
 Só se for para oficializar o caos social! 
 
 Descriminalizar ou descriminar, segundo MICHAELIS 
(Dicionário Prático da Língua Portuguesa, Editora Melhoramentos, 
2001), significa “absolver o crime, inocentar, tirar a culpa.  
 
 A lei brasileira proíbe o uso de substâncias 
entorpecentes, identificadas pela Portaria n. 334, de 12.5.98, 
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,  
entre as quais a maconha e a cocaína.  
 
 Essas substâncias entorpecentes, considerados 
verdadeiros venenos que agem eletivamente sobre o córtex 
celebral, capazes de gerar estado dependência e distúrbios de 
abstinência, são estimulantes perigosos não apenas para o 
usuário, mas àqueles que com ele convivem, porque produz 
alterações psicosomáticas profundas e progressivas, 
suficientes para desequilibrar, de forma nociva, o 
comportamento humano em sociedade. 
 
 Ninguém questiona que o comércio ilícito de 
entorpecentes financia e movimenta a maioria das ações 
criminosas, tais como: furtos, roubos, latrocínios, seqüestros, 
receptações e, por disputa ou acerto de contas, homicídios da 
população jovem. 
 
 Por isso que a lei, ao impor a repressão ao uso, não visa 
ao dano estritamente individual do usuário, mas o coletivo, ao 
risco social e à saúde pública. 
 
  
 



 Vozes respeitáveis, contudo, têm defendido a 
descriminalização do uso de substâncias entorpecentes, sob 
os argumentos mais variados, entre os quais: a) que o usuário 
é um doente, e com tal tem que ser tratado; b) que o Estado 
já autoriza o consumo de álcool e deveria liberar as demais 
drogas. 
 
 Entre essas opiniões, merece destaque crítico a 
entrevista publicada pelo jornal MT POPULAR, período de 
15/07 a 1/07, p.A3, que indagou sobre a descriminalização 
do uso de drogas defendida pelo Governador do RJ, Sérgio 
Cabral, ao o Presidente da OAB-MT, Dr. Francisco Faiad, que  
assim se posicionado: “É hora de mudarmos o conceito de 
descriminalização os conceitos e este conceito de 
descriminalização, passando o Estado a gerir a distribuição e 
o uso das drogas, sem dúvida nenhuma penso que seria a 
melhor forma de resolver, de uma vez por todas, a questão, 
que deve ser tratada como questão de saúde pública. A idéia 
é que o Estado forneça as drogas para aqueles usuários tendo 
seu cadastro, um controle, sabendo quem são os usuários, 
podendo fazer com isso um tratamento diferenciado a cada 
usuário e com isso acabando com a figura do traficante que 
invade nossas casas, nossas escolas, que vende droga. Essa 
questão passaria a ser regulamentada pelo Estado”. 
  
 É fato que a diferença entre o veneno e o remédio é a 
dose. Mas, daí o Estado fornecer substâncias entorpecentes  
na rede pública.........  
 
 Imaginem o lucro gigantesco das drogarias e farmácias 
com a venda de entorpecentes para usuários ricos; as filas de 
dependentes pobres, perante unidades públicas, para 



receberem um ou duas “cabecinhas” de pasta base de cocaína 
e irem trabalhar ou prestar serviços públicos ou mesmo se 
divertirem em estádios de futebol; ou quanto romântico um 
casal de viciados recebendo suas porções de maconha para, 
na praça mais próxima, para saciarem desejos recíprocos. 
 

O Estado brasileiro, em que pese a relevância do sistema 
de assistência farmacêutica do SUS, mostra-se incapaz de 
fornecer todos os medicamentos necessários para os 
brasileiros doentes crônicos que dependem do SUS, para 
tratamento contínuos. Como exemplo, os transplantados que 
quanto não morem esperando o órgão, têm morrido por falta 
de medicamentos tidos de alto custo. 
 
 Cabe à saúde pública promover ações que visem a 
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.  Certamente, os serviços de saúde já 
desenvolvem ações concretas de recuperação de usuários de 
droga e alcoólatras, através de centros de atendimentos 
psicosociais, denominados CAPS -, que absorvem milhões de 
reais do SUS para tratarem pessoas que, voluntária e 
conscientemente, optam por se entorpecer em detrimento do 
trabalho, do estudo, da família, e da própria vida. 
 
 Qual é o sentido para o Estado e para a sociedade  
fornecer substâncias entorpecentes para usuários e, após, 
desenvolver práticas para recuperar a saúde, desintoxicar o 
paciente e, quase sempre sem êxito, se tentar, como 
trabalhos psicológicos, eliminar a dependência daquele 
usuário que recebeu a droga na rede pública. 
 



 Um país de população de pobres e miseráveis, que não 
consegue educar suas crianças; não consegue tratar da saúde 
de seus doentes; que não promove políticas públicas que 
visem a geração de empregos; que não previne a 
criminalidade, em regra praticada por criminosos sob efeito 
de entorpecentes, indaga-se: é função social do Estado 
distribuir drogas a usuários? 
 

Sob a ótica jurídica, somente aquele que não milita no 
foro criminal desconhece que a absoluta maioria dos 
traficantes são usuários ou traficam para sustentar o vício. 

 
Muitos utilizam o álibi de serem usuários para se 

livrarem da condenação pelo crime de tráfico, quando são 
presos trazendo consigo ou guardando pequena quantidade 
de droga. Tal fato tornou-se um costume defensivo de 
traficantes-usuários.  

 
A atual Lei Antitóxico (Lei n. 11.343/06) já trouxe um 

verdadeiro salvo conduto, isto é, um benefício ao usuário de 
entorpecente, ao prever como sanção: a simples advertência; 
a prestação de serviços à comunidade pelo prazo máximo de 
três meses, que representa, na prática, 8 (oito) horas por 
semana, ou seja 4 (quatro) dias por mês, ou o 
comparecimento a programa ou curso educativo sobre drogas 
e seus efeitos (Art.28). 

 
Enfim, discordando do raciocínio contrário,  

descriminalizar o uso de entorpecentes só se for para 
oficializar o caos social. 
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