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“O cano do fuzil, refletiu o lado ruim do Brasil 

Nos olhos de quem quer 

E me viu o único civil rodeado de soldados 

Como seu eu fosse o culpado 

No fundo querendo estar 

A margem do seu pesadelo 

Estar acima do biótipo suspeito 

Mesmo que seja dentro de um carro importado 

Com um salário suspeito 

Endossando a impunidade a procura de respeito. ” 

Marcelo Yuka, “Tribunal de rua” (O Rappa) 



 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo analisar a segregação racial com ênfase no 
sistema penal brasileiro e a decretação de prisões preventivas, sobretudo na 
aplicabilidade da Lei 11.343/06, comumente chamada de Lei de Drogas. Pretende-se, 
para tanto, observar pesquisas e dados, que demonstram a discriminação racial 
acometida sobre pardos e negros, na perspectiva da institucionalização pelo Estado 
no âmbito penal. A metodologia a ser utilizada será a análise através do direito 
comparado investigando outros campos penais e a questão racial que os envolve, 
bem como o estudo de pesquisas institucionais que discorrem sobre prisões e o 
quesito racial dos julgados. O levantamento de dados e averiguação dos julgados, 
sobretudo de jurisprudências envolvendo prisões de pardos e negros, apontarão para 
uma sociedade que padece em seu racismo e discriminação, fazendo-se um Estado 
desigual para criminalizar raças com a aplicabilidade de medidas mais severas. Para 
tanto, se faz necessário igualar as aplicações penais sem que haja julgamento pela 
raça, tendo por critérios tão somente os fatos e provas inerentes ao caso. 
 
Palavras-chave: Estado Discriminatório. Lei de Drogas. Segregação Racial. Sistema 
Penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
This main work aims to analyze racial segregation with emphasis on the Brazilian penal 
system and the application of preventive arrests, especially in the applicability of Law 
11.343 / 06, usually called the Drug Law. Therefore, it is intended to observe research 
and facts which show racial discrimination against browns and blacks, on the 
institutionalization’s perspective by the State in the criminal scope. The methodology 
to be used will be the analysis through comparative law investigating other criminal 
fields and the racial issue that involves them, as well as the study of institutional 
research that discusses prisons and the racial issue of the judges. The data collection 
and investigation of the judges, especially of jurisprudences involving prisons of 
browns and blacks, will show to a society that suffers in its racism and discrimination, 
becoming an unequal state to criminalize races with the applicability of more severe 
measures. For it, it is necessary to equalize the criminal applications without judgment 
by race, having as standard only the case’s inherent facts and evidences. 
 
Keywords: Discriminatory State. Drug Law. Racial Segregation. Penal System.  
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a criação da Lei 11.343/06 se deu em torno da iniciativa da 

chamada Comissão Mista Especial de Segurança Pública, fundada pelo poder 

legislativo. Em época, o contexto nacional estava em torno de sucessivos casos de 

sequestros e permanecia em vigor duas legislações que tratavam do mesmo assunto, 

Lei 6.368/76 e 10.409/02, fazendo-se necessário então a constituição de nova 

legislação que revogasse ambas e que desenvolvesse um tratamento adequado a 

respeito das drogas. 

O projeto de Lei do Senado Federal nº 115/2002, foi apresentado no ano de 

2002 quando ainda estava em mandato o presidente Fernando Henrique Cardoso, os 

parlamentares deixaram claro que o objetivo maior do projeto era de extinguir a pena 

de prisão para o uso de entorpecentes, como também a modificação para pequenos 

traficantes, com a criação do instituto do tráfico privilegiado.  

Promulgada somente no ano de 2006, a nova legislação de drogas trouxe a 

figura do usuário de drogas com uma nova perspectiva de um cunho médico-social e 

desencadeou em penas mais severas para o tráfico de drogas. 

Contudo, percebeu-se a coexistência de diversas falhas e lacunas na 

disposição do texto legal, há uma rejeição em encaminhar o usuário de drogas para o 

sistema de saúde, intensificando o encarceramento, devido a falta de tipificação da 

quantidade a ser considerada para uso pessoal e aquela para se qualificar como 

tráfico. 

Por outro lado, pesquisas também demonstram que há uma certa tendência 

nas condenações envolvendo negros e pardos, se tratando de uma discriminação que 

ocorre há décadas e algumas brechas legislativas intensificam a sua ocorrência, a 

exemplo da aplicabilidade da Lei de Drogas e suas peculiaridades de interpretação. 

O presente trabalho busca identificar a institucionalização da segregação racial 

no âmbito do Direito Penal Brasileiro, analisando a tendência do Estado nos 

procedimentos de execuções de pena envolvendo os pardos e negros, na 

aplicabilidade da Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06. 

Assim, tem-se como hipótese a discussão do tendencionismo estatal perante 

os julgamentos envolvendo os negros e pardos e a aplicação desigual da Lei de 

Drogas. 
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A problemática da segregação racial, infelizmente, perpetua desde muito tempo 

e em muitos lugares. Com enfoque no cenário brasileiro, podemos observar além da 

sociedade, um Estado tendencioso? É possível verificar casos de discriminação racial 

em julgados? A lei penal é aplicada de forma uniforme e igualitária para todas as 

raças? 

 Afim de demonstrar a problemática questionada, o presente trabalho 

monográfico utilizou em sua metodologia, a análise da legislação vigente no país se 

perfazendo em sua trajetória histórica e antecedentes. Além disso, buscou-se levantar 

e coletar dados e estatísticas qualitativas de pesquisas institucionais como relatórios 

da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública do Estado 

da Bahia, bem como pesquisas realizadas na cidade de São Paulo, com a captação 

de dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  É possível verificar o 

tendencionismo do Estado nos julgamentos e decretações de prisões preventivas em 

face de negros e pardos. Por sua vez, foi necessário aprofundar-se em contextos 

doutrinários, entendendo a aplicação da Lei. 13.343/06 e suas classificações na 

doutrina brasileira, como também foi realizada a análise das jurisprudências inerentes 

ao tema em questão.  

Para melhor compreensão das questões aqui suscitadas, o presente trabalho 

será dividido em 3 (três) capítulos. 

O primeiro capítulo é destinado para uma compreensão no direito comparado 

de legislações estrangeiras envolvendo as drogas.  Sendo elencado a legislação dos 

Estados Unidos da América e suas peculiaridades estatais com as consequentes 

diferenças nas configurações de punibilidades.  A legislação penal de drogas da 

Argentina também foi alvo de comparação, tendo em vista que sua aplicação se torna 

bastante semelhante a brasileira, pois a definição de uso pessoal de drogas também 

é relacionada a pequenas quantidades e a circunstâncias determinadas pelo juiz. Por 

sua vez, buscou-se a interpretação de normas da Colômbia, tendo em vista que é um 

país que define critérios objetivos para a caracterização do uso pessoal de drogas, 

estipulando quantidades a serem verificadas para tipificação penal. 

 Permanecendo na análise de legislação penal envolvendo a temática de 

drogas, o segundo capítulo é destinado ao aprofundamento da Lei 13.343/06, 

buscando interpretar as questões que antecederam a promulgação dessa lei e as 

modificações advindas em sua aplicabilidade. O estudo doutrinário e análise 
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jurisprudencial foi de extrema importância para correlacionar as modificações trazidas 

no novo tipo penal. 

 Por fim, quanto ao terceiro capítulo, buscou-se averiguar juntamente com os 

dados obtidos de pesquisas nacionais e institucionais, a presença do fenômeno 

segregacionista racial no Direito Penal Brasileiro. Demonstrando assim em 

correlacionar com a argumentativa aduzida no decorrer desse trabalho no que tange 

o tendencionismo estatal perante julgamentos envolvendo negros e pardos. 

 Desse modo, busca-se, com a problematização da temática em questão, uma 

reflexão sobre a discriminação racial em seu modo geral atrelado ao Estado e sua 

consequente presença na Lei de Drogas, tendo por uma das razões a lacuna 

legislativa em se quantificar a quantidade de drogas caracterizadas como de uso 

pessoal ou para tráfico. Aduzindo-se assim a possível necessidade de modificação 

legislativa quanto ao aspecto de classificação, tão somente a título de melhor 

formulação legal, tendo em vista que a segregação racial vai além de tipificações 

penais e infelizmente a solução está longe de ser alcançada.  
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1. LEGISLAÇÃO SOBRE POLÍTICA DE DROGAS EM OUTROS PAÍSES 

 

1.1 Legislação de drogas nos Estados Unidos 

 

O cenário legislativo nos Estados Unidos apresenta-se de forma peculiar, o 

modelo federalista garante aos seus cinquenta Estados determinadas autonomias, 

existindo na Constituição Federal parâmetros para os limites legais. De modo geral, 

os Estados possuem liberdade para tratar de diversos temas, legislando sobre pena 

de morte e drogas, por exemplo.  

A fim de elucidar as singularidades que apresentam cada estado americano, 

será apresentado de forma sucinta a organização legislativa sobre drogas de alguns 

desses entes federativos.  

Em 1996 o estado da Califórnia foi o pioneiro a descriminalizar o uso da 

substância da maconha para fins medicinais, a partir da “Compassionate Use Act de 

1996” (Lei do Uso Compassivo de 1996, tradução nossa). Desde então, os indivíduos 

poderiam possuir quantidades limitadas quando receitadas por um profissional da 

saúde, esta limitação se dava por 8 “onças” (aproximadamente 226 gramas) de 

maconha secas por paciente e dependendo do caso e necessidade do indivíduo, a 

quantidade poderia se adequar ao tratamento.1  

O uso recreativo da maconha na Califórnia foi legalizado no ano de 2016, 

através da Proposition 64, impondo regras para seu consumo. Somente os maiores 

de 21 anos poderiam realizar a compra em alguma loja autorizada, com um limite 

máximo de 1 “onça” por vez, que correspondente aproximadamente a 28 gramas.2  

Em se tratando de outras drogas, a Califórnia apresenta a substância do álcool 

com permissão apenas para os maiores de 21 anos, sendo a venda de forma 

controlada e precedida de licenciamento ao comércio. No cenário da cocaína e crack, 

a posse de uso pessoal é considerada em determinados casos como uma 

contravenção, possibilitando o pagamento em multa. Ao se tratar de venda, é punida 

com pena de prisão. As penas podem ser agravadas quando o delito se concentra em 

                                                 
1CALIFÓRNIA. Legislative Information. California Law. Compassionate Use Act of 1996. Disponível 
em:https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=11362.5.&lawCod
e=HSC. Acesso em: 10 jul. 2021. 
2CALIFÓRNIA. Legislative Information. California Law. Proposition 64, 2016. Disponível em: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB64. Acesso em: 10 jul. 
2021. 
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comercialização para menores de idade, em zonas escolares ou o comércio de grande 

quantidade de entorpecentes. 

No estado da Califórnia os critérios para caracterização da intenção de vendas 

de entorpecentes seguem parâmetros equivalentes aos do Brasil, sendo critérios 

subjetivos, como “grandes” quantidades de drogas, bem como as ferramentas que 

podem explicitar o comércio ilegal, a exemplo de uma balança, a presença de dinheiro 

e armas de fogo também podem fazer concluir o objetivo do agente. 

Em novembro de 2020, o estado americano de Oregon descriminalizou todos 

os tipos de entorpecentes. A medida 110, também nomeada como “Iniciativa de 

Descriminalização de Drogas e Tratamento do Vício”, foi aprovada por votação dos 

moradores do estado, contando com 59% de aprovação.3 A discussão dessa medida 

se deu para que os usuários de pequenas quantidades de entorpecentes pudessem 

estar pagando uma multa e consequentemente participando de um programa de 

recuperação para dependentes químicos, não mais sendo sujeitos ao sistema penal 

carcerário ou mesmo com a introdução em fichas criminais, dificultando a reabilitação 

de muitos desses.  

 Outro viés da história demonstra que com a aprovação da nova legislação, o 

estado de Oregon viria a diminuir as disparidades raciais nas prisões envolvendo 

drogas, o relatório realizado pela Comissão de Justiça de Oregon identificou que as 

condenações de negros e indígenas poderiam vir a cair em até 94% após aprovação 

da nova lei.4 

 Virgínia foi o primeiro estado do sul dos EUA a legalizar o uso da substância 

da maconha de forma recreativa através da aprovação do SB14065. Ao comunicar a 

aprovação da lei, o governador do estado da Virginia, Ralph Northam, afirmou em seu 

discurso no marcante ano de 2021: 

As leis sobre maconha foram elaboradas explicitamente para prejudicar as 
comunidades de cor, e os virginianos negros têm uma probabilidade 
desproporcional de serem detidos, acusados e condenados. Hoje, a Virgínia 

                                                 
3 OREGON. Measure 110, 2020. Drug Decriminalization and Addiction Treatment Initiative. 
Disponível em: https://www.oregonlegislature.gov/lpro/Publications/Background-Brief-Measure-110-
(2020).pdf. Acesso em: 11 jul. 2021. 
4 OREGON. The Oregon Criminal Justice Commission (CJC). Estimate of Racial/Ethnic Impact. 
Iniciative Petition #44. November 3, 2020 General Election. Disponível em: 
https://sos.oregon.gov/elections/Documents/fec/IP44-REI-Statement.pdf. Acesso em: 11 jul. 2021. 
5 VIRGÍNIA. Virginia Acts of Assembly. Senate Bill 1406, 2021. Disponível em: 
https://lis.virginia.gov/000/chapter550.pdf. Acesso em: 11 jul. 2021. 
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tomou um passo importante para corrigir estes males e restaurar a justiça aos 
prejudicados por décadas de criminalização excessiva. (tradução nossa)6 

  

O sul dos EUA sempre foi considerado uma região com perfil conservador,  

sendo este marco de grande importância para a história daquela região do país. A 

legalização da maconha permitirá que adultos a partir de 21 anos poderão possuir até 

28,3 gramas da substância. A expectativa é grande em diminuir pequenas prisões e 

consideravelmente em amenizar as disparidades raciais ocasionadas pela política 

anterior de encarceramento.   

 Os entorpecentes na Virgínia são classificados por grupos, tendo cada um uma 

penalidade a ser aplicada. É considerado para venda ou distribuição o transporte de 

aproximadamente 28g de cocaína ou folha de coca, sendo considerado também 

qualquer derivado ou subsídio para sua preparação. Nos casos de posse de drogas, 

podem acarretar em penas de multa e também em prisão, a depender do histórico do 

acusado e da classificação da droga. Nos cenários de venda e distribuição, os 

indivíduos serão sentenciados a não menos que 5 anos de prisão e em casos de 

reincidência, a pena em seu mínimo poderá ser de 10 anos. 

Em 2018, durante o governo do presidente Donald Trump, os EUA aprovaram 

uma lei federal denominada de “First Step Act”7 (Lei do primeiro passo – tradução 

nossa). Também caracterizada como uma reforma criminal, a novidade legislativa de 

âmbito federal dispõe sobre mudanças no sistema judiciário, diminuindo penas ou 

desobrigando a aplicação de sentenças mínimas obrigatórias pelo juiz em 

determinados casos. 

A lei também aumenta os chamados “créditos” de bom comportamento, quando 

os encarcerados participam de programas vocacionais ou de reabilitação para 

conseguirem a transferência do presídio para centros de reabilitação ou a comutação 

de penas para prisão domiciliar. 

A legislação possui incidência retroativa, dessa forma, irá beneficiar os 

indivíduos presos anteriores a sua promulgação. Por se tratar de lei federal, apenas 

irão aproveitar os presos e futuros réus sob a égide federal, excluindo-se aqueles já 

                                                 
6 VIRGÍNIA. Governor Northam Celebrates Progress During 2021. General Assembly Session. 
Virginia Governor, 2021. Disponível em: https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-
releases/2021/april/headline-894331-en.html. Acesso em: 11 jul. 2021. 
7 UNITED STATES. Law 115-391 - First Step Act of 2018. PUBLIC LAW 115–391—DEC. 21, 2018. 
Disponível em: https://www.congress.gov/115/plaws/publ391/PLAW-115publ391.pdf. Acesso em: 11 
jul. 2021. 
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julgados ou que virão a ser por leis estaduais. Resta claro que nem todos os presos 

poderão se beneficiar, um sistema de algoritmo irá analisar os antecedentes e 

questões individuais de cada indivíduo. 

A nova lei traz ainda a mudança aos indivíduos reincidentes por três crimes, 

com os quais ficariam na prisão a vida toda, conhecido como “three strikes and out” 

(três crimes e fora – tradução nossa), inspirado nos jogos de basebol. Agora, o 

máximo de pena seria de 25 anos de prisão. Para além, a legislação também prevê a 

proibição de que mulheres presas em trabalho de parto possam ser algemadas. 

Outra mudança e que nesse momento se faz de grande relevância, encontra-

se nas alterações relacionadas aos crimes de drogas, mais precisamente sobre as 

substâncias de crack e da cocaína. A disparidade nas condenações envolvendo 

diferentes tipos de droga ou de raça sempre foi presente no cenário americano, dessa 

forma, o pensamento de que o crack era relacionado com pessoas da pele negra e o 

consumo de cocaína com as de pele branca sempre foi constatado em meios sociais 

e nos julgamentos decorrentes. 

Não obstante, corriqueiramente as sentenças desdobravam-se nessa 

disparidade, penas mais brandas para os indivíduos de pele branca e as mais severas 

para negros, pardos e latinos. A “First Step Act” busca amenizar a segregação racial, 

diminuindo as penas daqueles condenados envolvendo a substância do crack, que 

comumente no meio social e legislativo é ligada aos indivíduos negros, pardos ou 

latinos.  

Os EUA possuem 5% da população mundial, mas a porcentagem é de 25% de 

prisioneiros no país. Ao decorrer do debate no senado americano para aprovação da 

lei anteriormente citada, o senador democrata Dick Durbin trouxe ao debate que: 

 

[...] integrantes de minorias, como negros e latinos, são 
desproporcionalmente punidos com penas mínimas duras, estabelecidas a 
partir dos anos 1970 para controlar a criminalidade, sobretudo a relacionada 
ao consumo e ao tráfico de drogas ilícitas. [...] a maioria dos usuários e 
traficantes de drogas ilegais nos EUA é branca. Mas três quartos das pessoas 
que cumprem pena por delitos de drogas são negras ou latinas. (tradução 
nossa)8 
 

                                                 
8 COWAN, Richard. Reuters. U.S. News. Senate easily approves criminal justice legislation. 18. 
dez. 2018. Disponível em: https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-prisons-idUSKBN1OI05R. 
Acesso em: 11 jul. 2021. 
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Desde o advento da Lei dos Direitos Civis de 19649 os Estados Unidos vieram 

a equiparar os cidadãos negros aos brancos, prevendo que as separações raciais há 

décadas existentes seriam totalmente proibidas. Ocorre que, até os dias de hoje e em 

muitos outros lugares, a disparidade racial é totalmente visível em diversos âmbitos 

da vida social em solos americanos e ao redor do mundo. 

O cenário legislativo nos EUA demonstra em suas características forte 

embasamento histórico, possuindo aspectos segregacionistas em suas decisões e 

julgamentos. Temos que após a Guerra Civil Americana de 1861-1865 foram criadas 

diversas leis e disposição de lugares para promoverem a separação racial entre a 

população. 

As lutas raciais que em muito marcaram a história americana, que 

humildemente podem ser citadas, temos as passagens de Martin Luther King Jr. com 

a luta em busca dos Direitos Civis e Políticos, em especial aos dos negros americanos 

que viviam sob a segregação racial, ele quem liderou diversas lutas políticas e é autor 

de um discurso memorável, quando se apresentava diante de milhares de pessoas 

presentes em manifestação na capital Washington DC. 

 

Digo-lhes, hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do 
momento, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no 
sonho americano. 
Tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro 
significado da sua crença: Consideramos estas verdades como evidentes por 
si mesmas, que todos os homens são criados iguais. 
Tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia os filhos de 
antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão 
sentar-se à mesa da fraternidade. 
Tenho um sonho que um dia o estado do Mississipi, um estado deserto, 
sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis 
de liberdade e justiça. 
Tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos viverão um dia numa 
nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do 
seu caráter. 
Tenho um sonho, hoje. 
Esta é nossa esperança. Esta é a fé com a qual regresso ao Sul. Com esta 
fé seremos capazes de retirar da montanha do desespero uma pedra de 
esperança. Com esta fé poderemos transformar as dissonantes discórdias de 
nossa nação numa bonita e harmoniosa sinfonia de fraternidade. Com esta 
fé poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ir para a prisão 

                                                 
9 A Lei dos Direitos Civis de 1964 (Civil Rights Act, em inglês) é uma legislação que virou um marco 
nos direitos civis e trabalhistas nos Estados Unidos, essa lei pôs fim aos diversos sistemas estaduais 
de segregação racial, conhecidos por Leis de Jim Crow, e foi promulgada em 2 de julho de 1964, 
estabelecendo um marco legal naquele país. 
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juntos, ficarmos juntos em posição de sentido pela liberdade, sabendo que 
um dia seremos livres […] (tradução nossa)10 

É lembrada por símbolo de coragem e de luta a ativista social Rosa Parks, 

negra, quando em 1955 em Montgomery, capital do estado do Alabama, sul dos EUA, 

diante de um ato de protesto se negou a levantar e dar lugar a um branco em vaga de 

ônibus reservado a pessoas brancas, sendo detida por policiais logo em seguida.  

As lutas raciais em muito demonstraram as disparidades existentes em todo o 

contexto americano, desde aqueles tempos, os negros, pardos e latinos sofriam com 

os desdobramentos históricos que os antecederam. As legislações atuais, em que 

pese algumas possuírem um cunho de “anti segregação” ou que implementem alguma 

reparação, como o caso da “First Step Act”, dificilmente tornarão solucionada a 

problemática racial que assola os nortes americanos. É indiscutível as raízes 

históricas que geraram tantas desigualdades, seja na legislação sobre drogas, em que 

negros são os mais condenados, ou no convívio comum, que os mesmos são 

separados dos demais.  

O contexto histórico dos EUA demonstra que não serão as mínimas legislações 

reparadoras que realizarão a reforma do legislativo para pararem de condenar pela 

cor, é certo que deve haver toda uma mudança social, educacional, judicial e 

legislativa, com leis de aplicabilidades efetivas, através de juristas comprometidos a 

imparcialidade da cor e da raça. 

 

1.2 Legislação de drogas na Argentina  

 

 A legislação Argentina que trata sobre entorpecentes encontra-se na “Ley N° 

23.737”11, chamada de estatuto das drogas. Criada em 1989, a legislação ainda detém 

escrituras antigas e ultrapassadas, os líderes políticos argentinos há tempos 

prometem reformulações de seus artigos. 

 A norma determina, entre outros tipos penais, que aquele que tiver em seu 

poder entorpecentes, poderá ser condenado a pena de prisão de 1 a 6 anos e multa. 

Porém, a depender da quantidade da droga apreendida e as demais circunstâncias 

                                                 
10 MARSHALL. Onemarshallu. I have a dream. “I Have A Dream” Speech by Dr. Martin Luther King, 
Jr. March on Washington for Jobs and Freedom August 28, 1963. Disponível em: 
https://www.marshall.edu/onemarshallu/i-have-a-dream/. Acesso em: 11 jul. 2021. 
11 ARGENTINA. Información legislativa. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley N° 23.737, de 
1989. Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/texact.htm. 
Acesso em: 13 jul. 2021. 
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que envolvam o caso concreto, poderá o crime reverte-se em uso pessoal, e aqui, 

mister salientar que no ano de 2009, a Corte Argentina julgou inconstitucional o artigo 

que previa penalidades para o uso pessoal de entorpecentes, no caso “Arriola y 

otros”12.  

Na decisão que gerou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 14 da referida lei, 

a Suprema Corte de Justiça da Nação declarou que não se tratava de uma legalização 

das drogas, essas continuam sendo proibidas, apenas a posse para uso pessoal 

estaria fora de penalidades no direito penal.  

 De acordo com a mesma legislação, incorrerá na pena de prisão de 2 a 6 anos 

e multa, aquele que promover o uso de entorpecentes em público ou que incitar 

publicamente o uso de drogas.  

 Quanto ao tráfico de drogas, a lei argentina determina que será punido com 

pena de prisão de 4 a 15 anos e multa, aquele que produzir, fabricar e comercializar, 

assim como manter em armazenamento, seja matéria prima ou utensílios para 

fabricação ou comercialização de entorpecentes. Aquele que realizar o financiamento 

ou organizar a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes será punido com pena de 8 

a 20 anos de prisão e multa. 

 No ano de 2020 a Argentina legalizou o cultivo da maconha para fins 

medicinais, através do Decreto 883/202013, assinado pelo presidente argentino 

Alberto Fernández. A regulamentação dispõe que cada indivíduo deve fazer o registro 

no programa chamado “Reprocann”, em que receberá autorização para o cultivo 

próprio ou familiar. 

 A regulamentação que autorizou o autocultivo extingue a penalidade que existia 

na “Ley N° 23.737” (Estatuto de drogas da Argentina), pois aquele que transitasse 

com plantas ou sementes de maconha poderia ser punido com até 15 anos prisão e 

multa. 

                                                 
12 ARGENTINA, Buenos Aires.  Arriola, Sebastián y otros s/ Recurso De Hecho causa n° 9080. 
Sentencia, 25 de Agosto de 2009. Corte Suprema De Justicia De La Nacion. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-
ciudad-autonoma-buenos-aires-arriolasebastian-otros-recurso-hecho-causa-9080-fa09000059-2009-
08-25/123456789-950-0009-0otseupmocsollaf. Acesso em: 13 jul. 2021. 
13 ARGENTINA, Buenos Aires. Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 883/2020, publicado en 11 de 
noviembre de 2020. INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA 
DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS. Disponível em: 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-883-2020-344131/texto. Acesso em: 13 jul. 
2021. 
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 O decreto também dispõe da criação de uma rede de laboratórios públicos e 

privados que irão garantir o controle dos derivados produzidos. Aqueles que não 

tiverem condições financeiras para acesso ao cultivo ou a medicamentos à base da 

substância da maconha, poderá ser atendido de forma gratuita, conforme se insere 

na regulamentação. 

 A legislação de drogas da Argentina e do Brasil encontram-se em pontos 

semelhantes quanto aos critérios objetivos de classificação do crime de drogas. A 

diferenciação entre usuário ou traficante em solos argentinos também se perfaz por 

critérios reunidos no momento do flagrante e pela quantidade de entorpecente 

apreendido.  

 

1.3 Legislação de drogas na Colômbia 

  

A Colômbia possui grande destaque histórico por ser uma das maiores 

produtoras de cocaína no mundo. Os cartéis de drogas que se iniciaram por volta dos 

anos de 1980 figuravam para o estado colombiano diversos episódios de guerra, 

constituindo organizações paramilitares e exercendo infiltrações nas instituições do 

Estado.  

 No cenário legislativo, apesar de conturbado por questões sociais, a Colômbia 

possui influência de tratados internacionais e instituiu ao longo dos anos algumas 

legislações e decretos. A “Ley 30 de 1986”14 dispõe sobre o “Estatuto Nacional de 

Estupefacientes”, que regulamenta os princípios gerais, definições, programas 

educativos, campanhas de prevenção, além da tipificação dos delitos de drogas. 

 De forma apresentativa, a lei em seu Artigo 2º determina os limites de 

entorpecentes para serem considerados de uso pessoal, texto esse inserido após 

decisão pela Corte Constitucional, através da “Sentencia C-221 de 1994”15 que 

descriminalizou o porte de drogas para consumo próprio, não sendo mais penalizadas 

as condutas no cenário criminal.  

                                                 
14 COLÔMBIA. Bogotá. Congreso de Colombia. Ley 30 de 1986, 31 de enero de 1986. Por la cual se 
adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. Disponível em: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2774. Acesso em: 13 jul. 2021. 
15 COLÔMBIA. Bogotá. Sentencia No. C-221/94, del 5 de mayo de 1994.  DESPENALIZACION DEL 
CONSUMO DE LA DOSIS PERSONAL Disponível em: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm. Acesso em: 13 jul. 2021. 
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 A decisão que descriminalizou o porte de drogas na Colômbia em 1994 foi 

baseada na percepção dos comportamentos pessoais e de suas interferências na vida 

do coletivo em geral. Dessa forma, determinou que o uso pessoal de entorpecentes 

não poderia ser considerado criminoso, pois ficava adstrito a individualidade de cada 

um, além de ser necessário um olhar voltado à saúde pública e não ao 

encarceramento.  

 Os limites considerados para uso pessoal de entorpecentes que a lei 

colombiana determina seguem esses parâmetros, a) Maconha, 20 gramas; b) 

Maconha com haxixe, 5 gramas; c) Cocaína ou qualquer substância a base de coca, 

1 grama; d) Metaqualona, 2 gramas.  

 Por outro lado, os delitos por cultivar, plantar, vender, comercializar e 

transportar são penalizados por penas de até 20 anos de prisão e pagamentos 

variados de multas. Além disso, existem agravantes pelo crime acometido com a 

venda de drogas à menores de 16 anos, em locais educacionais e culturais e também 

a possibilidade de a pena ser aumentada pela quantidade de droga comercializada ou 

armazenada.  

 Os critérios objetivos que delimitam o usuário de drogas na Colômbia se 

diferenciam da legislação penal existente no Brasil. A lei brasileira que trata sobre as 

drogas, Lei nº 11.343/06, não dispõe sobre quantidades específicas de drogas para 

serem consideradas à título de usuário ou de seu enquadramento como tráfico de 

drogas.  

 Como veremos nos capítulos seguintes, essa delimitação implicaria em 

grandes mudanças no cenário da aplicabilidade da Lei de Drogas, pois os critérios 

subjetivos que se aplicam atualmente encontram diversas falhas, como a propagação 

de preconceitos e de nítida segregação racial nos enquadramentos penais.  
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2. A LEI 11.343/06 

 

2.1 Antecedentes históricos  

  

Em 2002 foi criada a Comissão Mista Especial de Segurança Pública, 

constituída por 19 senadores e 19 deputados com os seus respectivos suplentes. A 

motivação para o surgimento de tal comissão se deu em torno do cenário do país 

envolto de numerosos casos de violência, principalmente do crime de sequestro 

relâmpago.16 

 A referida comissão foi organizada em sete grupos que estudaram os seguintes 

temas: sequestro, reforma do sistema penitenciário, crime organizado e narcotráfico, 

estrutura da segurança pública, ações preventivas e ações a serem propostas ao 

Executivo e agilização do processo penal. O enfoque da comissão se deu em reunir 

nas duas casas legislativas os projetos de leis que versavam sobre segurança pública, 

para que ao final fosse reunido propostas unas e que propusesse saídas produtivas 

para a situação de segurança nacional. 

Durante a sua vigência, a Comissão teve como resultado a apreciação e 

promulgação de 21 projetos de leis e de 3 propostas de emenda à constituição, 

destacando-se alterações significativas no Código de Processo Penal, a criação do 

tipo penal de sequestro relâmpago, modificações na Lei de Execução Penal, dispondo 

de uma reforma no sistema penitenciário. 

Em relação ao objeto central deste trabalho, foi criada a Lei nº 11.343/2006, 

também conhecida como a Lei de Drogas, que instituiu o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), estabelecendo medidas para prevenção 

do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, 

além de ter previsto normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 

ilícito de drogas.                 

                                                 
16 Requerimento (CN) n° 1, de 2002. Requerem a criação de uma Comissão Mista Temporária, 
Composta de 19 Deputados e 19 Senadores e igual número de suplentes, para, no prazo de 60 dias, 
levantar e diagnosticar as causas e efeitos da violência que assola o País, ouvindo-se para tanto, 
Governadores de Estados, Secretários de Segurança Pública, Comandantes das Polícias Civis e 
Militares, Diretores de Presídios e outros especialistas e autoridades ligados à área e requisitando-se 
cópia de todas as proposições em tramitação em ambas as Casas, para consolidá-las em uma única 
proposta de emenda à Constituição ou em um único projeto de lei, conforme o caso, visto a uma 
tramitação em ritmo acelerado tanto na Câmara dos Deputados como no Senados Federal (BRASIL. 
Congresso Nacional. Requerimento (CN) nº 1, de 2002. Disponível em 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/49383. Acesso em: 12 ago. 2021.).  
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O Projeto de Lei do Senado nº 115/2002 que originou a Lei de Drogas teve 

como relator o então senador Sérgio Cabral, o qual por intermédio do Parecer nº 

846/2006 expôs sobre o “maior avanço” que aquele projeto de lei construiria para o 

país. Vejamos: 

O maior avanço do Projeto está certamente no seu art. 28, que trata de acabar 
com a pena de prisão para o usuário de drogas no Brasil. A pena de prisão 
para o usuário de drogas é totalmente injustificável, sob todos os aspectos. 
Em primeiro lugar, porque o usuário não pode ser tratado como um criminoso, 
já que é na verdade dependente de um produto, como há dependentes de 
álcool, tranquilizantes, cigarro, dentre outros. Em segundo lugar, porque a 
pena de prisão para o usuário acaba por alimentar um sistema de corrupção 
policial absurdo, já que quando pego em flagrante, o usuário em geral tenderá 
a tentar corromper a autoridade policial, diante das consequências que o 
simples uso da droga hoje pode lhe trazer.17 

A Lei de Drogas revogou duas legislações, as leis nº 6.368/7618 e 10.409/0219, 

o que se mostrava necessário, dentre outros motivos, para que em uma só legislação 

fosse reunida todas as normas inerentes aos crimes relacionados às drogas e ao seu 

tratamento. As leis revogadas tutelaram o uso e tráfico ilícito de entorpecentes e a 

legislação mais remota previa a tipificação penal de uso pessoal de entorpecentes, 

com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 dias-multa. Além 

disso, ambas normas já previam o modo de enquadramento dos tipos penais, tais 

como a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, local do flagrante, 

conduta do agente e seus antecedentes criminais.  

 

2.2 Principais tipos penais 

 

A Lei de Drogas, através do seu art. 28, extinguiu a pena privativa de liberdade 

para o uso pessoal de entorpecentes, trazendo um aspecto de cunho médico social 

                                                 
17 BRASIL. Senado Federal. Pareceres nºs 846 e 847, de 2006. Comissão de Assuntos Sociais. Relator 
Senador Sérgio Cabral. Pág.2. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3900626&ts=1594033620916&disposition=inline. Acesso em: 11 ago. 2021. 
18 BRASIL. Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão 
ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física 
ou psíquica, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 
de out. 1976. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6368.htm. Acesso em: 10 ago. 
2021. 
19 BRASIL. Lei nº 10.409/02, de 11 de janeiro de 2002. Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a 
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias 
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da 
Saúde, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 de 
jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10409.htm. Acesso em: 10 
ago. 2021. 
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para os indivíduos ali enquadrados, com imposições de advertências, prestação de 

serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso 

educativo. 

 Outro ponto de mudança está inserido no art. 48, §1º, da Lei de Drogas, que 

determinou que o usuário de drogas será julgado pelos Juizados Especiais Criminais, 

foro competente para julgar os crimes de menor potencial ofensivo e ainda, nos termos 

do §2º deste mesmo artigo, determinou-se que o usuário de drogas não terá decretada 

a prisão em flagrante, devendo ser encaminhado para o juízo competente ou na falta 

deste, deverá assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se o termo 

circunstanciado e demais providências, afastando dessa forma o agente infrator da 

delegacia. 

 Por outro lado, a legislação agravou a situação jurídica do indivíduo 

enquadrado no tráfico de drogas pois mudou-se da pena de reclusão de 3 a 15 anos 

e de 50 a 360 dias-multa para reclusão de 5 a 15 anos, além de pagamento de 500 a 

1.500 dias-multa. Além disso, o art. 44 determinou que o crime de associação ao 

tráfico drogas seria inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto, anistia e 

liberdade provisória, sendo vedada a conversão das penas em restritivas de direitos. 

 A Lei de Drogas também inovou no instituto do tráfico privilegiado, que se 

constitui em uma redução da pena prevista no §4º, do art. 33, conforme:  

 

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: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado 
à preparação de drogas; 
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em 
matéria-prima para a preparação de drogas; 
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, 
posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se 
utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 
IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico 
destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando 
presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. 
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§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 
(trezentos) dias-multa. 
§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 
(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas 
previstas no art. 28. 
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão 
ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, 
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa. 

  

A novidade do tráfico privilegiado percorreu o judiciário trazendo decisões e 

recursos ao seu respeito, demonstrando a insegurança que pode surgir, conforme 

decisão em sede de Habeas Corpus no STJ, ocasião em que o Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca ponderou: 

 
Dessa forma, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a 
ausência de demonstração de que o paciente se dedique a atividades 
criminosas ou integre organização criminosa, reconheço o constrangimento 
ilegal em virtude da não incidência da minorante, razão pela qual a dosimetria 
da sua pena deve ser refeita.20  

 

 De um ponto de vista material, a falta de objetividade na norma pode 

desencadear episódios de insegurança jurídica, estando a critério do julgador realizar 

os seus entendimentos e no que achar mais conveniente em enquadrar um indivíduo 

a determinada norma penal. 

Nesse sentido Luciana Boitex assevera que:  

 

Conforme confirmado na análise qualitativa de sentenças, os policiais são os 
responsáveis pela montagem das provas a serem apresentadas nos 
processos, e quase nunca são questionados em juízo. São eles as únicas 
testemunhas dos fatos delituosos arroladas na denúncia. Por outro lado, os 
juízes, de forma quase idêntica, citam julgados para fundamentar a sentença 
no sentido de prevalecer a palavra do policial para embasar a condenação do 
acusado. O baixo número de absolvições em primeira instância também 
comprova essa tese. (...) Sob esse aspecto [seletividade do sistema penal], o 
formato da lei penal parece contribuir para tal ocorrência, quando estabelece 
tipos abertos e penas desproporcionais, pois concede amplos poderes ao 
policial, tanto para optar entre a tipificação do uso e do tráfico, como ao não 
diferenciar entre as diversas categorias de comerciantes de drogas.21 

                                                 
20 MIGALHAS. STJ reconhece tráfico privilegiado e reduz pena de condenado. HC 489.043, STJ. 
Direito Penal. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/297490/stj-reconhece-trafico-
privilegiado-e-reduz-pena-de-condenado. Acesso em: 15 ago. 2021. 
21 BOITEUX, Luciana. Tráfico e Constituição: um estudo sobre a atuação da justiça criminal do 
Rio de Janeiro e de Brasília no crime de tráfico de drogas. Revista Jurídica. Brasília, v. 11, n. 94, 
p. 1-29, jun./set., 2009, p. 22. Disponível em: 
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/197. Acesso em: 18 ago. 2021.  
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2.3 Questões sociais e aspectos doutrinários  

 

Segundo Massom e Marçal é necessário estar claro que apesar de mais 

brandas, as condutas inseridas no caput e §1º do art. 28 da Lei de Drogas ainda  

configuram crimes, tendo somente ocorrido a sua despenalização, através da não 

previsão de pena privativa de liberdade para os crimes de consumo pessoal.22 O 

Supremo Tribunal Federal, nesse diapasão, decidiu:  

 

Posse de droga para consumo pessoal: art. 28 da Lei 11.343/2006. Natureza 
jurídica de crime. O art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal – que se 
limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante 
de um crime ou de uma contravenção – não obsta a que lei ordinária 
superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para 
determinado crime – como o fez o art. 28 da Lei 11.343/2006 – pena diversa 
da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das 
opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 
5º, XLVI e XLVII). Não se pode, na interpretação da Lei 11.343/2006, partir 
de um pressuposto desapreço do legislador pelo ‘rigor técnico’, que o teria 
levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas 
em um capítulo denominado ‘Dos Crimes e das Penas’, só a ele referentes 
(Lei 11.343/2006, Título III, Capítulo III, arts. 27 a 30). [...] soma-se a tudo a 
previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário 
de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, 
possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que 
trata o art. 76 da Lei 9.099/1995 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina 
da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (Lei 
11.343/2006, art. 30). Ocorrência, pois, de ‘despenalização’, entendida como 
exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. Questão de ordem 
resolvida no sentido de que a Lei 11.343/06 não implicou abolitio criminis.23 
 

  
 Em sentido contrário, doutrinadores entendem que o uso pessoal de 

entorpecentes, embora ainda proibido no Brasil, deixou de configurar uma infração 

penal, pois não mais se enquadra em alguma das descrições contidas no art. 1 da Lei 

de Introdução ao Código Penal. O entendimento percorre na hipótese de que o art. 28 

da Lei de Drogas não determina pena de reclusão ou detenção e também não estipula 

prisão simples ou de multa, não sendo nesse caso também uma contravenção penal.24 

                                                 
22 MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinícius. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.31. 
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 430.105/RJ QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 
27.04.2007. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=443566 Acesso em: 12 ago. 
2021. 
24 GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice; CUNHA, Rogério Sanches; OLIVEIRA, William Terra de. 
Nova Lei de Drogas comentada. São Paulo: RT, 2006. p. 126. 
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 Da decisão do STF culminou-se em duas correntes sobre o assunto, a primeira 

defende que o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional, significando uma violação 

ao direito à intimidade e ainda que a criminalização ao porte de entorpecente para uso 

pessoal estaria em conflito com o princípio da alteridade, levando-se em conta o 

prejuízo que somente suporta a quem praticou a conduta.25  

 A segunda corrente entende que a criminalização do porte de drogas para 

consumo pessoal é constitucional, levando-se em conta do perigo que a conduta 

representa para a sociedade, colocando a saúde pública em risco, lesando-se um bem 

jurídico de natureza difusa.26  

 De certo modo, essa discussão ainda persiste no campo jurídico, como se 

observa no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, com repercussão 

geral, dentro do qual se discute a descriminalização do porte de droga para uso 

pessoal, instituído no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estando atualmente o julgamento 

suspenso.27 

 O RE 635.659/SP foi interposto em 01/03/2011, sob relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes, por Francisco Benedito de Souza através da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo.  No caso em tela o réu foi condenado em 1ª e 2ª instâncias com uma 

pena de 2 meses de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidade 

pública, nos termos do art. 28, da Lei de Drogas, por portar 3 gramas de maconha 

para consumo próprio enquanto recolhido no Estabelecimento Prisional de 

Diadema/SP. 

 A tese apresentada no recurso se deu em torno da inconstitucionalidade do art. 

28, da Lei 11.343/2006. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo entende que o 

referido artigo viola o princípio da intimidade e da vida privada, direitos esses previstos 

no art. 5º, X, da Constituição Federal. Além disso, explanaram a partir do princípio da 

lesividade, diante do fato da conduta cometida pelo recorrente não lesionar bem 

jurídico alheio, ficando restrito somente na esfera do autor, não havendo ofensa a 

chamada “saúde pública”. Ainda, remeteram-se ao direito comparado e trouxeram à 

baila decisões da Suprema Corte Argentina já citadas neste trabalho, a qual declarou 

                                                 
25 KARAM, Maria Lúcia. A Lei 11.343/2006 e os repetidos danos do protecionismo. Boletim 
IBCCRIM, ano 14, n. 167, out. 2006. p. 7 
26 MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei 11.343, 
de 23 de agosto de 2006 – comentada artigo por artigo. 3. ed. São Paulo: Método, 2012. p. 61. 
27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 635.659. Relator Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=403414
5&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506. Acesso em: 12 ago. 2021.  
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inconstitucional a incriminação do porte de drogas para uso próprio e também da 

decisão da Corte Constitucional da Colômbia, que ratificou o entendimento da 

inconstitucionalidade do mesmo tipo penal. 

 Em contrário sensu, o Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de 

contrarrazões a apelação interposta pela recorrente, argumentou que não há o que se 

falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, porque o tipo penal para o 

órgão é o da tutela da saúde pública, dessa forma, um interesse coletivo e não 

individual. 

 O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da 

questão constitucional suscitada no RE 635.659/SP, havendo desde então o interesse 

de diversas entidades, órgãos, institutos, entre outros, para participarem como amicus 

curiae e realizarem as suas ponderações para colaboração com o tema, dentre as 

quais podemos citar o Conselho Federal de Psicologia, o Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais – IBCCRIM, Associação Brasileira de Estudos Sociais do uso de 

Psicoativos – ABESUP, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL-

BRASIL, dentre outros.  

 O julgamento do Recurso Extraordinário 635.659 iniciou-se no dia 19/08/2015. 

Em plenária o Ministro Relator Gilmar Mendes votou pelo provimento do recurso, 

entendendo pela inconstitucionalidade do dispositivo haja vista que ofenderia o direito 

constitucional à personalidade, acreditando, porém, que se deva manter as punições 

de ordem administrativa. Vejamos: 

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à 
privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da 
pessoa de colocar em risco a própria saúde. Não chego ao ponto de afirmar 
que exista um direito a se entorpecer irrestritamente. É perfeitamente válida 
a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas substâncias, 
não havendo que se falar, portanto, nesse caso, em direito subjetivo irrestrito. 
(...) Ainda que se afirme que a posse de drogas para uso pessoal não integra, 
em sua plenitude, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, isso 
não legitima que se lance mão do direito penal para o controle do consumo 
de drogas, em prejuízo de tantas outras medidas de natureza não penal, 
como, por exemplo, a proibição de consumo em lugares públicos, a limitação 
de quantidade compatível com o uso pessoal, a proibição administrativa de 
certas drogas sob pena de sanções administrativas, entre outras providências 
não tão drásticas e de questionáveis efeitos como as sanções de natureza 
penal. (...). Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso 
pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e 
desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em 
suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional. 
(...). Afastada a natureza criminal das referidas medidas, com o consequente 
deslocamento de sua aplicação da esfera criminal para o âmbito civil, não é 
difícil antever uma maior efetividade no alcance dessas medidas, além de se 
propiciarem, sem as amarras da lei penal, novas abordagens ao problema do 
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uso de drogas por meio de práticas mais consentâneas com as 
complexidades que o tema envolve.28 

 

O julgamento teve seu retorno no dia 10/09/2015 com o voto do Ministro Edson 

Fachin, que apresentou voto-vista. O Ministro Edson Fachin votou pelo provimento 

parcial do recurso, conforme:  

Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso nos seguintes 
termos, para: (i) Declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343, 
sem redução de texto, específica para situação que, tal como se deu no caso 
concreto, apresente conduta que descrita no tipo legal tiver exclusivamente 
como objeto material a droga aqui em pauta; (ii) Manter, nos termos da atual 
legislação e regulamento, a proibição inclusive do uso e do porte para 
consumo pessoal de todas as demais drogas ilícitas; (iii) Manter a tipificação 
criminal das condutas relacionadas à produção e à comercialização da droga 
objeto do presente recurso (maconha) e concomitantemente declarar neste 
ato a inconstitucionalidade progressiva dessa tipificação das condutas 
relacionadas à produção e à comercialização da droga objeto do presente 
recurso (maconha) até que sobrevenha a devida regulamentação legislativa, 
permanecendo nesse ínterim hígidas as tipificações constantes do título IV, 
especialmente criminais do art. 33, e dispositivos conexos da Lei 11.343; [...]29 

 

O Ministro Luís Roberto Barroso proferiu suas anotações de voto, ainda que 

não seja o oficial, concordando com seus ilustres colegas que já proferiram os votos. 

Ele defendeu a descriminalização do porte de droga para uso pessoal, sobretudo da 

substância da maconha. Defendeu, ainda, a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 

de Drogas e propôs que fosse definido um critério objetivo para diferenciação entre o 

usuário e o traficante, com a indicação de quantidade de substância. Vejamos: 

O sistema atual de Guerra às Drogas faz com que as preocupações com a 
saúde pública – que são o principal objetivo do controle de drogas – assuma 
uma posição secundária em relação às políticas de segurança pública e à 
aplicação da lei penal. A política de repressão penal exige recursos cada vez 
mais abundantes, drenando investimentos em políticas de prevenção, 
educação e tratamento de saúde. E o pior: a criminalização de condutas 
relacionadas ao consumo promove a exclusão e a marginalização dos 
usuários, dificultando o acesso a tratamentos. (...). Em conclusão deste tópico 
que cuidou das razões pragmáticas pelas quais a descriminalização do 
consumo é uma alternativa melhor: os males causados pela política atual de 
drogas têm superado largamente os seus benefícios. A forte repressão penal 
e a criminalização do consumo têm produzido consequências mais negativas 
sobre a sociedade e, particularmente, sobre as comunidades mais pobres do 

                                                 
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 635.659. Relator Ministro Gilmar Mendes. Voto em 20 de 
ago. 2015. Disponível em 

https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Materiais_de_Apoio/Jurisprudencia/RE_posse_d
rogas_para_consumo_voto_Gilmar_Mendes.pdf. Acesso em: 15 ago. 2021. 
29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 635.659. Ministro Edson Fachin. Voto-vista em 10 de set. 
2015. Disponível em: 
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Integra_voto_Ministro_Fachin.pdf. Acesso em: 
15 ago. 2021.  
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que aquelas produzidas pelas drogas sobre os seus usuários. (...). Ex. É 

preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a sociedade pode 
achar ruins, mas que nem por isso são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão 
das suas noites, bebe até cair desmaiado na cama, isso não parece bom, 
mas não é ilícito. Se ele 8 fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a 
hora de ir dormir, tampouco parece bom, mas não é ilícito. Pois digo eu: o 
mesmo vale se, em lugar de beber ou consumir cigarros, ele fumar um 
baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se imiscuir nessa área. É preciso 
estabelecer um critério por alguns motivos óbvios. O primeiro, naturalmente, 
é diminuir a discricionariedade judicial e uniformizar a aplicação da lei, 
evitando que a sorte de um indivíduo fique ao sabor do policial ou do juiz ser 
mais liberal ou mais severo. O segundo, mais importante ainda, é que a 
inexistência de um parâmetro objetivo não é neutra. Ela produz um impacto 
discriminatório que é perceptível a olho nu e destacado por todas as pessoas 
que lidam com o problema: os jovens de classe média para cima, moradores 
dos bairros mais abonados, como regra, são enquadrados como usuários; os 
jovens mais pobres e vulneráveis, que são alvo preferencial das forças de 
segurança pública, são enquadrados como traficantes. (...). À luz dos estudos 
e critérios existentes e praticados no mundo, 16 recomenda-se a adoção do 
critério seguido por Portugal, que, como regra geral, não considera tráfico a 
posse de até 25 gramas de Cannabis. No tocante ao cultivo de pequenas 
quantidades para consumo próprio, o limite proposto é de 6 plantas fêmeas.30 

 

 Atualmente o Recurso Extraordinário nº 635.659 encontra-se suspenso com 

vistas ao Ministro Alexandre de Moraes, sem previsão de seu retorno e data de 

continuação do julgamento. 

A política criminal no Brasil apesar das mudanças legislativas ainda não deixou 

claro a distinção entre o usuário e o traficante, muito embora a Lei de Drogas 

dispusesse de artigos definindo as suas diferenciações. Ocorre que a ausência de 

critérios claros e objetivos corroboram para a insegurança jurídica dos 

enquadramentos dos tipos penais, aliando-se tal quadro com a incumbência policial 

de realizarem a tipificação do fato a cada abordagem realizada. 

 O §2º do art. 28, da Lei de Drogas dispõe: 

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. 

 Dessa forma, os critérios são reunidos em uma quantidade de substância não 

determinada, ao local da apreensão, as condições que se desenvolveu a ação, assim 

como as circunstâncias sociais e pessoais, como também à conduta e antecedentes 

                                                 
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 635.659. Ministro Luís Roberto Barroso. Anotações para 
o voto oral. Disponível em: 
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Anotacoes_para_o_voto_oral_do_Ministro_Barr
oso.pdf. Acesso em: 15 ago. 2021.  
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do agente. Os pressupostos podem de um modo geral irradiar diversos episódios de 

subjetividade, deixando portas abertas para a segregação racial, por exemplo. Um 

recorte desse cenário sobre a Lei de Drogas foi exposto por Carolina Christoph Grillo, 

Frederico Policarpo e Marcos Veríssimo:  

Deparamo-nos agora com o ponto mais crítico do “desenrolo”: a mercadoria 
política em jogo não é apenas o registro ou não do flagrante, mas também o 
tipo criminal em que a situação de porte ilegal de drogas vai ser classificada, 
se uso ou tráfico. Quando esses flagrantes chegam à delegacia, são os 
delegados e policiais civis de plantão que fazem a tipificação criminal, com 
base, porém, na descrição oferecida pelo “condutor”, normalmente um policial 
militar. As suas declarações orientam a formulação da “dinâmica do fato” e, 
se enquadrado como usuário, o acusado deverá apenas assinar o Termo 
Circunstanciado, sendo logo liberado, ao passo que, se configurar um caso 
de tráfico, inicia-se a lavratura de um Auto de Prisão em Flagrante e o 
acusado vai para a prisão, onde aguardará pelo julgamento. (...) Tendo em 
vista as considerações apresentadas sobre os processos do “desenrolo” dos 
flagrantes, outra provável consequência dessa bifurcação no tratamento 
penal é o aumento da margem de barganha sobre o tipo penal em que serão 
classificados os flagrantes de drogas – tráfico ou uso – uma vez que a lei não 
estabelece critérios objetivos para distinguir entre os dois, apesar de 
determinar penas tão discrepantes.31 
 

 Podemos observar que os estudos criminológicos dos dias atuais, que 

embasam as legislações e de sua aplicabilidade prática, revelam influências de 

criminologias passadas, como por exemplo a criminologia positivista, também 

chamada de escola positivista, escola determinista ou escola italiana do Direito Penal.  

A criminologia positivista surgiu por volta do século XIX na Europa, com 

estudos de Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafaele Garofalo, influenciados pelo 

Positivismo de Augusto Comte32 e da teoria evolucionista de Darwin33. Lombroso 

                                                 
31 GRILLO, Carolina Christoph; POLICARPO, Frederico; VERISSÍMO, Marcos. A “dura” e o 
“desenrolo”: os efeitos práticos da nova lei de drogas no Rio de Janeiro. Revista de Sociologia e 
Política, v. 19, n. 40, out. 2011. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rsocp/a/MnJXNhWRJfrMgtH348GvYBy/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 12 
ago. 2021. 
32 “Augusto Comte foi o principal articulador do positivismo e propôs o abandono das doutrinas inerentes 
à teologia, à filosofia idealista e à metafísica em prol da ciência, como forma de libertar e emancipar o 
homem, ainda que somente os homens aptos biologicamente, para formarem as ―elites condutoras‖ 
do povo. Nessa tarefa de emancipar o homem, Comte baseou suas teorias sobre a desigualdade 
biológica nos estudos de Franz Josef Gall (1758-1828), considerando a Frenologia como fundamento 
do progresso da biologia e destinando-lhe atenção específica na sua obra Cours de Philosophie 
Positive, que tem mais de 60 ―lições”. (MACHADO, Paulo Sérgio. A Influência do Positivismo de 
Augusto Comte na Primeira Lei Orgânica do Ensino Brasileiro: A reforma Capanema. 2018. 98f. 
Dissertação. Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Programa De Pós-Graduação em 
Educação Profissional E Tecnológica, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 
Disponível em: 
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/14920/DIS_PPGEPT_2018_MACHADO_PAULO.pdf?se
quence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 ago. 2021.) 
33 “O livro Sobre A Origem das Espécies, obra científica seminal do naturalista britânico Charles Darwin, 
é publicado na Inglaterra em 24 de novembro de 1859. A teoria de Darwin defendia que organismos 
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desenvolveu a sua obra mais notória, “L'Uomo Delinquente”34, publicada pela primeira 

vez em 1876, a partir dela ele desenvolveu suas diversas teorias em relação ao 

homem que pratica crimes, que para ele, seria o homem delinquente nato, explicando 

o comportamento criminoso a partir de pressupostos biológicos, ele revelou uma 

imagem “padrão” daquele que pratica crimes, resumindo-se na imagem de um homem 

primitivo mental e fisicamente.  

Enrico Ferri acreditava nos fatores sociais ao embasamento da criminologia, 

mas não deixou de lado o seu pensar em questões físicas e individuais de cada 

pessoa que pratica um crime. 35  

Rafaele Garofalo defendia a ideia do delito natural, tendo a prevenção natural 

como a finalidade da pena e que a punição do agente infrator era em prol de uma 

defesa social, deixando de lado propósitos que corroboram com a reabilitação e a 

pena.36 

No Brasil não há um consenso quanto ao pioneirismo do aprofundamento das 

teorias criminológicas estrangeiras, mas, ainda no século XIX, surgira sinais da 

recepção do estudo da criminologia no país. Apesar da divisão de opiniões acerta do 

tema, foi possível perceber a influência das teorias europeias no entendimento jurídico 

brasileiro. Clóvis Beviláqua mostrou-se a favor da visão biológica do crime mesmo ele 

sendo adepto a Escola Sociológica: 

Estou convencido de que há um pathos criminogêneo, um morbus que impele 
ao delito, qualquer que seja a sua natureza, e contra o qual a pena se revelará 
impotente na maioria dos casos; mas essa anomalia é menos comum do que 
se poderia supor; estou igualmente convencido. O que mais ordinariamente 
se depara na vida, é a combinação de certas condições fisico-psíquicas 
apropriadas à perpetração do malefício, com certas outras condições sociais 
que fecundam esse germe individual, se é que muitas vezes não o fazem 
produzir-se.37  

                                                 
vivos evoluem através de um processo que chamou de “seleção natural”. Nela, organismos com 
variações genéticas que se adaptam ao seu meio ambiente tendem a propagar mais descendentes que 
organismos da mesma espécie aos quais faltam as variações, influenciando, por conseguinte a 
estrutura genética em geral das espécies.” (ALTMAN, Max. 1859 – Charles Darwin publica A Origem 
das Espécies. Opera Mundi. História Ciências Saúde. 2015. Disponível em:  
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/1859-charles-darwin-publica-a-origem-das-especies/. Acesso 
em: 13 ago. 2021). 
34 LOMBROSO, Cesare. O Homem Delinquente. São Paulo: Ícone, 2007. 
35 ALVAREZ, Marcos César. A criminologia no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais. 
Scielo Brasil. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/dados/a/d4KLZKMGQfhyGhVRhwBVRkp/?lang=pt#. Acesso em: 12 ago. 2021. 
36 FERREIRA, Iverson Kech. O aspecto Raffaele Garofalo. JusBrasil. Disponível em: 
https://iversonkfadv.jusbrasil.com.br/artigos/599851729/o-aspecto-raffaele-garofalo. Acesso em: 12 
ago. 2021. 
37 BEVILÁQUA, Clóvis. Criminologia e Direito. Bahia, Livraria Magalhães, 1896, p. 17.  
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O histórico brasileiro até então se mostrou perpendicular aos pensamentos 

dissipados em épocas mais remotas, das quais se fazia necessário o encontro de 

respostas para as mazelas da população. O crime em si sempre se desdobrou do 

comportamento humano, as teorias positivistas o amarraram como resposta dentro de 

todo um campo social com outros possíveis caminhos. 

Das mais diferentes legislações existentes no Brasil, por vezes é possível 

encontrar a sua aplicabilidade pairando ao dualismo, para determinadas pessoas ou 

grupos a legislação é uma e para outros a mesma se mostra diferente, apesar do 

mesmo texto legislativo. Questões sociais, econômicas, religiosas e raciais embasam 

a moldura legal que será destinada a cada indivíduo, demonstrando mais uma vez 

que aspectos biológicos ou sociais podem influenciar nos enquadramentos ou 

entendimentos penais.  
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3. DA POLÍTICA ESTATAL SEGREGACIONISTA 

 

3.1 Procedimento das ocorrências da Lei de Drogas 

  

Em um primeiro momento, faz-se necessário a explanação de como ocorre o 

processamento das ocorrências que envolvam a Lei de Drogas, para que em ulterior 

análise possamos identificar as possíveis falhas ou lacunas que ensejam a 

segregação racial na política criminal, em especial na aplicação da Lei nº 13.343/06. 

A Lei de Drogas prevê em destaque dois enquadramentos penais, quais sejam 

o tráfico ilícito de entorpecentes, consoante o art. 33 da referida norma38 e o porte de 

entorpecentes para uso próprio, nos termos do art. 28.39 Na primeira hipótese, temos 

a figura do traficante, em que o rito seguirá através do flagrante do crime, sendo o 

acusado conduzido a presença de uma autoridade competente, que neste caso será 

de um delegado de polícia. Em sede policial, deverá ser colhido o depoimento dos 

policiais que realizaram o flagrante, a oitiva de possíveis testemunhas e do acusado, 

conforme dispõe o art. 304, do Código de Processo Penal.40 

A autoridade policial deverá, após colhidas provas e depoimentos, enquadrar a 

conduta do delito em alguma das infrações previstas na lei. Ao definir que o flagrante 

se amoldura no crime de tráfico de drogas ou demais previstos no art. 33 da Lei de 

Drogas, haverá a instauração do inquérito policial nos termos da lei e o juiz deverá ser 

                                                 
38 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: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL. Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 
2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso 
em: 25 ago. 2021) 
39 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. (BRASIL. Lei 
n. 11.343 de 23 de agosto de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 25 ago. 2021) 
40 Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde 
logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, 
procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a 
imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a 
autoridade, afinal, o auto. § 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em 
flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam 
testemunhado a apresentação do preso à autoridade. (BRASIL Decreto-lei n. 3.689 de 3 de outubro 
de 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 25 
ago. 2021) 
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notificado em até 24 horas da ocorrência daquela prisão, bem como se possibilitará 

vista ao Ministério Público e na hipótese de o acusado não estar representado por um 

advogado, será encaminhado a Defensoria Pública cópia dos autos.  

Em sentido contrário, é corriqueiro nos casos em que a autoridade policial se 

convença estar diante de uma situação envolvendo o delito de porte de entorpecentes 

para consumo próprio, será lavrado um Termo Circunstanciado que deverá ser 

encaminhado para o Juizado Especial Criminal (JECRIM). Nesse tipo de 

enquadramento penal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, o indivíduo não poderá 

ter a liberdade comprometida, podendo ou não responder a um processo, sendo 

possível a aplicabilidade de medidas educativas conforme dispõe a norma.  

Nesse sentido, a ADI nº 3.80741 discutiu sobre a competência da autoridade 

judicial para a lavratura do Termo Circunstanciado diante do enquadramento no art. 

28 da Lei de Drogas, conforme dispõe o procedimento no art. 48, §3º, da Lei 

11.343/06, vejamos: 

 
Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste 
Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, 
as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.  
§ 1 O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo 
se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será 
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da lei n. 9.099, de 26 
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.  
§ 2 Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão 
em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao 
juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele 
comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as 
requisições dos exames e perícias necessários.  
§ 3 Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2 o deste 
artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se 
encontrar, vedada a detenção do agente. (grifo nosso)42 

  

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) ajuizou a referida 

Ação Direta de Inconstitucionalidade buscando a inconstitucionalidade da referida 

norma, argumentando que a atribuição conferida aos magistrados em lavrar o termo 

circunstanciado estaria em confronto com a Constituição Federal, assim como o 

princípio do devido processo legal, pois segundo eles a lavratura do termo cabe às 

autoridades policiais por se tratar de uma peça investigativa.  

                                                 
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.807. Relatora Min. Cármen Lúcia. 29/06/2020. Disponível 
em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753445528.pdf. Acesso em: 
24 ago. 2021 
42 BRASIL. Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 25 ago. 2021 
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Pela maioria dos votos, os Ministros do STF julgaram improcedente o pedido 

formulado na ADI, declarando-se constitucional os termos da norma. A Ministra 

Relatora Cármen Lúcia exibiu em seu relatório diversas citações que corroboram com 

a constitucionalidade do artigo, baseando-se que o termo circunstanciado não possui 

característica de um ato de investigação e que seria como um Boletim de Ocorrência 

mais elaborado, uma peça informativa. 

Além disso, foi demonstrado que a intenção do legislador ao enquadrar a 

conduta do art. 28 da Lei de Drogas nos aspectos processuais da Lei nº 9.099/9543 e 

ainda, com a previsão de que o indivíduo seja encaminhado à autoridade judiciária 

para lavratura do termo e que somente em sua ausência as providências serão 

tomadas de imediato pela autoridade policial, buscou-se afastar o usuário de drogas 

do sistema policial, aferindo-se um caráter ligado à saúde e não ao crime propriamente 

dito.  

No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que assim 

ponderou: 

É crucial ressalvar, entretanto, que o termo circunstanciado pode ser lavrado 
igualmente pela autoridade judicial ou pela autoridade policial. Do ponto de 
vista estritamente constitucional, não há nem mesmo uma “preferência” para 
a lavratura em juízo (a qual, a propósito, é bastante rara na prática). A 
lavratura do termo circunstanciado pode dar-se igualmente em juízo ou 
perante a autoridade policial, sem que caiba ao Supremo Tribunal Federal 
fixar uma primazia entre ambas. 

O único voto vencido foi o do Ministro Marco Aurélio, o qual defendeu pela 

procedência da ADI, declarando-se inconstitucional a atribuição da lavratura do termo 

circunstanciado à autoridade judicial. Segundo a Vossa Excelência, a lavratura do 

termo circunstanciado se caracteriza como uma atividade investigatória e que por 

esse motivo, cabe aos delegados de polícia realizem tal ato.    

  

3.2 Interpretação de pesquisas sobre raça e aplicabilidade seletiva dos direitos 

3.2.1 Estado do Rio de Janeiro 

                                                 
43 BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. 
Acesso em: 25 ago. 2021. 
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No ano de 2016, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou 

um relatório44 sobre as audiências de custódia realizadas no Estado, que em época 

estava completando um ano desde que foi implementado no Estado do Rio de Janeiro, 

nos termos da Resolução nº 29/201545 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro e também nos termos da Resolução 213/201546 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). 

Desde que a audiência de custódia foi implementada, com a realização das 

primeiras audiências em 18 de setembro de 2015, os defensores públicos valeram-se 

do preenchimento de um formulário contendo o atendimento do preso, informações 

de vida social, econômica e de sua autodeclaração de cor. Assim, a partir desses 

formulários a Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça da Defensoria 

Pública do Rio de Janeiro formulou o relatório final, e, por conseguinte, realizou as 

análises dos perfis dos presos em audiência de custódia. 

O relatório identificou que dos 5.302 réus identificáveis que passaram pela 

audiência de custódia no período analisado (2015-2016), 3.356 representavam réus 

de cor preta ou parda, ou seja, 73,63% do total, os brancos se davam na proporção 

de 25,95%. Foi possível ainda relacionar as declarações de cor com as ocorrências 

de liberdades concedidas, em relação aos réus brancos, 37,95% tiveram a liberdade 

provisória concedida, enquanto em se tratando de réus pretos e pardos, representou-

se a porcentagem de 31,85% aos que tiveram o mesmo benefício.  

Apesar de não ser possível identificar através do relatório o quantitativo de réus 

pretos e pardos levados à audiência de custódia por incursos aos crimes previstos na 

Lei de Drogas, é identificável que esses são maioria nas ocorrências. O relatório 

informa que dos 5.302 réus, 693 estavam enquadrados na Lei nº 11.343/06, 279 entre 

a Lei de Drogas em concurso com a mesma e 234 réus estavam capitulados na Lei 

de Drogas em concurso com outros crimes.  

                                                 
44 RIO DE JANEIRO (Estado). Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Relatório Um ano de 
audiência de Custódia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 
http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/53f2bf4ac82541d3a0aa8bc6c6243c3e.pdf. Acesso 
em: 17 out. 2020. 
45 RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Resolução TJ/OE nº 
29/2015. Disciplina a Audiência de Custódia no âmbito do TJ/RJ. Publicada em 24 de ago. 2015. 
Disponível em: http://www4.tjrj.jus.br/atosoficiais/resolucaotjoe/resolucaotjoe-29-2015-
TEXTOCOMPILADO.pdf. Acesso em: 25 ago. 2021. 
46 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução Nº 213 de 15/12/2015. Dispõe sobre a 
apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_213_15122015_22032019145102.pdf. Acesso em: 25 ago. 2021.  
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Para além, o relatório identificou os casos de tortura e agressão nas 

ocorrências de prisão em flagrante, dentre os réus 34% disseram ter sofrido violência 

policial e 4,37% afirmaram terem sido acometidos por tortura. Assim como analisou 

se os réus possuíam carteira assinada, se tinham filhos, se possuíam antecedentes 

criminais, dentre outras informações. 

A pesquisa conseguiu demonstrar o perfil de réus que são submetidos ao 

sistema carcerário brasileiro, em sua maioria são negros e pardos, de classe social 

baixa, com baixo grau de escolaridade, detentores de trabalhos informais e assistidos 

por defensores públicos. 

Baseando-se no relatório apresentado pela Defensoria do Estado do Rio de 

Janeiro em 2016, a Defensoria Pública do Estado da Bahia no ano de 2019 publicou 

relatório47 sobre as audiências de custódia na comarca de Salvador/BA, por dados 

coletados entre os anos de 2015 e 2018 através da Assessoria de Gabinete da 

DPE/BA. 

O objetivo do trabalho de pesquisa realizado pela Defensoria Pública do Estado 

da Bahia foi o de captar informações através dos perfis dos réus que passaram pelas 

audiências de custódia e a partir desses dados formularem ferramentas de gestão, 

além de se utilizarem das informações obtidas para a execução do exercício das suas 

atividades próprias de assistência e orientação jurídica aos cidadãos hipossuficientes.  

 
3.2.2 Estado da Bahia 

 
Da mesma forma que se deu na comarca do Rio de Janeiro, o Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia, através da Resolução nº 001/201648 regulamentou as 

audiências de custódia no estado, sendo que anteriormente em Salvador as 

audiências já haviam começado em 1 de setembro de 2015. Desde então já era 

                                                 
47 BAHIA. Defensoria Pública do Estado da Bahia. Relatório das audiências de custódias na 
comarca de Salvador/BA: anos de 2015-2018. 1ª ed. - Salvador: ESDEP, 2019. 108p. Disponível em: 
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/09/relatorio-audiencia-de-custodia.pdf. 
Acesso em: 17 out. 2020.  
48 BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Diario Oficial, nº 1.640. Provimento Conjunto n. 
01/16, 05/04/2016. Disciplina, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, a realização de 
Audiência de Custódia. Presidência do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça e 
Corregedoria das Comarcas do Interior. Disponível em: 
https://diario.tjba.jus.br/diario/internet/inicial.wsp?tmp.diario.nu_edicao=1640&tmp.diario.cd_caderno=
&tmp.diario.cd_secao=&tmp.diario.dt_inicio=05/04/2016&tmp.diario.dt_fim=06/04/2016&tmp.diario.id_
advogado=&tmp.diario.pal_chave=. Acesso em: 25 ago. 2021. 
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coletado dados dos perfis de flagranteados, através da Defensoria Especializada 

Criminal e de Execução Penal. 

 No ano de 2015, a pesquisa informa que foram registradas 1.089 prisões em 

flagrante, sendo 1.033 homens e 56 mulheres. Desse total, 1.081 réus foram 

declarados pretos ou pardos e 8 declarados brancos, fazendo-se uma porcentagem 

de 99,3% para o maior quantitativo.  

Em conjunto com os dados obtidos de autodeclaração racial foi assimilado às 

decisões em relação aos réus em flagrante, analisando-se em quais hipóteses foram 

concedidas liberdades provisórias. Observou-se que foi concedida liberdade 

provisória em 55,2% das ocorrências com custodiados negros ou pardos, e, quanto 

aos réus declarados brancos foram concedidas liberdade provisória na proporção de 

75%.  

Além dos dados relativos a autodeclaração de cor, obteve-se dados quanto a 

outros critérios de perfis sociais dos custodiados, como a sua defesa no processo, que 

em 64% dos casos estavam assistidos pela Defensoria Pública.  

Dos crimes imputados, a Lei de Drogas isolada ou em concurso com outros 

dispositivos apresentou-se em 368 do total de casos, representando 33,8% dos delitos 

ocorridos. Ainda, se observou que quanto a concessão de liberdade provisória, nos 

delitos imputados à Lei de Drogas isoladamente ou em concurso, tem-se a concessão 

do benefício em 56,8% dos casos.  

No ano de 2016, o relatório obteve o registro de 4.981 casos de flagrante, sendo 

4.714 réus homens e 267 mulheres. Em se tratando da autodeclaração racial, tem-se 

que ao total foram 4.942 réus pretos e pardos, representando 99,2% e 39 declarados 

brancos, com a porcentagem de 0,8%. 

Analisando os dados de autodeclaração racial às informações das decisões 

que foram tomadas em relação aos custodiados, temos que foi concedida liberdade 

provisória em porcentagens bem próximas, 51,5% para pretos e pardos e 51,3% para 

brancos. Além disso, o relatório pôde observar que em relação as prisões preventivas 

decretadas por autodeclaração de cor se deram na proporção de 39,9% para negros 

e pardos e 30,8% para brancos.  

O relatório também estimou que a maioria dos custodiados eram jovens, com 

idade de até 29 anos. Ainda, em 64,7% dos réus eram representados pela Defensoria 

Pública.  
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Quanto aos crimes imputados nos registros, a Lei de Drogas representou 871 

dos casos quando analisada isoladamente, 380 ocorrências em concurso com outros 

crimes da própria Lei e 411 flagrantes em concurso com outros crimes, totalizando-se 

em 1.662 do total de casos, representando uma porcentagem de 33,4% das 

audiências de custódia. Em relação as decisões que foram tomadas de acordo com a 

imputação criminal, temos que nos casos envolvendo a Lei de Drogas isoladamente 

tem-se a liberdade provisória concedida em 539 dos casos, prisões preventivas 

decretadas em 281 e relaxamento de prisão em 42, sendo 1 caso sem informação.  

Em 2017 o relatório informa que foram atendidos na audiência de custódia 

6.135 flagrantes, sendo 5.757 homens e 378 mulheres. Quanto a autodeclaração de 

cor os pretos e pardos representam 5.022 desse total, com 98,7% e os brancos 67, 

com pouco mais de 1%. De acordo com a autodeclaração de cor e a decisão que foi 

tomada, temos que em 52,2% dos casos envolvendo pretos e pardos tiveram a 

liberdade provisória concedida, enquanto foi de 49,6% em relação aos brancos. 

Quanto a prisão preventiva temos que em 31,3% dos custodiados brancos tiveram 

decretada a decisão, e subiu para 43,8% em relação aos réus pretos e pardos. O 

relaxamento de prisão também possui significativa diferença, sendo decretadas para 

7,5% dos brancos e 3,2% quando custodiado preto ou pardo.  

Em sua maioria os custodiados concentram-se na escolaridade de até o ensino 

fundamental incompleto, correspondente a 49,8% do total dos casos de flagrante. 

Ainda, em maior número declararam que recebem até 2 salários mínimos, 

configurando uma porcentagem de 98,8% do total de ocorrências.  

Constatou-se que que o perfil do custodiado naquele ano representou a um 

homem, negro, jovem, com ensino fundamental incompleto, com renda inferior a 2 

salários mínimos e representado pela Defensoria Pública. 

Quanto à imputação penal, a Lei de Drogas representa isoladamente 1.280 dos 

casos, em concurso com outros crimes da própria lei 548 e em concurso com outros 

crimes tem-se 439 ocorrências, passando-se para um total de 2.267 casos, 

representando sozinha ou em conjunto, 37% dos flagrantes. Ainda, em relação a sua 

aplicabilidade isolada, a Lei nº 11.343/06 teve 760 casos com liberdades provisórias 

decretadas, 475 prisões preventivas e 44 casos com relaxamento de prisão, além de 

1 caso de fiança.  
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Por fim a pesquisa apresentou os dados obtidos do ano de 2018, com o registro 

de 5.588 ocorrências de casos de flagrante, sendo esses 5.253 homens e 324 

mulheres.  

Quanto a autodeclaração de cor, observou que os réus pretos e pardos 

totalizavam-se em 4.228, percentual de 98,1% do total de casos e custodiados 

brancos representavam 79, com 1,8% em relação ao total, sendo que 3 eram 

declarados amarelos e 1.278 não se obteve a informação. 

Intercalando os dados de autodeclaração de cor e as decisões que foram 

proferidas, temos que foi concedida a liberdade provisória para um total de 53,2% 

quando se tratava de pretos e pardos e 62% em relação aos brancos. Ainda, tem-se 

que 38,8% dos casos envolvendo pretos e pardos tiveram a prisão preventiva 

decretada, enquanto esse valor diminui para 21,5% quando se tratou de brancos. O 

relaxamento de prisão se deu em 6,3% quando o custodiado era declarado branco e 

em 3,7% quando pretos e pardos. 

Em relação à imputação penal dos custodiados, a Lei de Drogas apresentou-

se isoladamente em 1.444 dos casos, 513 em concurso com a própria lei e 385 em 

concurso com outros crimes, representando-se isoladamente 42% dos casos de 

flagrante levados à audiência de custódia. Quanto a decisão que foi tomada em 

relação as imputações criminais, tem-se que isoladamente ou em concurso, houve a 

concessão de liberdade provisória em 54,9% dos casos e decretação de prisão 

preventiva em 37,6% das ocorrências. 

Ainda, houve o confronto de dados em relação a autodeclaração de cor e a 

agressão no momento do flagrante. Enquanto pretos e pardos declararam ter sofrido 

agressão em 28,2% dos casos, brancos declaram em16,5% dos casos. 

A pesquisa demonstrou os dados das apreensões drogas, constando as suas 

quantidades. A substância da maconha por exemplo, de um total de 501 apreensões, 

183 casos eram de até 100g, 55 ocorrências de até 25g e 26 flagrantes de até 10g.  

Na totalidade dos 4 anos de pesquisa, os negros e pardos representaram ao 

todo 15.723 dos casos, sendo uma porcentagem de 98,8% do total de flagrantes 

conduzidos as audiências de custódia. As liberdades provisórias foram concedidas 

em 56,9% dos casos envolvendo brancos e em 51,6% em ocorrências com pretos e 

pardos. Quanto as prisões preventivas, temos no total se deu em 27,4% aos brancos 

e em 40,2% em relação aos réus negros ou pardos. As prisões foram relaxadas em 
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8,6% das ocorrências com os declarados brancos e em 4,3% em se tratando de pretos 

ou pardos.  

A Lei de Drogas isolada ou em concurso com outros tipos penais representou 

um total de 6.639 das ocorrências, apresentando-se em 37,3% das ocorrências.  

O relatório revelou importantes dados dos perfis dos réus custodiados, em que 

em sua maioria demonstram um certo tipo de padronização. Revela-se um padrão 

envolvendo negros ou pardos, jovens, com grau de escolaridade de até ensino 

fundamental incompleto, com renda inferior a 2 salários-mínimos e em sua maioria 

representados pela Defensoria Pública.  

 
3.2.3 Estado de São Paulo 

A Agência Pública, uma agência fundada por repórteres mulheres e sem fins 

lucrativos, publicou em 2019 uma pesquisa49 sobre análises de sentenças de tráfico 

de drogas e a ocorrência das condenações envolvendo negros e pardos. 

As sentenças analisadas foram da Comarca de São Paulo no ano de 2017, e 

para a realização do trabalho, por 4 meses classificaram as sentenças em raça e cor 

relacionando essas informações nas decisões de absolvição, condenação, 

condenação em parte e desclassificação (caso em que o réu acusado de tráfico de 

drogas é condenado no crime de posse de drogas para consumo pessoal). Para além, 

foi observado na pesquisa as quantidades de drogas apreendidas nas sentenças e a 

correspondente decisão para o caso. 

De acordo com o levantamento de dados, revelou-se que há a tendência em se 

condenar mais negros do que brancos em São Paulo por tráfico de drogas, segundo 

dados, 71% dos negros ou pardos foram condenados por acusações e entre os 

brancos, o número é de 67%.   

A pesquisa também apresentou os dados quanto a absolvição dos réus, a 

frequência para os negros e pardos se deu em 11% e para brancos 10,8%, valores 

bem aproximados em relação aos outros comparativos. A desclassificação do crime 

para a posse de drogas para consumo pessoal, aquele previsto no art.28 da Lei de 

                                                 
49 DOMENICI, Thiago; BARCELOS, Iuri. Negros são mais condenados por tráfico e com menos 
drogas em São Paulo, 2019. Agência Pública, São Paulo. Disponível em: 
https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas-em-sao-
paulo/. Acesso em: 11 out. 2020. 
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Drogas, demonstrou que 7,7% dos casos envolvendo brancos ocorreu a mudança 

legal e em 5,3% entre negros e pardos. 

Em se tratando das quantidades de entorpecentes apreendidos pelos réus, 

observou-se que negros e pardos acabam sendo processados por menores 

quantidade de drogas apreendidas do que os brancos. Obteve-se informação de que 

entre os réus brancos a média de apreensão foi de 85 gramas de maconha, 27 gramas 

de cocaína e 10,1 gramas de crack, enquanto quando o réu era negro ou pardo a 

média se concentrou em 65 gramas de maconha, 22 gramas de cocaína e 9,5 gramas 

de crack.  

A análise demonstrou que negros e pardos são condenados portando 

quantidades inferiores de entorpecentes em relação aos brancos. Em relação a 

maconha, 71% dos negros foram condenados e a média de apreensão era de 145 

gramas da droga apreendida e quanto aos brancos, 64% dos réus foram condenados 

com flagrante em média de 1,14 quilos, demonstrando que os brancos foram 

apreendidos com muito mais entorpecente e que foram proporcionalmente menos 

condenados.  

Quanto a desclassificação do crime envolvendo somente a substância da 

maconha, tem-se que entre 9,3% dos negros e pardos houve a desclassificação para 

o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a média de apreensão em 39,4 

gramas da substância e em relação aos brancos, ocorreu a desclassificação em 

15,2% dos réus, nos flagrantes em que a apreensão era em média de 42,8 gramas do 

entorpecente. 

Nos crimes em que a substância apreendida era de crack, a média de 

quantidade da substância se deu de forma similar, 11,1 gramas nas apreensões 

envolvendo brancos e 10,2 gramas entre negros e pardos. Em se tratando das 

condenações, ocorreu por 67% entre os negros e pardos e 50% aos brancos, o que 

neste caso já mostra maior discrepância, ainda mais quando a média em relação a 

quantidade de droga apreendida foi semelhante. 

No tipo de apreensão envolvendo a substância da cocaína, a pesquisa 

identificou que em relação a negros e pardos 68% foram condenados e a média de 

quantidade de substância foi de 26 gramas, nos casos envolvendo brancos, 66% 

foram condenados e a média de substância era de 34,2 gramas. 
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A pesquisa da Agência Pública cita a problemática que envolve a identificação 

dos crimes previstos na Lei de Drogas, sobretudo da diferenciação entre o traficante 

e o usuário de drogas, como já elucidamos. A pesquisa esclarece: 

 
Sem haver parâmetros objetivos para diferenciar traficante de usuário, na 
hora do julgamento costuma prevalecer o entendimento da tríade formada 
por polícia, Ministério Público e magistrados. Cristiano Avila Maronna, do 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), explica que a lei prevê 
dois crimes: a posse e o tráfico. A diferença, segundo ele, é que quem tem a 
posse da droga com o objetivo de vender a terceiros, comercializar, ter lucro 
é o traficante. Quem tem a droga para uso pessoal é usuário. “Só que na 
prática essa diferenciação é muito tênue”, avalia Maronna. O motivo? “A lei 
permite que as pessoas sejam condenadas por tráfico de drogas apenas com 
base em presunção. Não se exige prova de que a pessoa vendia”, afirma. 

 

Ainda, a pesquisa trouxe à tona sobre o RE 635.659/SP, do qual já nos 

referimos, em que se discute a descriminalização do porte de drogas para consumo 

pessoal.  O Ministro Luís Roberto Barroso sugeriu em voto que houvesse a definição 

de 25 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas para a consideração de porte para 

uso pessoal, assim, a pesquisa aqui citada realizou a comparação dos dados com a 

sugestão feita pelo Ministro e obteve que pelo menos 103 réus no ano de 2017 

poderiam ter sidos enquadrados em posse de drogas para consumo pessoal, sendo 

que entre esses 60% são negros e pardos e 40% são brancos. 

Nos termos dessa comparação realizada com a definição de 25 gramas de 

maconha, tem-se que entre os brancos 43% foram condenados e entre os negros e 

pardos o número passa a ser de 66%. Quanto a desclassificação do crime para o 

previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em 15% beneficiariam negros e pardos e em 

38% entre os réus brancos.  

A Agência Pública identificou dentre os processos com apreensões de até 10 

gramas de maconha, cocaína e crack que em 83,75% das ocorrências, teve como 

testemunhas em juízo apenas policiais envolvidos no flagrante. O que demonstra certa 

limitação das provas que são produzidas em um caso concreto, prevalecendo na 

maioria o testemunho policial. A pesquisa conseguiu analisar que quando somente 

policiais testemunharam em juízo, as condenações se deram em 59% dos acusados, 

em contrapartida, quando haviam testemunhas civis, esse número de condenação 

diminuiu para 44%. O número de absolvição demonstra grande diferença, em um 

cenário em que há testemunhas civis, 21% dos réus são absolvidos, quando há 

somente testemunhas policiais, o quantitativo cai para 14%.  
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Dentro desse cenário da problematização do testemunho policial, a pesquisa 

relata: 

Isadora Brandão, da Defensoria Pública de São Paulo, afirma que 
“insistentemente” a questão do depoimento exclusivo da polícia é 
problematizada nas peças da defensoria. “A testemunha é quem toma 
conhecimento dos fatos por algum meio. A princípio, é equidistante em 
relação às partes. Quem são as partes? O Estado acusador de um lado, o 
acusado de outro. No nosso entendimento, o testemunho dos policiais não 
pode servir exclusivamente para amparar condenações, porque um policial 
não goza da imparcialidade necessária para figurar como testemunha”, 
avalia. 

A pesquisa ainda concluiu que dentre os julgados por crime de tráfico em 2017 

na cidade de São Paulo, 63,6% eram negros e 36,4%, brancos. Além disso, fazendo 

um recorte com a população de São Paulo, tem-se que 37% são negros e 61% 

brancos.  

3.3 Seletividade racial e recortes históricos 

Dentre todas as pesquisas que aqui foram analisadas, podemos observar o 

padrão de modelagens para condenações e também para os flagrantes realizados 

pelas autoridades policiais. Os critérios em que se define na Lei nº 11.343/06 para se 

distinguir o traficante de drogas e o usuário são demasiadamente subjetivos, e essa 

lacuna interpretativa enseja casos de segregação racial.  

Ao fazer um recorte com o nosso passado histórico e buscarmos as origens 

das criminalizações dos entorpecentes, identificamos correspondências com outros 

países, em especial aos EUA que em muito influenciou por ser uma grande potência, 

como referência Pâmela da Silva e Cintia Chaves50: 

Os EUA, enquanto grande potência e país explorador, tinha como interesse 
acabar com qualquer empecilho que gerasse uma queda no desempenho dos 
trabalhadores que deveriam trabalhar a todo vapor por até 12 horas, como o 
consumo de substâncias como o ópio (VALOIS, 2020). Em 1909, a Liga das 
Nações (atual ONU) convoca uma reunião para a formação da Comissão de 
Xangai que tinha como objetivo discutir sobre a situação do ópio, mas cabe 
frisar que somente se tratou do ópio fumado, permanecendo a morfina, 
codeína e heroína, substâncias derivadas da planta da Papoula, sem 
restrições de uso (VALOIS, 2020). 

Segundo o artigo citado foi por interesse econômico que era cômodo aos EUA 

proibir o consumo de ópio, tendo em vista que o comércio era centralizado por parte 

                                                 
50 CHAVES, Cintia Toledo Miranda; SILVA, Pâmela Resende da. Lei de Drogas como ferramenta de 
Manutenção da Segregação Racial. Jornal Eletrônico, Faculdades Integradas Vianna Júnior. V 13, 
Maio de 2021 – Edição especial. Disponível em: 
https://www.jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/832. Acesso em: 28 ago. 2021. 
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da Inglaterra, através disso, objetivando a proibição da droga, requereu-a através da 

Convenção de Haia. Por outro lado, a Inglaterra para que participasse da convenção 

exigiu a determinação de outros entorpecentes advindos do ópio e cocaína, fazendo 

assim com que outros países também fossem prejudicados pela proibição, como a 

Alemanha, Holanda e a França. A partir dessas exigências formou-se a conceituação 

do que é entorpecente. 

A criminalização da maconha no Brasil possui raiz desde a chegada da família 

real portuguesa em 1808, quando se depararam com a população majoritariamente 

formada de escravos. Em 1809 foi criada a Guarda Real de Polícia, com o intuito de 

manter a ordem pública, especificamente em proibir costumes ali instalados, como 

festas com cachaças, músicas afro-brasileira e sobretudo com a substância da 

maconha.51 

André Barros e Martha Peres destacam: 

Deste modo, identificamos que as raízes da criminalização da maconha no 
Brasil estão indiscutivelmente ligadas à diáspora africana. A violência até hoje 
nutrida contra tal hábito dos negros é compreendida se considerarmos que, 
no Brasil, a escravidão foi tão brutal que, com toda sua crueldade, ainda 
assim, o Código Criminal de 1830, primeira lei penal brasileira, foi 
considerada um avanço, ao ter estabelecido que o escravo que cometesse 
um pequeno delito deveria receber, por dia, no máximo, 50 chicotadas, já que 
antes, como citado acima, eram entre 200 a 400 (...)52 

 

E, ainda, no de 1930 a cidade do Rio de Janeiro editou lei criminalizando a 

maconha, sua venda e a sua conservação.   

Com o fim da escravidão a classe da elite brasileira ainda necessitava manter 

essa estabilidade que a segregação entre brancos e negros proporcionava. Assim, 

pensamentos positivistas e lombrosianos, que já nos referimos neste trabalho, 

serviram de base para a constituição das legislações que se constituíram naquela 

época, para assim manterem a supremacia na sociedade. 

Nesse mesmo sentido apresentou Silvio de Almeida apud Achille Mbembe: 

 
[…] o direito foi, nesse caso, uma maneira de fundar juridicamente uma 
determinada ideia de humanidade dividida entre uma raça de conquistadores 

                                                 
51 BARROS, André. PERES, Marta. Proibição da maconha no Brasil e suas raízes históricas 
escravocratas. Revista Periferia, Rio de Janeiro, Volume III, Número 2, 2011. Disponível em: 
https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/download/3953/2742. Acesso em: 28 
ago.2021. 
52 BARROS, André. PERES, Marta. Proibição da maconha no Brasil e suas raízes históricas 
escravocratas. Revista Periferia, Rio de Janeiro, Volume III, Número 2, 2011. Disponível em: 
https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/download/3953/2742. Acesso em: 28 
ago.2021. 
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e outra de escravos. Só à raça dos conquistadores poderia legitimamente se 
atribuir qualidade humana. A qualidade de ser humano não era conferida de 
imediato a todos, mas, ainda que fosse, isso não aboliria as diferenças. De 
certo modo, a diferenciação entre o solo da Europa e o solo colonial era a 
consequência lógica da outra distinção, entre povos europeus e selvagens. 

53 

Desse modo, observa-se o tendencionismo segregacionista estatal desde 

muito antes da edição da Lei de Drogas atual, de modo que esses reflexos se 

perpetuam nos dias atuais através da criação de leis e da aplicabilidade das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Almeida, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019, p. 87. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A lei nº 11.343/06 buscou implementar novos dispositivos e tratamentos ao 

usuário e traficante de drogas. O seu cunho médico-social buscou modificar a imagem 

do usuário como criminoso e torna-lo paciente, aquele que necessita de cuidados 

profissionais ligados a saúde, conforme o Capítulo II da referida lei “Das Atividades de 

Prevenção, Tratamento, Acolhimento e de Reinserção Social e Econômica de 

Usuários ou Dependentes de Drogas”. 

Apesar da inovação legislativa em despenalizar o usuário de drogas, a 

interpretação inerente aos flagrantes realizados percorre por uma linha muito tênue 

no dia a dia. As autoridades policiais se deparam com critérios subjetivos e meramente 

interpretativos, pois não são definidos valores ou quantidades de drogas apreendidas. 

A falta de objetividade no teor da lei pode desdobrar situações incertas, eivadas de 

vícios e de múltiplas interpretações.  

A segregação racial na aplicação da lei de drogas é um dos possíveis 

desdobramentos para a ausência de objetividade legal, como bem explanamos neste 

presente trabalho. 

Foi possível observar que questões históricas e legislações antepassadas 

influenciaram no modelo legislativo de hoje. A segregação racial é de fato pertinente 

desde muito tempo atrás, assim como as exclusões sociais e econômicas. A análise 

em um primeiro momento sobre as legislações estrangeiras pôde exprimir que assim 

como aqui outros países também não aplicam a objetividade nos critérios para 

caracterização do usuário de drogas, embora outros possuem critérios definidos e 

também aqueles já descriminalizaram o consumo de drogas para uso pessoal. Ainda, 

pode-se concluir que o Brasil não é o único com a intercorrência de um 

tendencionismo estatal na aplicação da Lei de Drogas, pois os EUA, por exemplo, 

possuem fortes questões envolvendo raça e a segregação no sistema judiciário. 

O contexto histórico da Lei de drogas possui início com uma necessidade 

estatal em diversos âmbitos. Primeiro, o aumento da criminalidade e a necessidade 

de penas mais rígidas no contexto das drogas. Segundo, a matéria era dividida em 

duas legislações, objetivou então a união em uma só lei da qual dispusesse de todas 

as questões. 

As pesquisas analisadas puderam demonstrar na prática o tendencionismo 

estatal presente nos flagrantes e na aplicação da Lei de Drogas. As porcentagens 
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observadas nas pesquisas das Defensorias Públicas e da Agência Pública 

identificaram padrões nas ocorrências de flagrante, em sua maioria negros ou pardos, 

de classe econômica baixa, com grau de escolaridade pouco desenvolvido e na 

maioria atendidos pela Defensoria Pública. 

Nos termos da pesquisa realizada pela Agência Pública, foi constado que os 

processos por crimes de tráfico em 63,6% eram negros e 36,4% brancos. Além disso, 

em se tratando das quantidades de drogas apreendidas a pesquisa em São Paulo 

constatou que negros e pardos são condenados com menores quantidades de 

entorpecentes em relação aos brancos. 

Diante desse cenário jurídico e estatal foi possível identificar que a aplicação 

da Lei de Drogas pode sofrer com interpretações diversas, a depender da autoridade 

policial e judicial presente no caso. A segregação racial advinda do Estado é muito 

presente nas relações jurídicas atualmente e a lacuna legislativa em tratar os usuários 

de drogas com critérios subjetivos acarretam em mais casos segregacionistas.  
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