
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  MINISTRO  PRESIDENTE  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

A PROCURADORA GERAL DA REPÚBLICA, 

com fundamento no disposto nos arts. 102, inciso I, alínea “a”, e 103, inciso VI, da 

Constituição  Federal,  e  nos  dispositivos  da  Lei  9.868/99,  vem  propor  AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE visando a que seja proferida decisão 

de  interpretação conforme a Constituição do art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.



DOS FATOS

1. No  espaço  público  brasileiro,  assim  como  em 

diversos outros países, discute-se cada vez mais um tema de inequívoco interesse 

social: a criminalização das drogas. Em tão importante debate público, há um lado 

que defende a legitimidade e a  eficiência da estratégia criminal  no combate às 

drogas, enquanto outro pugna pela legalização, ou, pelo menos, de algumas delas.

2. Na  presente  ação,  não  se  objetiva  questionar  a 

política nacional de combate às drogas adotada pelo legislador brasileiro. Almeja-

se, isto sim, afastar uma interpretação do art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que 

vem  gerando  indevidas  restrições  aos  direitos  fundamentais  à  liberdade  de 

expressão (art. 5º, incisos IV e IX, e 220 CF) e de reunião (art. 5º, inciso XVI, CF), 

e, por isso, claramente inconstitucional.   

3. Reza o art. 33, § 2º, da Lei nº. 11.343/2006: 

“§ 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de 
droga: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 
(cem a 300 (trezentos) dias-multa.” 

4. Nos  últimos  tempos,  diversas  decisões  judiciais, 

invocando tal preceito, vêm proibindo atos públicos em favor da legalização das 

drogas, empregando o equivocado argumento de que a defesa dessa idéia induziria 

ou instigaria o uso de substâncias entorpecentes. 

5. É certo que há também quem invoque, para proibir 

as  manifestações  em favor  da  legalização das  drogas,  o  artigo  287 do Código 

Penal, que tipifica a ação de “fazer, publicamente, a apologia de fato criminoso ou 

de autor de crime”.  Contudo, não é possível deduzir o pedido de interpretação 

conforme a  Constituição  de  tal  dispositivo  em sede  de  ADIn,  mas  apenas  em 
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Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, já que ele foi 

editado antes da promulgação da Constituição. Sem embargo, a Autora esclarece 

que também está ajuizando nesta data a ADPF em questão. 

6. Não  se  pretende  discutir  os  erros  ou  acertos  de 

decisões judiciais específicas, nem tampouco a licitude ou ilicitude da conduta de 

qualquer pessoa ou grupo particular, ou mesmo de qualquer evento público, porque 

não cabível em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Contudo, para 

evidenciar a ocorrência da interpretação legal ora questionada, vale recordar os 

casos  recentes  de  censura  judicial,  imposta  contra  manifestações  em  favor  da 

legalização da maconha.     

7. De acordo com a anexa Representação, a chamada 

“Marcha  da  Maconha”,  em  que  manifestantes  defenderiam  a  legalização  da 

referida  substância  entorpecente,  foi  proibida  por  decisões  do  Poder  Judiciário 

brasileiro, no ano de 2008, nas cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de 

Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Salvador (BA), 

João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE). Já no ano de 2009, o mesmo evento foi vedado 

por decisões judiciais nas cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP), Americana 

(SP), Juiz de Fora (MG), Goiânia (GO), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e João 

Pessoa (PB). 

8. As  decisões,  em  geral,  têm  se  assentado  na 

equivocada premissa de que,  como a comercialização e o uso da maconha são 

ilícitos  penais,  defender  publicamente  a  sua  legalização  equivaleria  a  fazer 

apologia das drogas, estimulando o seu consumo.  A leitura de trechos de algumas 

das decisões judiciais apontadas evidencia o seu propósito censório: 

“O objetivo primário do evento se reveste,  a  princípio,  de  
interesse legítimo, posto que almeja ação de cunho político,  
pretendendo revisão legislativa. Todavia, o efeito secundário  
é inegável – há nítida apologia ao uso de droga ilícita e, por  
conseguinte, ao tráfico ilícito de entorpecentes.(...) DEFIRO 
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A LIMINAR, suspendendo, até decisão final do processo, a  
realização  do  evento  público  denominado  MARCHA  DA 
MACONHA,  previsto  para  a  tarde  de  amanhã  na  orla  da 
Zona Sul da Cidade.” (Processo nº 2008.900.4158-7, Plantão 
Diurno da Comarca do Rio de Janeiro)

“Defiro  a  liminar  requerida  e  determino  a  suspensão  da 
realização da ‘Marcha da Maconha’. (...) 
No  caso,  não  há  como  deixar  de  reconhecer  que  a  
mobilização de pessoas  em prol  da ‘Marcha da Maconha’ 
estimula e instiga o uso de substância entorpecente ilícita no  
meio social,  em detrimento  da saúde pública,  conduta,  em 
tese,  penalmente relevante e punida com 03 (três) anos de  
detenção e multa de até 300 (trezentos) dias (artigo 33, §2º,  
da Lei 11.343/2006)” (Mandado de Segurança Criminal nº  
1.0000.08.474471-3/000,  TJ/MG,  Desembargador  Renato 
Martins Jacob – Relator em plantão).

 “A ninguém é dado ignorar conseqüência imediata de uma 
chamada popular com o título ‘MARCHA DA MACONHA’; 
produto  proscrito,  por  certo  não  aplaudirá  o  que  já  é  
sancionado,  dando oportunidade a especulações de poucas 
virtudes, ainda que aparentemente sob o manto de liberdades  
democráticas,  com  conseqüências  somente  negativas  e  
irremediáveis. (...)
DEFIRO A LIMINAR, proibindo a realização do movimento 
denominado ‘MARCHA DA MACONHA’, prevista para o dia  
03 de maio p.f.” (Mandado de Segurança nº 990.09.103416-
9,  TJ/SP.  11ª  Câmara Criminal,  Desembargador Di  Rissio 
Barbosa)

9. Esse  cenário,  marcado  por  graves  ofensas  às 

liberdades democráticas, foi mencionado pelo Relator Especial sobre a Liberdade 

de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no documento 

que elaborou a propósito dos fatos ocorridos no ano de 2008:

“50. O Escritório do Relator Especial recebeu informação a 
propósito da adoção de medidas judiciais em maio de 2008 
em nove cidades brasileiras diferentes proibindo a realização 
de  demonstrações  públicas  que  visavam  a  promover 
modificações no Direito Penal em vigor. Estas decisões foram 
justificadas por autoridades judiciais com base no argumento  
de  que  elas  (as  demonstrações  públicas)  constituiriam 
supostamente apologia ou instigamento de atividade criminal.  
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O Escritório do Relator Especial recorda que, exceto no caso  
de formas de expressão que, nos termos do artigo 13 (5) da 
Convenção Americana, claramente constituam ‘propaganda 
de guerra’ ou ‘apologia ao ódio nacional, racial ou religioso  
que constitua incitamento à violência ilegal  ou a qualquer 
outra  ação  similar  contra  qualquer  pessoa  ou  grupo,  por 
qualquer motivo’,  marchas de cidadãos pacíficos em áreas 
públicas  são  demonstrações  protegidas  pelo  direito  à  
liberdade de expressão”1.

10. É verdade  que,  nessa controvérsia,  houve também 

decisões  judiciais  mais  afinadas  com  a  Constituição  e  com  os  seus  valores 

democráticos, valendo ressaltar aquela proferida pelo Juiz do IV Juizado Especial 

Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, Dr. Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho,  que deferiu  Habeas Corpus  preventivo,  impetrado por Nilo Batista e 

outros, em favor dos participantes da “Marcha da Maconha” do Rio de Janeiro de 

2009, consignando: 

“Não  há  crime  de  apologia  quando  o  que  se  pretende  é  
discutir uma política pública, seja a de participação popular  
no poder, seja a de saúde, seja a fundiária, etc. Não importa 
muito  o  teor  do  pensamento,  da  argumentação  que  será 
expressa  no  locus  público.  Para  a  Constituição,  o  que  
importa é a liberdade de fazê-lo. Pode se tratar de uma causa  
humanitária  ou  de  assuntos  de  menor  importância:  não 
importa, desde que seja feito com respeito. O Judiciário, nem 
qualquer outro Poder da República, pode se arrogar a função 
de  censor  do  que  pode  ou  do  que  não  pode  ser  discutido 
numa manifestação social. Quem for contra o que será dito,  
que faça outra manifestação para dizer que é contra e por  
que. (...) O que não podem fazer é tentar impedi-la. Isso sim,  
seria  inconstitucional,  atentatório  à  ordem  pública  e  às  
liberdades  públicas.”   (Processo  nº  2009.001.090247-7,  
decisão de 14/04/2009).         

A Flagrante Afronta à Liberdade de Expressão

1 Tradução livre. A íntegra do documento em língua inglesa foi obtida no sítio eletrônico  http://www.cidh.org, 
acessado em 16/07/2009. 
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11. A liberdade de expressão é um dos mais importantes 

direitos  fundamentais  do  sistema  constitucional  brasileiro.  Ela  representa  um 

pressuposto  para  o  funcionamento  da  democracia,  possibilitando  o  livre 

intercâmbio de idéias e o controle social do exercício do poder. De mais a mais, 

trata-se de direito essencial ao livre desenvolvimento da personalidade humana, 

uma vez que, como ser social, o homem sente a necessidade  de se comunicar, de 

exprimir  seus  pensamentos  e  sentimentos  e  de  tomar  contato  com  os  seus 

semelhantes.

12. Segundo  Charles  Taylor,  o fato  de  agora 

atribuirmos  grande  importância  aos  poderes  expressivos  significa  que  nossas 

noções contemporâneas do que é o respeito à integridade das pessoas incluem a 

proteção  à  sua  liberdade  expressiva  de  exprimir  e  desenvolver  suas  próprias  

opiniões, definir suas próprias convicções de vida, criar seus próprios planos de 

vida. 2

13. O constituinte brasileiro chegou a ser redundante, ao 

garantir a liberdade de expressão em múltiplos dispositivos (art. 5º, IV e IX e 220, 

CF), rejeitando peremptoriamente toda forma de censura. Esta insistência não foi 

gratuita.  Por  um lado,  ela  é  uma resposta  a  um passado de  desrespeito  a  esta 

liberdade  pública  fundamental,  em  que  a  censura  campeava  e  pessoas  eram 

perseguidas por suas idéias. Por outro, ela revela o destaque que tal direito passa a 

ter em nossa ordem constitucional3.

14. Diz Jónatas E. M. Machado:

“(...) se o poder eleitoral constitui a garantia mecânica da 
democracia,  a  possibilidade  de  formação  de  uma  opinião  
pública  autônoma,  através  de  um  ampla  liberdade  de  
expressão, constitui a garantia  substantiva da democracia. A  
democracia  define-se  como  um  governo  de  opinião  
(government of opinion) ou um governo através da discussão 

2 As Fontes do Self – A construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 1997, p. 41.
3 Cf. Daniel Sarmento. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 

290.  

6



(government by discussion), constituindo o direito à liberdade 
de  expressão  uma  conditio  sine  qua  non  do  seu  correto  
funcionamento, sendo a medida da sua tutela jurídica efectiva 
um  barômetro  para  aferir  a  sua  saúde  pública  e  
institucional”4  

15. Por  isso,  a  liberdade  de  expressão  protege 

simultaneamente  os  direitos  daqueles  que  desejam  expor  as  suas  opiniões  ou 

sentimentos  e  os  do  público  em  geral.  Quando  se  proíbe  uma  manifestação 

qualquer, viola-se tanto a liberdade dos que são impedidos de exprimir as suas 

idéias, como também os direitos dos integrantes do público, que são privados do 

contato com pontos de vista que poderiam ser importantes para que formassem 

livremente as suas próprias opiniões.   

16. Uma idéia  fundamental,  subjacente  à  liberdade  de 

expressão, é a de que o Estado não pode decidir pelos indivíduos o que cada um 

pode ou não pode ouvir. Como ressaltou Ronald Dworkin,  “o Estado insulta os 

seus cidadãos e nega a eles responsabilidade moral, quando decreta que não se  

pode  confiar  neles  para  ouvir  opiniões  que  possam  persuadi-los  a  adotar  

convicções perigosas ou ofensivas”5

17. Daí  por  que  o  fato  de  uma  idéia  ser  considerada 

errada  ou  mesmo  perniciosa  pelas  autoridades  públicas  de  plantão  não  é 

fundamento bastante para justificar que a sua veiculação seja proibida. A liberdade 

de expressão não protege apenas as idéias aceitas pela maioria, mas também  - e 

sobretudo - aquelas tidas como absurdas e até perigosas. Trata-se, em suma, de um 

instituto contramajoritário, que garante o direito daqueles que defendem posições 

minoritárias, que desagradam ao governo ou contrariam os valores hegemônicos da 

sociedade, de expressarem suas visões alternativas.

4 Liberdade de Expressão: Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social.  Coimbra: Coimbra 
Editora, 2002, p. 261.  

5 “Why Speech Must Be Free”. In: Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution. Cambridge: 
Harvard University Press, 1996, p. 200. 
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18. Ademais, a proteção da liberdade de expressão é a 

melhor garantia para que se possa chegar a boas soluções nas questões públicas de 

caráter controvertido, pois não há melhor teste para idéias do que a sua discussão 

livre, em que não haja constrangimentos senão os provenientes da força persuasiva 

dos melhores argumentos. Em página clássica sobre o tema, consignou Thomas 

Emerson: 

“(...) a liberdade de expressão é um processo essencial para  
avançar o conhecimento e descobrir a verdade. Um indivíduo 
que busque o conhecimento e a verdade deve ouvir todos os  
lados de uma questão, considerar as alternativas, testar o seu 
julgamento pela sua exposição à oposição, e fazer pleno uso  
de diferentes opiniões. A discussão deve ser mantida aberta 
não  importa  quão  seguramente  verdadeira  uma  opinião 
aceita  pareça  ser;  muitas  das  verdades  mais  amplamente  
reconhecidas  foram  depois  reconhecidas  como  erros.  Por  
outro lado, o mesmo princípio se aplica não importa quão 
falsa  ou  perniciosa  a  nova  opinião  aparente  ser;  pois  a  
opinião  não  aceita  pode  ser  verdadeira  ou  parcialmente 
verdadeira  e,  mesmo  se  completamente  falsa,  a  sua 
apresentação e discussão aberta leva a que seja repensada e  
testada de  novo a opinião aceita.  As razões que tornam a  
discussão  aberta  essencial  para  um  julgamento  individual  
inteligente a tornam igualmente imperativa nos julgamentos  
sociais racionais.”6 

19. E  a  hipótese  em  discussão  é  clara.   O  Estado 

brasileiro  adota  uma  determinada  política  que  envolve  a  proibição  e  a 

criminalização das drogas, e esta não pode estar imune à crítica pública, essencial 

para o funcionamento das sociedades democráticas. 

20. O debate sobre temas políticos, como a legalização 

das drogas,  representa o verdadeiro “coração” da liberdade de expressão, o seu 

núcleo essencial, e é contra ele que atenta a exegese do art. 33, § 2º, da Lei nº 

11.343/2006, ora impugnada.  

6 Tradução livre. The System of Freedom of Expression. New York: The Vintage Books, 1970, p. 6/7. 
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Da Violação à Liberdade de Reunião

21. De acordo com o art. 5º, XVI, da Lei Maior, “todos 

podem  se  reunir  pacificamente,  sem  armas,  em  locais  abertos  ao  público,  

independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso  

à autoridade competente.”

22. O Supremo Tribunal Federal,  em histórica decisão 

sobre  a  liberdade  de  reunião7,  registrou  que  ela  constitui  “uma  das  mais  

importantes  conquistas  da  civilização,  enquanto  fundamento  das  modernas  

democracias  políticas”.   No voto  que  proferiu  naquele  julgamento,  o  Ministro 

Celso de Mello assentou: 

“(...)  a  liberdade  de  reunião  traduz  meio  vocacionado  ao 
exercício  do  direito  à  livre  expressão  das  idéias,  
configurando, por isso mesmo, um precioso instrumento de  
concretização da liberdade de manifestação do pensamento,  
nela incluído o insuprimível direito de protestar. 
Impõe-se,  desse  modo,  ao  Estado,  em  uma  sociedade  
estruturada sob a égide de um regime democrático, o dever  
de respeitar a liberdade de reunião (de que são manifestações  
expressivas o comício, o desfile, a procissão e a passeata),  
que  constitui  prerrogativa  essencial  dos  cidadãos,  
normalmente  temida  pelos  regimes  despóticos  que  não 
hesitam em golpeá-la, para asfixiar, desde logo, o direito de 
protesto, de crítica e de discordância daqueles que se opõem 
à prática autoritária do poder. ” 

23. No caso, a interpretação questionada do art. 33, § 2º, 

da Lei nº 11.343/2006 viola gravemente tal direito, pois permite que seja tratada 

como  ilícito  penal  a  realização  de  reunião  pública,  pacífica  e  sem  armas, 

devidamente comunicada às autoridades competentes, só porque voltada à defesa 

da legalização das drogas.
7 ADIn  1.969-4/DF,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  julgada  em  28/07/2007,  em  que  foi  declarada 

inconstitucional a lei do Distrito Federal que vedada  manifestações públicas, salvo as de caráter cívico-militar, 
religioso e cultural, na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e na Praça do Buriti. 

9



24. É certo que a doutrina em geral considera que existe 

um limite implícito à liberdade de reunião, que é a sua finalidade lícita.8 Porém, 

como salientado acima, é perfeitamente lícita a defesa pública da legalização das 

drogas, na perspectiva do legítimo exercício da liberdade de expressão. 

25. Evidentemente, seria ilícita uma reunião em que as 

pessoas se encontrassem para consumir drogas ilegais ou para instigar terceiros a 

usá-las. Não é este o caso de reunião voltada à crítica da legislação penal e de 

políticas públicas em vigor, em que se defenda a legalização das drogas em geral, 

ou de alguma substância entorpecente em particular.

Da Medida Cautelar

26. Estão presentes os pressupostos para a concessão da 

medida cautelar na presente ação. 

27. Quanto ao fumus boni iuris,  ele se evidencia diante 

de toda a argumentação exposta ao longo desta representação.

28. Já o  periculum in mora está configurado diante do 

risco de que, por força da adoção da interpretação ora impugnada, pessoas sejam 

submetidas  a  prisões  em  flagrante,  inquéritos,  ações  penais  e  outros 

constrangimentos, apenas por exercitarem seus direitos fundamentais à liberdade 

de  expressão  e  de  reunião.  Essas  medidas  causam danos  morais  e  lesam bens 

extrapatrioniais que não são suscetíveis de reparação ao final do processo. 

29. Ademais, a interpretação ora criticada pode conduzir 

– e tem conduzido – à censura de manifestações públicas em defesa da legalização 

das drogas, não só violando os direitos das pessoas e grupos censurados, como 
8 Cf.  Gilmar  Ferreira  Mendes,  Inocêncio  Mártires  Coelho e  Paulo Gustavo  Gonet  Branco.  Curso  de  Direito 

Constitucional.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 114; e José Celso de Mello Filho. “O Direito Constitucional de 
Reunião”. In: Justitia, v. 98, 1997, p. 161. 
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também asfixiando o debate público em tema tão relevante. Os danos aos direitos 

fundamentais dos envolvidos e à democracia serão também irreparáveis ao final do 

processo, pela sua própria natureza. 

30. Diante do exposto, espera a requerente que, após o 

cumprimento  das  formalidades  legais,  seja  concedida  a  medida  cautelar,  para 

suspender,  até  o  julgamento  final  dessa  ação,  a  possibilidade  de  que  qualquer 

autoridade  judicial  ou  administrativa  dê,  ao  art.  33,  §  2º,  da  Lei  11.343/2006, 

interpretação  que  possa  ensejar  a  criminalização  da  defesa  da  legalização  das 

drogas,  ou  de  qualquer  substância  entorpecente  específica,  inclusive através  de 

manifestações e eventos públicos.        

DO PEDIDO 

Em face  do  exposto,  requer  a  autora  seja  julgado 

procedente  o  pedido,  para  que  esta  Corte  realize  interpretação  conforme  a 

Constituição do art.  33, § 2º,  da Lei  11.343/2006, de forma a excluir qualquer 

exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou 

de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações 

e eventos públicos.

Brasília, 21 de julho de 2009.

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA
PROCURADORA GERAL DA REPÚBLICA
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