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Políticas de drogas e as mudanças no cenário internacional 

           
     Laura Girardi Hypolito1 

 
RESUMO: O presente trabalho pretende discorrer acerca das mudanças 

percebidas no cenário internacional referente às políticas de drogas. 

Inicialmente, será realizada uma breve reflexão sobre a criminalização da 

produção, da venda e do consumo das substâncias consideradas ilícitas e a sua 
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ineficiência, visto que o viés proibicionista além de não reduzir os problemas de 

violência, reproduz desigualdades e exclusões. Em um segundo momento, com 

a finalidade de pensar modelos que rompam com o paradigma de proibição, o 

foco do estudo orbitará nas políticas públicas sobre drogas desenvolvidas em 

Portugal, Estados Unidos e Uruguai. Sobre os três modelos, serão tecidas 

considerações acerca do funcionamento e das peculiaridades de cada um. 

Assim como também será discutido de que maneira a figura do usuário foi 

pensada na criação e aplicação dos modelos e, por fim, serão expostos os 

resultados que já podem ser sentidos, em cada um dos casos. Com base nos 

dados obtidos por meio da investigação deste trabalho, pretende-se pensar 

possíveis soluções para enfrentar os problemas advindos da política 

proibicionista, inclusive para o caso brasileiro.  

Palavras Chave: Política de Drogas, Proibicionismo, Descriminalização das 

drogas, Legalização da Maconha, Regulamentação da Maconha. 

 
Introdução 

 
Nos últimos anos, não obstante as medidas proibicionistas ainda permeiem 

a maioria dos países, é possível perceber avanços significativos no sentido de 

mudanças sobre as políticas de drogas.  

Estudos, pesquisas, dados e provas empíricas, têm servido como munição 

de luta e de resistência para os que acreditam e defendem a necessidade de 

substituição dos ideais ilusórios de proibição, por novas formas racionais de 

compreensão e tratamento das drogas.  

Por considerar a importância dos avanços que caminham no sentindo 

oposto ao da criminalização dos entorpecentes, o presente trabalho pretende 

expor três modelos - dentre tantos outros que têm emergido – que romperam 

com o paradigma proibicionista, cada um com sua construção e peculiaridades 

próprias.  

Portugal, Estados Unidos e Uruguai, foram os exemplos escolhidos para 

dar forma a este breve estudo, acerca das importantes mudanças que têm 

ocorrido no cenário internacional. O texto propõe em seu decorrer, sem ambição 

alguma de esgotar a problematização dos temas, apontar como cada país 



estruturou e implementou seus modelos e quais os resultados práticos que já 

podem ser percebidos para cada um dos casos. 

 
  



Breves apontamentos acerca do proibicionismo 
 

A atual política criminal de drogas adotada pela grande maioria dos países, 

foi adaptada aos moldes do proibicionismo internacionalmente difundido e se 

caracteriza por exercer um enfrentamento de caráter bélico no que tange ao 

combate às drogas arbitrariamente tornadas ilícitas2. 

O modelo proibicionista diverge da possibilidade de um modelo alternativo, 

visto seu caráter jurídico-moral e sua incumbência com tratados internacionais 

vinculantes, impostos pelas Nações Unidas. Ao escusar-se da realidade, a 

política de proibição busca, por meio de intervenções penais, dissuadir o uso de 

determinadas substâncias, acarretando por fim o ideal da abstinência (Boiteux, 

2006, p. 46). 

A falta de lucidez referente ao tratamento dado à questão do consumo e da 

venda de drogas ilícitas se faz evidente, uma vez que as drogas nem sempre 

foram proibidas, no entanto, desde que se há conhecimento elas foram 

utilizadas. Na implementação da política proibicionista o que mudou, de fato, não 

foi a substância em si - ou seus efeitos - mas sim, os interesses e os discursos 

que se construíram em torno dela (Olmo, 1990: 22).  

O proibicionismo de hoje, teve seu surgimento no início do século XX, mas 

foi a partir da década de 50 que começou o processo de demonização das 

substâncias ilícitas, que acabou por desencadear a declaração de “guerra às 

drogas”, proclamada pelo então presidente norte americano Richard Nixon, no 

início dos anos 70 (CARVALHO, 2010: 15). A disseminada expressão “guerra às 

drogas”, que logo se espalhou pelo mundo, torna clara em seu significado, a 

ideologia bélica que orienta o controle social exercitado através do sistema penal 

nas sociedades contemporâneas (Karam, 2013).   

Pode-se dizer que, cooperando com os anseios norte-americanos, as 

convenções internacionais, proferidas pela ONU e assinadas por dezenas de 

países, tiveram papel importante para expandir fronteiras territoriais e arrebanhar 
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países à tão exaltada batalha por um mundo livre entorpecentes. Como 

precursora, tem-se a Convenção Única sobre Entorpecentes, do ano de 1961, 

seguida pelo Convênio Sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 e pela 

Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, 

conhecida por Convenção de Viena, que ocorreu no ano de 1988 (Boiteux e 

Wiecko, 2009: 18-19). 

Desde a instauração da war on drugs, em que pese os esforços alucinados 

para que a produção, a venda e o consumo de drogas diminuíssem, isso nunca 

aconteceu. Em verdade, o número de usuários, traficantes e produtores teve um 

crescimento acentuado, assim como também foi perceptível - por decorrência 

das medidas de proibição - um aumento da violência, da corrupção associada 

ao narcotráfico e do encarceramento em massa dos indivíduos (Boiteux e 

Lemgruber, 2014: 359).  

Os esfacelamentos causados pela insistência em manter um regime que 

existe há mais de cem anos e que declarou guerra às drogas há mais de quatro 

décadas, são extremamente maléficos e destrutivos para o universo social e para 

os indivíduos que o compõe. A proibição acarreta não só a superlotação dos 

presídios, mas também expõe os usuários à riscos e doenças, por conta do 

consumo clandestino e da falta de informações e controle sobre as substâncias. 

Além do mais, é relacionada com a causa de inúmeras mortes, decorrentes não 

do uso ou abuso das substâncias em si, mas sim da violência e da coerção, as 

quais são expostas pessoas que, em maioria, pertencem às camadas mais 

vulneráveis da sociedade. 

Disso tudo, se faz significativa a reflexão acerca da possibilidade e 

necessidade de novas formas de se tratar a questão das substâncias 

consideradas ilícitas. Sobre este respeito, tem-se como exemplo Portugal, parte 

dos Estados Unidos e o Uruguai, que com fim de diminuir os danos sociais 

causados pelo paradigma da proibição, vem agregando políticas de drogas 

baseadas em fatos e não em ficção.  

 
Portugal e a descriminalização  

 
Embora a descriminalização das drogas ainda enfrente em muitos países 

dificuldade em sua aceitação, esta realidade não é um fato novo em Portugal. 



O país, já em 2001, acatou a medida de descriminalizar o consumo de todas 

as drogas ilegais, posto que considerou que a posse de quantidade para 

suprimento de até dez dias, não mais configuraria delito penal (Hart, 2013: 309). 

Esta iniciativa foi possibilitada uma vez que Portugal enfrentou, no final 

dos anos 90, um aumento significativo dos consumidores e dos 

toxicodependentes, o que por consequência acarretou um aumento referente 

às preocupações sociais. Uma pesquisa realizada em 1997 mostrou que aquele 

tempo, as questões relacionadas às drogas eram consideradas o principal 

problema social do país. Já em 2009, uma nova pesquisa revelou que, após 

quase uma década da implementação das medidas descriminalizadoras, as 

drogas passaram a ocupar o 13º lugar no ranking de preocupações da 

população portuguesa (Domostawski, 2011: 20).  

Apesar de Portugal ser considerado conservador, o governo respondeu à 

matéria de política de drogas, de forma progressista e inovadora. Ao seguir o 

caminho oposto ao do proibicionismo e de suas respostas de tolerância zero, o 

governo português agregou o conhecimento interdisciplinar de inúmeros 

especialistas - desde médicos e psicólogos, até ativistas sociais e advogados 

– os quais criaram, no final dos anos 90, uma Comissão de Estudo - após 

chamada de Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga - com o objetivo de 

pensar linhas de ação suscetíveis de auxiliar o governo na formulação de 

estratégias que tivessem impacto positivo na área das drogas (Portugal, 1998). 

Os resultados obtidos pela Comissão de Estudo alertaram para a necessidade 

de descriminalização do porte de todas as drogas para consumo e também 

para que as alterações legislativas conduzissem o foco para questões de 

prevenção, educação e redução de danos (Domostawski, 2011: 23).  

No entanto, o que de fato preparou o terreno e tornou as alterações 

propostas pela Comissão possíveis, foi a produção de uma nova filosofia, a 

qual foi construída e solidificada a partir da proposição de que o núcleo da nova 

política de drogas, deveria ter como característica o humanismo e a 

preservação do usuário. Premissas como a do reconhecimento da importância 

da preservação da dignidade humana, da percepção das circunstâncias e 

realidades sociais do outro, da compreensão acerca das escolhas individuais 

e, também, da previsão constitucional do direito à saúde, foram agregadas a 

esta inovação em matéria de atuação na política de drogas. 



 Ademais, esta nova perspectiva abria caminho para o entendimento de 

que as drogas em si não são um mal absoluto e que tratar o consumo por meio 

da via da repressão criminal era desproporcional e ineficaz. Além de tudo, outro 

pilar desta filosofia, era assumir que continuar com a proposta de um mundo 

livre de drogas era um objetivo que já havia se provado ilusório, posto que as 

drogas sempre fizeram parte das mais diversas sociedades e culturas 

(Domostawski, 2011: 29). 

Assim, no dia 29 de novembro de 2000, a aprovação da Lei 30/2000, 

descriminalizou o consumo de todas as substâncias psicoativas. O texto legal 

estipulou o regime jurídico que deve ser aplicado para a conduta de consumo 

e também definiu a proteção sanitária e social dos usuários. Assim, no ano 

seguinte, o Decreto-Lei nº 130-A de 23 de abril de 2001, concedeu não mais 

criminalizar o consumo, a aquisição e a posse para consumo próprio.  

Para possibilitar a aplicação prática da Lei, foram desenvolvidas as 

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, que assumiram o papel - 

antes reservado aos tribunais criminais - de diálogo e resolução com as práticas 

de consumo. As comissões foram criadas com o fim de retirar a questão das 

drogas da esfera criminal, possibilitando assim uma abordagem menos 

estigmatizante e mais relacionada à saúde pública. O indivíduo, quando 

flagrado consumindo droga, é encaminhado para uma reunião com uma das 

comissões, que com o intuito de debater de forma honesta com os 

consumidores, propõe a esses, quando necessário, um tratamento, que 

depende do aceite do próprio usuário (Hart, 2014: 309). Atualmente estes 

centros estão presentes em todos os 18 distritos de Portugal e realizam um 

trabalho complexo, com uma equipe integrada por profissionais da área 

médica, assistentes sociais e advogados (Portugal, 2015).   

No que tange aos parâmetros para a aplicação da lei em casos concretos, 

com o propósito de proteger os usuários de obscuridades legais e 

interpretações díspares, a legislação portuguesa estipula com clareza 

quantidades exatas de cada substância, para que a conduta seja considerada 

de porte pessoal ou tráfico. Este volume aceitável pressupõe a quantidade que 

o indivíduo consome da substância pelo período de dez dias, por exemplo: 

cannabis folha, 25 gramas; haxixe, 5 gramas; cocaína, 2 gramas; heroína, 1 

grama; LSD ou exstasy, 10 comprimidos (Domostawski, 2011: 27). 



Importante salientar que ainda existe uma penalização posto que, não 

obstante a compra, posse e consumo da droga sejam permitidos até certa 

quantidade, quando estes limites são ultrapassados, ou seja, o indivíduo porta 

uma quantidade maior das substâncias do que a permitida, podem ser 

aplicadas sanções no âmbito criminal. Entretanto, estas punições dificilmente 

geram penas privativas de liberdade (Quintas, 2014: 78).  

O resultado sentido em Portugal, após passados mais de dez anos desde 

que a descriminalização foi inserida no cotidiano do país, se faz positivo. 

Diferente do que foi sustentado pelos setores conservadores – que eram 

contrários à implementação dessa política de drogas - o número de usuários e 

as mortes devido ao uso problemático das substâncias não sofreram aumento, 

mas sim o contrário e atualmente o consumo de drogas no país é inferior à 

média europeia (Hart, 2014: 310).  

Ademais, um estudo acerca dos impactos da descriminalização do 

consumo de drogas no país, revelou que a alteração da política de tratamento 

dado às drogas coincide com a atenuação dos usuários problemáticos e 

também com a diminuição dos danos correspondentes ao consumo (QUINTAS, 

2014: 74).  

Deste modo, Portugal correspondeu às expectativas dos que defendiam as 

políticas de descriminalização das drogas, ao comprovar, após 14 anos de 

implementação, que políticas de redução de danos e conscientização são 

benéficas para o país e seus cidadãos.  

 
Estados Unidos e a maconha 

  

Nos Estados Unidos é possível perceber nos últimos anos, mudanças de 

paradigma significativas referentes ao tratamento dado à maconha. Atualmente, 

grupos de ativistas e organizações não governamentais vem ganhando cada vez 

mais força e têm exercido um importante papel nos avanços a respeito da 

legalização da droga, realidade que já atinge várias partes do território norte 

americano (Boiteux e Lemgruber, 2014: 361). 

O país, símbolo da guerra contra as drogas, possui atualmente 23 Estados, 

mais o Distrito de Colúmbia, que permitem a utilização da cannabis com fins 

medicinais e 17 que já descriminalizaram o consumo e porte, para uso próprio 



da substância (ProCon.org, 2015). Além disso, o que mais chama atenção, é o 

fato de que quatro Estados - Alaska, Colorado, Oregon, Washington -, além da 

Capital Washington D.C., legalizaram a produção e a venda da droga para o 

consumo com fins recreativos, em moldes de regulamentação muito 

semelhantes aos que normatizam o comércio do álcool (Marijuana Policy Project, 

2015).  

Esta novidade configura um rompimento significativo com as políticas de 

proibição, principalmente por estar sendo implementada, na mesma nação em 

que o proibicionismo foi gerado. Diferente da legalização com fins medicinais, a 

regulação da produção e da venda da maconha ainda é um fato muito recente 

na realidade norte americana e, não obstante isso, algumas mudanças já podem 

ser percebidas. Colorado, que foi o primeiro Estado a implementar lojas de ponto 

de venda de maconha e também o pioneiro em número de consumidores que 

compram legalmente nos estabelecimentos licenciados, é a referência no país, 

quando se trata de substituir o paradigma da proibição, pelo de regulação da 

droga.  

O Estado aprovou em 2012, a Emenda Constitucional 643, que autoriza a 

produção, venda e aquisição da maconha e seus derivados, para uso recreativo. 

Os parâmetros legais para a compra da droga no Estado, são muito semelhantes 

aos estabelecidos para o álcool, como ter idade mínima de 21 anos para a 

compra e a proibição de dirigir, no caso de a substância ter sido consumida 

previamente. Ademais, com o objetivo de garantir o direito à privacidade dos 

usuários, não é necessário que os consumidores estejam cadastrados em uma 

base de dados, diferente do modelo uruguaio, por exemplo. Basta a simples 

apresentação de um documento que comprove a idade, no momento da compra 

da substância, para que essa seja adquirida (Sánchez, 2014: 49). 

As primeiras lojas do Colorado abriram suas portas em janeiro de 2014 e, 

não obstante o curto período de funcionamento, já é possível perceber 

diferenças após a implementação da regulação. A taxa de crescimento 

econômico do Colorado, foi a maior de 2014, quando comparada a todos os 

outros estados norte-americanos (Kiersz e Holodny, 2014). O crescimento se 

deu em vários setores, mas principalmente entre o imobiliário e o turístico. Além 
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do mais, as taxas de desemprego reduziram, posto que em apenas um ano, mais 

de 21 mil vagas de emprego foram criadas diretamente pela indústria da 

maconha. Esta realidade possibilitou ao Estado um aumento significativo do 

número de vagas de emprego, que em 2014 teve um índice maior do que o da 

média nacional (Marijuana Policy Project, 2015). 

É inegável que o comércio legal e regulado das drogas tenha um impacto 

positivo sobre a economia. De acordo com o governo do Colorado, entre o ano 

de 2014 e 2015, o Estado estimou uma arrecadação de cerca de 134 milhões de 

dólares, em impostos decorrentes da venda de maconha, com fins medicinais e 

recreativos (Hickenlooper, 2014: 247). E sendo os Estados Unidos o país 

símbolo do capitalismo, é natural pensar que a legalização tem ganhado uma 

maior aceitação, justamente por conta de o mercado lícito ter se provado 

extremamente lucrativo, tanto para os que vendem a substância, como para os 

estados que recebem os impostos referentes às vendas, que depois são 

redirecionados para setores como da saúde e da educação. 

Entretanto, o ponto fundamental a ser levado em conta, é a proteção dos 

usuários. Mais do que ganhos econômicos, os Estados Unidos podem ter 

expectativas de ganhos na área social, da saúde e da segurança pública. O país, 

que na década de 80 adotou políticas de tolerância zero para enfrentar as 

questões da criminalidade, mantém hoje mais pessoas presas do que qualquer 

outra nação do mundo (Young, 2002: 183). Este encarceramento em massa fez 

com que os Estados Unidos abriguem, atualmente, 25% de toda população 

carcerária do planeta, não obstante os americanos representem apenas um total 

de 5% da população mundial (Boiteux e Lemgruber, 2014: 362). 

 De toda porção de aprisionados, aqueles que respondem por delitos 

relacionados a entorpecentes, preenchem uma parcela significativa deste 

montante. Apesar de o país estar passando por uma onda de descriminalização 

e legalização, existem fortes disparidades no tratamento dado aos usuários, 

posto que essa realidade ainda encontra uma forte resistência em vários estados 

norte-americanos. Só em 2014 cerca de 701 mil pessoas foram presas por 

delitos relacionados à maconha e desta cifra, aproximadamente 90% 

correspondiam apenas à posse. O que significa dizer que no ano passado, a 

cada 45 segundos, uma pessoa foi presa, apenas por portar a droga no Estados 

Unidos (Reimen, 2015).  



 Somado a todas estas questões preocupantes a que são expostos os 

usuários, sabe-se que as abordagens policiais são, em regra, seletivas e 

arbitrarias, recaindo principal e desproporcionalmente sobre a população jovem 

de negros e latinos, não obstante as taxas de consumo da população branca 

estejam no mesmo patamar de habitualidade (American Civel Liberties Union, 

2013: 21). 

O fardo carregado por uma pessoa presa nos Estados Unidos, é 

severamente denso e estigmatizante, e quando se trata de prisões relacionadas 

à maconha, esta realidade não é diferente. Além dos constrangimentos e da 

violência presentes no momento da abordagem policial - que vão desde o uso 

de algemas, do deslocamento compulsório até uma delegacia por meio de uma 

viatura, até a coleta das impressões digitais e do registro fotográfico que servem 

como conteúdo para compor uma ficha criminal, que será permanente e de fácil 

acesso - existem também, os efeitos colaterais da prisão (Roberts, 2011). 

  O cidadão que possui a marca de uma condenação criminal fica 

impossibilitado, ou encontra fortes dificuldades, no exercício de atividades 

corriqueiras da vida social. Votar, receber autorização para empréstimos 

educacionais, alugar um apartamento, ou receber auxílio moradia, conseguir um 

emprego e até mesmo adotar uma criança, são alguns dos procedimentos, 

comumente, negados aqueles que possuem registro com a polícia (Raiman, 

2015).   

 A insistência na manutenção de repressões desproporcionais e 

estigmatizantes, é ainda mais preocupante e irracional quando se tem 

conhecimento que 38% da população americana admitiu já ter utilizado maconha 

(Saad, 2013). Além disso, o empenho na aplicação das leis que criminalizam a 

posse da droga, tem um custo de aproximadamente 3,6 bilhões de dólares por 

ano, para os cofres públicos (American Civel Liberties Union, 2013: 22). Ou seja, 

uma quantidade insana de dinheiro dos contribuintes é direcionada para uma 

guerra que, além de já ter se provado perdida, aponta suas armas contra uma 

conduta assumida por mais de um terço dos cidadãos norte-americanos.  

 O fato de todas estas constatações estarem sendo reiteradamente postas 

em evidência – tanto no que diz respeito às perdas acarretadas pela 

criminalização das drogas, quanto aos ganhos econômicos e sociais 

provenientes da legalização - faz com que os pilares que antes sustentavam o 



proibicionismo estejam sendo abalados e, sua existência, fortemente 

questionada, problematizada e condenada.  

 Os grupos que lutam pela legalização da maconha nos Estados Unidos, 

estão cada vez mais estruturados e o número de seus adeptos não para de 

crescer. Figuras públicas do cenário político, como os ex Presidentes Bill Clinton, 

Jimmy Carter e Pat Robertson, além de outros que vão desde Governadores, a 

Senadores e Deputados, estão falando abertamente sobre a necessidade e 

importância de legalizar a droga (Nadelmann, 2013).  

É evidente que a legalização da maconha por si, não é suficiente para 

romper de vez com o modelo de criminalização das drogas, visto que existe uma 

longa lista de substâncias ainda ilícitas, que são consumidas por inúmeras 

pessoas, as quais são expostas diariamente às mazelas da ilegalidade. No 

entanto, ao considerar que estes avanços – em relação à cannabis - têm ocorrido 

no solo que deu vida a toda a ideologia de proibição, não há como negar sua 

importância. 

 Além do mais, 58% dos cidadãos norte-americanos acreditam que a 

maconha deveria ser legalizada (Jeffrey, 2015). Esta cifra, que nunca foi tão alta, 

demonstra que fronteiras morais estão sendo derrubadas e que o caminho para 

mudanças no tratamento dado às drogas, está sendo traçado no país.   

 

Uruguai e a Lei de regulação do mercado da maconha 
 
Em verdade, das demonstrações atuais de enfrentamento e ruptura com 

os paradigmas de proibição, a que merece maior destaque, dado o caráter 

complexo e inédito do modelo apresentado, é a assumida pelo Uruguai.  

O Uruguai, tem sido referência e inspiração para os que acreditam na 

possibilidade da implementação de medidas de redução de danos e do 

tratamento racional de determinadas questões sociais. Recentemente, o 

parlamento do país votou e aprovou a regularização do mercado da maconha 

para uso recreativo, medicinal e industrial, com a supervisão do Estado. Este 

projeto ousado e inédito, fez com que os olhos de todo o mundo se voltassem 

para o país latino, visto que pela primeira vez, um país, utilizando mecanismos 

democráticos de decisão, optou por reconhecer a necessidade de mudança no 



campo da política de drogas, sem ceder para os setores mais conservadores e 

irracionais de sua sociedade. 

Deveras, o caminho percorrido até que esta realidade de quebra de 

paradigmas fosse concretizada, começou a ser traçado muito antes. Já no ano 

de 2001, o presidente uruguaio da época, Jorge Battle declarou publicamente 

ser contrário às medidas proibicionistas, ao afirmar a necessidade de se pensar 

na legalização das drogas (Garat, 2015: 15). Neste período, o governo 

proporcionou à Junta Nacional de Drogas recursos - como orçamento e um 

número satisfatório de servidores – para que fossem colocadas em prática uma 

série de iniciativas com a finalidade de reduzir riscos e danos, aumentando o 

acesso à informação e sempre com o cuidado de efetuar políticas que não 

estigmatizassem os usuários (Garat, 2013: 9).  

Leonardo Costa, responsável pela Junta no período, teve também um 

papel fundamental nesta mudança de paradigmas e na implementação de uma 

visão política e liberal nunca antes vistas. A JND estruturou uma série de 

programas sociais que buscavam levar às localidades urbanas projetos de 

inserção e integração, que visavam criar um campo amigável e seguro para se 

debater sobre o consumo de drogas, redução de riscos e danos, assim como 

também efetuar atividades culturais (Garat, 2015: 15). Ao propor o fim da 

apologia moral da proibição e ao possibilitar um maior alcance de informações, 

a iniciativa buscou empoderar os usuários de maneira que esses tivessem uma 

maior autonomia e um conhecimento do fenômeno da forma mais integral 

possível. 

A ideia de Battle e Costa foi defendida publicamente por um dos ministros 

da Suprema Corte de Justiça, Gervasio Ghillot. A declaração trouxe uma maior 

visibilidade social, política e jurídica ao tema. A fala do ministro articulou no 

sentido da regulação das drogas brandas, ao pontuar que apenas a 

descriminalização – no país o porte de drogas para consumo nunca foi 

criminalizado - não era capaz de dar conta do problema (Garat, 2013: 10). O 

debate permaneceu por alguns anos apenas no plano teórico, até que algumas 

juventudes políticas da Frente Ampla resgataram o tema e propuseram um 



diálogo com movimentos sociais interessados, como o Movimiento por la 

Liberación del Cannabis (Garat, 2013: 10).  

A matéria foi ganhando cada vez mais espaço nos meios de comunicação 

do país, assim como na agenda política e social. Em 2010 o Parlamento 

uruguaio inaugurou a Comissão Especial sobre Adições, Consequências e 

Impacto na Sociedade Uruguaia e uma de suas demandas foi “uma atualização 

legislativa no campo da lei de estupefacientes”, frente a ineficiência das leis 

vigentes (Uruguay, 2011). No sentido destes avanços, em 2011 foi apresentada 

a Estratégia Nacional para Abordar o Problema das Droga, a qual listou uma 

série de diretrizes que propunham a alteração na maneira de pensar a política 

de drogas no país (Uruguay, 2011: 14). 

Finalmente em junho 2012 o governo apresentou a ideia de regular o 

mercado da maconha. A proposta foi introduzida juntamente com uma série de 

medias divulgadas como Estrategia por la vida y la convivência (Garat, 2013: 

11). A concretização da ideia se deu em agosto do mesmo ano, quando o 

governo, liderado pelo então presidente Jose Mujica, enviou ao parlamento um 

anteprojeto de lei, que explicava como a regulação seria colocada em prática e 

porque a mudança era tão necessária.    

Uma série de argumentos serviram para fundamentar a necessidade e a 

importância do projeto proposto. Entre eles houve o reconhecimento de que 

apesar todos os esforços e tentativas dos países apoiadores -incluindo nesse 

rol o Uruguai - a guerra às drogas já estava perdida há muito tempo. O governo 

também reconheceu que a coibição das drogas não causava prejuízo ao 

narcotráfico, mas sim aos recursos públicos, uma vez que é o Estado que 

financia os problemas recorrentes da superlotação carcerária e do 

abarrotamento do judiciário. A exposição de motivos falou sobre os usuários, 

que em sua grande maioria possuem um vínculo ocasional com a maconha, 

entretanto se submetem a riscos quando têm que recorrer a ilegalidade para 

adquirir a substância (Garat, 2013: 12). 

O governo também recordou que a maconha configura a droga de tráfico 

ilegal mais consumida no país. Quanto a isso, uma pesquisa realizada sobre 

prisões e drogas no Uruguai, mostrou que 43% das 1.574 prisões por 



entorpecentes efetuadas pela polícia entre 2006 a 2009, foram motivadas por 

uma quantidade menor do que 9 (nove) gramas de maconha (Garinotto, 2011: 

86). Estes números apontam para o impacto positivo que a implementação da 

regulação trará aos usuários e ao sistema judicial do país. Não obstante o 

consumo das drogas nunca tenha sido criminalizado no Uruguai (García, 2013: 

297), a ausência de critérios objetivos de diferenciação colocava os 

consumidores em risco, já que a decisão de diferenciar as condutas de tráfico 

e porte, era submetida à discricionariedade dos magistrados.   

Assim, com o intuito de diminuir os esfacelamentos e as contrariedades 

acarretadas pela antiga política de drogas no Uruguai, em dezembro de 2013, 

o Poder Legislativo do país votou e aprovou a lei 19.172 (Uruguay, 2013), que 

define a regulação do mercado da maconha com o controle estatal.   

Em termos práticos para a aplicação de seu funcionamento no campo 

social, o texto legal define um sistema de autorizações e mecanismos de 

regularização. Todo o processo proposto é revisado pelo Instituto de 

Regularização e Controle da Cannabis (IRCCA), órgão responsável por deferir 

as licenças referentes à produção, elaboração, coleta e venda da maconha, 

assim como vigiar o cumprimento das disposições, podendo também aplicar 

sanções quando infrações forem cometidas. 
O IRCCA está integrado ao Ministério da Saúde Pública, ao Ministério de 

Pecuária, Agricultura e Pesca, assim como ao Ministério de Desenvolvimento 

Social e da Junta Nacional de Drogas, entre outros O Sistema Nacional de 

Educação Pública deve estabelecer políticas sociais que promovam a saúde, 

assim como a prevenção do consumo indevido da maconha. Já ao Sistema 

Nacional Integrado de Saúde, fica incumbido o papel de desenvolver 

dispositivos de prevenção ao uso problemático e prestar a devida atenção e 

cuidado aqueles usuários que requisitarem estes serviços (Garat, 2013: 12). 

Sobre o sistema de permissão do mercado, este se dará em três tipos: 

produção, comercialização e abastecimento pessoal. A permissão para 

produção autoriza estabelecimentos a produzir maconha para uso pessoal e 

medicinal, além também de permitir o cultivo de cânhamo, utilizado para a 

produção têxtil e de papel. A permissão para comercialização, se dará em 

lugares específicos para a venda da substância (farmácias).   



Já a permissão para o abastecimento pessoal, concede ao usuário 

adquirir a substância por meio de 4 vias: (a) auto cultivo, com previsão legal 

para a plantação de até 6 plantas, com produção anual permitida, de no máximo 

480 gramas. (b) por lugares de venda autorizados, com a possibilidade de 

compra de 10 gramas semanais por pessoa, ou até 40 gramas por mês. (c) o 

uso medicinal, com a autorização do Ministério da Saúde Pública e (d) pelo club 

de cannabis, que configura o cultivo em grupo. Os clubes que recebem, após 

solicitação e aprovação, o reconhecimento de pessoa jurídica, podem ter de 15 

a 45 sócios, com a permissão para o cultivo de não mais que 99 plantas e uma 

produção máxima de 480 gramas anuais por membro (Instituto del Regulación 

y Control del Cannabis, 2015). 

 O mecanismo de regulação consiste na fixação de uma série de pontos, 

que têm por objetivo controlar o processo, e assim reduzir danos e riscos. 

Dentre os mecanismos estabelecidos tem-se como principais: a venda proibida 

para menores de idade, sansões para aqueles que dirigirem sob os efeitos da 

droga e também para os que a produzirem sem prévia autorização, além de 

diretrizes adotadas para o consumo – muito semelhantes com as já aplicadas 

para o tabaco -  visto que a conduta está sujeita às normas de consumo em 

espaços públicos e sua publicidade é proibida (Regulación Responsable, 

2014).  

Em outubro deste ano, o IRCCA já estava na fase final do processo de 

seleção das empresas que produzirão e distribuirão a maconha para a venda 

nas farmácias. O procedimento de escolha foi efetuado mediante licitação que 

- após análise de documentos apresentados pelos interessados - contava 

inicialmente com 22 propostas, as quais foram apreciadas e escolhidas pelo 

IRCCA e por todos os Ministérios e Secretarias que o compõe. Após uma 

segunda filtragem, duas empresas receberam as licenças para produzir e 

distribuir a maconha, com produtividade máxima restrita à duas toneladas 

anuais (Junta Nacional de Drogas, 2015). 

O governo estima, que a efetiva venda nas farmácias terá início na 

segunda metade do ano que vem, já que ainda restam alguns ajustes no campo 

administrativo e também por conta da duração do ciclo biológico da planta.     



Em fevereiro deste ano, cerca de 1.600 pessoas já haviam se registrado 

para o cultivo doméstico. O cultivo coletivo - pelos clubs de cannabis - já 

possuía 14 clubes em formação. Ou seja, 2.230 pessoas já estavam abrangidas 

pela regulação. Estes números ainda são tímidos, uma vez que essa cifra 

corresponde apenas a uma pequena parcela do número de consumidores da 

substância no país, que é próximo aos 150 mil (Vergara, 2015). 

Sem atenuar a importância da nova política adotada, é importante expor 

que existe uma parcela da população uruguaia não satisfeita com a nova lei e 

seus mecanismos de controle. Muitos usuários estão receosos com a 

obrigatoriedade do cadastramento, uma vez que seus nomes constarão em um 

banco de dados do governo. Outros acreditam que a quantidade de droga 

permitida pode não ser suficiente para aqueles que têm como hábito, um 

consumo mais intenso. 

De qualquer modo, o governo sustenta que o principal ponto da 

regularização continua sendo a preservação dos usuários e a luta contra o 

narcotráfico, intervindo no mercado de forma a reduzir a rentabilidade da 

violência e dos grupos criminais.  

 
Considerações Finais 
 

Por tudo que foi apresentado ao decorrer do trabalho, não há como se 

distanciar da ideia de que o rompimento com as políticas proibicionistas, é de 

extrema importância para os usuários e para as sociedades, de uma maneira 

geral. 

Por conta das informações trazidas ao longo do estudo, é possível afirmar 

que, nos três modelos apresentados, as mudanças nas políticas de drogas 

trocam o entendimento da criminalização exacerbada de condutas, por uma 

lógica mais humanista e voltada para o respeito da dignidade e da saúde dos 

usuários de drogas. 

Ao se distanciarem do caráter moral, tão presente na proibição do consumo 

de drogas, os modelos aqui trazidos, abrem espaço para a implementação de 

políticas públicas mais pragmáticas, as quais são capazes de dialogar com os 

usuários e tratar as questões relacionadas às drogas, de forma mais racional e 

sensata. 



Como foi possível apreender, a descriminalização do consumo não 

acarreta o crescimento do número de usuários, como tantos afirmam sem 

empiria alguma. A regulamentação e a legalização, ainda são muito recentes 

para contabilizar taxas de aumento de consumo mais concretas, no entanto, 

ambas já se provaram benéficas quando se trata de proteger os usuários de 

violências provenientes da criminalização. 

De tudo que foi apresentado, pode-se afirmar que o caminho para o 

rompimento com as políticas de proibição está sendo traçado, e os pilares que 

antes sustentavam o proibicionismo estão sendo abalados. 
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