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RESUMO 
 

A exposta pesquisa busca raciocinar sobre a indispensabilidade da apuração do instituto da 
descriminalização e legalização do uso, cultivo, venda e distribuição de drogas como forma de 
atenuante de impasses sociais legitimados pela criminalização, de saída para o enfraquecimento do 
crime organizado e baixa no índice e encarceramento no país, haja vista que o tráfico de drogas 
possui parcela significativa quanto ao número de encarceramento com essa tipificação. Não possui a 
finalidade de instigar o uso de psicotrópicos, mas sim demonstrar a possibilidade de redução de 
danos sociais ligados diretamente ao uso e comércio ilegal de drogas. A metodologia usada para 
elaboração do trabalho se deu através da análise teórica, conceitos jurisprudenciais e bibliografia-
documental. 

  
Palavras-chave: Descriminalização, Legalização, Drogas, Tráfico 
 

ABSTRACT 
 

This research seeks to reason about the indispensability of investigating the institution of 
decriminalization and legalization of use, cultivation, sale and distribution of drugs as a way of 
mitigating social impasses legitimized by criminalization, weakening the organized crime and 
diminishing the incarceration rate in the country, given that drug trafficking has a significant 
participation in the number of such type of incarceration. It is not intended to instigate the use of 
psychotropic drugs, but to demonstrate the possibility of reducing social harms directly linked to illegal 
drug use and trade as well. The methodology used to elaborate this work was the theoretical analysis, 
jurisprudential concepts and documentary bibliography. 
Keywords: Descriminalization, Legalization, Drugs, Traffic. 
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A história do uso de drogas é tão antiga quanto a vida do homem na terra, 

seja em rituais religiosos, místicos, de forma medicinal ou até mesmo em busca do 

ápice do prazer. Cada civilização fez o uso de seu modo.  

Há 40 milhões de anos a.C, temos por exemplo a hipótese do macaco 

bêbado, que mostra que os animais ao comerem frutas em um determinado 

processo químico de amadurecimento, viciavam-se no álcool que dali surgia através 

da transformação dos vários tipos de açucares encontrados na polpa e casca.  

A história também traz a cocaína como uma das paixões do pai da 

psicanálise, Sigmund Freud, que fez uso, receitou aos seus pacientes e defendeu-a 

severamente, antes que normas proibicionistas tirassem o produto das prateleiras 

das farmácias e para jogar nas mãos do crime organizado. Freud enviava amostras 

da droga a seus amigos, um deles, Karl Koller, que na mesma época não estava 

obtendo sucesso ao usar morfina e outras substâncias para aliviar o desconforto de 

seus pacientes nas cirurgias oculares. Quando Koller experimentou o pó, percebeu 

que sua língua havia amortecido, resolveu então testar primeiro nos olhos de sapos 

e cachorros, onde observou que eles não haviam experimentado desconforto com a 

substância. Após, resolveu diluir o produto em água e aplicar em seus próprios 

olhos, depois, espetou-os com um alfinete e notou que não sentiam desconforto 

algum, pois estavam totalmente anestesiados, poderia então usar em seus 

pacientes. 

Ao caminharmos pela linha do tempo da humanidade em relação as drogas 

chegamos na década de 60, onde, nos Estados Unidos surge um movimento 

libertário chamado de Contracultura. Movimento este que levou jovens do mundo 

todo a posicionarem-se contra o autoritarismo vivido na época e lutarem por 

questões de âmbito social, como a sexualidade do indivíduo, o direito das mulheres, 

o uso de drogas psicoativas e outros pontos sociais de relevância do período. 

No Brasil, associa-se a aparição das drogas aos índios, que, como relatam 

estudos, descobriram que certas plantas produziam alguns tipos de substâncias 

tóxicas, através de uma reação química natural. Esses elementos produzidos 

causavam alterações em seus estados de consciência e eram usados em seus 

rituais religiosos ou em festas nas tribos. 
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A discussão sobre drogas sempre existiu. Começando primeiro com a 

discussão de políticas de combate ao uso e tráfico e hoje novos horizontes 

começam a ganhar espaço com a nova política criminal do combate ao cultivo, 

consumo, distribuição e venda dessas substâncias, tidas hoje como ilícitas. 

A presente pesquisa desenvolveu-se a partir do estudo da Lei de Drogas 

11.343/2016, doutrinas, jurisprudências, reportagens sobre assuntos ligados ao 

narcotráfico, a medidas de redução de danos, a economia da legalização e guerra 

às drogas. Projetada com o objetivo de explanar a ineficiência da declarada guerra a 

essas substâncias hoje ilegais e evidenciar o quão omisso mostra-se o viés político 

de repressão a esses entorpecentes, trazendo a marginalização do indivíduo e o 

crescimento do crime organizado como frutos diretos de tal criminalização. Sob essa 

visão estudos trazem a regulamentação do uso, cultivo, distribuição e venda como 

forma de atenuar os danos sociais que a criminalização das drogas produz. 

O tema delineará mostrando o que é e como funciona os institutos da 

descriminalização e legalização das drogas, após, trará a nova política criminal de 

combate a esses ilícitos juntamente com a ideologia de justiça restaurativa e as 

medias de redução de danos, delineando por fim sobre o financiamento do crime 

organizado pelo comércio ilegal de drogas e o impacto do tráfico na superlotação 

sistema carcerário brasileiro. 

  

 

2. DESCRIMINALIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS: MEDIDAS DE 

REDUÇÃO DE DANOS, O CRIME ORGANIZADO E UMA BREVE ANÁLISE DO 

SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

2.1  Descriminalização 

 

Como se observa proibição do uso de drogas é recente na história da 

humanidade se comparados a delitos criminalizados há muito mais tempo. Segundo 

o Relatório Mundial sobre Drogas divulgado em 2018 pela U.N.D.O.C (Escritório das 
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Nações Unidas sobre Drogas e Crimes), 5,6% da população mundial, com idade 

entre 15 e 65 anos, consumiram algum tipo de droga ilegal. 

Segundo Albert Groisman, (2004, p 15): 

 

 

“O uso de plantas e substâncias psicoativas na busca de técnicas de 
modificação ou expansão da percepção do mundo parece ter se tornado, 
nas sociedades urbanizadas do Ocidente, um movimento transcultural. Ou 
seja, um conjunto mais ou menos organizado de ideias e atitudes voltadas 
para a transposição de fronteiras geográficas e simbólicas, e motivado por 
uma atitude de ‘aprendizado’ com outras culturas.” (GROISMAN, 2004) 

 

 

No ordenamento jurídico brasileiro o conceito de drogas ilícitas é trazido pelo 

artigo 1º, parágrafo único da Lei de Drogas 11.343/2006. 

 

 

Art. 1o - Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas e define crimes.  Parágrafo único.  Para fins desta Lei, 
consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de 
causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. 

 

 

Faz-se necessária também a pertinente diferenciação entre o usuário e o 

dependente de drogas, onde o usuário é aquele que geralmente inicia sua 

experiência com as drogas por mera curiosidade ou desejos por novas e diferentes 

sensações, sendo bastante comum que faça o uso algumas vezes, entretanto, a 

ingestão dessas substâncias de nada afeta sua vida pessoal. Já o dependente, 

também conhecido como fármaco-dependente, assim como o usuário, também faz 

seu primeiro contato de forma experimental, todavia, sua relação com a droga passa 

a ter progressividade, fazendo seu uso de maneira habitual e contínua, podendo ser 

observado rupturas em suas relações interpessoais devido as mudanças 

comportamentais decorrentes do maior envolvimento com os entorpecentes, 

podendo ainda sofrer decadência moral e física. 
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A guerra declarada contra as drogas em 1971, por Richard Nixon, na época 

presidente dos Estados Unidos, espalhou-se do redor do planeta e quarenta anos 

depois, após militarização do combate ao tráfico não obteve resultados satisfatórios 

sob nenhum âmbito. 

 

 

[...] Para isso, só há uma solução: acabar com a ilegalidade das drogas e 
regular a produção e a distribuição. Esta ideia foi veiculada em um corajoso 
artigo de Helio Schwartsman, publicado na Folha de São Paulo de 
19.08.2015. É importante o registro, mas não é isto o que está em 
discussão. O grande problema do direito é que não podemos fazer 
experimentação em laboratórios para saber se algo funciona ou não 
funciona. Por isso, temos que atuar aos poucos, passo a passo, testando 
soluções. A segunda prioridade entre nós deve ser impedir que as cadeias 
fiquem entupidas de jovens pobres e primários, pequenos traficantes, que 
entram com baixa periculosidade e na prisão começam a cursar a escola do 
crime, unindo-se a quadrilhas e facções. Há um genocídio brasileiro de 
jovens pobres e negros, imersos na violência desse sistema. Por fim, como 
terceira prioridade, vem o consumidor. O consumidor não deve ser tratado 
como um criminoso, mas como alguém que se sujeita deliberadamente a 
um comportamento de risco. Risco da sua escolha e do qual se torna a 
principal vítima. Mas o risco por si só não é fundamento para a 
criminalização, ou teríamos que banir diversas atividades, do alpinismo ao 
mergulho submarino. (BARROSO, 2015) 

 

 

Diversas correntes defendem que as políticas voltadas aos dependentes de 

drogas e usuários devem ter como prioridade a autonomia do indivíduo e a redução 

dos danos e riscos associados ao uso abusivo dessas substâncias. 

 

 

“A triste realidade é que passados 40 anos, ainda convivemos com um 
consumo de drogas ilícitas crescente, não tratamos adequadamente os 
dependentes e há uma explosão no poder do tráfico e tudo isso com um 
custo político econômico e social altíssimo para toda a sociedade brasileira 
que lida com o problema dessa forma”. (BARROSO, 2015) 

 

 

No Brasil, a primeira legislação criminal que punia o uso e o comércio de 

substâncias tóxicas vinha contemplada nas Ordenações Filipinas, em seu título 89, 

que tiveram vigência no Brasil de 1603 até 1830, “que ninguém tenha em casa 

rosalgar, nem o venda, nem outro material venenoso”. 
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A total ruina da política criminal de repressão às drogas faz aumentar o 

enunciado discurso sobre a descriminalização, em especial nos países da Europa 

Ocidental, onde o padrão estabelecido por eles possui o comedimento de 

descriminalizar o uso e posse de entorpecentes sempre acompanhado por políticas 

que possuem como intuito maior a aproximação da relação do usuário e do 

dependente com a rede pública de saúde. 

Robson Roewn (1999) trouxe como conceito de descriminalizar o sinônimo de 

despenalizar, tratando a descriminalização como “eximir de pena determinada 

conduta ou extraí-las do controle do Direito Penal”.  

Já, atualmente, Luiz Roberto Barroso, Ministro do Supremo Tribunal Federal 

abordou outra definição que considerou importante para a compreensão geral: 

 

 

[...]descriminalizar significa deixar de tratar como crime; despenalizar 
significa deixar de punir com pena privativa de liberdade – que é o regime 
vigente atualmente; e legalizar significa dizer que aquele é um fato que o 
direito considera aquilo normal [...] (BARROSO, 2015) 

 

 

A legislação brasileira pune hoje na Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) quem for 

pego com alguma substância ilícita e quem cultiva maconha para uso próprio com 

uma pena alternativa de realização de serviços comunitários por até cinco meses 

 

 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 
penas:   
I - advertência sobre os efeitos das drogas;  
II - prestação de serviços à comunidade;   
III - medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.  
§ 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, 
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena 
quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física 
ou psíquica. 
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O debate encontra-se a todo vapor, todavia, discute-se a inconstitucionalidade 

do artigo 28 da Lei de drogas. Haja vista, que portar drogas para consumo próprio 

não pode configurar crime uma vez que não gera ato lesivo a outras pessoas. 

Diversas correntes afirmam e defendem que a positivação deste artigo vai em 

direção oposta aos princípios constitucionais da intimidade e da liberdade individual. 

 

2.2  Legalização Regulamentada 

 

Os sistemas criminais mais modernos e contemporâneos trazem a liberação 

para posse, consumo, venda e distribuição de drogas, sempre de forma 

regulamentada, haja vista, pelas leis de mercado, como já acontece com o álcool e o 

tabaco, sendo está a chamada legalização liberal.  

Carl Hart (2014), neurocientista da Universidade de Columbia, nos Estados 

Unidos, adverte que: 

 

 

 [...] nossas políticas para as drogas baseiam-se em grande parte em ficção 
e desconhecimento. A farmacologia - ou, em outras palavras, os reais 
efeitos das drogas – já não desempenha papel tão relevante quanto se 
estabelecem essas políticas [...] (HART, 2014, p. 310) 

 

 

Outro modelo de legalização desses psicoativos é o da legalização 

estatizante, onde o absoluto controle de produção, distribuição e venda é feito pelo 

Estado, que possui como principal propósito o enfraquecimento do crime 

organizado, na medida que as circunstâncias de criminalidade – indispensável fonte 

dessas organizações criminosas – desapareceriam. Nessa corrente, Thiago 

Rodrigues (2003, p.147) afirma que “os indivíduos passariam a depender do Estado, 

situação que os colocaria sobre uma nova forma de vigilância, um controle mais 

refinado e mais profundo do que na época da proibição total”.  

  O terceiro viés de legalização é a legalização controlada, que busca 

entender as premissas do debate de forma racional, fugindo da demonização das 

drogas e de seus usuários, entendendo ser necessária a regulamentação desses 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT.  novembro, 2019. 

 

produtos sob a ótica de saúde pública, com a finalidade de evitar abusos danosos a 

saúde do indivíduo, guardando acima de tudo sua integridade e dignidade. Tem seu 

fundamento estabelecido sob a ética da tolerância, deixando o Estado de assumir o 

papel coercitivo. 

Esse último parâmetro de legalização foi adotado recentemente pelo Uruguai, 

pioneiro na América Latina, quando se fala sobre políticas de liberdades sociais. O 

governo uruguaio outorga autorizações para quem produz, distribui, vende ou 

compra maconha. Essas licenças são concedidas pelo Instituto de Regulação e 

Controle da Cannabis e permitem que o usuário tenha acesso a droga em farmácias, 

através do próprio cultivo ou por meio de clubes de associados. 

 

          2.3 Justiça Restaurativa e as Medidas de Redução de Danos 

 

Em 2006, foi formatado pela Organização das Nações Unidas (ONU) o 

Manual de Programas de Justiça Restaurativa, onde foi apresentado questões de 

muita relevância para a implementação de respostas ao fenômeno criminal vivido. O 

manual é guiado pela relevância dos programas de mediação entre vítima e 

agressor como principais iniciativas de justiça restaurativa. 

 

“Deste modo, a justiça restaurativa não é algo superficial, pois mergulha a 
fundo no conflito enfatizando as subjetividades envolvidas, contrariando 
totalmente o modelo retributivo, isso porque, neste último o estado tem o 
monopólio penal exclusivo, sempre pronto para retribuir o mal com outro 
mal”. (BERISTAIN, 2000, p. 123). 

 

 

O crime organizado, as drogas e a violência estão totalmente interligados, 

contudo a política de Justiça Retributiva não mostra-se efetiva na resolução de 

litígios dessa natureza, haja vista, que o encarceramento do dependente não trata 

das razões e das consequências do uso de drogas, onde faz-se preciso a adoção 

de formas alternativas que prezem não só a recuperação do usuário mas também 

daqueles que são diretamente atingidos pelo problema. 
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“A afirmação que o direito penal não existe sem “pena” é um exagero, 
revelador de grande apelo ao retribuicionismo mais radical visto que ele 
pode perfeitamente cumprir o seu papel coativo de ultima ratio, dando 
espaço para outras sanções admonitórias (...) quaisquer renuncias de 
pena, sobretudo a de prisão, frente a reparação dos danos, está em 
consonância com o princípio da intervenção mínima (e subsidiária) do 
direito penal”. (OLIVARES, 1991, p. 593) 

 

 

Junto com as novas políticas criminais que visam diminuir o consumo de 

drogas, surgem intervenções de Redução de Danos, estratégias baseadas no 

compromisso com a saúde pública e os direitos humanos.  

Tal medida complementa outros planos que possuem também o mesmo 

objetivo, sendo este a diminuição do uso de drogas.  

O uso do plano de redução de danos no Brasil teve início no final os anos 

80, no litoral de São Paulo, mais especificamente em Santos, onde o índice de 

infectados pelo HIV era de grande concentração, decorrente do aumento do uso de 

injetáveis na região. Inicialmente surgiram polêmicas que resultaram em dois 

processos judiciais movidos pela Promotoria Pública. 

A redução de danos foi incorporada no ordenamento brasileiro de forma 

progressiva, onde usuários e dependentes passaram a ser aceitos efetivamente 

como uma adversidade de responsabilidade de saúde pública e não apenas de 

segurança pública.  

Outro fator significativo para aprovação dessas medidas foi o artigo 196 e 

197 da Constituição Federal brasileira de 1998. 

 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.  
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado. 
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Organizações Internacionais estimam que existem aproximadamente 15,9 

milhões de pessoas que injetam drogas vivendo em 158 países do mundo, 

especialmente de baixa renda, e que cerca de 10% dos contágios de HIV, se deem 

através do uso de injetáveis. Seguindo essa tendência é possível que exista em 

torno de 3,3 milhões de pessoas que usam drogas injetáveis vivendo com HIV, 

especialmente detentos, jovens, população de rua e novos usuários desses 

entorpecentes injetáveis. Segundo o Relatório da Comissão Global de Políticas 

Sobre Drogas (2016), a criminalização dos usuários aumentou a pandemia global 

de HIV e Hepatite C, alertando que do total de pessoas que usam injetáveis, 

aproximadamente dois terços têm Hepatite C e pelo menos 13% delas são 

portadoras do HIV.  

A Comissão de Narcóticos da ONU não tem uma posição consensual sobre 

a redução de danos, tanto que, na Declaração Política Sobre Drogas de 2009 

omitiu termo por completo sendo que 26 países registraram objeção e emitiram 

uma declaração. Em 2010, novamente a CND (Comissão de Drogas Narcóticas) 

recusou a inclusão da redução de danos em sua resolução de acesso universal 

aos serviços de HIV. Na mesma linha, outras agências de controle como a JIFE 

(Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes), também possuem posição 

restritiva. 

De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas (2008): 

 

 

“Muitas vezes o conceito de redução de danos é desnecessariamente 
transformado em assunto controverso, como se houvesse alguma 
contradição entre, de um lado a prevenção e o tratamento e, de outro, a 
redução das consequências adversas sociais e de saúde do uso de 
drogas. Há uma falsa dicotomia. Essas políticas são complementares.” 
(UNDOC, 2008) 

 

 

2.4 Crime Organizado 

 

Após a entrada em vigor da nova Lei de Drogas (11.343/2006), houve 

grandes mudanças em comparação com a Lei anterior nº 6368/1976, 
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principalmente no que tange a descriminalização, por assim dizer, do porte de 

drogas ilícitas para uso pessoal, ou seja, nesses casos a repressão foi reduzida, 

visto que as penalidades para o porte de uso pessoal não englobam o 

encarceramento. (CARVALHO, 2007, p.71) 

A criminalização funciona como uma grande indústria hipertrofiada que cria 

beneficiários e gera uma imensa economia de guerra, sendo muito maior que a 

indústria farmacêutica, por exemplo, fato que decorre da proibição, que por sua vez 

agrega valor na cadeia produtiva furtiva dominada por organizações criminosas.  

A descriminalização consiste em deixar de tratar como crime conduta antes 

tipificada como tal. No que concerne as drogas, a possibilidade de 

descriminalização de algumas (como é o caso da maconha) pode chegar a gerar 

impacto considerável na promoção do crime organizado e até mesmo da 

economia, já que o crime (especificamente o tráfico de drogas) movimenta quantia 

considerável dentro do país e fora. (ROCHA, 2016, P. 22)  

O comércio ilegal de drogas é considerado um dos setores que mais 

movimenta dinheiro em todo o mundo e também possui relação direta com outros 

problemas socioeconômicos e de saúde pública. Após décadas desde a 

criminalização e muitos investimentos na guerra contra as drogas, observamos o 

crescimento desenfreado da compra, venda e consumo, junto ao crescimento da 

violência associada ao tráfico (ALEXANDER COCKBURN, 1998). 

O Ministro Luiz Roberto Barroso (2015) salienta: 

 

 

“É preciso olhar o problema das drogas sob uma perspectiva brasileira. 
Olhar o problema das drogas sob a ótica do primeiro mundo é viver a vida 
dos outros. Lá, o grande problema é o usuário. Entre nós, este não é o 
único problema e nem sequer é o mais grave. Entre nós, o maior problema 
é o poder do tráfico, um poder que advém da ilegalidade da droga. E este 
poder se exerce oprimindo as comunidades mais pobres, ditando a lei e 
cooptando a juventude. O tráfico desempenha uma concorrência desleal 
com qualquer atividade lícita, pelas somas que manipula e os pagamentos 
que oferece. A consequência é uma tragédia moral brasileira: a de impedir 
as famílias pobres de criarem os seus filhos em um ambiente de 
honestidade”. (BARROSO, 2015)  
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Para fundamentar doutrinariamente na política a ineficiência do Estado em 

criar soluções para a temática das drogas, o crescimento do narcotráfico e da 

violência urbana eram e ainda são as desculpas sempre encontradas. 

 

 

“No plano nacional, a venda de drogas no varejo é a principal fonte de 
renda das organizações criminais locais. O comércio direto com os 
consumidores é sempre realizado por grupos locais que, geralmente, 
atuam nas periferias da cidade e comunidades onde habitam. Formado 
quase exclusivamente pela população urbana pauperizada, estes grupos 
se organizam nas chamadas quadrilhas, que podem estar vinculadas – ou 
não – a uma organização maior, caso frequente nas grandes metrópoles.  
No Brasil, os casos mais conhecidos são os do Comando Vermelho (CV) e 
Terceiro Comando, no Rio de Janeiro, e do Primeiro Comando da Capital 
(PCC), em São Paulo”. (LEAL, 2012)     

 

 

Destaca em sua definição de organização criminosa, o caráter duradouro, a 

estrutura em um organismo pré-estabelecido e a divisão de tarefas. Podemos 

destacar algumas características principais destas organizações como 

planejamento empresarial, estrutura hierárquica, pluralidade de agentes, divisão de 

tarefas, compartimentação, códigos de honra, controle territorial, fins lucrativos, 

diversificação de atividades, estabilidade, antijuridicidade e uso de tecnologia. 

(NUCCI, 2013)  

A qualificação de exemplo de grande organização criminosa, é oportuno 

reportar-se ao “Comando Vermelho” que nasceu dentro de uma prisão ou pelo 

autodenominado Primeiro Comando da Capital (PCC). Assim é importante destacar 

que, a criminalidade organizada se apresenta cada vez mais estruturada, violenta, 

ameaçadora e com ramificações tão amplas que chegam a corromper até mesmo 

os agentes do Estado.  Apesar de serem crimes diferentes o crime organizado e o 

tráfico de drogas assemelham-se, visto que ambos usam de princípios básicos de 

administração. Também é viável afirmar que o tráfico de entorpecentes é uma 

modalidade do crime organizado e da mesma forma salientar que o crime 

organizado tem como principal fonte de lucros o tráfico.   

 

2.5 Breve Análise da População Carcerária Brasileira 
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Em 2016 o montante de indivíduos com a liberdade restringida pelo Estado 

era de 726.721 mil pessoas, estes divididos entre presos dentro do Sistema 

Prisional Penitenciário dos Estados Brasileiros (689.510), celas de Delegacias e/ou 

Secretaria de Segurança (36.765) e no Sistema Penitenciário Federal (473). (IBGE, 

2016) 

A pesquisa trouxe também a quantidade de vagas oferecidas pelo sistema 

prisional nacional, o que, comparado ao número de detentos é quase a metade a 

menos do que precisaria, sendo a quantidade de vagas equivalente a 368.049, 

calculando-se um déficit de 358.663 indivíduos presos a mais. (BRASIL, 2017, p. 

07-08) 

Os fatos sucedidos sobre a superlotação carcerária brasileira está cada vez 

pior, levando-se em conta o alto índice de encarceramento no país. Esse aumento 

por si só traz a necessidade de análise do perfil dessa pessoa que está sendo 

presa hoje no Brasil, sua idade, cor, instrução quanto ao que se refere ao acesso à 

escolaridade adequada e saúde por exemplo. 

Destaca-se que nos presídios estaduais o tráfico de entorpecentes 

representa 28% do número de prisões e nos presídios federais representam 30% 

do total de encarcerados. Entrementes, demonstra ser o crime que mais prende 

sob a esfera nacional.   

Analisando o perfil do indivíduo preso depara-se com os seguintes fatos: 

jovens entre 18 e 29 anos somam 30,14% do total da população reclusa em 

cadeias e penitenciarias no Brasil, os negros somam 64% de todo o cárcere 

brasileiro. (BRASIL, 2017, p. 32) 

Ademais, traz-se a análise o grau de escolaridade, que mostra que 51% 

pessoas presas estudaram no máximo até o ensino fundamental. (BRASIL, 2017, 

p. 34) 

 

“Tais dados corroboram os números divulgados em dezembro do ano 
passado pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - 
INFOPEN -, segundo o qual o Brasil é o terceiro país com mais presos no 
mundo. De acordo com o levantamento, a população carcerária no ano de 
2015 foi de 698.618, e de 726.712 em 2016. A comparação com outras 
nações só foi feita em 2015. Naquele ano, o Brasil (698,6 mil) ultrapassou 
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a Rússia (646,1 mil) e só ficou abaixo de Estados Unidos (2,14 milhões) e 
China (1,65 milhão). Logo após o Brasil, vem a Índia, em quinto, com 
419,62 mil detentos. O Marrocos tem a menor população carcerária em 
números absolutos: 79,37 mil”. (INFOPEN, 2016) 

 

 

O crime que mais mantém indivíduos no sistema privativo de liberdade no 

Brasil é o tráfico de drogas. Numa grande maioria, essas pessoas que respondem 

apenas transportam a droga, não sendo elas grande traficantes ou chefes de 

organizações criminosas. 

 

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise feita da atual política criminal de consumo de drogas no Brasil 

demonstra a conveniência de ultrapassar a ideia de defesa social e guerra às 

drogas. 

O que acontece no Brasil em relação ao uso do crack, mostra a utopia que 

significa essa guerra e indica o quão em vão existem as leis proibicionistas, visto 

que a criminalização só acentua problemas ligados a marginalização do usuário, a 

dificuldade do Sistema Público de Saúde para chegar ao dependente e o 

financiamento do crime organizado. 

Os cartéis de drogas se configuram como uma ameaça ao Estado, à saúde 

e à segurança pública. Por todo exposto anteriormente, identifica-se que o tráfico 

de drogas é concorrentemente utilizado como forma de começo e meio de 

manutenção do crime organizado  

Por esse viés a discussão sobre a descriminalização e legalização das 

drogas faz-se recorrente e necessária, tendo como ideia principal o tratamento do 

indivíduo dependente e o desmembramento do narcotráfico e toda sua gama de 

crimes estritamente ligados.     
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Na teoria muito se tem feito no que diz respeito a busca pela 

descriminalização do uso e cultivo de psicotrópicos como meio de luta contra as 

organizações criminosas, mas na prática esse combate torna-se muito difícil e 

tanto o número de usuários e dependentes quanto a violência decorrente da 

criminalização continuam a crescer assustadoramente. 
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