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Supremo retarda em excesso decisão
sobre droga

Aagenda econômica é pesada, estratégica, com reformas decisivas a serem feitas. A pauta da política corre
contra o tempo, porque até início de outubro precisam ser definidas regras essenciais para as eleições de
2018, como o sistema de financiamento da campanha e outros itens. Por sua vez, a agenda social e da
segurança pode não ter prazos rígidos a atender, mas inclui temas urgentes, já credores de instituições
públicas, em dívida com a sociedade em questões que já deveriam ter sido equacionadas, mas continuam à
espera de definições já amadurecidas há tempos. Esta agenda é pressionada pela criminalidade em alta,
presídios superlotados etc.

São assuntos de estreita relação com o tráfico e consumo de drogas, que preocupam o mundo e
pressionam Executivo, Legislativo e Judiciário em qualquer país. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem
uma tarefa a fazer, com urgência, neste campo, que é concluir um julgamento que se arrasta desde agosto
2015 de um caso que parece banal: um presidiário foi apanhado, em 2009, com três gramas de maconha, em
uma cadeia de São Paulo, autuado e condenado.

Ao chegar ao STF, o processo ganhou extrema relevância, porque a decisão final sobre ele definirá o
tratamento a ser dado pela Justiça ao portador de droga para consumo próprio. É uma aberração que pessoas
nessas condições continuem a ser presas, enquadradas como traficantes e encarceradas junto a verdadeiros
criminosos. Terminam, no mínimo, aliciadas para o crime. Costumam virar traficantes de fato. A sentença dada
ao presidiário de São Paulo é uma oportunidade para se regular a aplicação da Lei de Drogas, de 2006, que
estabelece distinção entre usuário e traficante, um grande avanço, mas que não define critérios objetivos para
caracterizar um e outro. Isso pode ser feito agora. Apesar do aspecto positivo da legislação, o enquadramento
do usuário e do traficante continua a depender do policial que faz a prisão.

Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça, tomou posse no STF em março, na vaga de Teori Zavaski,
morto em desastre aéreo, e herdou dele este processo, para o qual Zavaski havia pedido vista. Moraes precisa
apresentar logo seu voto ao plenário, e para isso tem uma experiência bem maior que o tempo que mantém o
processo nas gavetas. Ex-secretário de Segurança de São Paulo, o ministro teve intenso contato com este
problema. Até já defendeu a correta tese de que usuários e pequenos traficantes não devem ser encarcerados.

O ponto-chave neste processo é a definição de um parâmetro para definir um referencial. Foram propostos
25 gramas de maconha pelo ministro Luís Roberto Barroso, em 2015, no início do julgamento. Se o referencial
estivesse em vigor, 30% dos presos por porte de maconha estariam livres. Este parâmetro é utilizado em
Portugal, país exemplar em política de descriminalização do uso de drogas. Mais dois ministros apoiaram o
entendimento da não criminalização do usuário. Não há mais o que esperar.
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