
POLÍTICAS DE DROGAS E  

DIREITOS HUMANOS 

 

 

Para a construção de um memorandum dos juízes dos países e territórios de língua oficial portuguesa (UIJLP) no âmbito da 1ª Conferência Internacional sobre Políticas de 

Drogas nos PALOP 

 

 

Dever-se-à tomar como pontos centrais de discussão tanto o texto de introdução da conferência como a arrumação sistemática dos assuntos do programa da conferência. Voltam-se a 

remeter em anexo os ficheiros correspondentes. 

Para preparar a reunião preliminar à conferência e para adiantar dados para a elaboração do memorando, tal como foi referido nas reuniões que tivemos em Florianópolis, 

precisávamos que nos fossem enviados elementos informativos e documentais sobre cada uma das realidades nacionais tanto ao nível do fenómeno do tráfico e do consumo como ao 

nível da legislação, da casuística dos tribunais e da litigância em matéria de tráfico e de consumo de estupefacientes.  

Do mesmo modo precisaríamos de elementos informativos e documentais sobre a realidade problemática da droga nas diversas experiências nacionais, incluindo aqui os novos 

desenvolvimentos dos fenómenos de tráfico e de consumo das drogas, bem como das políticas públicas de prevenção e combate ao tráfico de droga / estupefacientes e também de 

prevenção e tratamento do fenómeno do consumo do álcool e dos estupefacientes. 

Não esquecendo, também, a dimensão internacional e da globalização do problema das drogas, encarando aqui a cooperação no combate ao tráfico mas também o reforço de políticas 

de protecção dos direitos humanos. 

Com tais elementos pretende-se retratar aquele que é o desenho actual sobre as políticas da droga nas diversas realidades nacionais dos países de língua oficial portuguesa. Desenho 

esse que se evidencia pela sua dimensão jurídica e de aplicação judiciária. 

 Pretende-se, ainda, que seja dada relevância à questão do tratamento do utilizador de drogas / do toxicodependente por parte dos tribunais e se as decisões judiciais estão a ter em 



conta preocupações de salvaguarda dos direitos humanos. 

Do mesmo modo, pretende-se que com os elementos recolhidos se consiga perceber como se posicionam os juízes face à tutela e garantia das normas legais nos domínios da 

Justiça/Saúde à à luz dos direitos humanos. 

Destina-se também, o memorandum, a ditar um compromisso com algumas metas e objectivos em torno dos princípios que devem nortear a prevenção e o combate ao flagelo das 

drogas. 

Para “orientar” ou facilitar o trabalho de recolha elaborámos a grelha de assuntos que se segue (e de algumas sugestões de perguntas assinaladas a vermelhor) onde se abordam 

algumas matérias e questões pertinentes sobre estes assuntos. Muito nos ajudará se este questionário for respondido e desenvolvido com conteúdos o mais depressa possíve 

 

 

POLÍTICAS DE DROGAS E DIREITOS HUMANOS 

 

A. Realidades nacionais (políticas de prevenção e combate do tráfico e do consumo) 

  

. Produção v. comercialização e distribuição das drogas 

 . As drogas e a questão económica. Os mercados associados à droga. Questões geográficas e de desenvolvimento económico. 

 . Conceitos e definições de droga, estupefaciente e de substâncias ilegais. Tráfico, consumo, etc… 

 . Informação, pedagogia, educação e integração social. As questões ligadas ao fenómeno das drogas. 

 . Problemas sociais e de saúde associados ao consumo: exclusão social, criminalidade associada, emprobrecimento, HIV/SIDA (AIDS), Tubercolose, Hepatites, doenças 

neurológicas… 

 . Dinâmicas do tráfico e do consumo: novas drogas  

 . Estruturas nacionais implementadas de cariz especializado 



 . Políticas de direitos humanos   

 

- No país existe uma política articulada sobre drogas, designadamente, planos nacionais de drogas? Em caso afirmativo, se possível, junte copia ou indique como aceder ao mesmo e 

indique qual o papel atribuído no mesmo aos tribunais. 

 

Sim. Nos termos do portal do Ministério da Justiça (portal.mj.gov.br), instituição do Poder Executivo Federal, subordinada, portanto, à Presidência da República,  
 

“A estratégia de governo está definida em três eixos de atuação, articulados e coordenados pela Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas (Senad). As ações emanadas destes eixos, desenvolvidas em parceria com diversos atores do governo 
e da sociedade, permitem: 
▪ A realização de um diagnóstico situacional, sobre o consumo de drogas, seu impacto nos diversos domínios da vida da 

população e as alternativas existentes. Este diagnóstico vem se consolidando, por meio de estudos e pesquisas de 
abrangência nacional, na população geral e naquelas específicas que vivem sob maior vulnerabilidade para o consumo e o 
tráfico de drogas.    

▪ A capacitação dos atores sociais que trabalham diretamente com o tema drogas, e também de multiplicadores de 
informações de prevenção, tratamento e reinserção social. Esse esforço tem permitido a formação e a articulação de uma 

ampla rede de proteção social, formada por conselheiros municipais, educadores, profissionais das áreas de saúde, de 
segurança pública, entre outros.   

▪ A implantação de projetos estratégicos de alcance nacional que ampliam o acesso da população às informações, ao 
conhecimento e aos recursos existentes na comunidade. Também no cenário internacional, o Brasil além de participar dos 



principais fóruns de discussão sobre o tema vem fomentando a cooperação por meio de acordos com organismos 
internacionais e com países das Américas, Europa e África”.  

    

 

 - Existe qualquer plano estratégico que vise a realização de acções coordenadas dos diversos órgãos envolvidos no problema, a fim de impedir a utilização do território 

nacional para o cultivo, a produção, a armazenagem, o trânsito e o tráfico de drogas ilícitas? Em caso afirmativo, qual o papel previsto nesse plano para os tribunais?   

 

Sim. Nos termos do portal do Ministério da Justiça (portal.mj.gov.br),  
 

“A efetiva prevenção é fruto do comprometimento, da cooperação e da parceria entre os diferentes segmentos da sociedade 

brasileira e dos órgãos governamentais, federal, estadual e municipal, fundamentada na filosofia da “Responsabilidade 
Compartilhada”, com a construção de redes sociais que visem a melhoria das condições de vida e promoção geral da saúde. 
A execução desta política, no campo da prevenção deve ser descentralizada nos municípios, com o apoio dos Conselhos 

Estaduais de políticas públicas sobre drogas e da sociedade civil organizada, adequada às peculiaridades locais e priorizando 
as comunidades mais vulneráveis, identificadas por um diagnóstico. Para tanto, os municípios devem ser incentivados a 
instituir, fortalecer e divulgar o seu Conselho Municipal sobre Drogas. 
As ações preventivas devem ser pautadas em princípios éticos e pluralidade cultural, orientando-se para a promoção de 

valores voltados à saúde física e mental, individual e coletiva, ao bem-estar, à integração socioeconômica e a valorização das 
relações familiares, considerando seus diferentes modelos. 
As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao desenvolvimento humano, o incentivo à educação para a vida 

saudável, acesso aos bens culturais, incluindo a prática de esportes, cultura, lazer, a socialização do conhecimento sobre 



drogas, com embasamento científico, o fomento do protagonismo juvenil, da participação da família, da escola e da sociedade 
na multiplicação dessas ações. 

As mensagens utilizadas em campanhas e programas educacionais e preventivos devem ser claras, atualizadas e 
fundamentadas cientificamente, considerando as especificidades do público-alvo, as diversidades culturais, a vulnerabilidade, 
respeitando as diferenças de gênero, raça e etnia. 
 

Diretrizes 
▪ Garantir aos pais e/ou responsáveis, representantes de entidades governamentais e não-governamentais, iniciativa privada, 
educadores, religiosos, líderes estudantis e comunitários, conselheiros estaduais e municipais e outros atores sociais, 

capacitação continuada sobre prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, objetivando engajamento no apoio às 
atividades preventivas com base na filosofia da responsabilidade compartilhada.   

▪ Dirigir as ações de educação preventiva, de forma continuada, com foco no indivíduo e seu contexto sociocultural, buscando 
desestimular o uso inicial de drogas, incentivar a diminuição do consumo e diminuir os riscos e danos associados ao seu uso 

indevido.   

▪ Promover, estimular e apoiar a capacitação continuada, o trabalho interdisciplinar e multiprofissional, com a participação de 

todos os atores sociais envolvidos no processo, possibilitando que esses se tornem multiplicadores, com o objetivo de 
ampliar, articular e fortalecer as redes sociais, visando ao desenvolvimento integrado de programas de promoção geral à 
saúde e de prevenção.   

▪ Manter, atualizar e divulgar um sistema de informações de prevenção sobre o uso indevido de drogas, integrado, amplo e 
interligado ao OBID, acessível a toda a sociedade, que favoreça a formulação e implementação de ações de prevenção, 



incluindo mapeamento e divulgação de “boas práticas” existentes no Brasil e em outros países.   

▪ Incluir processo de avaliação permanente das ações de prevenção realizadas pelos Governos, Federal, Estaduais, Municipais, 
observando-se as especificidades regionais.   

▪ Fundamentar as campanhas e programas de prevenção em pesquisas e levantamentos sobre o uso de drogas e suas 

conseqüências, de acordo com a população-alvo, respeitadas as características regionais e as peculiaridades dos diversos 
segmentos populacionais, especialmente nos aspectos de gênero e cultura.   

▪ Propor a inclusão, na educação básica e superior, de conteúdos relativos à prevenção do uso indevido de drogas.   

▪ Priorizar ações interdisciplinares e contínuas, de caráter preventivo e educativo na elaboração de programas de saúde para o 
trabalhador e seus familiares, oportunizando a prevenção do uso indevido de drogas no ambiente de trabalho em todos os 

turnos, visando à melhoria da qualidade de vida, baseadas no processo da responsabilidade compartilhada, tanto do 
empregado como do empregador”. 

 

 

- Existe algum organismo/instituição que garanta, incentive e articule estratégias de planeamento, avaliação e controle nas políticas de educação, assistência social, saúde e 

segurança pública, no que respeita ao uso de drogas? Em caso afirmativo que relação existe entre os tribunais e tal organismo. 

 

Sim. O Brasil é uma República Federativa composta pela união de 26 Estados, Distrito Federal e, atualmente, por 5.564 Municípios, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), todos esses entes com estrutura governamental. Existem órgãos destinados à prevenção ao uso e tráfico de drogas, bem como de 

tratamento a usuários, combate ao tráfico e de redução de danos em todos esses níveis, inclusive no âmbito de muitos dos milhares de Municípios. O órgão de abrangência 

nacional que desempenha as tarefas de planejamento, avaliação e contole das políticas de assistência social, saúde e segurança pública em matéria de drogas é a já 



mencionada Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad), instituição do Ministério da Justiça do Governo Federal, sediada na Capital Federal (Brasília). 
 

 

 - Existe algum organismo de âmbito nacional destinado ao combate do uso e/ou tráfico de drogas? Em caso afirmativo, qual; qual a sua composição; quais as suas 

competências; qual o seu objecto e quais os seus objectivos; e que relação existe entre o mesmo e os tribunais? 

 

O Departamento da Polícia Federal, órgão do Ministério da Justiça, tem uma Coordenação Geral de Política de Repressão a Drogas. 

 

Sobre a estrutura da Polícia Federal, veja-se 

 

http://www.dpf.gov.br/institucional/Organograma_unidades_centrais_01.2012/ 
 

 

- Existem registos relacionados com os fenómenos relacionados com o uso e tráfico de drogas? Em caso afirmativo, se possível, junte cópia ou indique como aceder aos mesmos. 

 

Relatorio Brasileiro sobre Drogas, de 2009, realizado em parceria com a Universidade de São Paulo e a já referida Senad. 

 

Para acessá-lo: 

 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Relatorios/328379.pdf 
 



 

- Existindo estatísticas sobre os temas acima mencionados em A. pode juntar cópia de um quadro desses dados das últimas décadas ou indicar como aceder aos mesmos? 

 

Conferir o relatório no link indicado na resposta à pergunta anterior. 

 

 

- Os agentes policiais, agentes dos serviços públicos, ONGs, responsáveis políticos e os magistrados têm ao seu dispor acções de formação no âmbito dos fenómenos do uso e tráfico 

de drogas? No caso afirmativo esclareça, se possível: de que tipo, disponibilizadas por quem; e que tipo de adesão têm tido, designadamente por parte dos magistrados.    

 

Várias ações de formação nessa matéria são levadas a efeito, tanto por órgãos públicos, quanto por instituições privadas. A própria Senad oferece, por exemplo, curso de 

prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas, bem como o curso à distância chamado SUPERA (Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de 

substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento). A instituição privada Iped é outra que oferece regularmente curso 

Online de Drogas de Abuso, com duração de trinta dias. A Universidade Federal de Juiz de Fora ministra curso de capacitação em seu Centro Regional de Referência sobre 

Drogas. 

 

B. Relações internacionais, cooperação e integração regional 

 . Terminologias, conceitos e traduções. Léxico e linguagem em torno do fenómeno das drogas. Sua abordagem comparada.  

 . Geo-política, globalização e realidades regionais 

 . Circuitos e rotas do tráfico internacional. 

 . Intervenção dos organismos e das agências internacionais. 

 . Plataformas de informação e cooperação. 



 

C. Sistema legal e judicial 

 . Constituição e instrumentos internacionais. 

 . Qualificação e punição do tráfico e do consumo. Penal, criminal e contra-ordenação (sanção administrativa). Distinções e conceitos. Tipologias, penas e medidas alternativas. 

Sanções acessórias. Perdas de objectos e bens. 

 . Criminalidade associada ao tráfico e ao consumo. Sua distinção e tratamento pelos tribunais. 

 . Tabelas de drogas ilegais/ilícitas e as novas drogas químicas. Novos sistemas de preveção e repressão. 

. Investigação criminal. 

 . Julgamento. 

 . Sistema de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social. Consumidor e traficante. A educação, a saúde e a repressão criminal. A reinserção social. 

 . Prática jurisprudencial. Diferenciação de casos e tipologias. Escolha e determinação das penas / sanções. Prevenção v. repressão. E repressão v. reinserção social. A 

reincidência. 

 . Informação jurídica. Acesso ao direito e à justiça. 

 . Prisões, centros de recuperação e vias alternativas.  

 

- O que é que a legislação e/ou a jurisprudência consideram “droga”? 

 

A principal lei brasileira sobre a matéria é a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, cujos primeiros (disposições preliminares) têm a seguinte redação: 

 

“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. 
Art. 2o  Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de 
vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou 
regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 

1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 
Parágrafo único.  Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, 
exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as 

ressalvas supramencionadas”. 
  

Porém, cabe ao Poder Executivo Federal, regulamentando a Lei, a indicação de quais são as substâncias de uso proscrito no Brasil. Assim, no que respeita às substâncias 

entorpecentes, proibidas no Brasil são todas aquelas elencadas na Lista F do Anexo I da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 (Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial), da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, lista que as divide em substâncias entorpecentes, substâncias 

psicotrópicas e outras. 

 

No seguinte link, acessa-se a tal Portaria, com todas as suas atualizações: 

 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11464&rastro=INFORMAÇÕES+SOBRE+DROG
AS/Listas+de+drogas%2FAnvisa 

 



Segue a lista: 

 

   

LISTA - F 

 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL 

 

LISTA F1 - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 

 

1.3-METILFENTANILA (N-(3-METIL 1-(FENETIL-4-PIPERIDIL)PROPIONANILIDA) 

2.3-METILTIOFENTANILA (N-[3-METIL-1-[2-(2-TIENIL)ETIL]-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA) 

3.ACETIL-ALFA-METILFENTANILA (N-[1-µ -METILFENETIL)-4-PIPERIDIL]ACETANILIDA) 

4.ALFA-METILFENTANILA (N-[1-µ -METILFENETIL)-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA) 

5.ALFAMETILTIOFENTANIL (N-[1-[1-METIL-2-(2-TIENIl)ETIL]-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA) 



7.BETA-HIDROXI-3-METILFENTANILA 

8.BETA-HIDROXIFENTANILA 

11. COCAÍNA 

12. DESOMORFINA (DIIDRODEOXIMORFINA) 

20. ECGONINA 

24. HEROÍNA (DIACETILMORFINA) 

32. MPPP (1-METIL-4-FENIL-4-PROPIONATO DE PIPERIDINA (ESTER)) 

33. PARA-FLUOROFENTANILA (4-FLUORO-N-(1-FENETIL-4-PIPERIDIL)PROPIONANILIDA) 

35. PEPAP (1-FENETIL-4-FENIL-4-ACETATO DE PIPERIDINA (ESTER)) 

43. TIOFENTANILA (N-[1-[2-TIENIL)ETIL]-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA) 

 

LISTA F2 - SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

 



1.4-METILAMINOREX (± )-CIS-2-AMINO-4-METIL-5-FENIL-2-OXAZOLINA 

2.BENZOFETAMINA 

3.CATINONA ( (-)-(5)-2-AMINOPROPIOFENONA) 

4.CLORETO DE ETILA 

5.DET ( 3-[2-(DIETILAMINO)ETIL]LINDOL) 

6.LISERGIDA (9,10-DIDEHIDRO-N,N-DIETIL-6-METILERGOLINA-8 b -CARBOXAMIDA) -LSD 

7.DMA ((± )-2,5-DIMETOXI-µ -METILFENETILAMINA) 

8.DMHP(3-(1,2-DIMETILHEPTIL)-7,8,9,10-TETRAHIDRO-6,6,9-TRIMETIL-6H-DIBENZO[B,D]PIRANO-1-OL) 

9.DMT (3-[2-(DIMETILAMINO)ETIL] INDOL) 

10. DOB ((± )-4-BROMO-2,5-DIMETOXI-µ -METILFENETILAMINA)-BROLANFETAMINA 

11. DOET ((± ) ?4-ETIL-2,5-DIMETOXIµ -FENETILAMINA) 

12. ETICICLIDINA (N-ETIL-1-FENILCICLOHEXILAMINA)-PCE 

13. ETRIPTAMINA (3-(2-AMINOBUTIL)INDOL) 



14. MDA (µ -METIL-3,4-(METILENDIOXI)FENETILAMINA)-TENAMFETAMINA 

15. MDMA ( (± )-N, µ -DIMETIL-3,4-(METILENDIOXI)FENETILAMINA) 

16. MECLOQUALONA 

17. MESCALINA (3,4,5-TRIMETOXIFENETILAMINA) 

18. METAQUALONA 

19. METICATINONA (2-(METILAMINO)-1-FENILPROPAN-L-ONA) 

20. MMDA (2-METOXI-µ -METIL-4,5-(METILENDIOXI)FENETILAINA) 

21. PARAHEXILA (3-HEXIL-7,8,9,10-TETRAHIDRO-6,6,9-TRIMETIL-6H-DIBENZO[B,D]PIRANO-1-OL) 

22. PMA (P-METOXI-µ -METILFENETILAMINA) 

23. PSILOCIBINA (FOSFATO DIHIDROGENADO DE 3-[2-(DIMETILAMINOETIL)]INDOL-4-ILO) 

24. PSILOCINA (3-[2-(DIMETILAMINO)ETIL]INDOL-4-OL) 

25. ROLICICLIDINA (L-(L-FENILCICLOMEXIL)PIRROLIDINA)-PHP,PCPY 

26. STP,DOM (2,5-DIMETOXI-µ ,4-DIMETILFENETILAMINA) 



27. TENOCICLIDINA (1-[1-(2-TIENIL)CICLOHEXIL]PIPERIDINA)-TCP 

28. THC (TETRAIDROCANABINOL) 

29. TMA ( (± )-3,4,5-TRIMETOXI-µ -METILFENETILAMINA) 

30. ZIPEPROL 

 

LISTA F3 OUTRAS SUBSTÂNCIAS 

 

1.ESTRICNINA 

2.ETRETINATO 

 

- O álcool é abrangido por essa definição e tratado como tal? 

 

O álcool é não é substância proibida no Brasil. Embora considerado uma substância psicotrópica pelos especialistas, a Portaria 344/98 não o menciona. 

 



No seguinte link, se encontram informações gerais sobre o álcool no Brasil: 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11288&rastro=INFORMAÇÕES+SOBRE+DROGAS%2FTipos+de+drogas/Álcool 

 

“Álcool 

 
Definição:  O álcool presente nas bebidas alcoólicas é o etanol, produzido pela fermentação ou destilação de vegetais - como a 
cana-de-açúcar e também de frutas e grãos. No Brasil, há uma grande diversidade de bebidas alcoólicas, cada tipo com quantidade 

diferente de álcool em sua composição.     Histórico:  Registros arqueológicos revelam que os primeiros indícios sobre o consumo de 

álcool pelo ser humano datam de aproximadamente 6000 anos a.C., sendo, portanto, um costume extremamente antigo e que tem 
persistido por milhares de anos.     Mecanismo de Ação:  Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool 

também é considerado uma droga psicotrópica, pois atua no sistema nervoso central, provocando mudança no comportamento de 
quem o consome, além de ter potencial para desenvolver dependência.     Efeitos no organismo:  A ingestão de álcool provoca 

diversos efeitos, que aparecem em duas fases distintas: uma estimulante e outra depressora.     Conseqüências Negativas:  Os 

indivíduos dependentes do álcool podem desenvolver várias doenças. As mais freqüentes são as relacionadas ao fígado (esteatose 

hepática, hepatite alcoólica e cirrose).     Consumo no Brasil: Levantamento realizado em 2007 investigou os Padrões de Consumo 

de Álcool na População Brasileira. O estudo foi realizado em 143 municípios do País e detectou que 52% dos brasileiros acima de 18 
anos faz uso de bebida alcoólica pelo menos uma vez ao ano. Do conjunto dos homens adultos, 11% bebem todos os dias e 28 % de 1 
a 4 vezes por semana.  
  

 



Definição  O álcool presente nas bebidas alcoólicas é o etanol, produzido pela fermentação ou destilação de vegetais - como a 

cana-de-açúcar e também de frutas e grãos. No Brasil, há uma grande diversidade de bebidas alcoólicas, cada tipo com quantidade 
diferente de álcool em sua composição.  

  
É uma substância depressora do Sistema nervoso central, obtida a partir da fermentação ou destilação de cereais, raízes e frutas. O 
álcool, principalmente por ser uma substância lícita, está presente em quase todas as culturas e participa do cotidiano e de vários 

rituais da humanidade.  
  
Histórico   Registros arqueológicos revelam que os primeiros indícios sobre o consumo de álcool pelo ser humano datam de 

aproximadamente 6000 anos a.C., sendo, portanto, um costume extremamente antigo e que tem persistido por milhares de anos. A 
noção de álcool como uma substância divina, por exemplo, pode ser encontrada em inúmeros casos na mitologia, sendo talvez um dos 

fatores responsáveis pela manutenção do hábito de beber, ao longo do tempo.   
  
Inicialmente, as bebidas tinham conteúdo alcoólico relativamente baixo, como, o vinho e a cerveja, já que dependiam exclusivamente 

do processo de fermentação. Com o advento do processo de destilação, introduzido na Europa pelos árabes na Idade Média, surgiram 

novos tipos de bebidas alcoólicas, que passaram a ser utilizadas em sua forma destilada. Nessa época, esse tipo de bebida passou a 
ser considerado um remédio para todas as doenças, pois “dissipavam as preocupações mais rapidamente que o vinho e a cerveja, 
além de produzirem um alívio eficiente da dor”, surgindo, então, a palavra uísque (do gálico usquebaugh, que significa “água da 

vida”). 
  



A partir da Revolução Industrial, registrou-se grande aumento na oferta desse tipo de bebida, contribuindo para um maior consumo e, 
conseqüentemente, gerando aumento no número de pessoas que passaram a apresentar algum tipo de problema decorrente do uso 

excessivo de álcool. 
  
Mecanismo de Ação           Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado uma 

droga psicotrópica, pois atua no sistema nervoso central, provocando mudança no comportamento de quem o consome, além de ter 

potencial para desenvolver dependência. 
  
O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido e até incentivado pela sociedade. Esse é um dos 
motivos pelos quais ele é encarado de forma diferenciada, quando comparado com as demais drogas. Apesar de sua ampla aceitação 

social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando excessivo, passa a ser um problema. 
  
Além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de embriaguez, o consumo de álcool a longo prazo, 

dependendo da dose, freqüência e circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Dessa forma, 
o consumo inadequado do álcool é um importante problema de saúde pública, especialmente nas sociedades ocidentais, acarretando 
custos para a sociedade e envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares. 
 

  
Efeitos no Organismo  A ingestão de álcool provoca diversos efeitos, que aparecem em duas fases distintas: uma estimulante e 

outra depressora. Nos primeiros momentos após a ingestão de álcool, podem aparecer os efeitos estimulantes, como euforia, 



desinibição e loquacidade (maior facilidade para falar). Com o passar do tempo, começam a surgir os efeitos depressores, como falta 
de coordenação motora, descontrole e sono. Quando o consumo é muito exagerado, o efeito depressor fica exacerbado, podendo até 

mesmo provocar o estado de coma.  
  
Os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características pessoais. Por exemplo, uma pessoa acostumada a 
consumir bebidas alcoólicas sentirá os efeitos do álcool com menor intensidade, quando comparada a outra que não está acostumada 

a beber. Outro exemplo está relacionado à estrutura física: a pessoa com estrutura física de grande porte terá maior resistência aos 
efeitos do álcool. 
  

O consumo de bebidas alcoólicas também pode desencadear alguns efeitos desagradáveis, como enrubecimento da face, dor de 
cabeça e mal-estar geral. Esses efeitos são mais intensos para algumas pessoas cujo organismo tem dificuldade de metabolizar o 
álcool. Os orientais, em geral, têm maior probabilidade de sentir esses efeitos. 

 
  
  
Conseqüências Negativas  Os indivíduos dependentes do álcool podem desenvolver várias doenças. As mais freqüentes são as 

relacionadas ao fígado (esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose). Também são freqüentes problemas do aparelho digestivo 

(gastrite, síndrome de má absorção e pancreatite) e do sistema cardiovascular (hipertensão e problemas cardíacos). Há, ainda, casos 
de polineurite alcoólica, caracterizada por dor, formigamento e cãibras nos membros inferiores. 
  



 
 Consumo no Brasil  Levantamento realizado em 2007 investigou os Padrões de Consumo de Álcool na População Brasileira. O 

estudo foi realizado em 143 municípios do País e detectou que 52% dos brasileiros acima de 18 anos faz uso de bebida alcoólica pelo 

menos uma vez ao ano. Do conjunto dos homens adultos, 11% bebem todos os dias e 28 % de 1 a 4 vezes por semana. 
  
Quanto à intensidade do consumo de bebidas alcoólicas, 24% da população bebe freqüentemente e pesado (pelo menos uma vez por 

semana, 5 ou mais doses) e 29% são bebedores pouco freqüentes e não fazem uso pesado.   
  
►Álcool e Trânsito   A ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e os reflexos, 

comprometendo a capacidade de dirigir veículos ou operar outras máquinas. Pesquisas revelam que grande parte dos acidentes é 
provocada por motoristas que haviam bebido antes de dirigir. 

  
Nesse sentido, segundo a legislação brasileira (Código Nacional de Trânsito, que passou a vigorar em junho de 2008), deverá ser 
penalizado todo motorista que apresentar qualquer teor de álcool por litro de sangue. 

  

►Alcoolismo  Como já citado neste texto, a pessoa que consome bebidas alcoólicas de forma excessiva, ao longo do tempo, pode 

desenvolver dependência, condição conhecida como alcoolismo. Os fatores que podem levar ao alcoolismo são variados, envolvendo 
aspectos de origem biológica, psicológica e sociocultural. A dependência do álcool é condição freqüente, atingindo cerca de 10% da 

população adulta brasileira. 
  



A transição do beber moderado ao beber problemático ocorre de forma lenta, tendo uma interface que, em geral, leva vários anos. 
Alguns sinais da dependência do álcool são: desenvolvimento da tolerância, ou seja, a necessidade de beber maiores quantidades de 

álcool para obter os mesmos efeitos; aumento da importância do álcool na vida da pessoa; percepção do “grande desejo” de beber e 
da falta de controle em relação a quando parar; síndrome de abstinência (aparecimento de sintomas desagradáveis após ter ficado 
algumas horas sem beber) e aumento da ingestão de álcool para aliviar essa síndrome. 
  

A síndrome de abstinência do álcool é um quadro que aparece pela redução ou parada brusca da ingestão de bebidas alcoólicas, após 
um período de consumo crônico. A síndrome tem início 6 a 8 horas após a parada da ingestão de álcool, sendo caracterizada por 
tremor das mãos, acompanhado de distúrbios gastrintestinais, distúrbios do sono e estado de inquietação geral (abstinência leve). 

  
Cerca de 5% dos que entram em abstinência leve evoluem para a síndrome de abstinência grave ou delirium tremens que, além da 
acentuação dos sinais e sintomas anteriormente referidos, se caracteriza por tremores generalizados, agitação intensa e desorientação 

no tempo e no espaço. 
  
►Durante a Gravidez  O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação pode trazer conseqüências para o recém-nascido, e, 

quanto maior o consumo, maior o risco de prejudicar o feto. Dessa forma, é recomendável que toda gestante evite o consumo de 
bebidas alcoólicas, não só ao longo da gestação, como também durante todo o período de amamentação, pois o álcool pode passar 

para o bebê através do leite materno. 
  
Cerca de um terço dos bebês de mães dependentes do álcool, que fizeram uso excessivo dessa droga durante a gravidez, é afetado 



pela “síndrome fetal pelo álcool”. Os recém-nascidos apresentam sinais de irritação, mamam e dormem pouco, além de apresentarem 
tremores (sintomas que lembram a síndrome de abstinência). As crianças gravemente afetadas, e que conseguem sobreviver aos 

primeiros momentos de vida, podem apresentar problemas físicos e mentais que variam de intensidade de acordo com a gravidade do 
caso. 
  
Esse uso de bebida alcoólica ocorre há pelo menos oito mil anos. Sempre se teve conhecimento dos seus possíveis malefícios e, 

periodicamente, o álcool sofria restrições ao seu uso, desde o início do Cristianismo. Contudo, foi somente em 1966 que a Associação 
Médica Americana (AMA) passou a considerar o alcoolismo como doença e em 1988 que incluiu as dependências de outras drogas 
como condições médicas passíveis de tratamento. 

  
O americano Benjamin Rush, cientista do século XIX, considerava que o “beber começa como um ato de liberdade caminha para o 
hábito e afunda na necessidade”. Já Thomas Trotte, da Grã-Bretanha, afirmava que “a embriaguez é uma doença da mente”. O sueco 

Magnus Huss, em 1849, foi o primeiro a introduzir o conceito de “alcoolismo crônico” como doença, descrevendo suas complicações 
físicas. 
 
 Mecanismo de Ação           Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado uma 

droga psicotrópica, pois atua no sistema nervoso central, provocando mudança no comportamento de quem o consome, além de ter 

potencial para desenvolver dependência. 
  
O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido e até incentivado pela sociedade. Esse é um dos 



motivos pelos quais ele é encarado de forma diferenciada, quando comparado com as demais drogas. Apesar de sua ampla aceitação 
social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando excessivo, passa a ser um problema. 

  
Além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de embriaguez, o consumo de álcool a longo prazo, 
dependendo da dose, freqüência e circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Dessa forma, 
o consumo inadequado do álcool é um importante problema de saúde pública, especialmente nas sociedades ocidentais, acarretando 

custos para a sociedade e envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares. 
 
 Efeitos no Organismo  A ingestão de álcool provoca diversos efeitos, que aparecem em duas fases distintas: uma estimulante e 

outra depressora. Nos primeiros momentos após a ingestão de álcool, podem aparecer os efeitos estimulantes, como euforia, 

desinibição e loquacidade (maior facilidade para falar). Com o passar do tempo, começam a surgir os efeitos depressores, como falta 
de coordenação motora, descontrole e sono. Quando o consumo é muito exagerado, o efeito depressor fica exacerbado, podendo até 
mesmo provocar o estado de coma.  

  
Os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características pessoais. Por exemplo, uma pessoa acostumada a 
consumir bebidas alcoólicas sentirá os efeitos do álcool com menor intensidade, quando comparada a outra que não está acostumada 
a beber. Outro exemplo está relacionado à estrutura física: a pessoa com estrutura física de grande porte terá maior resistência aos 

efeitos do álcool. 
  
O consumo de bebidas alcoólicas também pode desencadear alguns efeitos desagradáveis, como enrubecimento da face, dor de 



cabeça e mal-estar geral. Esses efeitos são mais intensos para algumas pessoas cujo organismo tem dificuldade de metabolizar o 
álcool. Os orientais, em geral, têm maior probabilidade de sentir esses efeitos. 

  
  
Conseqüências Negativas  Os indivíduos dependentes do álcool podem desenvolver várias doenças. As mais freqüentes são as 

relacionadas ao fígado (esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose). Também são freqüentes problemas do aparelho digestivo 

(gastrite, síndrome de má absorção e pancreatite) e do sistema cardiovascular (hipertensão e problemas cardíacos). Há, ainda, casos 
de polineurite alcoólica, caracterizada por dor, formigamento e cãibras nos membros inferiores. 
  
  

Consumo no Brasil  Levantamento realizado em 2007 investigou os Padrões de Consumo de Álcool na População Brasileira. O 

estudo foi realizado em 143 municípios do País e detectou que 52% dos brasileiros acima de 18 anos faz uso de bebida alcoólica pelo 
menos uma vez ao ano. Do conjunto dos homens adultos, 11% bebem todos os dias e 28 % de 1 a 4 vezes por semana. 
  

Quanto à intensidade do consumo de bebidas alcoólicas, 24% da população bebe freqüentemente e pesado (pelo menos uma vez por 

semana, 5 ou mais doses) e 29% são bebedores pouco freqüentes e não fazem uso pesado.   
  
►Álcool e Trânsito   A ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e os reflexos, 

comprometendo a capacidade de dirigir veículos ou operar outras máquinas. Pesquisas revelam que grande parte dos acidentes é 
provocada por motoristas que haviam bebido antes de dirigir.  



 
Nesse sentido, segundo a legislação brasileira (Código Nacional de Trânsito, que passou a vigorar em junho de 2008), deverá ser 

penalizado todo motorista que apresentar qualquer teor de álcool por litro de sangue. 
  
►Alcoolismo  Como já citado neste texto, a pessoa que consome bebidas alcoólicas de forma excessiva, ao longo do tempo, pode 

desenvolver dependência, condição conhecida como alcoolismo. Os fatores que podem levar ao alcoolismo são variados, envolvendo 

aspectos de origem biológica, psicológica e sociocultural. A dependência do álcool é condição freqüente, atingindo cerca de 10% da 
população adulta brasileira. 
  
A transição do beber moderado ao beber problemático ocorre de forma lenta, tendo uma interface que, em geral, leva vários anos. 

Alguns sinais da dependência do álcool são: desenvolvimento da tolerância, ou seja, a necessidade de beber maiores quantidades de 
álcool para obter os mesmos efeitos; aumento da importância do álcool na vida da pessoa; percepção do “grande desejo” de beber e da 
falta de controle em relação a quando parar; síndrome de abstinência (aparecimento de sintomas desagradáveis após ter ficado 

algumas horas sem beber) e aumento da ingestão de álcool para aliviar essa síndrome. 
  
A síndrome de abstinência do álcool é um quadro que aparece pela redução ou parada brusca da ingestão de bebidas alcoólicas, após 
um período de consumo crônico. A síndrome tem início 6 a 8 horas após a parada da ingestão de álcool, sendo caracterizada por tremor 

das mãos, acompanhado de distúrbios gastrintestinais, distúrbios do sono e estado de inquietação geral (abstinência leve). 
  
Cerca de 5% dos que entram em abstinência leve evoluem para a síndrome de abstinência grave ou delirium tremens que, além da 



acentuação dos sinais e sintomas anteriormente referidos, se caracteriza por tremores generalizados, agitação intensa e desorientação 
no tempo e no espaço. 

  
►Durante a Gravidez  O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação pode trazer conseqüências para o recém-nascido, e, 

quanto maior o consumo, maior o risco de prejudicar o feto. Dessa forma, é recomendável que toda gestante evite o consumo de 
bebidas alcoólicas, não só ao longo da gestação, como também durante todo o período de amamentação, pois o álcool pode passar 

para o bebê através do leite materno. 
  
Cerca de um terço dos bebês de mães dependentes do álcool, que fizeram uso excessivo dessa droga durante a gravidez, é afetado 
pela “síndrome fetal pelo álcool”. Os recém-nascidos apresentam sinais de irritação, mamam e dormem pouco, além de apresentarem 

tremores (sintomas que lembram a síndrome de abstinência). As crianças gravemente afetadas, e que conseguem sobreviver aos 
primeiros momentos de vida, podem apresentar problemas físicos e mentais que variam de intensidade de acordo com a gravidade do 
caso. 

  
Esse uso de bebida alcoólica ocorre há pelo menos oito mil anos. Sempre se teve conhecimento dos seus possíveis malefícios e, 
periodicamente, o álcool sofria restrições ao seu uso, desde o início do Cristianismo. Contudo, foi somente em 1966 que a Associação 
Médica Americana (AMA) passou a considerar o alcoolismo como doença e em 1988 que incluiu as dependências de outras drogas como 

condições médicas passíveis de tratamento. 
  
O americano Benjamin Rush, cientista do século XIX, considerava que o “beber começa como um ato de liberdade caminha para o 



hábito e afunda na necessidade”. Já Thomas Trotte, da Grã-Bretanha, afirmava que “a embriaguez é uma doença da mente”. O sueco 
Magnus Huss, em 1849, foi o primeiro a introduzir o conceito de “alcoolismo crônico” como doença, descrevendo suas complicações 

físicas”. 
 

 

 

A Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, dispõe sobre restrições ao uso e à propaganda, entre outras substâncias, das bebidas alcoólicas. 

 

O atual Código de Trânsito Brasileiro, conhecido como ‘Lei Seca’ (Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, proíbe o consumo da quantidade de bebida alcoólica superior a 

0,1mg de álcool por litro de ar expelido no exame do bafômetro (ou 2 dg de álcool por litro de sangue) por condutores de veículos. A concentração permitida no Brasil é de 

0,2g de álcool por litro de sangue 

 

 

- A título repressivo, que tipo de legislação existe e como são punidos e abordados pelos tribunais e pelos juízes em particular, o tráfico e, se for o caso, o consumo de 

estupefacientes? 

 

Como já referido, a principal lei brasileira sobre a matéria é a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.  

 

Consumir ou comercializar drogas no Brasil é crime. Porém, a legislação atual prevê punições distintas a usuário e traficante. Ao primeiro, a lei imputa três tipos de pena: 

a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade (de 5 a 10 meses) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Já 

a quem produz ou comercializa drogas, a lei atribui pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1.500 reais. Cabe ao juiz determinar a finalidade da 

droga apreendida - se para consumo pessoal ou comercialização -, o que depende de inúmeros fatores, como a natureza e a quantidade da substância, bem como da conduta 



e antecedentes do agente. 

 

Ressalte-se que tanto o tráfico quanto o consumo de drogas ilícitas é considerado crime, é sancionado; todavia, desde a Lei Antidrogas 11.343/2006, o uso de entorpecentes 

não é mais punido com prisão. 
 

 - Que tipo de acções repressivas / sancionatórias estão previstas contra os responsáveis pela produção e tráfico de substâncias proibidas pela legislação e como é que na 

jurisprudência têm sido tratadas essas questões?  

 

Vide resposta à questão acima.  

 

 

 - No que respeita ao consumo, a legislação e/ou a jurisprudência fazem distinção e/ou qualquer discriminação entre o uso de drogas ilícitas e o uso indevido de drogas lícitas? 

Em caso afirmativo, especifique indicando como são tratados os respectivos consumidores. 

 

Sim, e um exemplo dessa diferença de tratamento é a forma como é punido quem conduz veículo automotor sob o efeito de álcool (vide resposta da antepenúltima questão 

acima, in fine) - ou seja, quem faz uso indevido de uma droga lícita, no caso, o álcool -, e aquela como é sancionada a conduta do traficante de entorpecente. Quanto aos 

consumidores, cabe ao juiz escolher a melhor medida sócio-educativa a ser imposta, sempre determinando que o Poder Público coloque à disposição do infrator 

estabelecimento de saúde, de preferência em regime ambulatorial, para tratamento especializado.  
 

 

 



 - Na legislação e/ou na jurisprudência é reconhecida qualquer diferença entre: consumidor ocasional, consumidor habitual e traficante de drogas, tratando-os de forma 

diferenciada? Em caso afirmativo especifique. 

 

 

A legislação - a principal, ao menos - não diferencia o consumidor ocasional do habitual, mas sim qualquer tipo de consumidor do traficante. Enquanto o consumo de 

maneira geral é tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas, o tráfico, também de maneira geral, é tipificado no artigo 33 da mesma Lei. 

 
  


