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RESUMO 

O presente trabalho analisa a política de drogas no Brasil desde a perspectiva da 
criminologia crítica e da teoria do etiquetamento social, pretendendo identificar de que 
forma o modelo proibicionista de combate às substâncias ilícitas repercute sobre a 
população negra. Nesse sentido, demonstra-se que no Brasil a seletividade punitiva 
“natural” a todo sistema penal se estrutura historicamente sobre o racismo, sendo a 
guerra às drogas uma das suas expressões. Nesse contexto, a seletividade baseada 
em raça se potencializa por força de uma lei penal cuja vaga redação autoriza o arbítrio 
das agências de criminalização secundária na punição dos indivíduos acusados de 
praticar tráfico de drogas. Articulou-se a metodologia da revisão da literatura sobre o 
tema à análise do caso Lucas Morais da Trindade, sendo este demonstrativo da 
relação entre racismo estrutural e seletividade punitiva na política de drogas, bem 
assim da inabilidade desta em resguardar os bens jurídicos que declaradamente se 
propõe a proteger: a ordem social e a saúde pública. Ao final, conclui-se que resulta 
urgente a revisão do modelo proibicionista no Brasil, bem como a previsão de critérios 
objetivos na Lei de Drogas para orientar a adequação típica dos fatos, com o fito de 
se limitar a margem de discricionariedade conferida aos juízes pelo referido diploma.  
 
 
Palavras-chave: política de drogas; criminalização; racismo estrutural; seletividade 
punitiva. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze Brazilian drug policy from the perspective of 
critical criminology and labeling approach theory, to identify how the prohibitionist 
model against illegal drugs reverberates on black people. This research aims to show 
that in Brazil the selective enforcement which is “natural” to every criminal justice 
system is historically structured on racism. In the context of the war on drugs, that 
phenomenon is particularly noticeable in the enforcement of the federal law that 
penalizes drug-related crimes, whose vague provisions enable the criminal justice 
system to convict defendants charged for drug trafficking arbitrarily. The methodology 
is based on literature revision and on a case analysis (Lucas Morais da Trindade v. 
State) which demonstrates the relationship between structural racism and selective 
enforcement in the national drug policy and reveals that the mentioned policy is unable 
to protect the legal assets it claims to, which are social order and public health. The 
conclusion is that the model of drug prohibition in Brazil shall be reviewed urgently, 
and so shall the Drug Law, so to provide objective criteria to which the suitability to the 
type of drug-related crime must attend, thus restricting the discretion given to judges 
in the application of that law. 
 
 
Keywords: drug policy; criminalization; structural racism; selective enforcement. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é identificar de que forma o modelo proibicionista de 

combate às drogas adotado no Brasil repercute sobre a população negra. A ideia 

inicial de elaborar esta pesquisa adveio da constatação de que as pessoas pretas ou 

pardas integram a ampla maioria do sistema carcerário, onde 1/3 (um terço) dos 

custodiados ali se encontram por imputações relativas às infrações previstas na 

legislação antidrogas.1 

O primeiro capítulo demonstra, através da análise dos diplomas normativos que 

dispuseram sobre drogas no Brasil ao longo dos últimos dois séculos, que as agências 

punitivas historicamente tendem a recrutar nas “classes perigosas” a sua clientela 

preferencial. Para tanto, procede-se à análise da resposta estatal às drogas de acordo 

com os modelos sistematizados por Batista, segundo quem a repressão era esparsa 

até o início do século XX, quando, então, o legislador passou a lançar mão dos 

modelos sanitário e, mais tarde, bélico. 

Até o século XIX, o combate ao consumo e comércio das ditas “substâncias 

venenosas” era rarefeito e se destacava por sua índole expressamente moralista e 

racista. No século subsequente, o combate às drogas paulatinamente assumiu 

contornos de política criminal, de modo que entre 1914 e 1964 prevaleceu no direito 

brasileiro um modelo sanitário de controle.2 Este, por sua vez, foi sucedido por um 

modelo de guerra, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio durante a Ditadura civil-

militar, através da ratificação de convenções internacionais cuja ratio remanesce na 

legislação atual, que se concentra na Lei nº 11.343/2006.  

O segundo capítulo trata da atual política nacional de drogas em sua relação 

com a seletividade punitiva e o racismo. Aponta-se à luz da criminologia crítica e em 

diálogo com as teorias da reação social, a partir dos conceitos de estigma e labeling 

approach, como tais fenômenos - a seletividade punitiva e o racismo - se relacionam 

com a programação das agências de criminalização secundária, às quais compete 

 
1 DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional. Quantidade de Incidências por Tipo Penal: Período 
de Janeiro a Junho de 2020. Disponível em: 
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTVlMWRiOWYtNDVkNi00N2NhLTk1MGEtM2FiYjJmMmIw
MDNmIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso 
em: 19 abr. 2021. 
2 BATISTA, Nilo. Política Criminal com Derramamento de Sangue. In: Discursos Sediciosos, nº 5/6. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998, p. 79. 
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identificar e punir os indivíduos acusados de praticar os crimes previstos na lei 

supracitada. 

A teoria do etiquetamento social assume especial relevância na compreensão 

do processo de criminalização, que se funda, sobretudo, no “controle diferencial das 

ilegalidades”.3 Nessa perspectiva, a criminalização parece estar menos atrelada à 

lesividade das condutas em si do que à reação social à lesão de dado bem jurídico 

por um indivíduo cuja “identidade deteriorada”4 autoriza a aplicação da norma penal. 

A estereotipagem de determinados grupos como “criminosos” se projeta não só pela 

atuação repetitiva do aparato formal de controle, mas também por intermédio das 

agências informais, notadamente os meios de comunicação de massa. 

No Brasil o racismo fundamenta as relações sociais, ao passo que constitui, 

quanto ao sistema penal, categoria substantiva de estruturação,5 sendo elementar à 

atuação seletiva. O aludido fenômeno pode ser definido como uma forma sistemática 

de discriminação que, amparada na raça e expressa através de práticas conscientes 

ou inconscientes, implica desvantagens ou privilégios para indivíduos de acordo com 

o grupo racial ao qual pertençam.6 

Na Lei de Drogas a relação entre racismo e seletividade punitiva ganha espaço 

na ampla discricionariedade que esse diploma confere aos magistrados para decidir 

se dada conduta caracteriza uso ou tráfico de drogas. Vê-se que a lei comina penas 

substancialmente distintas para tais infrações, sendo o uso (art. 28) reprimido com 

pena de advertência e o tráfico (art. 33), punido com reclusão de, no mínimo, 5 (cinco) 

anos. Para subsumir o fato à norma penal é dado ao juiz atender a parâmetros cuja 

valoração admite grande carga de subjetividade e que facilitam a atuação arbitrária, 

como, por exemplo, o “[...] local e as condições em que se desenvolveu a ação [...]”. 

O terceiro capítulo se ocupa da análise do caso Lucas Morais da Trindade, 

homem negro e pobre que faleceu de COVID-19 aos vinte e oito anos de idade no 

presídio onde se encontrava custodiado preventivamente há um ano e sete meses, 

 
3 FOUCAULT apud D’ELIA FILHO, Orlando Zaccone. Acionistas do nada: quem são os traficantes de 
droga. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 129. 
4 GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução: 
Mathias Lambert. São Paulo: Sabotagem, 2004. 
5 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, p. 15. 
6 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019, p. 22. 
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acusado de tráfico de drogas por ter sido flagrado portando aproximadamente seis 

gramas de cannabis.  

No caso em apreço, o juízo julgou procedente a pretensão punitiva com base 

em acervo probatório insubsistente, tendo, ainda, fundamentado a decretação da 

prisão cautelar no risco que a liberdade do réu implicaria à ordem e à saúde públicas. 

De modo contrário, entende-se que o referido caso demonstra a inaptidão da guerra 

às drogas como instrumento de garantia desses valores, em especial a saúde pública, 

que resta vulnerada pelo próprio sistema que se propõe a protegê-la. 

Ao final, conclui-se que a ampla margem de punibilidade prevista nos tipos da 

Lei de Drogas concede excessiva discricionariedade aos magistrados. A atuação 

destes, sendo “naturalmente” seletiva, tende a se mostrar especialmente rigorosa em 

relação à população negra, já que o sistema penal e a política de drogas no Brasil 

historicamente se estruturam sobre o racismo. Nessa esteira, o caso analisado nesta 

pesquisa, demonstrando a relação entre a seletividade punitiva e o racismo, aponta 

que o réu foi condenado e mantido preso irregularmente, visto que os elementos de 

prova coligidos aos autos indicam que a droga portada o era para uso pessoal.  

Assim, considera-se que o falecimento do réu Lucas Morais no cárcere não se 

tratou de fatalidade, e sim de consequência da aplicação descriteriosa da lei em 

referência e das normas processuais. Tal resultado se produziu mormente porque a 

vagueza da lei assim autorizou, bem como porque os pressupostos do modelo bélico 

de repressão às drogas no Brasil sustentam decisões nesse sentido. 
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2 BREVE HISTÓRICO DO PROIBICIONISMO NO BRASIL: DO “PITO DO PANGO” 

À LEI Nº 11.343/06 

A perspectiva proibicionista no tratamento das drogas constitui fenômeno 

relativamente recente. No Brasil, até o século XIX a temática das drogas era 

inteiramente estranha à agenda penal, constituindo, se muito, tema afeto à saúde.  

Foi gradualmente que o controle do uso, consumo e produção de substâncias 

psicoativas migrou à ordem do dia, notadamente quando tal questão passou a se 

relacionar com interesses dominantes. Assim, enquanto no Brasil do início do século 

XIX o interesse subjacente à proibição do “pito do pango” (cannabis) era exercer 

controle sobre a força de trabalho escravizada, na Ditadura Civil-militar sobressaía a 

ideologia da Segurança Nacional, cuja doutrina considerava os traficantes e usuários 

inimigos internos da paz social. Avulta, portanto, que a criminalização das drogas 

opera historicamente como mecanismo de controle social. 

Até meados dos anos 1960, quando, no seio das Nações Unidas, a guerra às 

drogas foi oficialmente declarada pelo presidente norte-americano Richard Nixon e 

endossada por dezenas de países, poucas eram as distinções entre a reprimenda 

penal ao porte para consumo pessoal e ao tráfico. Foi no contexto dos movimentos de 

contracultura dos anos 1960, dos quais participaram, principalmente, os jovens da 

classe média norte-americana, que emergiu a “[...] ideologia da diferenciação, tão 

necessária para poder distinguir entre consumidor e traficante. Quer dizer, entre 

doente e delinquente”,7 aos quais se aplicavam o discurso médico-psiquiátrico e o 

discurso jurídico-penal, respectivamente. 

Em que pese o discurso da atual política de drogas se pautar, sobretudo, na 

tutela da saúde pública, “[...] entendida ‘como o estado em que o organismo exerce 

normalmente todas as suas funções’ (Dicionário da Real Academia Espanhola)”, 

inexiste nexo causal entre a proibição das drogas e o incremento da saúde pública no 

Brasil.8 Com efeito, a superlotação do sistema prisional, fenômeno diretamente 

relacionado aos delitos previstos na Lei nº 11.343/2006, assim como a ausência de 

 
7 OLMO, Rosa del. A face oculta da droga. Tradução de Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Revan, 1990, 

p. 34. 
8 BATISTA apud D’ELIA FILHO, op. cit., p. 36-37. 
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evidências de que o uso e o tráfico de substâncias ilícitas decresceram, indicam que 

a guerra às drogas sequer tem logrado resguardar o bem jurídico supramencionado. 

Nessa linha, a compreensão histórica dos modelos que orientaram o combate 

às drogas se mostra essencial para delinear os interesses e as circunstâncias que 

justificaram a adoção do proibicionismo. O desenvolvimento do presente capítulo se 

dá de acordo com a sistematização de Nilo Batista (1998), que destaca, na política 

brasileira de drogas, dois modelos bem definidos: o sanitário (1914-1964) e o bélico, 

em curso. 

 

2.1 SÉCULO XIX: CONTORNOS INICIAIS DA CRIMINALIZAÇÃO  

O início da repressão às drogas no Brasil remonta às Ordenações Filipinas, 

que, vigentes no Brasil entre 1603 e 1830, criminalizavam o uso e a comercialização 

de “material venenoso”. A punição prevista consistia em pena de confisco integral do 

patrimônio e degredo à África para quem praticasse tais condutas, à exceção dos 

boticários registrados e licenciados.9 

Nada obstante o Código Repressivo de 1830 ter silenciado sobre a questão, 

neste mesmo ano a Câmara Municipal do Rio de Janeiro publicou o primeiro ato 

legislativo no mundo ocidental a proibir o consumo e a mercancia da cannabis, então 

denominada “pito do pango” em alusão ao cachimbo de barro comumente utilizado 

para consumi-la.10 A criminalização se estatuía nos seguintes termos: 

É proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele 
em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber: o vendedor 
em 20$000, e os escravos e mais pessoas, que dele usarem, em três dias 
de cadeia. (grifo nosso) 

De fato, as distintas formas de execução da pena eleitas pelo legislador - multa 

e cadeia -, moduladas em atenção ao sujeito ativo da infração, expõem que a norma 

pretendia explicitamente alcançar a população negra escravizada. Cumpre assinalar 

que a edição de tal diploma normativo se deu em aceno a uma demanda punitivista 

que, nas ruas da capital imperial, circulava através da bravata “Maconha em pito faz 

negro sem vergonha”.  

 
9 ORDENAÇÕES FILIPINAS. Livro V. Universidade de Coimbra. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1240.htm>. Acesso em: 16 mai. 2021. 
10 MACRAE, Edward; SIMÕES, Júlio Assis. Rodas de fumo: o uso da maconha entre camadas médias 
urbanas. Salvador: EDUFBA; UFBA/CETAD, 2000, p. 19. 
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Isso denota que o uso da cannabis, nesse momento, era diretamente associado 

à população negra, em oposição ao uso do tabaco, característico dos costumes da 

aristocracia.11 Oportuno observar, ainda, que o primeiro Código Penal republicano, 

vigente entre 1890 e 1940, tipificava, no capítulo “Dos Vadios e Capoeiras”, o delito 

de “capoeiragem” (art. 400), cominando pena de prisão, de dois a seis meses, que 

poderia ser aumentada caso “o capoeira” pertencesse a alguma “banda” ou “malta” 

(parágrafo único).  

Quanto à questão das drogas, especificamente, o referido diploma cominava 

pena de multa para quem incorresse na conduta de expor à venda ou ministrar 

ilegalmente as “substâncias venenosas”. A repressão recrudesceu significativamente 

com as modificações introduzidas naquele Codex a partir dos anos 1920, enquanto o 

paradigma sanitário de combate se consolidava. 

No século XIX, a proibição era pontual e recaía sobre substâncias psicoativas 

específicas, como, por exemplo, a cannabis, o ópio e a cocaína. Isso porque além de 

não haver consenso sobre quais propriedades implicariam a licitude ou ilicitude de 

determinada droga, a intenção de controle dessas substâncias flutuava conforme os 

interesses econômicos das potências. 

Assim revelaram as Guerras do ópio, ocorridas entre 1839 e 1842 e 1856 a 

1860, nas quais os Impérios Britânico e Chinês se antagonizaram quanto ao uso e à 

comercialização daquele entorpecente. Na China, o ópio foi banido porque a elevada 

importação, decorrente do consumo massivo pela população chinesa, desequilibrava 

a balança comercial do país.12 Os britânicos, por sua vez, mais tarde apoiados pelos 

franceses e pelos americanos, declararam a guerra em nome do “livre comércio”, 

pretendendo assegurar o mercado consumidor da substância então produzida na 

costa oriental da Índia e cujos usuários se estimavam em mais de dois milhões 

somente na China.13 

Muito embora não tenha afetado imediatamente a conjuntura brasileira, o 

conflito supracitado demarcou o início de uma discussão sobre a proibição do 

consumo de opioides. Levada a discussão ao plano internacional, no início do século 

 
11 FREYRE apud SAAD, Luísa. “Fumo de negro”: a criminalização da maconha no pós-abolição. 
Salvador: EDUFBA, 2018, p. 16-17. 
12 VALOIS, Luís Carlos. O Direito Penal da Guerra às Drogas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 39. 
13 KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e fantasias. Niterói: Luam, 1991, p. 35. 
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seguinte, o Reino Unido, adotando discurso oposto ao anterior, advogou o controle 

brando do ópio e a rigidez no controle do comércio de morfina e de cocaína, isso num 

contexto em que os laboratórios alemães começavam a dominar a produção dessas 

substâncias.14 Nesse sentido, as conferências internacionais que culminaram na 

Convenção Internacional do Ópio de 1912, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 

2.861/1914, inauguraram entre os signatários um novo paradigma quanto ao 

tratamento das substâncias psicoativas, propugnando a cooperação internacional em 

torno do proibicionismo. 

Com efeito, Nilo Batista assevera que a legislação anterior a 1914 não era 

coesa o suficiente para dela extrair-se uma “coerência programática específica”,15 pelo 

que não identifica um modelo que caracterizaria tal período. Assim, é com o advento 

das convenções internacionais das quais o Brasil participa no século XX que se passa 

a delinear uma efetiva política de drogas, cuja organização, dali em diante, se 

configura paulatina e sucessivamente no modelo sanitário e, enfim, no bélico. 

 

2.2 MODELO SANITÁRIO: INFLUXO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

O protocolo suplementar à Conferência Internacional do Ópio, firmada em Haia 

em 1914 e ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 11.481/1915, orientou a política 

criminal de drogas no Brasil rumo a um modelo prevalentemente sanitário. O período 

compreendido entre 1914 e 1964 se caracterizou por constantes mudanças na 

legislação antidrogas, notadamente por força de convenções internacionais cujo 

intento era estender o rol das substâncias ilícitas e intensificar a punição para o seu 

consumo e tráfico. 

Neste momento se inicia o discurso da repressão como mecanismo de tutela 

da saúde pública, que ainda hoje ocupa lugar central nos debates sobre a questão 

das drogas. Ademais, a legislação antidrogas característica deste modelo tendia a 

relacionar o uso de drogas à decadência moral, daí a identidade na punição dos 

usuários e dos traficantes ter remanescido por décadas.  

Nesse sentido, o então consagrado médico Rodrigues Dória, que foi catedrático 

da Faculdade de Medicina da Bahia, deputado federal e um dos fundadores da 

 
14 VALOIS, op. cit., p. 65. 
15 BATISTA, op. cit., p. 79. 
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Faculdade Livre de Direito da Bahia, posicionou-se favoravelmente às convenções 

firmadas no plano internacional. Argumentava-se que o hábito de consumir cannabis 

teria sido introduzido em terras tupiniquins pela “raça subjugada”, que seria mais 

propensa à violência em razão do consumo da referida planta.16 

Batista17 assere que, poucos anos depois de o Brasil ratificar a Conferência de 

Haia no direito interno, o Decreto nº 4.294/1921, recrudescendo a punição prevista 

naquele instrumento, reuniu sob a terminologia “entorpecente” o ópio, a cocaína e 

seus respectivos derivados. Além disso, o mencionado diploma penalizava o usuário 

com internação compulsória a pretexto de “‘[...] evitar a prática de atos criminosos ou 

a completa perdição moral’ (art. 6º, § 2º, al. a)”.  

Outrossim, pretendia punir criminalmente, na qualidade de autor do delito, 

todos que integrassem a cadeia de comercialização, desde os farmacêuticos e 

droguistas ao entregador. Nota-se que as demais normas editadas nos anos 1920 e 

1930 mantinham a expansão das hipóteses puníveis e integraram às punições já 

previstas a pena de interdição ou internação obrigatória, aplicáveis aos “toxicômanos”. 

Nesse sentido, o Decreto nº 20.930/1932, por exemplo, classificou a drogadição como 

doença de notificação compulsória (art. 44).18 

Carvalho19 destaca que a Consolidação das Leis Penais, em 1932, introduziu 

relevantes modificações no Código Penal de 1890, na medida em que substituiu o 

termo “substâncias venenosas” por “substâncias entorpecentes”, instituindo, ainda, a 

prisão celular, alternativamente à outrora exclusiva pena de multa, em reprimenda a 

quem incorresse nos delitos relacionados a drogas. O citado autor considera que o 

movimento de “pulverização” da legislação penal nos anos seguintes se traduziu na 

intensificação do rigor punitivo, notadamente por meio dos Decretos nº 780/1936, 

2.953/1938 e 891/1938.  

Este último decreto, editado conforme a Convenção de Genebra de 1936, 

dispunha expressamente sobre “consumo” e “tráfico”, bem como elastecia o rol das 

substâncias consideradas entorpecentes. Demais disso, previa-se como circunstância 

agravante o ato de “Sugerir ou procurar satisfação de prazeres sexuais, nos crimes 

 
16 SAAD, op. cit., p. 91. 
17 BATISTA, op. cit., p. 80. 
18 Idem., p. 81. 
19 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático 
da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 55-56. 
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de que trata esta lei [...]”,20 revelando, assim, o apelo moral que caracteriza a proibição 

das drogas. O Código Penal de 1940, por sua vez, que pretendia novamente 

consolidar a legislação no mesmo diploma, incriminava, no hoje revogado art. 281, o 

“Comércio clandestino ou facilitação de uso de entorpecentes”. 

Nos anos 1950 e 1960 prevaleceu o discurso ético-jurídico, que, recorrendo à 

estereotipagem da figura do usuário como “imoral”, justificou a paridade no rigor das 

sanções aplicadas a esses e aos traficantes. Nesse estágio, o legislador penal, mais 

engajado em projetar o alcance das normas incriminadoras, se ocupa menos de 

estabelecer distinções entre as substâncias passíveis de criminalização e volta sua 

atenção ao sujeito moralmente desviante que delas faz uso. Nesse sentido, as 

substâncias passam a ser definidas como ilegais “[...] não por suas qualidades 

farmacológicas, mas porque se percebe como ameaça sócio-ética, apesar de no fundo 

a razão real de sua ilegalidade ser econômica”.21 

Foi a partir da Convenção Única sobre Entorpecentes, celebrada em 1961 no 

seio das Nações Unidas, que um grupo organizado de Estados nacionais, dentre eles 

o Brasil, concordou em lançar mão do direito penal, de forma unificada e estratégica, 

como ferramenta de combate às drogas. Esse foi o gérmen do modelo bélico que, no 

decorrer da mesma década, se tornou hegemônico no direito brasileiro, tendo-se 

consolidado com a instauração do regime civil-militar, em que a problemática das 

drogas restou promovida a assunto de segurança nacional.  

Sob essa ótica, os usuários e traficantes são classificados como inimigos 

internos da paz social, devendo, portanto, ser duramente combatidos. Com efeito, a 

doutrina da segurança nacional, associada à elaboração da figura de um inimigo 

interno, constituiu componente ideológico fundamental ao modelo de gestão das 

drogas que prevaleceu mundialmente nas décadas seguintes e foi profundamente 

incorporado pelo Brasil com o advento do regime militar. 

 

 
20 Artigo 34: Sugerir ou procurar satisfação de prazeres sexuais, nos crimes de que trata esta lei, 

constituirá circunstância agravante. 
21 ZORRILLA apud DEL OLMO, op. cit., p. 24. 
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2.3 MODELO BÉLICO: CONSOLIDAÇÃO DA GUERRA ÀS DROGAS 

O modelo bélico é caracterizado principalmente pela transnacionalização do 

combate às substâncias ilícitas. A “guerra às drogas” passou a ser assim concebida 

por força de convenções internacionais de caráter multilateral, nas quais foram 

traçadas estratégias globais para “extirpar” o consumo e o tráfico das substâncias 

psicoativas. De fato, as metas estipuladas nos instrumentos internacionais eram tão 

ambiciosas quanto a eliminação paulatina do ópio no prazo de 15 (quinze) anos (art. 

49, § 2º, “d”) e da cannabis e da folha de coca em 25 (vinte e cinco) anos (arts. 49, § 

2º, “e” e “f”, respectivamente), finalidades cujo alcance demandaria o emprego de uma 

lógica de guerra. 

A supramencionada Convenção Única sobre Entorpecentes foi celebrada em 

1961 e ratificada e promulgada no Brasil no primeiro ano da Ditadura Civil-Militar, 

através do Decreto nº 54.216/1964, que, para Batista, constitui o marco de adesão do 

direito brasileiro ao modelo bélico de combate às drogas. A referida convenção, a 

pretexto de tutelar a saúde e a segurança públicas, vinculou, sob o mesmo guarda-

chuva legal da proibição, países cujas realidades socioeconômicas e culturais eram 

manifestamente distintas.22 Propugnou-se de modo uniforme no plano internacional a 

criminalização tanto de usuários como de traficantes, o que marcou o início do modelo 

bélico de combate. 

Sem embargo, no contexto das políticas de ruptura deflagradas na década de 

1960, o consumo de drogas se difundia entre jovens brancos da classe média norte-

americana, que então passavam a se integrar às pautas políticas das minorias. Esse 

momento histórico coincidiu com a ascensão do discurso médico-jurídico, que 

inaugurou a “ideologia da diferenciação” entre usuários e traficantes. De acordo com 

a criminóloga venezuelana Rosa del Olmo:23 

O problema da droga se apresentava como “uma luta entre o bem e o mal”, 
continuando com o estereótipo moral, com o qual a droga adquire perfis de 
“demônio”; mas sua tipologia se tornaria mais difusa e aterradora, criando-se 
o pânico devido aos “vampiros” que estavam atacando tantos “filhos de boa 
família”. 

 
22 BOITEUX, Luciana; CHERNICARO, Luciana P.; ALVES, Camila S. Direitos Humanos e Convenções 
Internacionais de Drogas: Em Busca de uma Razão Humanitária nas Leis de Drogas. In: Drogas e 
Direitos Humanos: Reflexões em Tempos de Guerra às Drogas. DALLA VECCHIA, Marcelo et al 
(Orgs.). Porto Alegre: Rede UNIDA, 2017, p. 240-241. 
23 DEL OLMO, op. cit., p. 34. 



20 

 

Nesse contexto se fortalece o chamado “estereótipo da dependência”, que, 

qualificando o usuário como “doente”, redundou no deslocamento da problemática do 

consumo de drogas da esfera penal para a da saúde, ao menos parcialmente. Embora 

se repute salutar a despenalização do tratamento conferido às drogas, observa-se que 

o fator a mobilizar tal mudança naquele contexto foi menos afeto à proteção da saúde 

do que uma estratégia seletiva de política criminal. 

O “impulso desestruturador”24 oriundo do questionamento dos movimentos de 

contracultura à legitimidade do sistema penal e das instituições em geral coincidiu com 

uma mudança estratégica na legislação internacional de drogas. É que no ano de 1972 

foi ratificado, através do Decreto nº 76.248/1975, o Protocolo Adicional à 1ª 

Convenção Única sobre Estupefacientes, que moderou o rigor outrora dedicado à 

punição dos usuários, preceituando, em seu favor, “[...] a necessidade de se prover 

acesso ao tratamento e à reabilitação [...], concomitantemente, ou em alternativa à 

pena de prisão”.25 

De outra banda, a problemática do tráfico ilícito de entorpecentes entrou em 

evidência na política criminal global. O discurso em que o presidente estadunidense 

Richard Nixon declarou guerra às drogas, no ano de 1971, terminou por consolidar 

simbolicamente essa perspectiva, demarcando a liderança dos Estados Unidos na 

repressão. Tal discurso ecoou com intensidade no Brasil, onde então se consolidava 

a Ditadura Civil-Militar, que tinha como uma das suas matrizes ideológicas a doutrina 

da segurança nacional, a qual, através da projeção de um “inimigo interno”, típico da 

cosmovisão norte-americana,26 delineou a moldura da guerra às drogas no Brasil. 

A mencionada doutrina ganhou terreno durante a ordem bipolar instaurada na 

Guerra Fria, contexto em que, no Ocidente capitalista, o temor à ameaça comunista 

justificava a tomada das decisões políticas. Nesse sentido, a cooperação em torno 

dessas agendas se mobilizava através de um discurso político-jurídico transnacional 

(ou geopolítico)27 encabeçado pelos Estados Unidos, onde há muito os movimentos 

de cariz protestante propugnavam a proibição das drogas, incluindo o álcool, cujo 

consumo e comercialização chegaram a ser banidos pela Lei Seca, vigente entre 1920 

 
24 COHEN apud D’ELIA FILHO, op. cit., p. 40. 
25 BOITEUX; CHERNICARO; ALVES, op. cit., p. 235. 
26 BATISTA, op. cit., p. 85. 
27 DEL OLMO, op. cit, p. 68. 
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e 1933.28 Nos anos 1960, o mesmo país promoveu no plano internacional a ideia de 

“narcoterrorismo”, que, amalgamada à ideologia de combate do “inimigo externo”, 

equiparava traficantes a terroristas, dada a ameaça que tais indivíduos imporiam à 

segurança nacional. 

A tese da segurança nacional pregava a militarização da sociedade, 

autorizando a relativização das garantias individuais em nome de um bem jurídico 

máximo cuja concretização asseguraria todos os demais por via reflexa. Nesse 

contexto, a lógica do estado de exceção se torna regra, daí ser justificável o sacrifício 

de direitos tão fundamentais quanto a liberdade, desde que para assegurar valores 

moralmente dominantes. No contexto da polarização ideológica da Guerra Fria, a 

idealização de um inimigo externo era transplantada para o plano interno, consoante 

descreve Salo de Carvalho:29 

Além da avaliação da existência de um inimigo externo, que pretende 
corromper a “democracia” e os valores morais cristãos da sociedade nacional, 
haverá, indubitavelmente, um inimigo interno, com as mesmas intenções, que 
também deve ser eliminado. 

Com efeito, a doutrina da segurança nacional dava forma ao direito da época, 

sendo a fórmula que o racionalizava. Não se tratava, no entanto, de uma corrente de 

pensamento nova, na medida em que suas raízes remontam à ideologia da defesa 

social. Elaborada pela Escola Clássica da criminologia, a aludida ideologia 

caracterizava-se “[...] por uma concepção abstrata e aistórica de sociedade, entendida 

como uma totalidade de valores e interesses”.30  

Alessandro Baratta31 ensina que a defesa nacional se articula à luz do seguinte 

arcabouço principiológico: I) princípio da legitimidade, que, em síntese, situa o 

exercício do poder punitivo como monopólio do Estado, que teria legitimidade para 

reprimir os comportamentos desviantes, bem assim para reafirmar as normas e 

valores sociais; II) princípio do bem e do  mal, que antagoniza o desvio criminal (“mal”) 

e a sociedade constituída (“bem”); III) princípio da culpabilidade, por força do qual a 

prática delitiva aparece como uma espécie de violação a um direito natural, cuja 

 
28 D’ELIA FILHO, op. cit., p. 84. 
29 Ibid., p. 97. 
30 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan; Instituto 
Carioca de Criminologia, 2002, p. 47. 
31 Ibid., p. 42. 
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validade antecederia a própria positivação da norma; IV) princípio da finalidade, que 

encerra os dogmas da prevenção especial positiva e negativa; V) princípio da 

igualdade, segundo o qual a reação penal recai uniformemente sobre todos; e, por 

fim, VI) princípio do interesse social e do delito natural, que preceitua a relevância do 

direito penal no sentido de punir condutas “naturalmente” reprováveis e contrárias a 

direitos fundamentais. 

Na esteira da doutrina da segurança nacional vêm os movimentos de “Lei e 

Ordem”, que estigmatizavam as drogas criminalizadas devido à suposta ameaça que 

representariam à “ordem social”, valor marcadamente abstrato e abrangente, que 

poderia se reputar ofendido mesmo diante de infrações de mínimo potencial lesivo. 

De acordo com João Marcello de Araújo Jr.,32 as principais teses desse movimento 

seriam: 

[...] (a) justificar a pena como castigo e retribuição; (b) instaurar regime de 
penalidades capitais e perpétuas ou impor severidade no regime de execução 
da pena; (c) ampliar as possibilidades de prisões provisórias; e (d) diminuir o 
poder judicial de individualização da sanção. 

Carvalho33 aponta que, no Brasil, enquanto a ideia de Defesa Social permeou 

mais o imaginário legislativo, o modelo de Segurança Nacional ecoou com mais 

intensidade na seara da segurança pública, revestindo de caráter bélico a atuação das 

“agências civis de controle do desvio punível”, que são responsáveis pela 

criminalização secundária. 

A Lei nº 5.726/1971 foi um dos diplomas que incorporaram com mais vigor a 

carga ideológica da doutrina da segurança nacional. Segundo Nilo Batista,34 a 

mencionada norma, no seu artigo 1º, criava uma espécie de dever jurídico geral de 

colaboração no combate às “substâncias entorpecentes”, classificando eventuais 

omissões, de forma indireta, como “[...] cumplicidade moral com as drogas”. Mena 

Barreto,35 membro da Comissão redatora do projeto da lei, revelou que “[...] o artigo 

inicial mantém a filosofia de que é indispensável a colaboração e o esforço conjunto 

num campo de luta que hoje compromete toda a humanidade. É questão de 

sobrevivência político-econômica e social [...]”. 

 
32 Apud CARVALHO, op. cit., p. 98. 
33 CARVALHO, op. cit., p. 72. 
34 BATISTA, op. cit., p. 86. 
35 Apud CARVALHO, op. cit., p. 74. 
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Demais disso, a referida lei previu ritos específicos para o processamento de 

delitos dessa natureza, dentre os quais a investigação sumária com prazo de 5 (cinco) 

dias, na hipótese de estrangeiro que incorresse em “[...] posse ou facilitação de uso 

de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica [...]” (art. 

22), sendo essas práticas equiparadas às infrações contra a segurança nacional.36 

Por seu turno, a Lei nº 6.368/1976, em vigor até 2006, conquanto tenha aderido 

à ideologia da diferenciação, manteve penas elevadas para todos os crimes ali 

tipificados, revestindo o combate às drogas ilícitas da justificativa de defesa da 

segurança pública que reina até hoje. Este diploma acrescentou novos verbos à já 

extensa lista de condutas que caracterizariam o delito de tráfico – “remeter, “adquirir” 

e “prescrever” – e, em matéria processual, mitigou o princípio da presunção de 

inocência, preceituando que o réu sentenciado por tráfico de drogas não poderia 

apelar sem antes se recolher à prisão (art. 35).  

Vale destacar, ainda, que o Decreto nº 78.992/1972, regulamentador da lei em 

questão, previa fiscalização rigorosa pelos “agentes da censura” aos espetáculos 

públicos, a fim de “[...] evitar representações, cenas ou situações que possam, ainda 

que veladamente, suscitar interesse [...]" pelo uso das substâncias ali proibidas.37 

Zaffaroni38 identifica que a antiga ideologia da segurança nacional atualmente 

assume a forma de uma “ideologia da segurança urbana”, igualmente caracterizada 

pelo autoritarismo. De acordo com o autor, a “nova” ideologia se distingue da anterior 

na medida em que tende a refletir os interesses de atores políticos que, “[...] 

mesclando argumentos moralistas, perigosistas e de segurança nacional”, captam sua 

clientela eleitoral através de apelos messiânicos e imediatistas. Este fenômeno se 

caracteriza pela “[...] manipulação do medo e terror como forma de se mobilizar 

‘movimentos’ legislativos de redução de garantias e exacerbação das penas [...]”.39 

Com efeito, o gerenciamento do combate às drogas remanesceu orientado pela 

perspectiva bélica no período democrático. Isso se confirma no fato de que o 

constituinte de 1988, no rol de direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XLIII), reputou 

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tráfico ilícito de 

 
36 BATISTA, op. cit., p. 85. 
37 Ibid., p. 87. 
38 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
volume I: parte geral. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 318. 
39 D’ELIA FILHO, op. cit., p. 101. 
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entorpecentes e drogas afins. Ademais, relativizou-se o princípio da não extradição de 

nacionais quando se autorizou essa possibilidade em desfavor de brasileiros 

naturalizados, justamente “[...] em caso [...] de comprovado envolvimento em tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei” (art. 5º, LI). 

Outrossim, a Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), numa resposta 

populista aos clamores midiáticos, ante a escalada da violência no País, vedou a 

concessão do indulto e da liberdade provisória em favor dos condenados e réus do 

crime de tráfico de drogas. Previu-se, ainda, que o início do cumprimento da pena se 

daria necessariamente em regime fechado, bem como que o livramento condicional 

somente poderia ser concedido após o cumprimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) 

da pena, vedando-se a concessão a “reincidentes específicos”, o que consubstancia 

tratamento diferenciado em relação aos sentenciados nessas circunstâncias.  

Na Lei nº 11.343/2006, que atualmente disciplina o combate às drogas, o tráfico 

e o uso permanecem criminalizados. Este último delito, no entanto, constitui figura sui 

generis no direito brasileiro, visto que é despenalizado, ou seja, impassível de punição 

mediante pena privativa de liberdade, sendo punível apenas mediante “medidas 

educativas” ou, sucessivamente, diante de recusa injustificada do agente, mediante 

admoestação verbal e multa.40 

Disso se infere que a ideologia da diferenciação continua sendo determinante 

no direcionamento da repressão às substâncias psicoativas ilícitas. Nessa toada, o 

legislador arrolou, dentre os princípios que orientam o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre drogas (art. 4º, da lei supracitada):41 

[...] 

X - a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 

 
40 Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas: 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.  
[...] 
§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e 
III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: 
I - admoestação verbal; 
II - multa. (grifo nosso) 
41 D’ELIA FILHO, op. cit., p. 131. 
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drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico 
ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social; (grifo nosso) 

Assim, enquanto àquele que é considerado usuário o legislador privilegia a 

proteção, contra os considerados traficantes a repressão é via única. Tal distinção se 

mostra especialmente relevante porque a lei penal, ao tempo que comina penas 

substancialmente distintas para o consumo e a comercialização de drogas, encerra 

critérios nebulosos e por vezes coincidentes para demarcar a diferenciação entre os 

sujeitos ativos das aludidas infrações.  

Nessa senda, os arts. 28 e 33, do diploma legal supracitado, que tipificam, 

respectivamente, o porte para consumo pessoal e o tráfico de drogas, sintetizam na 

sua redação a obscuridade característica da Lei de Drogas. Em razão disso mesmo, 

o diploma em comento autoriza ampla margem de discricionariedade na atuação das 

agências de criminalização secundária, especialmente o Poder Judiciário, a quem 

cabe aplicar e executar a pena. 
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3 SELETIVIDADE PUNITIVA E RACISMO ESTRUTURAL 

 Este capítulo abordará, sob a perspectiva da criminologia crítica, as teorias da 

reação social e em que medida estas se relacionam com o racismo e a seletividade 

punitiva no modelo proibicionista de combate às drogas adotado no Brasil. Parte-se 

do pressuposto de que o desvio e a criminalidade são conceitos relativos, dizendo 

menos respeito à conduta praticada, em si, do que a “[...] uma qualidade (etiqueta) 

atribuída a determinados sujeitos através de [...] processos formais e informais de 

definição e seleção”.42 

O paradigma da reação social, incorporado pela criminologia crítica, rompe com 

a centralidade do ser-criminoso no estudo do crime e passa a investigar tal fato social 

a partir da perspectiva de quem criminaliza, isto é, dos sujeitos que detêm o poder de 

ditar quais práticas serão penalmente reprovadas. Analisam-se, assim, os 

mecanismos sociais que levam uma conduta delitiva a ser assim considerada. Lola 

Aniyar de Castro43 pontifica que as leis penais não constituem “categorias sociais 

autênticas”, mas sim “[...] as crenças de alguns que constituem o grupo de cultura 

dominante”. 

Com efeito, a escolha legislativa de criminalizar dada conduta tem menos a ver 

com a efetiva lesão de um bem jurídico penalmente relevante do que com quais 

indivíduos são indesejados num determinado contexto sociopolítico. Esse indivíduo, 

que é apreendido pelo imaginário social justamente a partir das suas características 

destoantes, é assim concebido através de um processo de estigmatização.  

No caso da problemática das drogas no Brasil, esse processo negativo de 

etiquetamento se deflagra não só pela criminalização reiterada dos corpos negros, 

imprimindo-lhes com frequência o rótulo estigmatizante do direito penal. Tal processo 

se dá, também, através da exposição midiática, que consolida no imaginário coletivo 

a figura do traficante “jovem-homem-negro”,44 diariamente submetido ao 

 
42 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos de 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 41. 
43 CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da reação social. Tradução de Ester Kosovski. Rio de 
Janeiro: Forense, 1983, p. 55. 
44 REIS, Vilma. Atucaiados pelo Estado: As políticas de segurança pública implementadas nos bairros 
populares em Salvador e suas representações, 1991-2001. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, p. 71. 
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encarceramento ou assassinado em empreitadas policiais voltadas à repressão da 

mercancia de drogas. 

É cediço que a criminalização primária, ou seja, a tipificação de uma conduta 

per se, não implica punição certa, uma vez que a ampla maioria dos crimes previstos 

na legislação penal sequer é investigada, perdendo-se nas cifras ocultas. Estas se 

classificam como “[...] aquelas condutas delitivas que não ingressam nas estatísticas 

oficiais e que expressam a diferença entre a criminalidade real (totalidade dos fatos 

ilícitos previstos em lei) e a criminalidade oficial (estatísticas criminais)”.45 

Tem-se, portanto, que a efetiva sanção à prática das condutas eleitas como 

delitivas é realizada pelas agências de criminalização secundária, dentre as quais a 

Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Tendo isso em vista, Ana 

Flauzina46 aduz que a seletividade do sistema penal pode ser situada “[...] em dois 

níveis de discricionariedade decisivos: o quantitativo e o qualitativo”.  

A autora afirma que a seletividade penal é qualitativa porque incapaz de 

investigar, processar e punir todos os crimes identificados, ao passo que tem caráter 

qualitativo porque o sistema penal se inclina a eleger “[...] uma ínfima parcela de 

práticas relacionadas em sua maior parte à clientela preferencial do aparato penal”. É 

nesse sentido que se diz “punitiva” a seletividade em estudo: cuida-se de seleção 

realizada pelas agências de criminalização secundária, às quais compete aplicar e 

executar as penas previstas abstratamente. 

Problema da maior relevância reside justamente no parâmetro que orienta a 

seleção qualitativa realizada pelas agências do sistema penal brasileiro, sobretudo 

nos crimes da Lei de Drogas. Verifica-se que 63,6% da população carcerária é preta 

ou parda, bem assim que pessoas privadas de sua liberdade pela (suposta) prática de 

crimes previstos na Lei de Drogas correspondem a 32,39% da população carcerária.47 

Outrossim, a atuação da polícia nas periferias, em nome da guerra às drogas, se 

revela mais letal em prejuízo desse mesmo grupo populacional. 

 
45 CARVALHO, op. cit., p. 202. 
46 FLAUZINA, op. cit., p. 23-24. 
47 DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias, Atualização - Junho de 2017. Organização: Marcos Moura. Disponível em: 
<https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/relatorios-
sinteticos/infopen-jun-2017.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2021. 
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Observa-se, ainda, que a profusão de comandos verbais que caracterizam a 

incursão no delito de tráfico de drogas - nada menos que 18 (dezoito) verbos -,48 bem 

como a coincidência de vários núcleos verbais entre os tipos que incriminam o uso 

(art. 28) e o tráfico (art. 33), terminam por conferir amplo espaço para a atuação 

discricionária das autoridades que subsomem os fatos às normas. 

As estatísticas supracitadas bem indicam que tal discricionariedade, que 

encontra respaldo na supramencionada ideologia da diferenciação, contribui para o 

encarceramento em massa da população negra no contexto da política de drogas. 

Nesse sentido, não é incomum o enquadramento no crime de tráfico mesmo quando 

o acusado tenha sido flagrado portando quantidade mínima de uma droga, sendo as 

prisões preventivas corriqueiramente decretadas ao fundamento de que o status 

libertatis do réu teria o potencial de vulnerar a saúde e a ordem públicas, conforme 

ocorreu no caso a ser analisado no capítulo subsequente.  

Infere-se que os fatores raça e classe social parecem constituir variáveis 

determinantes para definir e graduar a pena aplicada pelas agências secundárias de 

controle: se advertência, em caso de porte para uso pessoal, ou se pena mínima de 5 

(cinco) anos de reclusão, na hipótese de tráfico de entorpecentes e drogas afins.  

Em síntese, pretende-se demonstrar neste capítulo que a seletividade punitiva 

é o modus “natural” de atuação das agências criminalizadoras. Na política nacional de 

drogas, particularmente, o fator racismo parece exercer função elementar no processo 

de seleção dos destinatários da criminalização secundária, o que se reforça através 

de uma lei cujos preceitos carecem de taxatividade. 

 

3.1 A SELETIVIDADE COMO MECANISMO NATURAL DO SISTEMA PENAL 

A criminologia crítica emerge da superação das premissas da criminologia 

positivista ou “tradicional”, cujos fundamentos, inicialmente, assentavam sobre a 

sociologia criminal de Enrico Ferri e a antropologia de Cesare Lombroso. Estas 

“ciências” propunham-se a investigar as características que definiriam o “criminoso 

 
48 Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: [...] 
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nato”, com a finalidade de mapear padrões constatados nos aspectos físicos, sociais 

e biológicos comuns a pessoas nessa condição.49 

Tais estudos apropriavam-se da metodologia típica das ciências naturais para 

identificar um suposto padrão na identidade do criminoso “inato”, que, nesse sentido, 

reuniria características tais como menor capacidade craniana, cabelos crespos e 

agudeza visual. De modo similar, Nina Rodrigues, expoente brasileiro dessa corrente 

no campo da antropologia criminal, propugnava a inferioridade das raças, assumindo 

“[...] premissas evolucionistas que geraram desde concepções jurídicas baseadas na 

inimputabilidade das raças inferiores devido ao seu inferior grau de civilização [...], até 

propostas político-racistas fundadas [...] na limpeza social”.50 

Ao longo dos anos, as teses declaradamente racistas perderam terreno à 

medida que caíam em descrédito científico na Europa. Nada obstante, o paradigma 

etiológico não foi superado pela criminologia tradicional nos países marginais,51 de 

modo que ainda se verifica a tendência de associar a criminalidade aos estratos 

sociais baixos, que “coincidentemente” são compostos, em sua maioria, por pessoas 

cujo biótipo corresponde ao que Nina Rodrigues definiria como “sujeitos racialmente 

inferiores”.  

O estudo etiológico da criminalidade é aquele que, além de considerar o sujeito 

desviante individualmente, parte de uma perspectiva ontológica do crime, sugerindo 

que certas condutas seriam especialmente lesivas em si mesmas - os chamados 

“delitos naturais” -, merecendo, em razão disso, reprimenda penal.  

Definindo o paradigma em comento, Vera Malaguti52 explicita que: 

No positivismo, o delito é um ente natural (paradigma atualizado pelas 
neurociências e suas publicações apologéticas). O determinismo biológico se 
contrapõe à ideia liberal de responsabilidade moral. O importante é 
“estudar” o autor do delito e classificá-lo, já que o delito aparece aqui 
como sintoma da sua personalidade patológica, causada pelos mesmos 
fatores que produzem a degenerescência. (grifo nosso) 

 
49 ANDRADE, op. cit., p. 34. 
50 CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 3 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 
66. 
51 GÓES, Luciano. Racismo, genocídio e cifra negra: raízes de uma criminologia antropofágica. 
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=64600a36d09f4960>. Acesso em: 6 jun. 
2021, p. 16. 
52 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução à criminologia crítica brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 
p. 45. 
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Por longos anos, políticas criminais foram estruturadas sobre tais premissas, 

contudo a produção das ciências sociais ao longo do século XX veio a enriquecer 

significativamente o debate criminológico. A publicação do livro “Punição e Estrutura 

Social”, de Georg Rusche, da Escola de Frankfurt, em 1939, demarca o momento em 

que a crítica começa a se impor. Na mencionada obra, o autor, sob a perspectiva 

marxista, analisa a história do poder punitivo, demonstrando que este se opera de 

acordo com os modelos de produção prevalentes em cada tempo.53 

A superação do paradigma positivista se consolidou nos anos 1960, quando o 

sociólogo norte-americano Howard Becker, da Escola de Chicago, elaborou a teoria 

do etiquetamento social (labeling approach), cuja tese central, segundo Andrade,54 é: 

[...] o desvio e a criminalidade não são uma qualidade intrínseca da 
conduta ou uma entidade ontológica preconstituída à reação social e 
penal, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados sujeitos 
através de complexos processos de interação social, isto é, de processos 
formais e informais de definição e seleção. 

O “criminological turn”55 caracteriza-se pela migração da criminologia de um 

paradigma etiológico, que investigava o criminoso em si e as causas que em tese o 

levariam a delinquir, para o paradigma do labeling approach, que enfatiza a reação 

social. Passa-se a perquirir o contexto sociopolítico no qual a individualidade se acha 

imersa, considerando que a conduta desviante do ponto de vista criminal é assim 

considerada pelo corpo social por intermédio de um processo de dupla seleção que 

assenta tanto sobre a eleição dos bens jurídicos a serem protegidos através da norma 

incriminadora, como sobre a escolha dos sujeitos estigmatizados dentre todos aqueles 

que praticam a conduta prevista em abstrato.56 

Nesse sentido, a opção legislativa de criminalizar e punir dada conduta revela 

menos um fenômeno “natural” do que uma reação social à lesão de determinado bem 

jurídico por um sujeito cuja identidade autoriza a efetiva aplicação da norma penal. A 

criminalização do indivíduo que incorreu na conduta desviante depende mais da 

 
53 BARRETO, Ana Luisa Leão de Aquino. Urgência punitiva e tráfico de drogas: as prisões cautelares 
entre práticas e discursos nas Varas de Tóxicos de Salvador. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) 
- Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 20-21. 
54 ANDRADE, op. cit., p. 40. 
55 CARVALHO, op. cit., p. 44. 
56 BARATTA, op. cit., p. 161. 
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reação social do que da existência da norma penal em si, conquanto esta seja 

igualmente necessária ao binômio supramencionado.  

Tem-se que a seletividade é arquitetada desde a criminalização primária, 

todavia é por força da criminalização secundária, realizada pelos órgãos que integram 

a Justiça Penal, com o auxílio da grande mídia, que a aderência do rótulo ao sujeito 

“certo” é garantida. 

No que toca particularmente ao objeto desta pesquisa, observa-se que a Polícia 

Judiciária parece concentrar boa parte dos seus esforços no combate ao tráfico de 

drogas, o que se constata pelo alto nível de encarceramento sob esse pretexto. De 

igual maneira, o fato de as “batidas” policiais nesse contexto serem realizadas quase 

que exclusivamente nas zonas empobrecidas das cidades é indicativo do alvo que as 

agências seletivas pretendem atingir. Isso porque não se vislumbram razões para crer 

que a mercancia de drogas prospera exclusivamente nas comunidades carentes. 

Neste sentido é que as teorias da reação social representaram uma mudança 

de paradigma para a criminologia: incorporam ao estudo as múltiplas relações que 

condicionam, atravessam e tangenciam o crime, conferindo especial ênfase à luta de 

classes revelada nesse processo. Rubens Casara57 considera que a criminologia 

crítica, ainda que imperfeita e inacabada, constitui o estado da arte desse campo de 

estudo do Direito Penal, tendo apresentado conclusões sobre o sistema penal que 

ainda não restaram superadas. Dentre essas conclusões está a noção de que o 

mencionado sistema “[...] atende à manutenção do status quo, consolidando ordem 

injusta, por meio da utilização da violência legal e marginaliza ainda mais aqueles 

setores da sociedade já privados das condições objetivas para uma vida digna [...]”. 

Com efeito, os referidos processos formais de definição e seleção remetem à 

própria atuação do sistema penal, que é estigmatizante por si mesma. Valois58 bem 

ilustra tal estigma ao narrar um trecho de pesquisa realizada por Theodor Adorno na 

Alemanha após a derrota do nazismo, a fim de identificar o sentimento dos alemães 

em relação às atrocidades cometidas pelo regime recém-superado.  

Na ocasião, uma senhora alemã afirmou que, ao se deparar com as filas dos 

judeus coagidos para os campos de concentração, pressupunha a culpabilidade dos 

 
57 CASARA, Rubens R. R. Mitologia Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 200. 
58 VALOIS, op. cit., p. 213/644. 
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que ali estavam pela simples condição de sujeição em que aqueles se encontravam, 

declarando que havia pensado que seriam “só presos”, logo certamente teriam feito 

alguma coisa. Nessa esteira, o autor supracitado assevera que a expressão “mas são 

só presos” “[...] é a lei estabelecendo, além do limite da legalidade de uma substância, 

o limite da possibilidade de ser humano”. 

 Deste modo, considerando que o sistema penal “naturalmente” opera de forma 

seletiva em desfavor dos grupos minoritários, cumpre perquirir o processo de 

etiquetamento social e os mecanismos materiais e simbólicos que concorrem para o 

sucesso da rotulagem de um indivíduo desviante. 

 

3.1.1 A teoria do etiquetamento social 

Uma das maiores contribuições da já mencionada teoria do etiquetamento 

social - também conhecida como labeling approach ou interacionismo simbólico - para 

a criminologia em geral foi romper com o primado da igualdade. Dominante na 

criminologia de até então, esse princípio preceituava que só seriam flagrados e 

punidos aqueles que violassem as normas proibitivas, as quais estariam igualmente 

colocadas para todos.  

Segundo Baratta,59 o labeling approach se estrutura sobre a negação do 

princípio da igualdade no direito penal, na medida em que demonstra que as 

possibilidades de criminalização se encontram desigualmente distribuídas, não 

havendo que se falar, portanto, que as regras penais incidem uniformemente. Assim, 

de acordo com essa perspectiva, se há igualdade, esta é puramente formal, uma vez 

que na substância as mesmas normas recaem com distinto rigor sobre os diferentes 

sujeitos. 

Embora a legislação penal em tese seja aplicável à totalidade dos membros da 

sociedade, o interacionismo simbólico revela que o rótulo de “criminoso” somente 

adere ao sujeito previamente estigmatizado, de modo a indicar que a reação social à 

prática de determinado delito transcende o mero desvalor da conduta abstratamente 

considerada. Nessa linha de intelecção, Becker60 afirma que: 

 
59 BARATTA, op. cit., p. 101. 
60 Apud ANDRADE, op. cit., p. 41. 
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[...] os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui 
o desvio e aplicar ditas regras a certas pessoas em particular e qualificá-las 
de marginais (estranhos). Desde esse ponto de vista, o desvio não é uma 
qualidade do ato cometido pela pessoa, senão uma conseqüência da 
aplicação que os outros fazem das regras e sanções para um 'ofensor'. O 
desviante é uma pessoa a quem se pode aplicar com êxito dita 
qualificação (etiqueta); a conduta desviante é a conduta assim chamada 
pela gente. (grifo nosso) 

Nesse sentido, não é incomum que sujeitos privilegiados, do ponto de vista da 

cultura dominante, pratiquem delitos e sequer sejam investigados ou processados em 

razão da conduta delitiva, o que se explicaria pela desigualdade na distribuição das 

possibilidades de uma pessoa ser rotulada como infratora de uma norma. Daí a 

singela diferenciação entre “estudante” e “traficante”, constantemente verificada nos 

noticiários para qualificar pessoas que foram flagradas portando ou comercializando 

substâncias ilícitas, ainda que em quantidades e circunstâncias similares. 

Nesse sentido, ao estereótipo do estudante, normalmente branco e membro da 

classe média, se garante o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e 

recursos a ela inerentes, bem como a presunção de inocência. Ao estereótipo do 

traficante “jovem-homem-negro”, de modo contrário, prenuncia-se uma punição mais 

grave pelo próprio tipo penal ao qual sua suposta conduta se amolda, qual seja, o 

artigo 33 da Lei de Drogas.  

De fato, o sistema punitivo engendrado pela inculcação midiática em conjunto 

com a Justiça Penal elabora uma espécie de presunção de culpabilidade que milita 

contra o indivíduo estigmatizado como traficante. Outrossim, tal “primado” pode se 

prestar a legitimar a letalidade policial, de modo que “[...] quando um jovem-homem-

negro é assassinado, quase sempre a sua morte é atribuída ao envolvimento com o 

tráfico ou consumo de drogas, o que comunica uma regra seguinte, qual seja, esta 

morte não precisa ser investigada”.61 

Consoante ventilado alhures, o combate às substâncias ilícitas historicamente 

atendeu a demandas de natureza econômica ou ideológica, estando condicionado por 

aspectos da economia global. Nessa linha, não se pode ignorar que o sistema penal 

da atual conjuntura opera conforme a ideologia neoliberalista, como bem descreve 

Vera Malaguti Batista:62  

 
61 REIS, op. cit., p. 69. 
62 BATISTA, op. cit., p. 28. 
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Para conter as massas empobrecidas, sem trabalho e jogadas à própria 
sorte, o neoliberalismo precisa de estratégias globais de criminalização 
e de políticas cada vez mais duras de controle social: mais tortura, 
menos garantias, penas mais longas, emparedamento em vida.... A 
mídia, no seu processo de inculcação e utilização do medo, produz cada vez 
mais subjetividades punitivas. A pena torna-se eixo discursivo da direita e de 
grande parte da esquerda, para dar conta da conflitividade social que o 
modelo gera. (grifo nosso) 

A criminologia crítica que se organiza metodologicamente à luz da perspectiva 

marxista considera que numa sociedade dividida em classes a pena aparece como 

pura e simples manifestação de poder em prejuízo das “classes subalternizadas”, que, 

em oposição às classes dominantes, concentrariam os atributos e predicados 

negativos da sociedade como um todo, dentre eles a criminalidade.63 No mesmo 

sentido, o criminólogo norueguês Nils Christie64 enuncia que “Em todos os países 

industrializados, a guerra contra as drogas reforçou concretamente o controle do 

Estado sobre as classes potencialmente perigosas”. 

No Brasil, a criminalização da pobreza constitui expressão do racismo, eis que 

a maioria da população carcerária ou abatida em contextos como o da guerra às 

drogas é negra e integra os estratos sociais historicamente destituídos de acesso a 

direitos fundamentais, como moradia, saúde e educação. Outrossim, constitui 

indicativo da criminalização da pobreza a forma distinta pela qual o direito lida com as 

diversas espécies delitivas, que varia conforme o “público-alvo”.  

Imperioso destacar que, embora se reconheça que a lógica subjacente à 

criminalização assenta sobre a penalização de sujeitos que desviam do ethos 

dominante, seria inverídico afirmar que todos os crimes tipificados são direcionados 

exclusivamente a puni-los. Com efeito, há espécies delitivas, como, por exemplo, a 

sonegação fiscal e a evasão de divisas, que são concebidas pelo legislador para 

alcançar as classes mais abastadas.  

O ponto focal, no entanto, reside justamente no outrora referido controle 

diferencial das ilegalidades, por força do qual as agências penais, programando a 

política criminal, modulam o rigor ou a prioridade na punição dos crimes com base em 

 
63 KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. In: Discursos Sediciosos - Crime, Direito e Sociedade, 
nº 1. Rio de Janeiro: Relume; Dumará, 1996, p. 81. 
64 CHRISTIE, Nils. A indústria do controle do crime: a caminho dos GULAGs em estilo ocidental. 
Tradução de Luís Leiria. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 61. 
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fatores que exorbitam o mero grau de reprovação social ou a lesividade abstrata da 

conduta. 

 

3.1.1.1 A criminalidade aparente 

As cifras ocultas constituem a criminalidade não conhecida ou quantificada pela 

estatística, normalmente por não ter sido levada a conhecimento da autoridade policial 

ou ministerial ou por não ter sido regularmente investigada e processada. Calcula-se 

que a maior parte das infrações perpetradas - a criminalidade “real” - se perde na 

malha dessas cifras, por mais eficiente que seja a atuação das agências punitivas. 

Sob esse viés, a regra no sistema penal não é a punição, mas sim a impunidade, daí 

se afirmar que a criminalidade, em maior ou menor grau e em diferentes proporções, 

constitui comportamento adotado por parte considerável da população, senão da 

maioria.65 

Não se pode olvidar, no entanto, que as criminalidades “aparente” e “legal”, ou 

seja, os crimes que efetivamente são conhecidos e registrados, o são mormente por 

dizerem respeito a infrações selecionadas qualitativamente pelas agências de 

controle. Na perspectiva da criminologia crítica, esse processo seletivo, na prática, 

não se desdobra necessariamente de forma proporcional à magnitude da ofensa da 

conduta ao bem jurídico tutelado, mas sim de acordo com a efetiva reação social à 

prática da infração. 

Lola Aniyar66 chama atenção para as “cifras douradas”, que dizem respeito à 

criminalidade que tende a escapar ao “radar” por ser consideravelmente mais 

recorrente nos estratos sociais elevados. Esse modus de criminalidade foi batizado 

pelo sociólogo norte-americano Edwin Sutherland como “delinquência de colarinho 

branco”. Constituem exemplos os crimes cometidos contra a ordem tributária, as 

violações das leis de direito autoral, as infrações perpetradas pelas instituições 

financeiras e a poluição ambiental, que ocasionam prejuízos de elevada monta ou 

mesmo incalculáveis. 

 
65 BARATTA, op. cit., p. 103. 
66 CASTRO, op. cit., p. 76. 
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Nessa senda, Salo de Carvalho67 lembra que os crimes praticados contra a 

ordem tributária, previstos na Lei nº 9.430/1996, admitem a extinção da punibilidade 

mediante o pagamento do débito do tributo. Em contrapartida, os crimes contra o 

patrimônio capitulados no Código Penal, como o roubo, o furto e a receptação, não 

dispõem de igual privilégio, já que nessas hipóteses a jurisprudência tem admitido a 

incidência apenas da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior ou a 

atenuante alusiva à reparação posterior do dano. À vista disso, o autor supracitado 

reforça que o rigor das normas que punem tais condutas, bem como a disposição do 

aparato penal para assegurar sua efetiva punição, variam de acordo com os sujeitos 

ativos das infrações 

A título de exemplo, destaca-se o proceder dos juízes que rotineiramente 

subscrevem documentos referentes a atos dos quais jamais participaram, bem como 

a atuação dos serventuários da Justiça, que, no exercício da sua função, certificam o 

falsum. Ainda que o referido ilícito possa ser reputado inofensivo e seja em boa 

medida atribuível à sobrecarga de trabalho dos magistrados e servidores, essa 

circunstância não afasta a incursão no tipo penal contido no artigo 299, do Código 

Penal, que criminaliza a falsidade ideológica.  

Ocorre, no entanto, que à mencionada infração dificilmente será aplicada a 

sanção penal correspondente - reclusão, de um a cinco anos, e multa, com a 

incidência da causa de aumento relativa à prática do delito no exercício de função 

pública -, ao tempo que outras condutas igualmente mínimas, como o furto de uma 

xícara de café, não raro despertam o jus puniendi.68 

De maneira oposta às cifras ocultas, a chamada criminalidade aparente, que 

se revela nas estatísticas, muito diz sobre o planejamento das políticas criminais 

repressivas. Tais políticas maximizam os seus resultados justamente através de uma 

atuação voltada a selecionar grupos marginalizados e, por conta disso, mais sujeitos 

à coerção. Nessa sistemática, o estigma que se agrega à personalidade do indivíduo 

desviante funciona como elemento legitimador da intervenção penal sobre aqueles 

 
67 CARVALHO, Salo de. O Encarceramento Seletivo da Juventude Negra Brasileira: A Decisiva 
Contribuição do Poder Judiciário. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 67. Belo Horizonte: jul. 
- dez. 2015, p. 638-640. 
68 ZAFFARONI, op. cit., p. 60. 
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que, acusados de incorrer num desvio criminal, reúnem os atributos negativos 

esperados para responder criminalmente pela transgressão. 

 

3.1.2 A elaboração da identidade deteriorada 

Erving Goffman69 define que a elaboração do estigma, isto é, da “identidade 

deteriorada”, se fundamenta numa característica (identidade) diferenciadora da 

“normalidade” dos indivíduos, decorrendo de uma interação entre o atributo e o 

estereótipo. Nessa dinâmica, o atributo seria uma qualidade, negativa ou positiva, que 

o indivíduo efetivamente detém, enquanto o estereótipo constituiria uma perspectiva 

ou projeção que se cria acerca de determinado indivíduo, podendo ser igualmente 

positiva ou negativa.  

A estigmatização, no entanto, invariavelmente diz respeito a um processo 

negativo de rotulagem, o qual não necessariamente guarda compromisso com a 

realidade, já que consiste numa perspectiva reducionista do indivíduo estigmatizado, 

que deixa de ser considerado “criatura comum e total” para se reduzir a “uma pessoa 

estragada e diminuída”. Segundo essa perspectiva, os “desviantes sociais” seriam 

assim considerados por agirem de forma contrária à moral corrente.70 

Nos anos 1960, momento em que floresceram as teorias da reação social, o 

sociólogo Edwin Lemert estudou a interação entre a criminalização e o processo de 

estigmatização da identidade criminosa. Concluiu-se, em síntese, que a punição 

provoca o “commitment to deviance”, isto é, a tendência do indivíduo estigmatizado a 

assumir e agir conforme a etiqueta que lhe foi aplicada.71 Tal estudo problematizou o 

efeito criminógeno do tratamento penal, questionando a finalidade preventiva da pena, 

em especial a sua concepção reeducativa.72  

De modo similar, Becker73 identifica a relação direta entre a identidade do 

sujeito desviante e o despertar da reação social: 

 
69 GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução: 
Mathias Lambert. São Paulo: Sabotagem, 2004, p. 6. 
70 Ibid., p. 121. 
71 BARATTA, op. cit., p. 89-90. 
72 ANDRADE, op. cit., p. 44. 
73 BECKER, Howard S. Uma Teoria da Ação Coletiva. Tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite 
Nunes. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977, p. 63. 
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Meninos de áreas de classe média não sofrem um processo legal que vá tão 
longe quando são presos garotos das favelas. É menos provável que o 
menino de classe média, quando apanhado pela polícia, seja levado ao posto 
policial; é menos provável que, quando levado ao posto policial, ele seja 
fichado; e é extremamente improvável que seja indiciado e julgado. Essa 
variação ocorre mesmo se a infração original da regra for a mesma nos 
dois casos. De maneira semelhante, a lei é diferencialmente aplicada a 
negros e brancos. (grifo nosso) 

Observa-se que os membros das classes sociais pouco integradas à era do 

consumo são alvos mais comuns da persecução penal. Tem-se, no entanto, que tal 

fenômeno ocorre não porque essas tenderiam a delinquir mais, mas sim porque se 

veem mais sujeitas à atuação seletiva do aparato penal e, portanto, têm maiores 

chances de serem rotuladas como criminosas.74  

A vulnerabilidade em questão costuma decorrer da falta de recursos, de 

instrução e até mesmo da ausência de privacidade.75 De fato, a população 

empobrecida nos centros urbanos normalmente habita residências muito próximas 

entre si ou vive em comunidades nas quais paira um incessante estado de vigilância, 

tensionado com frequência pelos conflitos entre facções e entre estas e a Polícia. 

Curioso observar que o processo de estigmatização, nesse caso, para além de 

rotular indivíduos, pode-se aplicar também a países, conforme a posição que ocupam 

na divisão internacional do trabalho. Nesse sentido, Maria Lúcia Karam76 alerta que o 

“estereótipo delitivo latinoamericano” leva países como a Colômbia, com os cartéis, e 

a Bolívia, com as folhas de coca, a serem considerados perigosos do ponto de vista 

das drogas, enquanto a Suíça, “lavando mais branco”, não configura ameaça ao êxito 

da guerra às drogas. 

A assimilação da figura do “delinquente” é mediada pelas agências formais e 

informais de controle social, sendo a atuação dos meios de comunicação essencial no 

processo de estereotipagem e estigmatização de grupos minoritários. Zaffaroni, 

Batista, Alagia e Slokar77 classificam a radiofonia, a televisão e a imprensa escrita 

como agências penais de comunicação social, dado o seu poder de intervenção sobre 

a coletividade. Essas são as agências informais de definição e seleção, que, atuando 

massivamente, cristalizam as imagens e conceitos mais diversos no imaginário 

 
74 ANDRADE, op. cit., p. 54. 
75 CASTRO, op. cit., p. 32. 
76 KARAM, op. cit., p. 60. 
77 Apud CARVALHO, op. cit., p. 556. 
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coletivo (senso comum) e retroalimentam estereótipos cultivados na sociedade, sejam 

eles positivos ou negativos. 

Ao lado disso, o legislador e a Justiça Penal procedem à definição e seleção 

formal dos alvos da sua persecução de maneira articulada aos estereótipos criados e 

alimentados pelos meios de comunicação de massa. Eugenio Zaffaroni78 pontifica que 

“Estes estereótipos permitem a catalogação dos criminosos que combinam com a 

imagem que corresponde à descrição fabricada, deixando de fora outros tipos de 

delinquentes (delinquência de colarinho branco, dourada, de trânsito, etc.)”. 

Nota-se, ainda, que o “populismo criminológico”79 levado a cabo pela grande 

mídia é bem sucedido no sentido de revestir a persecução penal de uma aparência de 

uniformidade, promovendo-a como se as sanções de fato fossem igualmente 

distribuídas entre os membros do corpo social. A espetacularização da prisão de 

pessoas brancas e abastadas, deflagradas sobretudo no contexto de operações 

episódicas e normalmente relacionadas a crimes contra o patrimônio público, produz 

a ilusão de que todos efetivamente têm a mesma chance de ser selecionados pela 

persecução penal, como bem adverte Nilo Batista:80 

Um branco rico preso constitui elemento precioso para demonstrar que o 
sistema penal é igualitário, isonômico e não seletivo. Pouco importa que ele 
seja o único branco rico preso naquele momento, a espiga de milho no 
cafezal da penitenciária. Só ele está aparecendo no Jornal Nacional e é a 
prova de que a justiça penal é igual para todos. (grifo nosso) 

Com efeito, a “visão midiática” e a opinião dos jornalistas conferem “existência 

visível" aos mal-estares sociais.81 Verifica-se que a mídia tradicional sustenta um 

discurso legitimador da pena, promovendo-a como uma espécie de “rito sagrado de 

solução de conflitos” para o qual o devido processo legal constitui um obstáculo.82  

Ao lado disso, os meios de comunicação propagam a sensação de “impunidade 

generalizada”, imputando-a à inefetividade do sistema penal. Tal ideia, todavia, não 

se concilia com o fato de que a população prisional do Brasil é composta por cerca de 

 
78 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema 
penal. Tradução de Vania Romano Pedroza, Amir Lopez da Conceição. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2001, p. 130. 
79 BATISTA, op. cit., p. 100. 
80 Apud D’ELIA FILHO, op. cit., p. 61. 
81 CHAMPAGNE apud REIS, op. cit., p. 72. 
82 BATISTA, NILO. Mídia e sistema penais no capitalismo tardio. Disponível em: 
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/batista-nilo-midia-sistema-penal.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2021, p. 3. 
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726.354 pessoas, sendo, muito em razão da aplicação da Lei de Drogas, a terceira 

maior do mundo, o que evidencia a grande capacidade punitiva do aparato penal 

pátrio. 

O legislador, longe de ser uma abstração, é parte integrante da sociedade, 

influenciando esta ao mesmo tempo em que é influenciado. É notória a influência da 

opinião pública sobre a produção legislativa em matéria penal, que não raro atende a 

apelos populares imediatistas relacionados ao medo do crescimento da violência. Foi 

o que ocorreu no contexto da Lei nº 8.072/1990 e, mais recentemente, no da Lei nº 

13.469/2019 (“Pacote Anticrime”), que, dentre outras disposições, elevou o tempo 

máximo de cumprimento de pena para 40 (quarenta) anos. 

 

3.2 O RACISMO COMO CATEGORIA SUBSTANTIVA NA ESTRUTURAÇÃO DO 

SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 Pode-se definir o racismo, brevemente, como um sistema estruturado de 

opressão que sustenta assimetrias com base em parâmetros raciais. Esse fenômeno 

se materializa como desigualdade política, econômica e jurídica, e assume caráter 

estruturante na sociedade brasileira, na medida em que se espraia por todos os 

campos da ordem social, afetando inclusive as relações institucionais.83 

O racismo e a discriminação de classe se relacionam intimamente, todavia não 

se confundem. Isso porque a discriminação baseada em classe constitui, ao menos 

no caso do Brasil, expressão do racismo, de modo que tais fenômenos se mostram 

interseccionalizados. Sob essa ótica, não se sustenta o argumento de que as 

desvantagens constantemente experimentadas pela população negra decorrem 

meramente da sua conjuntura social e econômica, porquanto a pobreza brasileira é 

altamente racializada, sendo esse o lugar “natural” historicamente destinado aos 

negros na estrutura social. Apurado é o entendimento de Abdias do Nascimento84 ao 

contestar argumentos como o de que “negros vivem na favela porque querem ou 

apenas porque não têm dinheiro”. 

Se os negros vivem nas favelas porque não possuem meios para alugar ou 
comprar residência nas áreas habitáveis, por sua vez a falta de dinheiro 

 
83 ALMEIDA, p. 31-33. 
84 NASCIMENTO, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um Racismo Mascarado. 
Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1978, p. 85. 
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resulta da discriminação no emprego. Se a falta de emprego é por causa de 
carência de preparo técnico e de instrução adequada, a falta desta aptidão 
se deve à ausência de recurso financeiro. Nesta teia o afro-brasileiro se vê 
tolhido de todos os lados, prisioneiro de um círculo vicioso de discriminação - 
no emprego, na escola - e trancadas as oportunidades que permitiriam a ele 
melhorar suas condições de vida, sua moradia inclusive. 

O ideário brasileiro ainda é povoado pelo mito da democracia racial, segundo o 

qual a suposta harmonia decorrente da miscigenação atestaria a ausência de 

discriminação baseada em raça. Tal concepção, contudo, guarda em si um profundo 

processo de aculturação, que lega o acesso aos espaços de poder apenas ao sujeito 

branco ou àquele que se esforça ao máximo na tentativa de sê-lo. É nesse sentido 

que Nascimento,85 demarcando o “embranquecimento cultural” como estratégia de 

genocídio, aduz que a “Monstruosa máquina ironicamente designada ‘democracia 

racial’ [...] só concede aos negros um único ‘privilégio’: aquele de se tornarem brancos, 

por dentro e por fora”. 

As tensões raciais que definem a história brasileira, portanto, repercutem não 

apenas de forma conjuntural, e sim estruturalmente, afetando o funcionamento de 

todos os sistemas, dentre eles o Direito. Parece sintomático que, numa sociedade 

neoliberal, conservadora e estruturada sobre o racismo as infrações mais punidas 

sejam as praticadas contra o patrimônio e as relacionadas às drogas, e que a 

população carcerária seja, em sua ampla maioria, negra e empobrecida.  

Esse poder sobre corpos negros é exercido em diversas esferas. Seja na total 
ausência de políticas cidadãs e de direitos, como falta de saneamento básico, 
saúde integral e empregos dignos; seja pelo caráter simbólico de 
representação do negro na sociedade como violento, lascivo e agressivo, 
alimentando medo e desconfiança e culminando em mortes simbólicas, pela 
aculturação, pela assimilação e pelo epistemicídio, até as mortes físicas, que 

se estabelecem por violência, torturas, encarceramento e mortes.86 

O direito tem caráter fundamental para a manutenção do status quo, bem assim 

para reforçar as desigualdades raciais, ainda que a discriminação não seja expressa 

em norma positivada. Nota-se que na sistemática do racismo estrutural, o direito não 

apenas decorre da estrutura, mas também a determina, podendo constituir 

instrumento de racialização, conforme se observa com clareza nos regimes 

abertamente racistas. 

 
85 Ibid., p. 93. 
86 BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. São Paulo: Sueli Carneiro, 2019, p. 41-42. 
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Flauzina87 destaca o papel do racismo “[...] como categoria substantiva na 

estruturação do sistema penal, como inteligibilidade do aparato de controle”. A autora 

recorre aos modelos de exploração sistematizados por Nilo Batista - colonial-

mercantilista, imperial-escravista, republicano-positivista e, por fim, neoliberal - para 

demonstrar que a realidade atual do aparato penal brasileiro remonta à invasão 

ibérica, que desde o princípio se caracterizou pela violência e exploração de povos 

nativos e africanos.  

Contemporaneamente à abolição formal da escravidão no Brasil, espalharam-

se as teses partidárias do racismo “científico”, as quais embasavam na criminologia 

positivista, que, por sua vez, contribuiu diretamente para estruturar a racialização do 

sistema penal brasileiro, como bem pontifica Luciano Góes:88 

[...] se a abolição da escravatura brasileira era um passo em direção da 
igualdade que não ilumina(va) os negros, que somente era (é) cidadão 
perante o Direito Penal mantendo a tradição daquela “dualidade perversa” 
(BATISTA, N., 2002, p. 152), a Criminologia positiva forneceu a base 
“científica” para a desigualdade e a criminalização do negro, mantendo 
a subjugação, os açoites e o genocídio, mesmo após a “liberdade” que 
acorrenta o negro com novos grilhões, sempre forjados pela ideologia 
racial. (grifo nosso) 

Além da exploração direta, consubstanciada na escravidão, a cidadania da 

população negra foi negada também por vias laterais, como, por exemplo, com a 

promulgação da Lei nº 601/1850 (“Lei de Terras”). Este diploma definiu que as terras 

ainda não ocupadas passariam a ser de propriedade do Estado (“terras devolutas”), 

enquanto as já ocupadas poderiam ter seu domínio regularizado, o que se prestou a 

atender aos interesses das elites e, de outro lado, a obstar a regularização da posse 

de terras pela população escravizada em vias de “libertação”.89 

Na conjuntura atual, a racialidade, ao lado de estereótipos como o de gênero, 

orientação sexual, classe social e origem, constitui dispositivo de regulação jurídico-

penal, porque “[...] apresenta condições efetivas de favorecimento de grupos e de 

desfavorecimento de outros”.90 Tal favorecimento, contudo, não quer significar que a 

população não negra é usualmente privilegiada por intermédio de subterfúgios às 

 
87 FLAUZINA, op. cit., p. 15. 
88 Ibid., p. 19. 
89 GÓES, op. cit., p. 7. 
90 CARINHANHA, Ana Míria dos S. C. “Get The Nigger” e os gritos dos inocentes: a raça enquanto 
dispositivo de regulação jurídico-penal. In: Rebelião. FLAUZINA, Ana L. P.; PIRES, Thula R. O. (Orgs.). 
Brasília: Brado Negro; Nirema, 2020, p. 294. 
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normas, mas sim que, para esses, as “regras do jogo” soem ser aplicadas conforme 

preceituadas. 

Com efeito, o histórico da legislação brasileira demonstra, em várias de suas 

passagens, que o direito penal é tradicionalmente empregado para reprimir o mesmo 

grupo social. Na conjuntura presente, a criminalização mais constante da população 

negra se confirma através dos altos índices de encarceramento e letalidade policial 

em seu desfavor, sendo a performance da política de drogas responsável por parte 

significativa dessas cifras. 

Verifica-se que a ampla maioria das perdas humanas no contexto da guerra às 

drogas é de corpos negros, tanto do lado da polícia como do lado dos sujeitos 

suspeitos e das pessoas em geral que vivem na mesma localidade. Estas, em razão 

mesmo da zona onde habitam, podem passar à categoria de “suspeitas” unicamente 

por residirem no “local [...] em que se desenvolveu à ação”, ao qual se refere o art. 28, 

§ 2º, da Lei nº 11.343/2006, como critério para definir se a droga apreendida se destina 

a tráfico ou consumo pessoal.  

Os prejuízos materiais e imateriais causados pela guerra às drogas, no entanto, 

não parecem ser considerados pelas autoridades gestoras da segurança pública, que 

se propõem a efetivar a tutela da saúde pública. A desproporcionalidade do ônus da 

guerra às drogas para a população negra, somada à omissão do Estado brasileiro 

diante das constantes violações de direitos fundamentais nesse contexto, indicam que 

tal política efetivamente constitui mecanismo de gestão da pobreza, que no Brasil, 

repita-se, é fundamentalmente racializada. 

A atuação das agências formais e informais de controle acaba por sedimentar 

uma imagem estereotipada dos negros, de maneira que quando um indivíduo de 

traços fenotípicos que assim o caracterizem é acusado de praticar tráfico de drogas, 

por exemplo, o rótulo tende a se lhe aderir com facilidade. A taxa proporcionalmente 

maior de criminalização das pessoas negras se justifica não pelo argumento de que 

essas delinquem em maior proporção, e sim pela constatação de que a polícia atua 

de forma mais ostensiva precisamente nos bairros carentes, onde a maioria das 

pessoas é preta ou parda.  
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Ressaltando o caráter estigmatizante da seleção realizada pelas agências 

punitivas formais e informais, Silvio Almeida91 identifica que: 

[...] o imaginário em torno do negro criminoso representado nas novelas e nos 
meios de comunicação não poderia se sustentar sem um sistema de justiça 
seletivo, sem a criminalização da pobreza e sem a chamada “guerra às 
drogas”, que, na realidade, é uma guerra contra os pobres e, particularmente, 
contra as populações negras. 

De fato, em virtude do processo de estigmatização da população negra, são 

altas as chances de que, se fizermos o breve exercício de identificar que figura nos 

vem à cabeça imediatamente quando pensamos no vocábulo “traficante”, a imagem 

criada seja a do referido estereótipo do homem-jovem-negro. Tal correspondência 

muito tem a ver com a atuação da grande mídia, que tende a estampar pessoas negras 

em situação de inferioridade, notadamente na cobertura criminal.  

Poder-se-ia, mais uma vez, argumentar que a população preta e parda é mais 

exposta a essas condições por efetivamente ocupar tais lugares, todavia cabe lembrar 

que a sobrevalorização da cobertura do tráfico de drogas é uma escolha dos meios 

de comunicação, assim como o é por parte das agências de persecução penal, que 

encontram na corporalidade negra e periférica o seu alvo mais fácil.  

Sobre a estigmatização que habita o senso comum e é estimulada pela mídia, 

Vera Malaguti92 explicita: 

O estereótipo do bandido vai-se consumando na figura de um jovem negro, 
funkeiro, morador de favela, próximo do tráfico de drogas, vestido com tênis, 
boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de nenhum 
sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o circunda. 
A mídia, a opinião pública destacam o seu cinismo, a sua afronta. São 
camelôs, flanelinhas, pivetes e estão por toda parte, até em supostos 
arrastões na praia. Não merecem respeito ou trégua, são os sinais vivos, os 
instrumentos do medo e da vulnerabilidade, podem ser espancados, 
linchados, exterminados ou torturados.  

O racismo estrutura a sociedade brasileira como um todo, mas se potencializa 

no campo das políticas criminais, já que é a partir do monopólio do direito penal que 

o Estado gerencia da forma mais imediata e rigorosa o seu poder físico e psicológico 

de repressão, que se define pela “marca” deixada nos antecedentes daqueles que são 

oficialmente etiquetados como delinquentes. 

 
91 ALMEIDA, op. cit., p. 42. 
92 BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Revan, 2003, p. 36. 
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Tendo em vista que o parâmetro da seletividade do sistema penal em dado 

tempo-espaço pode ser apreendido através da observação de quais sujeitos povoam 

o sistema penitenciário em maior proporção, depreende-se que as pessoas negras no 

Brasil têm mais chance de serem etiquetadas como “criminosas”. O sistema de 

opressões que caracteriza o racismo se manifesta não necessariamente por atitudes 

individuais, mas sobretudo através de uma estrutura ideológica legitimadora das 

desigualdades em prejuízo dos grupos racialmente minoritários.  

Tal lógica, aliada à estigmatização dos negros como transgressores da lei 

penal, conta com amplo espaço para se reproduzir, também, na aplicação da Lei de 

Drogas pelos juízes, precisamente no momento da adequação típica da conduta de 

pessoas denunciadas pela prática do crime de tráfico de drogas. 

 

3.3 DISCRICIONARIEDADE NA SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA: APLICAÇÃO 

DA PENA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 

A Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) ilustra a “ideologia da diferenciação” 

alhures mencionada, vez que preceitua sanções relativamente moderadas no tipo de 

porte para consumo pessoal (art. 28), ao tempo que reprova com rigor o tráfico (art. 

33). Em que pese a lei dedicar punição substancialmente mais rigorosa a este último 

crime, a redação dos dois tipos em referência em muito se assemelha, o que confere 

às autoridades policial e judiciária ampla discricionariedade quando da subsunção dos 

fatos às normas penais incriminadoras. 

O diploma em referência carece de taxatividade, porquanto não define com 

clareza a distinção entre usuário e traficante. Nota-se que o legislador não previu, nos 

tipos penais respectivos, critérios objetivos capazes de distinguir as incursões em 

cada um deles, de modo que os dispositivos carecem de previsibilidade sobre o seu 

âmbito de incidência, ampliando em excesso o arbítrio punitivo do Estado. 

Ademais, ainda que considerada a redação dos tipos penais isoladamente, a 

margem de punibilidade é assaz ampla, eis que o tipo incriminador do tráfico de drogas 

compreende uma profusão de núcleos verbais - dezoito, no total - aptos a caracterizar 

tal delito. Constitui-se, segundo Salo de Carvalho,93 uma “criminalização 

 
93 CARVALHO, op. cit., p. 13. 
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omnicompreensiva”, cuja pretensão é abranger todas as condutas potencialmente 

relacionadas ao tráfico de drogas, mesmo que de maneira indireta.  

Por fim, em que pese a disparidade entre os efeitos legais do consumo e do 

tráfico, alguns dos comandos verbais elencados nos tipos em referência são 

coincidentes, como é o caso de “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo” e 

“guardar”, o que estende ainda mais a discricionariedade quando da adequação típica 

dos fatos.94 

Vislumbra-se, ainda, patente ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que 

vários dos dispositivos contidos na lei em referência consagram a criminalização 

antecipada das condutas ali previstas, inadmitindo a modalidade tentada do crime. O 

exaurimento da prática delitiva, portanto, satisfaz-se com meros atos preparatórios. 

Por isso, considera-se que a criminalização rigorosa de condutas com base no risco 

potencial que podem causar à ordem social e à saúde pública também fere o primado 

da proporcionalidade (ou razoabilidade),95 que impõe limites ao exercício do jus 

puniendi pelo Estado. 

Com efeito, o tipo penal previsto no art. 33, da Lei de Drogas, não demonstra a 

teleologia que costuma caracterizar os tipos penais. Nesse sentido, é de se observar 

que o art. 28 do mesmo diploma, por exemplo, delimita sua incidência em desfavor 

daqueles que incidem na norma proibitiva “para consumo próprio”, ou seja, o elemento 

subjetivo é valorado. Não é o que se observa, todavia, no primeiro tipo mencionado, 

em que a finalidade sequer integra a norma penal incriminadora, daí por que a 

comprovação da traficância sequer depende de prova da mercancia,96 podendo a 

mera posse configurar o exercício dessa atividade ilícita. 

Vale ressaltar que as consequências decorrentes do enquadramento típico 

como porte para consumo pessoal ou tráfico de drogas são drásticas desde o início 

da persecução penal, na medida em que esse último delito admite, hipoteticamente, 

a decretação de prisão preventiva. Nesse sentido, Valois97 explica que: 

 
94 Ibid., p. 10-11. 
95 KARAM, Maria Lúcia. A Lei 11.343/06 e os repetidos danos do proibicionismo. In: Drogas e Cultura: 
Novas Perspectivas. LABATE, Beatriz Caiuby et al (Orgs.). Salvador: EDUFBA, 2008, p. 106-107. 
96 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2019, p. 34. 
97 VALOIS, op. cit., p. 571. 
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A propriedade não exerce só influência na seletividade da polícia, mas na 
seletividade do judiciário também. Quando temos médias que giram em torno 
de 88,64% de pessoas respondendo a processos por tráfico de drogas 
encarceradas, sendo que metade de todas as apreensões corresponde a 
quantidade iguais ou inferiores a 57,7g e 56g, nenhuma pessoa presa em 
uma apreensão de quase meia tonelada revela a razão pela qual as 
penitenciárias estão lotadas de pobres. 

Para além disso, cabe anotar que a redação do art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, 

que equipara o consumo compartilhado ao tráfico, dispensa inclusive o objetivo de 

lucro por parte do agente para a consumação do delito. O tratamento legal conferido 

ao consumo compartilhado é um dos exemplos do que Carvalho98 denomina “vazios 

[ou dobras] de legalidade”, que se definem como “[...] estruturas incriminadoras da Lei 

11.343/2006 que permitem um amplo poder criminalizador às agências da persecução 

criminal, notadamente a agência policial”.  

Outro exemplo desse fenômeno reside no § 2º do art. 28,99 por força do qual o 

juiz, para decidir se a droga apreendida se destinava a uso ou a comercialização, 

aferirá requisitos como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem 

como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente. 

Consagra-se, assim, um direito penal mais do autor do que do fato. 

Em que pese toda decisão conter algum nível razoável de discricionariedade, 

dispositivos legais cuja redação é vaga ou aberta facilitam decisionismos, ou seja, 

provimentos judiciais impregnados de grande carga de subjetividade, que podem 

refletir ideias pré-concebidas, eventualmente gerando interpretações desfavoráveis ao 

réu. Considera-se que a conjuntura legal ora delimitada se mostra especialmente 

preocupante no contexto de um sistema penal que, estando inscrito numa sociedade 

neoliberal e estruturalmente racista, distribui as punições e estigmatiza indivíduos 

como “criminosos” de forma desigual, com base em atributos como classe e raça. 

 

 

 
98 CARVALHO, Salo de. Nas Trincheiras de uma Política Criminal com Derramamento de Sangue. In: 
Entre Garantia de Direitos e Práticas Libertárias. XIMENDES, Alexandra Maria Campelo et al 
(Orgs.). Porto Alegre: [s. ed.], 2013, p. 68. 
99 [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
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4 ANÁLISE DO CASO LUCAS MORAIS DA TRINDADE 

O presente capítulo se dedica a estabelecer a relação entre a criminalização 

das drogas no Brasil e os fenômenos do racismo e da seletividade punitiva. Para tanto, 

tecem-se breves considerações sobre o caso penal em que figurou como réu Lucas 

Morais da Trindade, homem negro de vinte e oito anos de idade que foi preso em 

flagrante em 28 de novembro de 2018, na cidade de Espera Feliz, Minas Gerais, 

quando a Polícia Militar apreendeu em seu poder 6,9g (seis gramas e novecentos 

centigramas) de cannabis. 

Acusado de praticar o delito de tráfico de drogas, na forma do artigo 33, da Lei 

nº 11.343/2006, o imputado esteve preso preventivamente entre 28 de novembro de 

2018 e 4 de julho de 2020, quando faleceu no Presídio de Manhumirim/MG devido a 

complicações decorrentes de infecção pelo novo coronavírus (Anexo A), no contexto 

de um surto ocorrido naquele estabelecimento prisional.100  

A decisão interlocutória na qual se converteu a prisão em flagrante em prisão 

preventiva, prolatada no dia 30 de novembro de 2018, bem como a sentença em que 

o réu foi condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, exarada em 25 de julho de 2019, tiveram 

como um dos fundamentos o risco que a infração representaria à ordem e à saúde 

públicas. 

Nesse contexto, cabe destacar que o Conselho Nacional de Justiça, em razão 

da pandemia viral, expediu a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020. Entre 

outras medidas, sugeriu-se “[...] a reavaliação das prisões provisórias [...], 

priorizando-se: c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) 

dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça 

à pessoa;” (art. 4º, I, alínea c). Em que pese o denunciado atender aos requisitos 

estabelecidos pelo diploma em referência, quedou preso mesmo em face da pandemia 

da COVID-19. 

As considerações acerca do caso em apreço assentam essencialmente sobre 

o exame dos fundamentos das decisões prolatadas nos processos nº 0033977-

 
100 PIMENTEL, T.; CHIMICATTI, P. Cerca de 80% dos detentos do presídio de Manhumirim, em 
Minas Gerais, estão com Covid-19. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2020/07/08/cerca-de-80percent-dos-detentos-do-presidio-de-manhumirim-em-minas-
gerais-estao-com-covid-19.ghtml>. Acesso em: 10 mar. 2021. 
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69.2018.8.13.0242 e nº 0034579-60.2018.8.13.0242, referentes, respectivamente, 

aos autos do inquérito e da ação penal. Para o mister de demonstrar a relação entre 

a punição do réu e as premissas delineadas nesta pesquisa, procede-se à análise de 

partes do auto de prisão em flagrante e da decisão de conversão do flagrante em 

prisão preventiva, acostados ao apuratório, bem como da sentença condenatória e de 

fragmentos do acórdão aos quais se logrou acesso. 

O caso Lucas Morais da Trindade demonstra que a execução da legislação 

antidrogas, a pretexto de proteger a ordem e a saúde públicas, pode se mostrar lesiva 

a bens jurídicos tão fundamentais quanto a vida e a liberdade. Do caso em apreço 

exsurge a contradição entre o discurso forjado institucionalmente e a função manifesta 

da intervenção penal para a problemática das drogas. A ausência de evidências de 

que a proibição efetivamente reduziu a oferta das substâncias ilícitas ou desencorajou 

seu uso demonstram que a política criminal em comento não tem produzido os efeitos 

declarados. 

Isso evidencia que o interesse punitivo transcende à proteção dos bens 

jurídicos declarados e que a disfuncionalidade do sistema penal é deliberada. De fato, 

a propagada ineficácia ou “falência” do sistema penal, em verdade, consiste numa “[...] 

trajetória de eficácia invertida, na qual se inscreve não apenas o fracasso do projeto 

penal declarado, mas, por dentro dele, o êxito do não-projetado; do projeto penal 

latente da modernidade”,101 voltado ao controle social dos sujeitos “estranhos à era do 

consumo”. 

Expressão desse mecanismo na política criminal de drogas é a proibição das 

substâncias em função da periculosidade que seria inerente ao seu consumo e 

comercialização. Verifica-se, contudo, que os critérios utilizados para delinear tais 

distinções se mostram pouco científicos, eis que já restou constatado que certas 

drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, produzem efeitos consideravelmente mais 

prejudiciais à saúde do que, por exemplo, a cannabis, cujo porte, aliás, culminou no 

encarceramento e óbito do réu no caso em apreço. 

Impende destacar, ainda, que a vagueza dos dispositivos da Lei de Drogas 

possibilitou que o juízo da causa procedesse de maneira discricionária o suficiente 

para condenar o acusado por tráfico de drogas, ainda que os elementos dos autos 

 
101 ANDRADE apud FLAUZINA, op. cit., p. 27. 



50 

 

apontassem para um contexto fático de uso pessoal de cannabis. Nesse sentido, o 

estereótipo do traficante “jovem-homem-negro” se mostra especialmente relevante no 

exame dos autos, tendo em vista que o juízo, para condenar o acusado à severa pena 

prescrita pelo art. 33, da Lei de Drogas, se satisfez com a frágil prova testemunhal 

produzida pela acusação.  

Outrossim, observa-se que circunstâncias em que o réu foi flagrado - de portas 

e janelas abertas, dentro de uma residência humilde, situada numa viela -, 

demonstram que a exposição dos estratos sociais mais baixos à criminalização 

secundária realmente é potencializada. Diante disso, tem-se que a ideia de que as 

pessoas de baixo poder aquisitivo seriam mais propensas à criminalidade de fato 

parece ceder diante da constatação de que essas são, em verdade, mais propensas 

à criminalização. 

 

4.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO: ASPECTOS PROCESSUAIS 

4.1.1 Pretensa garantia da ordem pública 

Os fundamentos das decisões prolatadas no caso em referência demonstram 

que a prisão cautelar e a condenação do denunciado desatenderam flagrantemente 

às disposições legais aplicáveis à espécie. As circunstâncias do caso demonstram 

que a persecução penal foi engendrada de forma arbitrária, o que se tornou possível 

mormente em razão da situação de vulnerabilidade do réu, o que, como vimos, é um 

fator que tende a legitimar a seleção do sistema penal. 

A narrativa do presente caso se inicia com a apreensão de 10g (dez gramas) 

de cannabis, que foram identificadas em posse de um indivíduo adolescente, então 

com 17 (dezessete) anos, por ocasião de busca pessoal realizada em via pública pela 

Polícia Militar. Nesse ensejo, o menor de idade em questão afirmou que teria adquirido 

a droga pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) junto a Lucas Morais da Trindade, réu 

da ação penal em comento. 

Ato contínuo, as autoridades policiais deslocaram-se até o local de residência 

do investigado, conforme indicação dada pelo adolescente. Quando da revista pessoal 

realizada no ato flagrancial, apreenderam-se, ao todo, 6,9g (seis gramas e novecentos 

centigramas) de cannabis, R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) e “[...] sacolas 

de chupe-chupe comumente utilizado [sic] para embalar drogas” (Anexo B - p. 03). Foi 
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este o acervo probatório que, mais tarde, lastreou a condenação do acusado por 

incursão nas penas do art. 33, da Lei de Drogas.  

Ao homologar a prisão em flagrante do acusado e convertê-la em prisão 

preventiva, a requerimento do órgão acusador, o juízo da causa reputou presente o 

periculum libertatis em virtude da dita “[...] necessidade de se garantir a ordem pública, 

uma vez que o delito praticado é de extrema gravidade, daqueles que fomenta a 

prática de outros delitos e atormenta a sociedade” (Anexo C - p. 18-19). Impende 

observar, de início, que o órgão jurisdicional em questão valorou negativamente e de 

forma genérica a gravidade do crime, que já é contemplada pela própria tipicidade 

objetiva.  

Ademais, deixou o juízo de caracterizar a imprescindibilidade da segregação 

cautelar à luz do caso concreto, do que depende a prisão preventiva, que constitui 

medida excepcionalíssima. No caso da infração penal em tela, a referida cautelar se 

justifica apenas diante da concreta periculosidade do agente, quando, por exemplo, 

este integrar organização criminosa ou trouxer consigo grande e variada quantidade 

de entorpecentes.102 

Em sentido similar, Eugênio Pacelli103 elucida que a prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública tem cabimento, dentre outras hipóteses, diante de crimes 

gravíssimos e caso haja fundado risco de novas investidas criminosas. O referido 

processualista assinala que tal modalidade de prisão pode ser legitimamente 

decretada se houver inquéritos policiais e ações penais em curso em desfavor do réu 

(ou indiciado) pela prática de delitos da mesma natureza, desde que haja outros 

elementos concretos a corroborar a necessidade da medida.   

A jurisprudência, a seu turno, tende a fundamentar a prisão preventiva para 

garantia da ordem pública no risco da repetição da ação delituosa e na gravidade da 

infração praticada, o que encerra um juízo de antecipação da culpabilidade.104 A 

constrição da liberdade do réu, portanto, deve ser a última das medidas adotadas, 

cabendo apenas quando fundamentadamente não for possível a substituição pelas 

cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, como a monitoração  

eletrônica e o comparecimento em juízo. 

 
102 MASSON; MARÇAL, op. cit., p. 59-60. 
103 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 694-695. 
104 Ibid., p. 691-692.  
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No caso em apreço, por ocasião do decreto prisional, o juízo da Vara Única de 

Espera Feliz atestou a prevalência do seu entendimento ao colacionar jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, destacando, então, os seguintes 

trechos dos julgados citados (Anexo C - p. 19): 

Sendo o tráfico de drogas, hodiernamente, o crime de maior 
preocupação das políticas de segurança pública, existindo nos autos 
fortes indícios de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, 
a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária para a 
garantia da ordem e da saúde pública, mormente diante da apreensão 
de considerável quantidade de crack, droga que figura entre as de maior 
poder nocivo e viciante. (HC nº 1.0000.13.032858-6/000). 

Na hipótese dos autos a prisão do paciente se faz necessária para 
garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, 
conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, 
ademais, cumpre ressaltar [...] que ao adentrar na residência do 
denunciado os policiais militares encontraram 23 (vinte e três) pedras 
de crack, um facão e um punhal. (HC nº 1.0000.13.035280-0/000). 

Os julgados referenciados pelo juízo ilustram, a um só tempo, a primazia que o 

sistema penal confere à repressão do tráfico de drogas, o discurso de garantia da 

ordem e saúde públicas e a ideia de que o delito em questão seria “fomentador de 

diversas atividades criminosas” e de que as drogas ilícitas seriam mais reprováveis 

em razão do “maior poder nocivo e viciante” que lhes seria inerente. Cabe observar, 

ainda, que a jurisprudência evocada pelo magistrado se distinguia substancialmente 

da situação concreta trazida à sua análise, que, conforme explicitado, dizia respeito a 

pequena quantidade de cannabis.  

 

4.1.2 Ilegalidade da prisão provisória 

A prisão cautelar do denunciado não foi devidamente confirmada na sentença 

condenatória, visto que o juízo sentenciante, 8 (oito) meses depois do ato flagrancial, 

se limitou a registrar, de forma genérica, que verificava a presença dos requisitos do 

art. 312, do CPP (Anexo D - p. 130). Todavia, não fundamentou a atualidade dos 

critérios necessários à decretação ou manutenção da preventiva, o que implica ofensa 

ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da 

Constituição Federal.  
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Vale consignar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, no 

HC 173.808/RJ,105 que o simples fato de ter sido proferida sentença condenatória, 

sem trânsito em julgado, não afasta a natureza preventiva da prisão, que, por ser 

medida gravosa e flexibilizar o primado da não culpabilidade, reclama fundamentação 

idônea para ser mantida. 

Avulta dos autos que o período por que a prisão cautelar em apreço perdurou 

– entre 28 de novembro de 2018 e 04 de julho de 2020, quando o sentenciado faleceu 

- se demonstra excessivo à luz do princípio da proporcionalidade. O acusado cumpriu, 

nessa condição, cerca de 1/4 (um quarto) da pena definitiva fixada no acórdão 

publicado em 17 de agosto de 2020. O juízo ad quem deu provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público, para elevar a pena aplicada ao recorrido 

para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e 

oitenta) dias-multa, ao fundamento de que este teria praticado o crime visando atingir 

adolescente, na forma do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.  

Considera-se que a situação narrada demonstra o fenômeno de massificação 

da prisão cautelar, o que, segundo Ferrajoli,106 caracteriza mau uso desse instituto, 

sendo tal prática responsável por sua crise e degeneração. Na atual sistemática 

punitiva, a constrição da liberdade do acusado tem se operado de forma invertida, ou 

seja, não mais como medida excepcional, e sim como regra, de modo que 33,29% da 

população carcerária no Brasil se encontra recolhida em caráter provisório.107 

No caso, o apelado, quando da publicação do acórdão supramencionado, já 

havia falecido de COVID-19 no presídio onde esteve recolhido cautelarmente por um 

ano e sete meses. Cumpre repisar que tal prisão se manteve em caráter preventivo 

do momento em que deflagrada até o momento de sua cessação por causas naturais, 

isso porque o fato de ter sido proferida sentença condenatória em 24 de julho de 2019 

não afastou a natureza cautelar da prisão, ante a pendência de recurso da acusação. 

Sobreleva notar, portanto, que, no evento da morte do denunciado, ainda prevalecia, 

 
105 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus n. 173.808/RJ. Paciente: Carlos Alberto da 
Costa Garcia. Autoridade coatora: Relator do HC n. 502.546 do Superior Tribunal de Justiça. Relator: 
Ministro Marco Aurélio, Brasília, DJe nº 231/2019, 24 out. 2019, p. 87. Disponível em: 
<https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20191023_231.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2021. 
106 FERRAJOLI apud LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação 2020, p. 927. 
107 DEPEN, op. cit., p. 14. 
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ou deveria ter prevalecido, a presunção de inocência, posto não haver decisão 

condenatória transitada em julgado. 

Imperioso observar, ainda, que, entre os meses de março e julho de 2020, o 

réu foi mantido preso mesmo durante a vigência da Recomendação nº 62, de 17 de 

março de 2020, do CNJ. Consoante registrado alhures, esse diploma, considerando a 

imprescindibilidade do isolamento social em virtude da pandemia da COVID-19, 

sugere aos juízes, no seu art. 4º, I, c, a reavaliação das prisões preventivas que 

tiverem excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes 

praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.  

Nesse contexto, a segregação cautelar se torna medida de caráter ainda mais 

excepcional, tendo em vista que a superlotação e as más condições sanitárias das 

unidades prisionais, em geral, impossibilitam a observância às regras de higiene e 

isolamento social necessárias à prevenção contra o coronavírus. Não à toa, o STF, 

ainda no ano de 2015, reconheceu, em sede da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 347, que o sistema penitenciário brasileiro caracteriza um 

Estado de Coisas Inconstitucional. 

A Organização Mundial da Saúde, durante o período pandêmico, recomendou 

a concessão de liberdade em favor de indivíduos apenados, como forma de controlar 

a proliferação da doença tanto dentro como fora dos estabelecimentos prisionais: 

Um argumento importante para esta medida [sugerida pela OMS] é trazido 
pelo pressuposto de que a interrupção da prisão de indivíduos por crimes 
leves, com a redução geral de detenções em aproximadamente 83%, 
resultaria em 71,8% menos infecções na população encarcerada. Essa 
estratégia também levaria a 2,4% menos infecções entre os funcionários e a 
12,1% na comunidade em geral.108 

Deste modo, as medidas preconizadas pela Recomendação supramencionada, 

no sentido de evitar o encarceramento e de conter a proliferação do vírus, denotaram 

o efetivo intento de se resguardar a saúde pública. Não obstante, o presente caso 

evidenciou que o discurso bélico da política de drogas, aplicado ao sujeito “certo", tem 

o condão de relativizar todo um sistema de normas em detrimento de garantias 

 
108 CARVALHO, Sérgio Garófalo de; SANTOS, Andreia Beatriz Silva; SANTOS, Ivete Maria. A 
pandemia no cárcere: intervenções no superisolamento. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/csc/a/GCbXVPLqVYQ7Kxz7SsVCjVS/?lang=pt>. Acesso em: 15 jun. 2021.   
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individuais, ainda que sob o pretexto francamente contraditório de proteger o mesmo 

bem que restou violado. 

Nota-se que o acusado atendia a ambos os requisitos preconizados para a 

reavaliação da preventiva decretada, todavia permaneceu preso. Cumpre consignar 

que não se verificou, no exame dos autos disponibilizados, peticionamento nesse 

sentido, devendo este fator ser considerado como uma das causas possíveis de não 

concessão da liberdade provisória. Em contrapartida, vale ressaltar que também não 

foi identificada nos autos qualquer decisão revisando a necessidade de manutenção 

da cautelar decretada, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.  

Sendo assim, é certo que a prisão a que o réu estava submetido quando faleceu 

de COVID-19, em 4 de julho de 2020, já restava eivada de ilegalidade desde o mês 

de abril do mesmo ano, eis que a Lei nº 13.964/2019, que implementou tal previsão, 

entrou em vigor em janeiro de 2020, aplicando-se imediatamente aos casos em curso, 

porque de natureza processual (art. 2º, do CPP). 

 

4.1.3 Valoração do acervo probatório 

Cabe anotar, ainda, que o caso revelou patentes violações ao princípio 

acusatório, porquanto bastaram, para culminar na condenação do denunciado, os 

relatos do menor de idade e de seu representante, bem como os depoimentos dos 

dois policiais militares condutores do imputado.  

Os fundamentos utilizados denotam que as convicções do magistrado foram 

extraídas de um acervo probatório cuja fragilidade recomendava a desclassificação 

do crime de tráfico (art. 33) para o de porte para consumo pessoal (art. 28). Com efeito, 

“Na hipótese de dúvida sobre o tipo subjetivo respectivo, a solução é sempre indicada 

pelo princípio in dubio pro reo, aplicável irrestritamente”.109 

Nesse ensejo, impende assinalar que o réu, interrogado tanto na investigação 

preliminar como na fase instrutória, manteve coesa a sua narrativa de que não teria 

praticado o crime imputado, tendo, por outro lado, afirmado que realmente possuía a 

droga para uso pessoal. A condenação, contudo, amparou-se na prova testemunhal 

produzida em sede inquisitorial e parcialmente jurisdicionalizada, que se afigurou 

 
109 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 6 ed. ampl. atual. Curitiba: ICPC Cursos e 
Edições, 2014, p. 184. 
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determinante para o julgamento, embora tenha se limitado aos testemunhos das 

autoridades policiais e ao depoimento, ainda em fase inquisitorial, do adolescente que 

afirmou, sem provas, ter adquirido a substância ilícita junto ao imputado. 

Além da oitiva dos policiais e do adolescente conduzido, vale ressaltar que 

compôs o acervo probatório apreciado pelo juízo o depoimento do representante do 

menor de idade, que não presenciou os fatos e, apenas na fase investigativa, se 

limitou a declarar “[...] que ouviu o adolescente apreendido afirmar que comprou a 

droga do conduzido” e negou “[...] ter visto o momento em que equipe [sic] da polícia 

militar encontrou a drogas apreendida [sic] na residência do conduzido” (Anexo B - p. 

04). Em tese, o cotejo de declarações divergentes, estando ausentes demais 

elementos aptos a demonstrar a traficância, instauraria um razoável estado de dúvida, 

conduzindo, portanto, à aplicação do princípio do in dubio pro reo. 

Ao revés, viu-se que o juízo da causa atribuiu grande valor probatório à prova 

testemunhal produzida pela defesa, tendo, ainda, considerado que a materialidade do 

delito teria restado comprovada pelos parcos indícios colhidos na oportunidade do 

flagrante. Cabe assinalar que o magistrado, no comando sentencial, negou o pleito 

defensivo de desclassificação para o delito de porte para uso pessoal (art. 28) sob o 

seguinte fundamento (Anexo D - p. 124): 

Convém frisar que não há a necessidade de comprovação de atos 
efetivos de mercância para a caracterização do tráfico, pois tal 
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto 
de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido, como se 
verificou durante a operação que culminou na captura do acusado. (grifo 
nosso) 

Observa-se que o fato de o art. 33, da Lei de Drogas, dispensar a prova da 

comercialização da substância ilícita para a caracterização do tráfico dá azo a 

decisões desse jaez, em que a condenação se justifica pela posse de quantidade 

mínima de uma única droga criminalizada.  

Além disso, tem-se que “[...] o conjunto de indícios e circunstâncias que cercam 

o agente envolvido [...]”, mencionado pelo juízo, não fornece quaisquer elementos 

objetivos aptos a caracterizar a prática do crime em questão, visto que não se podem 

presumir verdadeiras imputações feitas por outrem sem que seja franqueado o efetivo 

contraditório ao imputado; ademais, tem-se que sacolas de sacolé podem se prestar 
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às mais variadas finalidades, daí por que incabível a presunção do seu uso para fins 

de comercialização de drogas. 

Assim, não parece irrazoável inferir que as “circunstâncias” ali referidas dizem 

respeito a elementos que deveriam ser externos à apreciação de um juízo imparcial, 

especialmente quando as provas consideradas pelo julgador para formar o seu 

convencimento residem em 6,9g de cannabis, testemunhos dos policiais condutores 

do flagranteado e sacos de “chupe-chupe”. Embora o sentenciado tenha afirmado, em 

sede inquisitorial e perante o juízo, que utilizava as mencionadas sacolas para fabricar 

sacolés, essas vieram a ser consideradas como prova da suposta traficância porque, 

afinal, o denunciado sequer tinha geladeira em casa, conforme certificou a autoridade 

policial e frisou o juízo na sentença. 

Ainda no que respeita à valoração dos elementos de prova adunados aos autos, 

vale destacar que o desembargador relator do recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público estadual conferiu grande carga probatória ao depoimento do 

adolescente que denunciou o réu, que sequer foi testemunha na fase processual. O 

juízo ad quem fundamentou que “[...] se o apelado de fato não conhecesse o menor 

infrator, não haveria razões para que este o apontasse de forma tão incisiva aos 

policiais militares” (Anexo E - p. 219). Entende-se, entretanto, que tal justificativa se 

afigura igualmente frágil, uma vez que puramente baseada em relato de terceiro. 

Situando os antagonismos existentes no sistema de Justiça como reflexo das 

tensões da estrutura social, Bello, Capela e Keller110 afirmam que: 

Juízes [...] também são sujeitos interpelados. Por mais que acreditem o 
contrário, eles são mais transmissores ou pontos de apoio de poder do 
que suas fontes. Como mencionado, Ideologia constitui sujeitos na medida 
em que desenvolve, molda e atrela um "imaginário social arrumado" 
(LEFEBVRE, 2011: 129) a pessoas que são, então, chamadas a confirmar o 
que é esperado. (grifo nosso) 

Embora nada se possa afirmar categoricamente, observa-se que a assimetria 

na valoração dos elementos probatórios em desfavor do acusado parece decorrer do 

contexto de vulnerabilidade em que esse estava previamente inserido. Partindo-se da 

premissa de que o racismo estrutural permeia toda a ordem social, afigura-se razoável 

inferir que se o imputado não se amoldasse ao estereótipo do traficante ou se 

 
110 BELLO, Enzo; CAPELA, Gustavo; KELLER, Rene José. Operação Lava Jato: ideologia, narrativa 
e (re)articulação da hegemonia. Rio de Janeiro: Revista Direito e Práxis, Ahead of print, 2020, p. 13. 
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ocupasse posição social elevada, possivelmente a sua narrativa não teria sido 

completamente desconsiderada.  

Com efeito, a reação social à suposta prática de uma infração relacionada a 

drogas por um indivíduo “homem-jovem-negro” tende, em razão mesmo da atuação 

estigmatizante dos aparatos formais e informais de controle, a apontá-lo como culpado 

de antemão, ainda que tal juízo se faça de forma não consciente. Não se trata de 

afirmar que as partes integrantes da Justiça Penal são individualmente racistas, mas 

sim que o sistema penal, como um todo, opera consoante essa premissa. 

Infere-se que a disposição da polícia para imediatamente ir à busca do 

imputado com base apenas em imputação feita por terceiro abordado em via pública 

ilustra a prioridade que o sistema penal confere aos delitos capitulados na legislação 

antidrogas, o que constitui faceta da chamada seletividade punitiva. De igual modo, a 

agilidade com que a autoridade policial procedeu à revista pessoal e prisão em 

flagrante do conduzido demonstra que a persecução penal alcança as pessoas pobres 

com grande facilidade, o que remete à “ausência de privacidade” a que a criminóloga 

Lola Aniyar se refere como um dos fatores que explicam a maior criminalização de 

indivíduos em situação de pobreza.  

Esta circunstância se mostra nítida no caso em tela, no qual o denunciado foi 

facilmente encontrado, porque, conforme passagens do auto de prisão em flagrante, 

“[...] o portão estava aberto por se tratar de um beco onde existe [sic] outras 

residências [...]” e “[...] a casa dele estava com a porta aberta e ele dormia no sofá 

[...]” (Anexo B – p. 03). 

Observa-se, ainda, que a condenação, a rigor, se deu exclusivamente com 

base nos elementos informativos colhidos na investigação, daí que o juízo primário 

incidiu na vedação do art. 155, do CPP.111 Este preceptivo legal, além de limitar o livre 

convencimento motivado do juiz, reforça o ônus acusatório do qual o Parquet deve se 

desincumbir, sob pena de a pretensão punitiva deduzida ser julgada improcedente. 

No entanto, é recorrente que a prova testemunhal produzida na fase investigativa seja 

jurisdicionalizada apenas para contornar o “exclusivamente” a que o dispositivo 

 
111 Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (grifo 
nosso) 
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supracitado se refere, o que é severamente criticado por Aury Lopes Jr.,112 que assim 

considera tal proceder:  

No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois [nesses casos] a condenação 
se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no 
depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente 
comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no 
art. 155 do CPP. 

Os elementos de análise disponíveis no auto de prisão em flagrante e nas 

decisões judiciais permitem dessumir que a condenação do denunciado, pelo juízo 

primevo, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e 

três) dias-multa, se lastreou unicamente em elementos indiciários, portanto inaptos a 

romper com o princípio da presunção de inocência e atestar cabalmente a prática do 

delito imputado. 

Conforme destacado alhures, considera-se que o encarceramento e morte do 

réu Lucas Morais da Trindade por COVID-19 poderiam ter sido evitados não só pela 

escorreita subsunção do fato à norma incriminadora, mas também se o juízo da causa 

efetivamente houvesse se balizado pela preservação das garantias fundamentais. O 

perecimento do acusado no cárcere por COVID-19, mais do que denunciar uma 

emergência de saúde pública fora de controle, demonstra que o seu destino foi 

cuidadosamente escolhido pelas agências de criminalização secundária, justamente 

a serviço de uma política criminal que visa garantir a saúde pública. 

Depreende-se que a seletividade punitiva se mostrou determinante no caso em 

comento, haja vista que a quantidade mínima da substância apreendida, somada à 

debilidade da prova produzida tanto na fase inquisitiva como no processo, deveriam, 

em tese, ter conduzido à conclusão de que se tratava de porte para uso pessoal, e 

não de tráfico, como ocorreu. Além disso, a segregação cautelar do réu, diretamente 

relacionada ao seu falecimento por infecção pelo novo coronavírus, demonstrou-se 

insubsistente, na medida em que desatendeu às regras processuais e aos princípios 

constitucionais penais aplicáveis. 

  

 
112 LOPES JR., op. cit., p. 749. 
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4.2 DA CONTRADIÇÃO ENTRE O DISCURSO OFICIAL E A FUNÇÃO MANIFESTA 

DA INTERVENÇÃO PENAL PARA A PROBLEMÁTICA DAS DROGAS 

O caos que caracteriza a política criminal de repressão às drogas no Brasil, 

consubstanciado na violência nos centros urbanos e na falência do sistema prisional, 

erodiu o discurso institucional da política em tela. Todavia, a esse pretexto o Estado 

produz altas taxas de letalidade e um encarceramento massivo de pessoas negras, 

perpetrando, assim, reiteradas violações a direitos fundamentais.  

Tem-se que a política nacional de drogas, através do modelo proibicionista, não 

só deixa de proteger, como ofende os bens que declaradamente se propõe a tutelar, 

assim vulnerando duplamente o primado da lesividade. É longo e intenso o debate 

acerca da descriminalização do uso de drogas, sendo este posicionamento adotado 

abertamente desde os anos 1980 por juristas como Maria Lúcia Karam, que há muito 

sustenta a atipicidade da aquisição, guarda e posse de drogas para uso pessoal.113 

Em sentido similar são as razões do Recurso Extraordinário 635.659/SP, ainda 

pendente de julgamento, no qual se defende, fundamentalmente, que a criminalização 

do porte para consumo pessoal viola o princípio da lesividade.  

De acordo com a autora supracitada,114 a literatura, baseando-se na definição 

genérica concebida pela Organização Mundial da Saúde, convencionou que “droga” 

seria: 

[...] toda substância que, atuando sobre o sistema nervoso central, provoque 
alterações das funções motoras, do raciocínio, do comportamento, da 
percepção ou do estado de ânimo do indivíduo, podendo produzir, através de 
seu uso continuado, um estado de dependência física ou psíquica.  

Tal definição foi parcialmente incorporada pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei 

nº 11.343/2006, que estatui que são 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”. Por sua vez, o Decreto 

nº 9.761/2019, que “Aprova a Política Nacional de Drogas”, objetiva “Conscientizar e 

proteger a sociedade brasileira dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde pública 

representados pelo uso, pelo uso [sic] indevido e pela dependência de drogas lícitas 

 
113 KARAM, op. cit., p. 122. 
114 Ibid., p. 26. 
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e ilícitas”, classificando o consumo de drogas e seu contexto social como um “[...] 

problema de ordem social, econômica e principalmente de saúde pública”. 

No que tange especificamente às drogas ilícitas, no entanto, nota-se que a 

criminalização não se tem mostrado eficaz no sentido de diminuir a demanda ou a 

oferta dessas substâncias. Ao contrário, segundo Alessandro Baratta:115  

No obstante los éxitos de los que los medios de comunicación de masas 
cotidianamente nos informan (detenciones, confiscación de sustancias), no 
se puede notar en una escala mundial, un apreciable impacto de la represión 
penal sobre la circulación nacional e intemacional de la droga y sobre el 
consumo. Según cálculos de los expertos, todavía hoy la acción de la 
justicia penal substráe al mercado sólo un porcentaje de sustancia ilícita 
que va del 5 al 10%. Con el máximo esfuerzo y en las mejores condiciones, 
el impacto de la acción de la justicia penal sobre la oferta de droga no podría 
superar el doble de este porcentaje. (grifo nosso) 

Para além da própria incapacidade material do sistema de segurança pública 

de efetivamente forçar a diminuição do tráfico de drogas, oportuno destacar que a 

criminologia crítica há muito detectou que a prevenção geral negativa, de acordo com 

a qual a pena se prestaria a desencorajar a prática delitiva, se trata de mito. Nesse 

sentido, Juarez Cirino dos Santos116 enfatiza que o discurso da prevenção é “[...] 

encobridor da função real da pena criminal, de garantia da ordem social capitalista, 

fundada na separação força de trabalho/meios de produção, que institui e reproduz 

relações sociais desiguais e opressivas”. 

A bem da verdade, a existência de norma criminalizadora tem muito menor 

poder “intimidativo” do que se poderia supor, visto que as condutas delitivas são 

motivadas por elementos externos àqueles racionalizados pela lei. O histórico 

legislativo brasileiro bem demonstra que o recrudescimento das penas em abstrato 

não tende a produzir a “esperada” redução das taxas de criminalidade. Essa tática 

parece atender mais a demandas punitivistas, de caráter imediatista - tal como ocorreu 

em relação à alhures mencionada Lei de Crimes Hediondos -, do que proporcionar a 

redução dos índices de criminalidade e garantir a segurança. 

À medida que recrudesce, a política em questão tende a se distanciar mais dos 

bens que pretende proteger, sem que esse dado seja interpretado pelas autoridades 

como um alerta para repensar a forma de lidar com as drogas no Brasil. O ônus da 

 
115 Ibid., p. 49. 
116 SANTOS, op. cit., p. 460. 
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guerra às drogas é enfrentado não apenas pelos indivíduos imputados de praticar 

esses delitos ou pelos que vivem nas comunidades carentes.  

Tal ônus é enfrentado, também, pelos policiais, os quais padecem de índice de 

suicídios mais altos que a média de outros profissionais, sem contar com as mortes, 

lesões graves e afastamento por doenças, intimamente relacionadas à mobilização do 

aparato penal para a repressão militarizada das drogas.117 Ademais, verifica-se que é 

a criminalização da conduta de produtores e distribuidores das substâncias e 

matérias-primas proibidas que fomenta a violência, e não as drogas em si, dado que 

“A violência só acompanha as atividades econômicas de produção e distribuição das 

drogas qualificadas de ilícitas porque o mercado é ilegal”.118 

Essas circunstâncias denotam que, de fato, o interesse não parece residir na 

proteção da saúde e da segurança públicas, visto que, mesmo depois de meio século 

de guerra declarada, os objetivos pactuados na Convenção Única de Entorpecentes 

de 1961 jamais pareceram tão distantes.  

De outra banda, sobressai a eficácia dessa política criminal como instrumento 

de controle social das “classes indesejadas”. Isso porque a punição costuma recair 

sobre indivíduos que operam na “ponta” final da cadeia de comercialização das 

drogas, como “mulas”, “esticas” e “olheiros”, em sua maioria pessoas negras, pobres 

e destituídas de direitos fundamentais, dentre eles o acesso à justiça e o devido 

processo legal. 

A seletividade se revela, ainda, na escolha das substâncias psicoativas que são 

ou não “criminalizáveis”, que parece se balizar por parâmetros eminentemente morais. 

De fato, sabe-se que o abuso de bebidas alcoólicas ocasiona cerca de 3 (três) milhões 

de mortes anualmente e causa deficiência em outras 132.600.000 (cento e trinta e 

dois milhões e seiscentas mil) pessoas no mundo,119 todavia índices dessa natureza 

nunca foram constatados em relação à supracitada cannabis, por exemplo.  

Nessa toada, Nilo Batista120 aponta a ilegitimidade de tal discurso ao propor 

breve comparação entre o desigual número de pessoas mortas diretamente pelas 

 
117 RIBEIRO, Eduardo; OLIVEIRA, Nathalia. O massacre negro brasileiro na guerra às drogas. Sur 
– Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 15, n. 28, 2018, p. 36. 
118 KARAM, op. cit., p. 118. 
119 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: 
World Health Organization, 2018, p. 15. 
120 BATISTA, op. cit., p. 90. 
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drogas, por motivos como overdose ou debilitação progressiva, e a quantidade de 

pessoas exterminadas na guerra às drogas. Tal disparidade, por si só, denuncia a 

inadequação dos meios empregados pelo sistema penal para combater o consumo 

dessas substâncias. 

Com efeito, a associação entre a criminalização das drogas e a tutela da saúde 

se afigura insubsistente, na medida em que drogas lícitas, como o álcool, o cigarro e 

os barbitúricos podem causar severos malefícios ao organismo, bem como estimular 

dependência.  

Boiteux121 assevera que uma das principais características do proibicionismo 

repousa na distinção normativa entre drogas lícitas, como álcool e tabaco, “[...] usadas 

por pessoas bem posicionadas na sociedade”, e ilícitas, como a maconha, “[...] típica 

de outsiders”. A autora recorda que experimentos realizados pelos pesquisadores 

Nutt, King e Saulsbury e Nutt, King e Philips infirmaram a metodologia de 

categorização das substâncias em “lícitas” ou “ilícitas” com base no dano causado ao 

organismo, tendo demonstrado que a cannabis, ora criminalizada, produz efeitos 

menos danosos ao organismo do que o álcool. 

Há que se falar, ainda, da necessária relação que comumente se faz entre o 

consumo de drogas e a dependência. Tal associação passou a ser duramente 

questionada em vista dos resultados da célebre pesquisa intitulada “Parque dos 

Ratos”, empreendida pelo psicofarmacologista Bruce K. Alexander e sua equipe em 

1979.  

Neste experimento, dois grupos distintos de ratos, abrigados em locais 

diferentes, tinham igual acesso a dois recipientes, um deles contendo água e o outro, 

cloridrato de morfina (MHCl). Os animais do primeiro grupo permaneceram isolados 

de forma individual numa gaiola pequena, praticamente sem distrações à disposição, 

enquanto os roedores do segundo grupo viviam em colônia, num ambiente amplo, 

tendo acesso, além do opioide e da água, a opções de lazer, brinquedos, companhias 

da mesma espécie e serragem distribuída no espaço. Os pesquisadores concluíram 

que os ratos que permaneceram isolados consumiram 19 (dezenove) vezes mais 

morfina do que aqueles mantidos em colônia desde o princípio, os quais tendiam a 

 
121 BOITEUX, op. cit., p. 185-186. 
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rejeitar o narcótico devido à interferência deste em comportamentos complexos e 

específicos da espécie.122 

Conclusão idêntica foi alcançada pelo neurocientista Carl Hart123 ao revisar a 

metodologia de outros experimentos antigos realizados com animais. Hart sustenta 

que o comportamento, seja de um rato, um camundongo ou um homem, é afetado por 

punições e reforços recorrentes. Dessa maneira, os animais que tiverem parcas 

alternativas decididamente consumirão em excesso a droga disponibilizada; todavia, 

quanto mais tiverem de lutar por recompensa, “[...] seja um prazer natural, como 

comida ou sexo, ou artificial, como drogas [...]”, a substância psicoativa deixa de ser 

o foco das atenções e perde o status de problema. 

De fato, a adicção não configura uma consequência necessária do uso das 

drogas mais “perigosas”, na medida em que está, em verdade, relacionada ao uso 

imoderado dessas substâncias. Em que pese o álcool, por exemplo, ser legalizado e 

consumido em grande escala, é cediço que a maioria dos consumidores não tende a 

estabelecer relação de dependência física ou química com a referida droga. Nesse 

sentido, o autor supracitado124 assere que “[...] o mesmo se aplica às drogas ilegais, 

inclusive as que aprendemos a temer, como o crack e a heroína [...]”, e considera que 

fatores como a vulnerabilidade social e a falta de oportunidades constituem 

condicionadoras mais potentes do vício do que as propriedades das substâncias em 

si. 

Diante das premissas ora delineadas, reputa-se passível de questionamento o 

discurso de que a política de drogas se presta à proteção da ordem social e da saúde 

pública. Nota-se que a intervenção penal para a problemática das drogas no Brasil 

historicamente se opera de maneira oposta a esses valores, denunciando a “trajetória 

de eficácia invertida” a que a criminóloga Vera Andrade se refere e a necessidade de 

“controle social das classes perigosas”.125 

 
122 ALEXANDER, Bruce K. et al. Effect of Early and Later Colony Housing on Oral Ingestion of 
Morphine in Rats. Pharmacology, Biochemistry & Behavior, vol. 15: 1981. p. 571-576.  Disponível em: 
<https://www.brucekalexander.com/pdf/Rat%20Park%201981%20PB%26B.pdf>. Acesso em: 5 jun. 
2021.  
123 HART, Carl. Um preço muito alto: a jornada de um neurocientista que desafia nossa visão sobre 
as drogas. Tradução de Clóvis Marques. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 254. 
124 Apud VALOIS, op. cit., p. 576-577. 
125 D’ELIA FILHO, op. cit., p. 125. 
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Nessa linha, a análise do caso abordado no presente capítulo revela que a 

atuação das agências penais de controle determinou arbitrariamente o destino 

conferido a Lucas Morais da Trindade. Pode-se afirmar, portanto, que a morte do réu 

por COVID-19 na prisão não decorreu de mera fatalidade, mas, sobretudo, de 

tratamento diferenciado decorrente da estrutura social racista e classista, com base 

na qual a seletividade punitiva do sistema penal opera. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da presente pesquisa buscou demonstrar as implicações 

da política nacional de drogas sobre a população negra, bem assim identificar os 

elementos que indicam que esse grupo populacional é especialmente onerado pela 

criminalização das substâncias psicoativas. Constata-se que o objetivo geral desta 

pesquisa restou atendido, uma vez que se identificou que a política nacional de drogas 

se afigura desproporcional em prejuízo dos indivíduos negros, os quais têm grande 

chance de ser rotulados arbitrariamente como “traficantes” quando submetidos à 

persecução penal em crimes previstos na Lei de Drogas. 

Outrossim, os objetivos específicos restaram contemplados, visto que se 

demonstrou que a repressão às drogas no Brasil historicamente tem o racismo como 

pano de fundo, pouco se prestando a efetivar a tutela dos bens jurídicos cuja proteção 

se declara. Além disso, identificou-se que o racismo, enquanto fenômeno estruturante 

da sociedade brasileira, estrutura também o sistema penal, ao mesmo tempo em que 

se retroalimenta a partir deste.  

Ao final, evidenciou-se, casuisticamente, que a indeterminação dos tipos da Lei 

nº 11.343/2006 potencializa a seletividade punitiva exercida pelas agências de 

criminalização secundária, autorizando margem de discricionaridade especialmente 

ampla à autoridade judiciária. Demonstrou-se, ainda, que a pandemia da COVID-19 

recrudesceu tanto as violações a direitos fundamentais no sistema penal quanto o 

especial arbítrio do poder punitivo em prejuízo das pessoas negras, já vulnerabilizadas 

na estrutura social brasileira. 

Quanto à metodologia, vale especificar algumas das limitações encontradas na 

execução desta pesquisa, notadamente em relação ao estudo de caso. Embora se 

tenha logrado acesso aos autos de origem da ação penal em referência junto à Vara 

Única da Comarca de Espera Feliz/MG, não foi possível acessar os 3 (três) habeas 

corpus manejados pela defesa e cujas ordens foram denegadas - HC nº 0933119-

26.2019.8.13.0000; HC nº 0641397-55.2020.8.13.0000; e HC nº 0738029-

46.2020.8.13.0000 - em razão da negativa da Ouvidoria do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais.  

O órgão argumentou que os autos dos writs em questão já teriam sido baixados 

e arquivados, estando, em razão disso, indisponíveis para consulta pública. Cumpre 
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consignar que se tem notícia126 (cf. Anexo E) de que os habeas corpus impetrados e 

não concedidos atacavam precisamente a inobservância, pelo juízo primário, do prazo 

nonagesimal preconizado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, relativamente à 

revisão da prisão preventiva. 

Constatou-se, ainda, que várias das páginas do processo analisado não foram 

disponibilizadas, o que prejudicou, em especial, a análise do acórdão no qual se 

agravou a pena fixada no comando sentencial, que poderia fornecer elementos 

relevantes para corroborar ou infirmar os resultados do trabalho.  

Ressalta-se, no entanto, que os autos aos quais efetivamente se logrou acesso 

mostraram-se suficientes para amparar as conclusões ora delineadas, já que os 

fundamentos utilizados pelo juízo de origem confirmaram as hipóteses aventadas 

inicialmente de acordo com o referencial teórico desta pesquisa. Vale registrar, ainda, 

que se vislumbra a possibilidade de expansão do estudo de caso no sentido de 

analisar o proceder dos demais atores processuais, como a defesa e o Ministério 

Público, que decididamente exercem influência sobre o resultado final da pretensão 

punitiva. 

Cabe anotar que este trabalho contempla um tema de grande relevância para 

a segurança pública e que não importa somente à política de drogas, mas sim à gestão 

do sistema penal como um todo. Nesse sentido, a temática ora desenvolvida suscita 

o aprofundamento do estudo de outras questões penais de relevância social, como o 

genocídio da população negra e o encarceramento em massa, que decorrem mesmo 

do caráter estrutural do racismo no Brasil. 

Percebe-se que a opinião pública em relação à problemática das drogas vem 

ganhando novas formas nos últimos tempos. A discussão tem se intensificado 

conforme os danos provocados pela criminalização das drogas se tornam mais 

evidentes, bem assim à medida que outros países, como Portugal, Uruguai, Países 

Baixos e, em tempos mais recentes, Canadá e Estados Unidos, superam com êxito o 

modelo proibicionista. Nota-se o início de um movimento de retirada do controle das 

drogas do domínio do direito penal para se implementar modelos alternativos, como o 

 
126 TAJRA, Alex. Jovem negro de 28 anos preso com 10g de maconha morre de covid-19 em MG. 

São Paulo: UOL, 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2020/07/10/jovem-negro-de-28-anos-preso-com-10g-de-maconha-morre-de-covid-19-em-
mg.htm>. Acesso em: 13 dez. 2020.  
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despenalizador, o de redução de danos e até mesmo o da legalização, em que o bem 

jurídico saúde pública parece ser melhor atendido.  

A propósito, vislumbra-se a concreta possibilidade de o porte de drogas para 

consumo pessoal ser descriminalizado no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista 

a pendência do RE 635.659/SP, no qual o Plenário do STF decidirá sobre o pleito 

declaratório da inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, 

considera-se que tal medida constituiria avanço significativo no sentido de conter o 

arbítrio do Estado em relação aos seus cidadãos. Entretanto, não se pode deixar de 

apontar que o objeto do recurso mencionado ainda se mostra restrito diante da 

extensão da problemática das drogas, que não mais se contenta com soluções 

baseadas puramente na ideologia da diferenciação. 

Conforme se evidenciou neste trabalho, o efetivo enfrentamento da questão 

das drogas necessariamente passa pelo estudo de alternativas ao modelo gerencial 

adotado atualmente. Caso contrário, mesmo diante da descriminalização do uso, as 

chances de pessoas negras e pobres serem arbitrariamente etiquetadas como 

“traficantes” muito provavelmente remanescerão inalteradas, assim como tenderão a 

permanecer desproporcionais a letalidade policial e o encarceramento em desfavor 

desse grupo populacional. 

Deste modo, conclui-se que o modelo bélico de repressão às drogas no Brasil 

requer imediata revisão, haja vista que os elementos objetivos de análise da política 

antidrogas indicam que os efeitos produzidos na prática são diametralmente opostos 

aos declarados.  

Ademais, verifica-se que a atuação do Poder Judiciário de fato contribui de 

forma determinante para assegurar a consecução dos objetivos não declarados da 

política criminal em comento. Por isso, resulta impositiva a previsão de critérios legais 

objetivos que assegurem a aplicação da legislação de drogas de acordo com os 

preceitos constitucionais fundamentais, especialmente a presunção de inocência e o 

devido processo legal. 
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ANEXO A – CERTIDÃO DE ÓBITO DO RÉU 
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ANEXO B – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 
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ANEXO C – DECISÃO DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA 
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ANEXO D – SENTENÇA CONDENATÓRIA  
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ANEXO E – PARTE DO ACÓRDÃO  
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ANEXO F – NOTÍCIA SOBRE O CASO ANALISADO 


