uruguai pretendia regulamentar a produção e venda de 
canábis no país, como medida para melhorar a arrecadação de dinheiro 
para aplicar na saúde e educação de seu povo e na diminuição da 
violência, tirando o monopólio da venda das mãos dos traficantes.
 
Além da campanha “É Preciso Mudar”, que já recebeu mais de 120 
mil assinaturas, levantada pelo Viva-Rio e a Comissão Brasileira sobre 
Drogas e Democracia (veja na página 26), existem atualmente duas 
grandes frentes no que diz respeito à descriminalização. Uma no STF, 
que é o órgão máximo do Poder Judiciário e julga a validade e aplicação 
das leis já existentes, através do RE 635659, cujo relator determinou 
a Repercussão Geral. A outra é por meio de uma comissão de juristas 
nomeada pelo Senado Federal - Poder Legislativo - que formula as leis 
através do processo legislativo, onde poderão ou não aprovar o projeto 
elaborado pela comissão da reforma do Código Penal Brasileiro .

Entenda a descriminalização das drogas proposta pela Comissão de 
Juristas do Novo Código Penal
 
A Comissão de Juristas criada pelo Senado em 10 de agosto de 2011, 
através do requerimento 756/2012 do Senador Pedro Taques (PDT-MT), 
é composta pelos renomados: Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Gilson Dipp, ex-Corregedor Nacional de Justiça; Luiz Carlos dos 
Santos Gonçalves, doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC-
SP e Procurador Regional da República; professor Luiz Flávio Gomes, 
magistrado aposentado, doutor em Direito Penal pela Universidade 
Complutense de Madri/Espanha e mestre em Direito Penal pela 
Universidade de São Paulo, bem como outros Juízes, Promotores e 
Defensores Públicos - pessoas com notável saber jurídico.

Em sua proposta, a Comissão baseou-se na tendência mundial de 
descriminalização do uso e na necessidade de diminuir o número de 
prisões equivocadas de usuários pelo crime de tráfico, ocasionadas com 
a Nova Lei de Drogas de 2006, que na prática ainda mantém usuários 
presos como traficantes por falta de critérios objetivos, diferente de 
como hoje é feito em Portugal e Holanda, que descriminalizaram o uso e 
criaram critérios de distinção entre usuário e traficante.

Para isso tais juristas estabeleceram uma quantidade máxima de 
droga a ser encontrada com o acusado: o equivalente a cinco dias 
de uso. Como a quantidade média diária varia conforme a droga, o 
texto estabelece que serão utilizadas as definições feitas através de 
regulamentação da Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária).

Vale lembrar que tal presunção é relativa, pois continuará cabendo 
ao juiz a interpretação se o caso é de tráfico ou uso, valendo o 
critério apenas para não se cometerem abusos e encarceramentos 
desnecessários, pois quem possui a quantidade permitida pode traficar 
e quem tem mais que o permitido pode jamais praticar a circulação da 
droga.

O texto aprovado pela comissão deixa de classificar como crime o uso de 
qualquer droga, assim como a compra, porte ou depósito para consumo 
próprio. A única exceção em que o uso de drogas será crime é quando 
ele ocorrer na presença de crianças ou adolescentes, 
ou nas proximidades de escolas e outros locais em que eles se 
concentrem. Nesse caso, as penas seriam aquelas aplicadas atualmente 
ao uso comum, já previstas no art. 28, da lei 11.343/2006, qual seja, 

advertência sobre os efeitos das drogas, 
prestação de serviços à comunidade e o 
comparecimento obrigatório a programa ou 
curso educativo e a suspensão condicional do 
processo - o usuário continuaria tecnicamente 
primário. A comissão também aprovou a 
diminuição da pena máxima para o preso por 
tráfico. Hoje são de 5 a 15 anos de prisão e a 
proposta estabelece de 5 a 10.

Dos 9 juristas presentes de um total de 15 da 
comissão, apenas o relator, o procurador da 
República Luiz Carlos Gonçalves, votou contra 
a descriminalização. Para ele, o fato de o 
usuário não ser punido acabará estimulando 
que ele seja considerado pela Polícia e pela 
Justiça um traficante, o que aumentaria 
o encarceramento - exatamente o efeito 
contrário que a comissão pretende atingir.

No nosso humilde entendimento, não assiste 
razão o voto divergente, uma vez que isso 
já vem ocorrendo com aplicação da lei 
existente, que não distingue objetivamente 
quem trafica de quem usa, e a proposta, 
além de descriminalizar, propõe-se a fazer 
tal distinção. A proposição da preservação de 
menores também não nos parece equivocada 
ou absurda, pois o uso responsável de 
entorpecentes deve ser para adultos e é 
obrigação de todo usuário usar sua liberdade 
com responsabilidade social .

A proposta já foi aprovada no início de 
setembro pela Subcomissão Especial de 
Crimes e Penas da Câmara, vinculada à 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - não 
só a descriminalização, bem como as demais 
alterações e inovações no Código Penal - e 
posteriormente será enviada para aprovação 
nas duas casas (Congresso e Senado). 
Infelizmente, ainda teremos que aguardar a 
vontade política de levar o tema a plenário e 
apenas depois, sendo aprovada, será enviada à 
Presidente para sancionar ou vetar 
a referida lei.
 

Entenda a descriminalização das drogas que 
pode ocorrer via Poder Judiciário

O tema no Poder Judiciário é discutido no 
Recurso Extraordinário (RE) 635659, que 
protesta contra acórdão do Colégio Recursal 
do Juizado Especial Cível de Diadema (SP) 
que, com base na Lei de Tóxicos, manteve a 
condenação de um usuário, que estava em 
presídio de segurança máxima, à pena de dois 
meses de prestação de serviços à comunidade, 
por portar dentro de uma cela uma mutuca de 
maconha.

O artigo 5º da nossa Constituição Federal 
nos assegura o direito à intimidade e à vida 
privada, ou seja, desde que não seja em 
público e não cause lesão a terceiros, não 
pode ser considerado crime. A Defensoria 
Pública justifica sua posição argumentando 
que o porte de drogas para uso próprio 
não afronta a chamada saúde pública, mas 
apenas, em alguns casos, a saúde pessoal do 
próprio usuário. Se o direito penal não pune 
a autolesão ou o suicídio, não seria razoável 
e tampouco proporcional punir o usuário por 
utilizar drogas.
O processo foi declarado pelo Ministro 
Gilmar Mendes como de repercussão geral. 
A Repercussão Geral é um instrumento 
processual inserido na Constituição Federal 

de 1988, por meio da Emenda Constitucional 
45, conhecida como a Reforma do Judiciário. 
O objetivo desta ferramenta é possibilitar 
que o Supremo Tribunal Federal selecione os 
Recursos Extraordinários que irá analisar, de 
acordo com critérios de relevância jurídica, 
política, social ou econômica. 

O uso desse filtro recursal resulta numa 
diminuição do número de processos 
encaminhados à Suprema Corte. Uma vez 
constatada a existência de repercussão geral, 
o STF analisa o mérito da questão e a decisão 
proveniente dessa análise será aplicada 
posteriormente pelas instâncias inferiores 
- em casos idênticos o efeito da decisão é 
“erga omnes”, ou seja, vale a todo usuário de 
drogas e não somente ao caso do recorrente 
no processo.

No dia 5 de junho foram aceitas como figura de 
terceiros interessados e parte na ação, como 
figura de “amicus curiae”, que traduzindo o 
juridiquês seria o amigo da corte, entidades 
organizacionais que possuem por objeto social 
interesse no resultado da causa em questão. 

Para nossa sorte, as instituição civis aceitas 
no processo foram: Viva Rio, em conjunto 
com a Comissão Brasileira Sobre Drogas e 
Democracia (CBDD), a Associação Brasileira 
de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos 
(ABESUP), o Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais (IBCCRIM), o Instituto de Defesa do 
Direito de Defesa (IDDD) e a Conectas Direitos 
Humanos, juntamente com o Instituto Sou da 
Paz, Instituto Terra Trabalho e Cidadania (ITTC) 
e a Pastoral Carcerária. 

Considerada a natureza das instituições 
civis aceitas no processo, todas defendem 
a descriminalização das drogas como 
questão de direitos humanos e redução do 
encarceramento aos pobres. Pelo regimento 
interno do STF todas as associações terão 
direito a sustentar seus argumentos a favor da 
descriminalização pelo prazo de 15 minutos 
e após as argumentações e fundamentações 
jurídicas haverá votação pelo plenário da nossa 
Máxima Corte.
 
O caso a ser julgado neste recurso,  por 
conta de atraso e  delongas no julgamento 
do mensalão, já prescreveu em agosto, 
mas esperamos que o STF, tratando-se de 
repercussão geral,  pelo princípio da economia 
processual, assim como pela relevância da 
questão, ainda que o objeto do recurso tenha 
sido prejudicado, julgue a causa.
A tendência, caso não seja julgado este 
recurso extraordinário, é que se levará mais 
tempo  para que outro caso de  consumo de  
drogas seja “pincelado” pela corte, pois assim 
já reconheceu a relevância para todos os 
cidadãos acerca da presente questão.

Brasil Linha do tempo da
lei de drogas no Brasil 

Se o direito penal não pune 
a autolesão ou o suicídio, não 
seria razoável  e tampouco 
proporcional punir o usuário 
por  utilizar drogas

1830 
A primeira legislação proibindo a canábis no 
mundo é brasileira! Trata-se de uma postura 
da Câmara Municipal do Rio de Janeir que 
punia com multa os vendedores e com prisão 
os apreciadores do “pito de pango”. 

1911-1915
Durante conferência em Xangai e Washington, 
representantes brasileiros equipararam a 
canábis ao ópio, contribuindo para a criação 
de um mito. Dr. Pedro Pernambuco foi um dos 
“especialistas” que tiveram papel fundamental 
na proscrição da planta.

1930
Embora um decreto de 1921 já dispusesse 
sobre a proibição de determinadas plantas, 
somente em 1930 a canábis é  realmente 
proibida no Brasil. Em 1938, a pena para o 
usuário era de um a quatro anos de prisão e 
multa. Para tráfico, de um a cinco anos, com 
agravantes.

1971
Na época da ditadura militar, temos um 
recrudescimento das políticas contra drogas, 
no ensejo das convenções sobre drogas da 
ONU. Ocorre a equiparação do usuário ao 
traficante, ambos sujeitos agora a penas de um 
a seis anos de reclusão.  

1988
 A Constituição Federal fortaleceu o caráter 
repressivo do Estado brasileiro no tocante às 
drogas, incluindo o tráfico entre os crimes 
hediondos e aumentando significativamente 
a pena tanto para o usuário como para o 
traficante. 

2002
Como podemos ver, nestes anos de forte 
repressão, o tráfico de drogas só aumentou, 
assim como a violência, e se tornou um 
verdadeiro flagelo. Mas se tornou também 
mais lucrativo. Mesmo diante das evidências, o 
poder legislativo aprova um novo enrijecimento 
nas penas de traficantes e usuários.

2006
Após ter vetado parte da lei de 2002, o governo 
Lula lança uma nova lei, considerada por 
muitos um avanço, pois descriminaliza o 
usuário de drogas. No entanto, não abarca 
o cultivo caseiro e insiste em endurecer as 
penas para o tráfico, abarrotando ainda mais 
as prisões.

2012/13
A reforma do Código Penal sinaliza mudanças. 
Resta saber de fato quais serão e quando virão.
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La lucha 
sigue, 

pero no 
mucho

Por Lígia Roca

A América Latina vive um momento de efervescência a respeito da 
regulamentação da maconha. A Europa passou por esse êxtase na 
década anterior e continua lutando hoje pela plenitude dos direitos 
canábicos. Holanda, Portugal e Espanha lideraram as mudanças e 
avançaram significativamente nos debates. No caso específico dos 
espanhóis, as maiores conquistas são o cultivo caseiro e uso pessoal 
em lugares privados. Nem por isso representa um modelo ideal, já que 
a posse e a comercialização seguem proibidas. Boa parte da sociedade 
ainda é contrária a qualquer tipo de legalização e apoia leis e punições 
mais rígidas para os usuários, apesar de 27,7% da população entre 15 
e 64 anos alegar já haver consumido maconha pelo menos uma vez, 
segundo pesquisa de 2007 do Instituto Nacional de Estatística e do 
Observatório Espanhol sobre Drogas.

A ratificação do Convênio de Genebra de 1936 marca o início da 
onda proibicionista, em que todos os países se prontificaram a criar 
leis para impedir o uso de drogas, inclusive a Espanha. Depois do 
golpe franquista, a preocupação da ditadura estava concentrada 
em insurgências políticas e sociais, não em umas poucas minorias 
inofensivas que fumavam maconha. Até que esse panorama se 
inverteu. Os consumidores de maconha dos anos 70 eram estudantes 
universitários, geralmente militantes de partidos de esquerda. A 
mariahuana começou a ser perseguida pelo regime e Franco baixa uma 
lei que criminalizava o consumo público. Em 1992, a Ley de Seguridad 
Ciudadana, ou lei Corcuera, vem para criminalizar também a posse. Era 
o empurrão que os espanhóis precisavam para criar frentes de ativismo 
pró-canábis, como associações militantes, publicações variadas e até 
partidos políticos.

A lei hoje proíbe a venda, o porte e o uso de maconha em lugares 
públicos. A punição aos infratores é administrativa e não penal. Ele 
recebe uma advertência e paga uma multa, que pode variar entre 
300,50€ e 6010€. O cultivo caseiro e o consumo pessoal privado estão 
despenalizados. Porém, a lei parece não estar tão bem escrita. “Nesse 
país não  dizem as coisas direito”, reclama Cristian, cultivador e 
funcionário de uma das 688 growshops espanholas, “dizem que pode 
plantar. Mas não deixam claro quantos pés, qual o limite”. E aqui se 
gera a polêmica ambiguidade. O governo entende que cada pessoa tem 
o direito de plantar a quantia do seu consumo pessoal. Só que essa 
definição é muito vaga. E no fim, a decisão será tanto do julgamento da 
autoridade que confisca quanto do juiz.

Cristian S., nascido em Barcelona, planta desde os 16 anos. Hoje, com 
25, possui um conhecimento avançado sobre cultivo, mas reconhece que 
é preciso estudar muito. “A maior dificuldade no começo é a ignorância. 
Tem gente que entra aqui [na loja] e pensa que basta jogar a semente na 
terra, regar e pronto. É difícil, precisa de dedicação e cuidado, é quase 
um filho. Mas o valor, no fim, é incalculável”. Parte do seu cultivo é 
destinado à avó de 67 anos, paciente de mal de Parkinson. “No começo 
meu avô não gostava, achava errado. Mas com o tempo, a melhora dela 
ficou cada vez mais evidente. Um dia ele me ligou para dizer que minha 
avó estava dançando na sala, sendo que antes ela nem andava”, conta. 
Cristian também está desenvolvendo uma loção de canábis para o sogro, 
que fez tratamento contra um câncer de pele recentemente.

Já o mexicano Bernardo B. plantou algumas vezes, inclusive com 
consentimento e ajuda da mãe, bióloga, que nunca enxergou isso como 
problema. “Para ela, era melhor que eu fumasse maconha derivada 
de fontes seguras do que tivesse que me arriscar para comprar na 
rua”, diz Bernardo. Residente na Catalunha há 5 anos para realizar um 
doutorado, voltou a plantar, mais por diversão do que necessidade de 
fugir do tráfico. “É muito fácil comprar, é muito mais acessível do que no 
México. Tenho muito mais razões para plantar lá do que aqui”, explica.

O autocultivo abriu caminho para os Clubes Sociais Canábicos, os CSC. 
São associações de usuários de canábis que se juntam para plantar 
sua quantia pessoal coletivamente, amparados por brechas legais. 
Cada sócio estipula uma cota de consumo mensal, e o total das cotas 
indica a quantidade que a associação poderá produzir anualmente. 
Existem alguns preceitos, definidos pela Federação das Associações 
Canábicas para caracterizar um clube de cultivo coletivo, como: não ter 
fins lucrativos, admitir apenas usuários habituais de canábis maiores de 
18 anos, usar sócios avaliadores para indicar novos membros, e a erva 
não pode ser difundida fora do clube, nem para terceiros. Quando quer 
comprar, o sócio passa na associação para “recolher” (termo utilizado 

por eles) até seis gramas de maconha diárias. 
Ele pode fumar ali mesmo, geralmente em 
um espaço de convivência destinado para isso. 
Ou levar para fumar em casa. O transporte é 
sempre um momento de ilegalidade, com risco 
de ser parado pela polícia e tomar uma multa. 
E, por isso, as associações recomendam 
fazer o trajeto com a bolsinha nas partes 
íntimas, locais em que o usuário não pode ser 
revistado.

As associações são positivas no sentido de 
combater o comércio ilegal. José Afuera, 
presidente da La Maca, disse que fontes 
policiais atestaram que o preço da maconha 
no mercado negro baixou, o que trouxe uma 
consequência quase esperada: “Fomos 
ameaçados. Ordenaram que fechássemos a 
La Maca”. Ele vê os CSC como um modelo 
viável para combater o tráfico. O problema é 
que não existe uma regulamentação desses 
clubes. Dos 150 existentes na Catalunha, 
apenas 10 fazem parte da FAC. A ideia inicial 
era que os usuários pudessem eliminar 
intermediários existentes no mercado e que 
o preço e a qualidade fossem assegurados. 
Mas as associações foram crescendo e 
algumas se tornando mais um negócio na 
mão de empresários especuladores. Cada 
uma funciona de uma maneira, inclusive em 
relação ao critério de adesão dos sócios. 
Há associações em que basta o passaporte, 
não se confere nem se a pessoa é residente 
na Espanha. “São verdadeiros coffeeshops 
e nós somos contra isso, não queremos 
narcoturismo na Espanha” , diz José. Tanto 
que a La Maca recentemente fez um apelo para 
que o governo catalão formasse uma comissão 
reguladora das associações. A resposta foi 
positiva e em setembro está previsto um fórum 
para dar início aos debates.

Em março desse ano, a Prefeitura de 
Rasquera, no sul da Catalunha, lançou um 
pacote de medidas para combater a crise 
e sanar uma dívida de 1,3 milhão de euros, 
número bastante elevado para o povoado de 
900 habitantes. Dentre elas, estava previsto 
o aluguel de terrenos improdutivos para 
a Associação Barcelonesa Canábica de 
Autoconsumo, a ABCDA, com a finalidade de se 
produzir maconha. Os terrenos são privados, 
mas por estarem parados, a Prefeitura se 
encarrega de dar uma finalidade a eles. E, 
claro, ganha por isso. Mais precisamente, 54 
mil euros mensais que, em dois anos, cobriria 
a dívida pública. Sem contar os empregos 
que geraria, colocando em atividade as 25 
pessoas que recebem auxílio- desemprego em 
Rasquera atualmente.

A polêmica sobre a maconha anticrise foi 
imensa. A população não sabia muito bem 
como se estabeleceria o convênio, como seria 
a produção, como seria a venda. Entre abril e 
março desse ano, a Prefeitura se encarregou 
de realizar palestras para esclarecer que a 
maconha não será vendida fora da sede da 
ABCDA em Barcelona. A situação é promissora 
dentro do panorama de crise em que a 
Espanha vive hoje. Ainda mais em um povoado 
que não tem muito mais de onde garimpar 
recursos além de suas produções de azeite e 
queijo de cabra, como Rasquera.

O cultivo começaria em julho desse ano. Mas, 
segundo Laura Alegre, advogada da ABCDA, 
medidas cautelares abertas pela Advocacia 
Geral do Estado, órgão do Ministério da 
Justiça, suspenderam previamente o projeto. E 
a expectativa de resolução não é inferior a um 
ano. As mudanças acontecem, mas leva tempo.    
 

Brasil
No Brasil, desde 2006, o uso de drogas está 
descriminalizado, porém o usuário flagrado 
pode prestar penas alternativas, como serviços 
comunitários, ou mesmo participar de cursos 
educativos. O mesmo vale para quem cultiva, 
embora dependa do juiz determinar se o 
cultivo era para tráfico ou uso próprio. Sem 
regra clara, o que se vê são centenas de 
usuários sendo condenados por tráfico quando 
era justamente para se desvincular do crime 
que eles cultivavam. Já a pena para tráfico é 
de 5 a 15 anos de prisão, com possibilidade de 
agravos. 

Argentina
A Suprema corte despenalizou o uso e porte de 
drogas em 2009. A lei que previa 2 a 6 anos de 
cadeia continua vigente formalmente, mas sem 
efeito jurídico. Já a pena para o “hermano” 
cultivador é a mesma que para o tráfico: 4 a 
15 anos de gancho. Como nos Estados Unidos, 
uma diferença nas leis nacional e provincial 
faz com que sejam comuns invasões em 
residências de cultivadores. Toda quarta-feira, 
militantes antiproibicionistas se reúnem em 
frente ao Congresso para exigir alterações na 
lei de drogas. 

Uruguai
O Uruguai há muito tempo não persegue os 
usuários. Já para os cultivadores, a pena 
é a mesma que para tráfico, de 20 meses 
a 10 anos, dependendo da quantidade de 
plantas. Apesar de não distinguir o tráfico e 
o cultivo para uso próprio, é uma legislação 
relativamente branda. Espera-se que, com 
as alterações que estão por vir, o Uruguai se 
torne um exemplo de legislação sobre drogas 
para o mundo, ou ao menos um laboratório 
para novas abordagens ao tema. 

Espanha
A Península Ibérica tem a melhor legislação 
sobre drogas da atualidade. Portugal e 
Espanha tiveram o pioneirismo em políticas 
mais humanas e sensatas, e frequentemente 
ganham premiações internacionais por suas 
iniciativas. No país das touradas, o uso privado 
de drogas é liberado. O cultivo também, mas 
cabe ao juiz decidir qual o limite de plantas. 
Já para o tráfico, é uma das legislações mais 
duras da Europa, e pode sentenciar a até 20 
anos e 3 meses. Com bom antecedentes e sem 
agravantes, pode pegar de 1 a 3 anos.

Espanha

Caso Rasquera

Como são hoje as leis 
nestes países?


