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Cinco lustros. Um quarto de século. Cinco quinquênios. Uma geração de 
juristas. Muitas vidas. Muitas perdidas. Muitas ganhas. Em um país onde, 

em tempo de paz, se mata mais do que em muitas guerras, 25 anos 
significam muito mais do que, por exemplo, um europeu imaginaria. A 

transformação da vida nesse período foi muito significativa. 

Os vinte e cinco anos de IBCCRIM têm um significado marcante para 
os primeiros sócios. Tempos românticos aqueles de uma salinha alugada 

na Rua Tabatinguera; de uma única funcionária a secretariar, pagar contas, 
cobrar e receber; de um computador cedido por alguém para confecção 

dos primeiros boletos de pagamento; de mesa e cadeiras antigas (ninguém 
lembra de onde elas vieram) para um Instituto recém-fundado. A sede 
era tão apertada que, em dias de reunião, pedíamos à única funcionária 

que fosse ao banco, pois sua cadeira era necessária para alguém utilizá-la. 
Quem imaginaria que o sonho dos fundadores seria cumprido?

O S   A U T O R E S

Beatriz Vargas Ramos
David Marques

E. Raúl Zaffaroni
Fabio Roberto D’Avila

Geraldo Prado
Helena Regina Lobo da Costa

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Jacqueline Sinhoretto

Liana de Paula
Luis Fernando Niño

Luís Greco
Marcos Zilli

Mariana Chies Santiago Santos
Mariângela Gama de Magalhães Gomes

Mauricio Stegemann Dieter
Raquel Lima Scalcon

Renato de Mello Jorge Silveira
Sérgio Salomão Shecaira

1. TRATAMENTO PENAL DE DROGAS 
NO BRASIL: PERMANÊNCIA DO 
PROIBICIONISMO E VIOLÊNCIA DO 
SISTEMA DE CONTROLE

Beatriz Vargas Ramos

2. EL DERECHO PENAL ANTE LOS 
RIESGOS DEL TOTALITARISMO 
CORPORATIVO

E. Raúl Zaffaroni

3. CONSTITUIÇÃO E DIREITO PENAL. 
NOVOS E VELHOS PROBLEMAS À LUZ 
DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

Fabio Roberto D’Avila
Raquel Lima Scalcon

4. PROVAS ETICAMENTE INADMISSÍVEIS 
NO PROCESSO PENAL: EM MEMÓRIA 
DE ADAUTO SUANNES 

Geraldo Prado

5. RESPONSABILIDADE PENAL DA 
PESSOA JURÍDICA: UM PANORAMA 
SOBRE SUA APLICAÇÃO NO  
DIREITO BRASILEIRO

Helena Regina Lobo da Costa

6. HASSEMER E OS “LÍMITES DEL ESTADO 
DE DERECHO PARA EL COMBATE 
CONTRA LA CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA” (GLOSAS)

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

7. SEGURANÇA PÚBLICA E  
ESTADO DE DIREITO, 25 ANOS: 
DIÁLOGO PRAGMÁTICO COM 
WINFRIED HASSEMER

Jacqueline Sinhoretto
David Marques

8. ADOLESCENTES E CRIMINALIDADE 
NA CIDADE DE SÃO PAULO: VELHOS  
E NOVOS PROBLEMAS

Liana de Paula
Mariana Chies Santiago Santos

9. GLOBALIZACIÓN Y DERECHO  
PENAL: EXPANSIONISMO  
PUNITIVO Y SELECTIVIDADE

Luis Fernando Niño

10. COMENTÁRIO AO ESTUDO DE 
SCHÜNEMANN “O DIREITO PENAL É 
A ULTIMA RATIO DA PROTEÇÃO DE 
BENS JURÍDICOS! – SOBRE OS LIMITES 
INVIOLÁVEIS DO DIREITO PENAL EM 
UM ESTADO DE DIREITO LIBERAL”

Luís Greco

11. NO DUCOR DUCO. AINDA SOBRE 
OS PODERES INSTRUTÓRIOS DO  
JUIZ NO PROCESSO PENAL

Marcos Zilli

12. A IMPORTÂNCIA DOS CRITÉRIOS  
DE SELEÇÃO DE CRIMES E 
COMINAÇÃO DE PENAS

Mariângela Gama de Magalhães Gomes

13. A CRÍTICA CRIMINOLÓGICA DO 
DIREITO PENAL DE ALESSANDRO 
BARATTA: CAMINHOS PARA UMA 
DOGMÁTICA PENAL CRÍTICA

Mauricio Stegemann Dieter

14. A RECORRENTE BUSCA DA 
DESPENALIZAÇÃO NO DIREITO 
PENAL ECONÔMICO: A ATUAL 
LEITURA SOBRE A POSSÍVEL  
TERCEIRA VIA ENTRE O CRIME E A 
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Renato de Mello Jorge Silveira
editora

ISBN 978-85-8425-697-6

Artigos que revisitam  

textos de destaque nos  

25 anos da RBCCRIM





I

I





I

I

Artigos que revisitam  

textos de destaque nos  

25 anos da RBCCRIM



Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica

IBCCRIM 25 anos -- Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017.

Bibliografia.
ISBN: 978-85-8425-667-9

1. Direito. 2. Ciências Criminais. I. Título. II. Autor

CDU343 CDD341.5

Copyright © 2017, D'Plácido Editora.
Copyright © 2017, Os autores.

Editor Chefe
Plácido Arraes

Produtor Editorial
Tales Leon de Marco

Capa, projeto gráfico
Letícia Robini

Diagramação
Christiane Morais de Oliveira

Editora D’Plácido
Av. Brasil, 1843, Savassi

Belo Horizonte – MG
Tel.: 31 3261 2801

CEP 30140-007

Todos os direitos reservados. 
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,  

por quaisquer meios, sem a autorização  
prévia do Grupo D’Plácido e do IBCCRIM.

W W W . E D I T O R A D P L A C I D O . C O M . B R

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS (IBCCRIM)
Rua 11 de Agosto, 52, 2.º andar

CEP 01018-010 – São Paulo, SP, Brasil
tel.: (xx 55 11) 3111-1040 (tronco-chave)

http://www.ibccrim.org.br
Tiragem: 2.000 exemplares



DIRETORIA DA GESTÃO 
2017/2018 DO IBCCRIM

DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE
Cristiano Avila Maronna
1º VICE-PRESIDENTE
Alexis Couto de Brito
2ª VICE-PRESIDENTE
Eleonora Rangel Nacif
1º SECRETÁRIO
Renato Stanziola Vieira
2º SECRETÁRIO
Carlos Roberto Isa
1º TESOUREIRO
Edson Luis Baldan
2º TESOUREIRO
Bruno Shimizu

DIRETOR NACIONAL DAS 
COORDENADORIAS REGIONAIS E 
ESTADUAIS
André Adriano Nascimento da Silva

ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA
Jacqueline Sinhoretto

CONSELHO CONSULTIVO
PRESIDENTE
Andre Pires de Andrade Kehdi

MEMBROS
Carlos Alberto Pires Mendes
Helios Alejandro Nogués Moyano 
Mariângela Gama de Magalhães Gomes
Sérgio Salomão Shecaira 

OUVIDOR
Rogério Fernando Taffarello

COORDENADORES-CHEFES DOS 
DEPARTAMENTOS
AMICUS CURIAE
Maurício Stegmann Dieter

ATUALIZAÇÃO DO VOCABULÁRIO 
BÁSICO CONTROLADO
Roberto Portugal de Biazi

BIBLIOTECA
Renato Watanabe de Morais

BOLETIM
Fernando Gardinali Caetano Dias

COMUNICAÇÃO
Gabriel de Freitas Queiroz

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E 
DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO
Silvio Luiz de Almeida

CONVÊNIOS
João Paulo Martinelli

COOPERAÇÃO JURÍDICA 
INTERNACIONAL
Sylvia Helena de Figueiredo Steiner

CURSOS
Yuri Felix

ESTUDOS E PROJETOS LEGISLATIVOS
Luis Guilherme Mendes de Paiva

ESTUDOS SOBRE HABEAS CORPUS
Alberto Zacharias Toron

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Mariana Chies S. Santos
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Natália Macedo Sanzovo



JOURNAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 
Marina Pinhão Coelho Araújo
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Enedina do Amparo Alves
MESAS DE ESTUDOS E DEBATES
Maurides de Melo Ribeiro
MONOGRAFIAS
Frederico Normanha de Almeida
NÚCLEO DE PESQUISAS
Juliana de Oliveira Carlos
POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS
Luis Carlos Valois
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 
CRIMINAIS
Mariângela Gama de Magalhães Gomes
REVISTA LIBERDADES
Ivan Luis Marques da Silva
SISTEMA PRISIONAL
Paulo Cesar Malvezzi

21º CONCURSO DE MONOGRAFIAS DE 
CIÊNCIAS CRIMINAIS – IBCCRIM
Frederico Normanha de Almeida

23º SEMINÁRIO INTERNACIONAL
Alexis Couto de Brito

GRUPOS DE ESTUDOS
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE CIÊNCIAS 
CRIMINAIS E DIREITOS HUMANOS
César Mortari Barreira

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE ESCOLAS 
PENAIS
Natália Macedo Sanzovo

COMISSÃO ESPECIAL IBCCRIM 
COIMBRA
PRESIDENTE
Rafael Serra de Oliveira

EQUIPE DO IBCCRIM
SUPERVISÃO GERAL
Luciana Zaffalon

EQUIPE
Ana Paula Barreto
NÚCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

SUPERVISÃO
Roberto Seracinskis 
EQUIPE
Andrea dos Santos
Alexandre Soledade
Camila Silva
Eliane Yanikian
Nadir Fernandes
Priscila Nicastro
Vanessa Lima 
Victor Nogueira
NÚCLEO DE ATUAÇÃO POLÍTICA
SUPERVISÃO
Carolina Diniz 
EQUIPE
Gabriel Elias
Lorraine Carvalho Silva
Rafael Vieira
NÚCLEO DE BIBLIOTECA
SUPERVISÃO
Helena Curvello
EQUIPE
Anderson Campos
Natalí Santos
Simone Nogueira
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
SUPERVISÃO
Cristina Uchôa 
EQUIPE
Harumi Visconti
Rodrigo Pastore
Vitor Munis
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
SUPERVISÃO
Allyne Andrade 
EQUIPE
Andreza Martiniano
Ana Paula Silva
Hegle Borges
Tânia Andrade
NÚCLEO DE PUBLICAÇÕES
SUPERVISÃO
Adriano Galvão
EQUIPE
Eduardo Santana
Taynara Lira
Willians Meneses



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO - 25 ANOS! 10
Sérgio Salomão Shecaira

SOBRE A RBCCRIM 13

1. TRATAMENTO PENAL DE DROGAS NO BRASIL: PERMANÊNCIA DO 
PROIBICIONISMO E VIOLÊNCIA DO SISTEMA DE CONTROLE 15
Beatriz Vargas Ramos

2. EL DERECHO PENAL ANTE LOS RIESGOS DEL TOTALITARISMO 
CORPORATIVO 37
E. Raúl Zaffaroni

3. CONSTITUIÇÃO E DIREITO PENAL. NOVOS E VELHOS PROBLEMAS À 
LUZ DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 45
Fabio Roberto D’Avila
Raquel Lima Scalcon

4. PROVAS ETICAMENTE INADMISSÍVEIS NO PROCESSO PENAL: EM 
MEMÓRIA DE ADAUTO SUANNES 73
Geraldo Prado

5. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA: UM PANORAMA 
SOBRE SUA APLICAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 91
Helena Regina Lobo da Costa



6. HASSEMER E OS “LÍMITES DEL ESTADO DE DERECHO PARA EL 
COMBATE CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA” (GLOSAS) 109
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

7. SEGURANÇA PÚBLICA E ESTADO DE DIREITO, 25 ANOS: DIÁLOGO 
PRAGMÁTICO COM WINFRIED HASSEMER 131
Jacqueline Sinhoretto
David Marques

8. ADOLESCENTES E CRIMINALIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO:  
VELHOS E NOVOS PROBLEMAS 153
Liana de Paula
Mariana Chies Santiago Santos

9. GLOBALIZACIÓN Y DERECHO PENAL: EXPANSIONISMO PUNITIVO Y 
SELECTIVIDAD 173
Luis Fernando Niño

10. COMENTÁRIO AO ESTUDO DE SCHÜNEMANN “O DIREITO PENAL  
É A ULTIMA RATIO DA PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS! – SOBRE  
OS LIMITES INVIOLÁVEIS DO DIREITO PENAL EM UM ESTADO DE  
DIREITO LIBERAL” 201
Luís Greco

11. NON DUCOR DUCO. AINDA SOBRE OS PODERES INSTRUTÓRIOS DO 
JUIZ NO PROCESSO PENAL 211
Marcos Zilli

12. A IMPORTÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CRIMES E  
COMINAÇÃO DE PENAS 235
Mariângela Gama de Magalhães Gomes

13. A CRÍTICA CRIMINOLÓGICA DO DIREITO PENAL DE ALESSANDRO 
BARATTA: CAMINHOS PARA UMA DOGMÁTICA PENAL CRÍTICA 249
Mauricio Stegemann Dieter



14. A RECORRENTE BUSCA DA DESPENALIZAÇÃO NO DIREITO PENAL 
ECONÔMICO: A ATUAL LEITURA SOBRE A POSSÍVEL TERCEIRA VIA  
ENTRE O CRIME E A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 265
Renato de Mello Jorge Silveira

TEXTOS REVISITADOS 281

SOBRE OS AUTORES 285



10

APRESENTAÇÃO
25 ANOS!

Cinco lustros. Um quarto de século. Cinco quinquênios. Uma geração 
de juristas. Muitas vidas. Muitas perdidas. Muitas ganhas. Em um país onde, 
em tempo de paz, se mata mais do que em muitas guerras, 25 anos significam 
muito mais do que, por exemplo, um europeu imaginaria. A transformação da 
vida nesse período foi muito significativa.

Os vinte e cinco anos de IBCCRIM têm um significado marcante para 
os primeiros sócios. Tempos românticos aqueles de uma salinha alugada na Rua 
Tabatinguera; de uma única funcionária a secretariar, pagar contas, cobrar e 
receber; de um computador cedido por alguém para confecção dos primeiros 
boletos de pagamento; de mesa e cadeiras antigas (ninguém lembra de onde 
elas vieram) para um Instituto recém-fundado. A sede era tão apertada que, 
em dias de reunião, pedíamos à única funcionária que fosse ao banco, pois sua 
cadeira era necessária para alguém utilizá-la. Quem imaginaria que o sonho 
dos fundadores seria cumprido?

Muitas, muitas mesmo, foram as realizações. Do desconhecimento de todos 
ao reconhecimento nacional mediaram-se poucos anos. A Revista Brasileira de 
Ciências Criminais ficou reconhecida nacionalmente. O Boletim, então, nem 
se fale: era obrigatório na mesa do advogado criminal, do juiz da comarca do 
interior, do promotor que denunciava alguém, ou para o relatório final de um 
delegado de polícia. No início, os artigos eram implorados aos juristas. Em 
pouco tempo, criaram-se critérios rigorosos para seleção daqueles que podiam 
e não podiam ser publicados. Algumas instituições não existiam em muitos 
Estados, como a Defensoria Pública (Tivemos que nos unir a outras entidades 
para reivindicar sua criação). O Seminário internacional era – e é – mais do 
que um encontro científico; era também um momento de congraçamento 
nacional de juristas e pesquisadores das ciências humanas.

Grupos de pesquisa, revistas digitais, laboratórios para formação de jovens, 
núcleos específicos de intervenção, coleção de monografias, seminários regionais, 
convênios nacionais e internacionais, cursos de extensão e de pós-graduação, 
tantas foram as iniciativas que fizeram do IBCCRIM a mais importante enti-
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dade nacional a congregar especialistas de uma única área: as chamadas ciências 
criminais. Nos anos 80 e 90, quando se falava em “sociedade civil” pensava-se 
sempre na OAB e na ABI. Hoje, a sigla do nosso Instituto está a integrar o 
rol daquelas lembradas a compor o seio do controle social mais amplo, que 
se convenciona chamar de comunidade viva, que compõe a sociedade civil.

O motivo de celebração é, pois, evidente. Não por outra razão, muitos 
artigos da nossa Revista foram destacados. Alguns dos maiores juristas, dos 
temas mais importantes e dos artigos mais lidos e citados foram selecionados. 
Uma breve relação dos autores estaria a indicar o porquê da seleção: Alberto 
Silva Franco, Adauto Suannes, Miguel Reale Jr., Ada Pellegrini Grinover, Juarez 
Tavares, Alessandro Baratta, Sérgio Adorno, Winfried Hassemer. Temas versados 
por eles serão lembrados por jovens estudiosos, professores universitários e 
pesquisadores de nossas mais pujantes instituições. Um livro que é a merecida 
homenagem aos autores tão caros ao IBCCRIM, para mostrar que a linha de 
pensar dos desbravadores da visão democrática do Direito Penal continua a ter 
os seguidores desse pensamento personificado em novos pensadores.

Quando olhamos para o passado e vemos que todos ajudamos a construir 
a mais importante entidade brasileira das ciências criminais em um quarto de 
século, nosso desafio é divisar o futuro e imaginar: que venham os próximos 
vinte e cinco anos! Creio que serão mais fáceis do que os primeiros passos que 
demos no passado recente.

São Paulo, no inverno de 2017.

Sérgio Salomão Shecaira
Professor Titular da USP

3º Presidente do IBCCRIM (gestão 1996/1998)
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A Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM) é publicada há 
25 anos pelo IBCCRIM. Hoje, ela é publicada mensalmente, em parceria com 
a editora Revista dos Tribunais, com tiragem de 700 exemplares, e vendida sob 
ampla demanda nas principais livrarias jurídicas do país. O IBCCRIM publica 
em seu site, para acesso de associadas e associados, os resumos dos artigos depois 
de iniciada sua circulação no mercado.

Os critérios, rigorosos, para seleção de artigos, estão permanente dispo-
níveis na página dedicada à revista no site do Instituto: https://www.ibccrim.
org.br/rbccrim A Revista, que desde 2015 tinha classificação no conceito B1 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
teve sua reclassificação confirmada para o nível A1, em abril de 2017. A clas-
sificação tem a seguinte ordem decrescente: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C.

Em 2017, além da chamada regular de artigos para a RBCCRIM, estão 
previstos seis dossiês temáticos na publicação: a edição 128, de fevereiro, trouxe 
um conjunto de artigos sobre Criminologia e Processo Penal; o número 129, 
de março conta com textos sobre encarceramento em massa; o terceiro dossiê, 
publicado em abril, reúne textos sobre Letalidade Policial; já a edição 131, de 
maio, teve um dossiê sobre Dogmática e História do Direito Penal; o penúl-
timo dossiê, previsto para agosto, aborda o tema da Corrupção e os Direitos 
Humanos; e o sexto, que deve circular em setembro, será sobre Direito penal, 
Criminologia e Racismo.

SOBRE A RBCCRIM
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1

TRATAMENTO PENAL DE 
DROGAS NO BRASIL: 

PERMANÊNCIA DO PROIBICIONISMO
E VIOLÊNCIA DO SISTEMA DE 

CONTROLE

Beatriz Vargas Ramos1

Segundo a pesquisadora Vera Malaguti,  
o inimigo público número um que está  

sendo esculpido tem por modelo o rapaz  
bisneto de escravos, que vive nas favelas,  

não sabe ler, adora música funk, consome drogas  
ou vive delas, é arrogante e agressivo, e não mostra  

o menor sinal de resignação.  
(Eduardo Galeano.  

De pernas para o ar: a escola  
do mundo ao avesso).

Apesar da despenalização do porte de droga para consumo pessoal intro-
duzida pela Lei nº 11.343/2006, o rigor punitivo concentrado no “combate” 
ao tráfico – muito mais ao traficante do que ao tráfico – só fez aumentar a 
população prisional brasileira. O legislador, passados poucos anos a partir da 
entrada em vigor da Lei de Drogas de 2006, não demonstra disposição de avan-
çar, no sentido de superação do modelo proibicionista, ao contrário, manifesta 
intenção de endurecer o sistema. O ideal da abstinência, meta ilusória e irreal, 
persiste como entrave à adoção de medidas alternativas de redução de danos. 
No horizonte, a possibilidade de descriminalização do uso de droga pela via 
judiciária. A violência do controle penal do crime e, em particular, do tráfico 

1 Doutora em Direito pela Universidade de Brasília (2011). Mestre em Direito pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (1994). Graduada em Direito na Universidade Federal de 
Minas Gerais (1985). Professora Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Bra-
sília. Membro do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança (Nevis/UnB), do Grupo 
Candango de Criminologia (GCCrim/UnB) e do Centro de Estudos em Desigualdade de 
Discriminação (CEDD/UnB).
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de drogas – muito menos do tráfico e muito mais do traficante – representa o 
desmantelamento do Estado Democrático de Direito. 

1. INTRODUÇÃO
Há treze anos, em artigo intitulado “Políticas de drogas: alternativas à 

repressão penal”, um dos mais citados da RBCCRIM, Maria Lúcia Karam 
trazia novos elementos para a crítica ao proibicionismo. No campo das drogas, 
o proibicionismo pode ser definido, com auxílio da autora, do seguinte modo: 
doutrina que invoca a proteção da saúde pública como fundamento para a 
criminalização de condutas referentes à produção, à distribuição e ao consumo 
de “algumas entre as inúmeras substâncias psicoativas.”2 O que está no centro 
do proibicionismo – de qualquer proibicionismo – é a pena criminal, o castigo 
pela e para a sociedade. Trata-se do controle penal que justifica seus próprios 
meios em nome de determinado fim que, em si mesmo, é legítimo. Não se 
pode negar o interesse público que fundamenta o atendimento do Estado às 
demandas da saúde. Aqui, o problema não diz respeito ao fim, mas aos meios, 
ou melhor, à inadequação entre meio e fim. À ineficácia dos meios em relação 
ao fim, o proibicionismo responde com maior rigor punitivo, endurecimento 
da proibição, penas mais longas e mais severas. No artigo mencionado, Ka-
ram chama a atenção para o caráter globalizado dessa política – resultante da 
intervenção hegemônica dos Estados Unidos da América. Aponta sua incom-
patibilidade com os princípios fundantes do Estado Democrático de Direito 
e defende o fim da repressão penal, premissa indispensável à construção de 
políticas alternativas, estas sim, em suas palavras, “verdadeiramente destinadas” 
à proteção e à preservação da saúde pública.

As ações colocadas em prática no curso desses últimos anos foram, ao 
contrário, para o incremento da repressão em matéria de drogas ilícitas, uma 
contribuição extraordinária para o crescimento em massa do aprisionamento 
em geral. Entre a data da publicação do artigo de Karam até 2014, quando 
da divulgação dos últimos dados coletados pelo Departamento Penitenciário 
Nacional, a população prisional brasileira quase dobrou de tamanho, passando 
de 336,4 para 607,7 mil3, alcançando o número de 622,2 mil pessoas em de-
zembro de 2014.4 No mesmo ano, agora de acordo com os dados divulgados 
pelo Conselho Nacional de Justiça5, o número de pessoas condenadas ou em 

2 KARAM, Maria Lúcia. Políticas de drogas: alternativas à repressão penal. In: Revista Brasileira 
de Ciências Criminais - RBCCRIM. São Paulo, ano 12, nº 47, p. 360-374, março/abril de 2004.

3 BRASIL. Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional – MJ/DEPEN. Le-
vantamento nacional de informações penitenciárias – Infopen, Brasília, DF, junho de 2014, p. 15.

4 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-insti-
tucional/estatisticas-prisional/relatorios-estatisticos-analiticos-do-sistema-prisional>. Acesso 
em: 13 jun. 2017.

5 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça, Departamento de monitoramento e fiscalização do 
sistema carcerário e do sistema de execução de medidas socioeducativas – CNJ/DMF. Novo 
diagnóstico de pessoas presas no Brasil, Brasília, DF, junho de 2014. Disponível em: <http://
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prisão provisória nos cárceres brasileiros é um pouco menor, 563,5 mil – mas 
o CNJ também contou as prisões domiciliares, para apresentar o total de 
711,4 mil pessoas, dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, situação em 
que o País se deslocaria da quarta para a terceira posição no ranking mundial 
das prisões. A partir de 2008 – dois anos depois da entrada em vigor da última 
Lei de Drogas, a Lei nº 11.343/2006 –, o tráfico passou a ocupar o primeiro 
lugar entre as demais categorias de delitos responsáveis pelos números prisio-
nais, constituindo, em 2014, 27% do total das ações penais a que respondem as 
pessoas privadas de liberdade.6 Na distribuição percentual por gênero, o tráfico 
corresponde a 25% do total das ações penais para os homens e 63% do total 
para as mulheres.7 Além do percentual referente à quantidade de ações penais 
por tráfico de drogas, o Departamento Penitenciário Nacional, no mesmo 
levantamento, identificou que 35,1% das pessoas em situação de privação da 
liberdade respondem “por crimes relacionados à lei de entorpecentes”8 – tráfico 
e outros previstos na mesma Lei. A porcentagem é superior àquela referente às 
ações penais por tráfico, apesar do número total de pessoas presas ser inferior 
ao da quantidade de ações penais. O número de ações penais informadas é 
maior que o número de pessoas presas, em razão de simples lógica aritmética: 
existem pessoas acusadas ou condenadas em mais de um processo. De qualquer 
modo, e mesmo que consideradas deficiências ou insuficiências de dados, a 
superpopulação prisional no Brasil e o drástico aumento das prisões por tráfico 
são fatos indiscutíveis. Esse quadro se torna ainda mais preocupante, em face 
da constatação – a olho nu – de que o aumento das prisões não surtiu o efeito 
alardeado pelo modelo da repressão penal. O proibicionismo não cumpriu a 
promessa de reduzir a oferta e o consumo de drogas. 

Nesse contexto, e no caminho aberto por Maria Lúcia Karam, pioneira 
na defesa do abolicionismo no campo das drogas qualificadas de ilícitas, faço, 
na sequência, uma abordagem sucinta de alguns aspectos relativos ao campo 

www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. Acesso 
em: 13 jun. 2017.

6 Cf. nota 2, Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional – MJ/DEPEN, op. 
cit., p. 70.

7 De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, os percentuais se referem aos registros 
– se e quando informados – do total de ações penais pelas quais respondem homens e mulheres 
privados de liberdade em todo o Brasil. Como existem pessoas processadas ou já condenadas 
por mais de um crime, não é possível afirmar que essa distribuição seja correspondente ao 
número total de pessoas presas (cf. nota 2, Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário 
Nacional – MJ/DEPEN. Levantamento de Informações Penitenciárias – Infopen, op. cit., p. 
70). A rigor, portanto, não sabemos qual é o número total de presos e presas em todo o País 
por tráfico de drogas, “tanto pela subnotificação quanto pela aplicação equivocada de uma 
percentagem de crimes em dados sobre pessoas” (CARVALHO, Ilona Szabó de, PELLE-
GRINO, Ana Paula e ALQUÉRES, Beatriz. 10 anos da lei de drogas: quantos são os presos 
por tráfico no Brasil? Disponível em: <https://jota.info/artigos/10-anos-da-lei-de-drogas-
-quantos-sao-os-presos-por-trafico-no-brasil-24082016>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

8 Cf. nota 2, Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional – MJ/DEPEN, op. 
cit., p. 71.
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decisório dos órgãos do sistema penal nos últimos tempos, apenas para destacar 
os pontos mais importantes dessa trajetória – ou, em outras palavras, dessa bad trip 
imposta pelo entorpecimento proibicionista. Atenta aos argumentos da autora, 
minha ideia é a de estabelecer com ela um diálogo que – espero – consiga atrair 
o interesse das pessoas envolvidas nessa discussão e daquelas que se dedicam 
à superação do modelo de controle de drogas por meio da repressão penal.

2. PERMANÊNCIA DO CRIME DE PORTAR 
DROGA PARA CONSUMO PESSOAL: O QUE 
FAZ A CABEÇA DOS PROGRAMADORES DA 
CRIMINALIZAÇÃO?
No artigo de 2004, portanto, antes da entrada em vigor da atual Lei de 

Drogas (Lei nº 11.343/2006), Maria Lúcia antecipava o nó que o Congresso 
Nacional não quis desatar, ao manter a criminalização da posse de droga para 
consumo pessoal. O proibicionismo segue fazendo a cabeça da grande maioria 
de deputados e senadores. Legisladores em matéria penal, em regra, interpretam 
seu papel constitucional em um único sentido – que vou chamar de positivo, 
porque funcional – que é o de criar leis penais. Foram eleitos para “combater” o 
crime e, na condição de legisladores, como o farão? Produzindo mais crimina-
lização. Seja pela multiplicação das leis penais, sempre entendidas como ameaça 
de privação da liberdade, seja tornando as penas mais severas ou suprimindo 
direitos dos acusados. Não há limites para a criatividade do programador cri-
minal. Aqui vão exemplos de algumas propostas curiosas recolhidas por Laura 
Frade que, a partir da sociologia, se dedicou a analisar as representações sociais 
dos elaboradores da lei, no Senado e na Câmara dos Deputados9, durante a 
quinquagésima segunda legislatura (2003-2007): instituição da pena de caráter 
perpétuo, prisão preventiva para “não atendimento a requerimento de CPI”, 
tipificação do crime de “não comparecimento a CPI”, tipificação do “crime 
de pichação”, “penaliza” (sic) atividade clandestina de rádio pirata10, tipifica 
“como crime contra a administração pública a prática do dízimo”, tipifica 
“como crime de extorsão a atividade dos flanelinhas”, “estabelece os crimes de 
venda de produtos com nicotina” para criança ou adolescente, tipifica o crime 
de “importação de pneus usados ou reformados” e o “crime de furto de uso”. 
O Congresso Nacional está repleto de projetos de tipificação de novos crimes 

9 FRADE, Laura. Quem mandamos para a prisão?: visões do parlamento brasileiro sobre a cri-
minalidade. Brasília: Liber Livro Editora, 2008, p. 72-74. 

10 O ex-deputado Eduardo Cunha apresentou proposta de alteração do caput do art. 266 do 
Código Penal, para incluir o serviço de radiodifusão entre os demais serviços constantes do 
tipo penal (telegráfico, radiotelegráfico e telefônico) e para inserir parágrafo segundo ao art. 
266, CP, determinando a aplicação “das penas em dobro no caso de perturbação dos sinais 
de serviços auxiliares de radiodifusão e correlatos, se o crime é cometido por intermédio de 
rádios clandestinas” – PL nº 4540/2004 (BRASIL. Câmara dos Deputados). Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=271589>. 
Acesso em: 26 jun. 2017.
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e para elevação dos limites das penas privativas de liberdade. Quanto mais lei 
penal, mais “eficiência” legislativa e quanto mais “eficiência” menos responsa-
bilidade com relação aos custos financeiros decorrentes dessas decisões.11 Um 
dos projetos para elevação do limite máximo da pena privativa de liberdade, 
de 30 para 50 anos, o PLS nº 315/1999, foi iniciativa do então senador Luiz 
Estevão e não chegou a ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ). Fato interessante, que talvez não seja do conhecimento da maioria – 
afinal, quantos eleitores acompanham a par e passo o processo legislativo? –, é 
que esse projeto de alteração do artigo 75, do Código Penal brasileiro, visava à 
“adequação constitucional” da proposta de instituição da pena de prisão per-
pétua, o PL nº 126/1999, de autoria do deputado Alberto Fraga, coronel da 
reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, do partido Democratas (DEM), 
fervoroso adepto da expansão e do endurecimento do castigo penal. O então 
senador Luiz Estevão, referindo-se à “escalada da violência nas grandes urbes” 
e à vulnerabilidade do cidadão, “pela ação de pessoas que enveredam para o 
crime”, assim justificava sua proposta de “redução” da prisão perpétua para o 
limite máximo de 50 anos12: 

Para darmos um basta nesse estado atual, temos que adotar medidas 
contundentes e severas, de forma que as pessoas que enveredem para 
o caminho do crime sejam severamente punidas, e que fique claro 
que “o crime não compensa”.

11 Seria possível acrescentar outras tantas propostas na mesma linha das que foram apresentadas, 
mas a ideia é apenas trazer alguns casos ilustrativos do furor legislativo que despreza os limites 
constitucionais ao exercício dessa atividade. Não são raros os exemplos de projetos que, apesar 
da manifesta inconstitucionalidade, são aprovados na própria comissão responsável por essa 
análise, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Em outros casos igualmente abundantes, 
os elaboradores da criminalização primária demonstram total desconhecimento do ordena-
mento penal em vigor ou forte inimizade aos direitos fundamentais e às garantias processuais 
do acusado. Estes últimos, adeptos do penalismo autoritário, não enxergam limites para a 
intervenção punitiva do Estado, mas, curiosamente, são os mesmos que possuem visão acrítica, 
a-histórica, simplificada e superficial sobre o que é o crime, como também uma representação 
deturpada – ou interessada – sobre quem é o criminoso. Este será sempre o “outro”, o pobre, 
o negro, o “diferente”, aquele que não pertence à elite – aí incluída a própria elite política. 
Há também os parlamentares que apresentam a si mesmos como “os maiores especialistas 
em segurança pública do País” – geralmente são policiais civis ou militares, cuja experiência 
profissional serve de base para a tão alardeada especialização. Conhecidos popularmente como 
integrantes da “bancada da bala”, replicam, no dizer de Laura Frade (cf. nota 8, op. cit., p. 
105), “antigos paradigmas de poder”. Ainda segundo a mesma autora, “a fonte de informação” 
dos elaboradores da lei penal “a respeito da criminalidade” é a mídia. Os jornais e, sobretudo, 
a televisão, não apenas são a fonte por excelência de informação dos parlamentares, como 
também, na expressão de Carolina Costa Ferreira, “aceleram” a tramitação de projetos de lei 
(FERREIRA, Carolina Costa. O Estudo de impacto legislativo como estratégia de enfrentamento 
a discursos punitivos na execução penal. 2016. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de 
Brasília – UnB, p. 71).

12 BRASIL. Senado Federal. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=proje-
to+de+lei+315+de+1999+luiz+estev%C3%A3o&oq=projeto+de+lei+315+de+1999+lui-
z+estev%C3%A3o&aqs=chrome..69i57.13354j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso 
em: 21 jun. 2017. O Projeto de Lei nº 315, de 1999, foi arquivado em 11/01/2011.
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Esse padrão de discurso é recorrente no legislativo. Obedece ao eficien-
tismo punitivista, ingrediente do “populismo penal” que, no dizer de Carolina 
Costa Ferreira13, “se alimenta de fatos repercutidos intensamente pelas mídias 
e, a partir de tais fatos, incute a cultura do medo”. A cultura do medo produz 
a ânsia por segurança e ordem. E vende câmeras de vigilância, ergue muros 
e grades. O medo, dizem Arthur Trindade Maranhão Costa e Renato Sérgio 
de Lima14, “causa descrença nos outros e insatisfação com a vida urbana”. E 
seguem afirmando:

No plano social, restringe alguns comportamentos, fragiliza os laços 
vicinais e esvazia os espaços públicos. Na área econômica, ocasiona o 
aumento de gastos com segurança, produz processos de gentrificação 
e condiciona as formas de acesso das pessoas ao mercado.

A cultura do medo produz leis penais cada vez mais duras. São muitos os 
projetos que visam ao aumento da pena privativa de liberdade. Essas iniciativas 
costumam aparecer como reação à intensa divulgação jornalística de episódios 
de violência ou de dados relativos à criminalidade. Exemplo dessa situação é 
o PLS nº 38/2012, de autoria do então senador José Sarney, projeto arquiva-
do em dezembro de 201415, com aprovação da CCJ, para elevação do tempo 
máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade de 30 para 40 anos. 
Outro exemplo nessa linha de endurecimento da resposta penal é a Proposta 
de Emenda à Constituição – PEC nº 421/2009, da Câmara dos Deputados, 
arquivada em 2011, ao final da quinquagésima terceira legislatura, para alteração 
do texto constitucional (art. 5º, XLVII, alínea “b”, da Constituição da República 
Federativa do Brasil – CRFB), com inserção da prisão perpétua nos casos de 
crime hediondo ou equiparado, como é o “tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins” (art. 5º, XLIII, CRFB), além do crime de sequestro “de qualquer 
natureza” (sic).16

13 FERREIRA, Carolina Costa. O Estudo de impacto legislativo como estratégia de enfrentamento 
a discursos punitivos na execução penal. 2016.Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de 
Brasília – UnB, p. 71.

14 LIMA, Renato Sérgio de e COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Tentações autoritárias: 
medo gerado pela violência urbana impulsiona nomes como Bolsonaro. In: Folha de S.Paulo. 
Caderno Ilustríssima. 25.06.2017, p. 4. 

15 BRASIL. Senado Federal. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/
materias/-/materia/104475>. Acesso em: 26 jun. 2017. Segundo os regimentos internos 
de ambas as Casas do Congresso Nacional, uma das causas do arquivamento é o fim da 
legislatura. Isso não significa, necessariamente, que a proposição não volte a tramitar, mas o 
desarquivamento deve obedecer às regras regimentais.

16 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes-
Web/prop_mostrarintegra?codteor=707333&filename=PEC+421/2009>. Acesso em: 26 
jun. 2017. Segue o texto integral da proposta. “Altera a alínea “b” do inciso XLVII do artigo 
5° da Constituição Federal, implementando a possibilidade da pena de prisão perpétua nos 
casos que explicita. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 
artigo 60 da Constituição, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional vigente: 
Art. 1º - A alínea “b”, do inciso XLVII do artigo 5° da Constituição Federal passa a vigorar 
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Legisladores brasileiros desconhecem seu papel constitucional de limitação 
do poder punitivo. Não veem outra forma de lidar com a criminalidade e a 
violência urbana senão pelos meios tradicionais formatados pelo modelo belige-
rante do “combate” ao crime – o qual, na verdade, está centrado no “criminoso”, 
ou melhor, nos grupos ou categorias consideradas perigosas. Aqui, o traficante 
de droga ocupa um lugar de destaque, ele é o “inimigo público nº 1”. Em tais 
condições, a ameaça do castigo se converte na principal norma modeladora 
do comportamento social. A cultura punitiva deu origem a outras propostas de 
alteração constitucional, desta vez, para redução da idade de responsabilidade 
penal de 18 para 16 anos. A PEC nº 171/1993, na Câmara dos Deputados, e a 
PEC nº 33/2012, no Senado, ambas com outras proposições apensadas, todas 
para alteração do art. 228, da CRFB. Sobre a tramitação da matéria na Câmara, 
no curso do primeiro ano da quinquagésima quinta legislatura (2015-2019), 
cabem alguns poucos esclarecimentos. A PEC nº 171/1993 não foi rejeitada, 
não foi substituída e nem foi dada por prejudicada. Na votação do dia 1º de 
julho de 2015, o plenário da Câmara rejeitou o substitutivo daquela proposta 
e, na madrugada do dia seguinte, a matéria retornou ao plenário na forma de 
Emenda Aglutinativa, a EMA nº 16/20015 – que, de aglutinativa, nada tinha. 
O que se viu foi uma manobra regimental que resultou numa versão enxu-
gada, reduzida, do texto rejeitado na véspera, e não a fusão ou aglutinação de 
textos de outras emendas ou, nos termos do art. 118 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, “destas com o texto” – ou seja, o texto da proposi-
ção principal. Por 15 votos além do quórum necessário de 308, a emenda foi 
aprovada com a seguinte redação:

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos 
às normas da legislação especial, ressalvados os maiores de 16 anos, 
observando-se o cumprimento da pena em estabelecimento separado 
dos maiores de 18 anos e dos menores inimputáveis, em casos de cri-
mes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.

Um dos elementos do discurso pela redução da maioridade penal foi 
exatamente o tráfico de drogas. Os reducionistas são proibicionistas e defen-
dem mais prisão para o “inimigo público nº 1”, a partir dos 16 anos de idade. 
O texto do substitutivo rejeitado pelo plenário da Câmara dos Deputados no 
dia 1/07/2015 previa expressamente a responsabilidade penal do adolescente 
“maior de 16” e “menor de 18 anos” acusados da prática, entre outros, dos 
“crimes previstos no art. 5º, inciso XLIII”, da CRFB – ou seja, os rotulados 

com a seguinte alteração: ‘Art. 5° - (...) XLVII – não haverá penas: b) de caráter perpétuo, 
salvo em sentenças (sic) referentes a crimes hediondos, aos listados no inciso XLIII do texto 
constitucional e, ainda, aos crimes de sequestro de qualquer natureza (sic), que serão cabíveis 
(sic) de pena perpétua. Art. 2º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua promul-
gação’.” A proposta é inconstitucional, por violação direta ao disposto no art. 60, § 4º, IV, da 
Constituição de 1988, mas, para não fugir ao tema desse artigo, deixo de fazer abordagem 
mais aprofundada a esse respeito. 
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de hediondos e os crimes a estes equiparados, entre eles, o tráfico de drogas. 
Na emenda aprovada, consta somente a referência aos crimes hediondos, além 
do homicídio doloso e da lesão corporal seguida de morte. Na falsa emenda 
aglutinativa, portanto, desapareceu a menção aos crimes equiparados a hediondos 
– o que não impede uma interpretação jurisprudencial ampliativa, no sentido 
da conclusão de que o tráfico “ainda está lá”, dentro do rótulo da hediondez. 
É esse, aliás, o mesmo tipo de leitura que hoje fazem os tribunais para negar a 
possibilidade de indulto no caso de tráfico de drogas. 

Pois bem, a atual Lei de Drogas foi aprovada na quinquagésima segunda 
legislatura (2003-2007), o mesmo período da pesquisa de Laura Frade, já men-
cionada.17 Foi mantida a incriminação do porte para uso pessoal, medida perfei-
tamente adequada à finalidade de “abstinência” sob ameaça de resposta criminal, 
ainda que por intermédio de penas menos rigorosas que a privação da liberdade. 
A persistência da sanção criminal é elemento característico do proibicionismo. 
O maior avanço que o legislador de 2006 conseguiu realizar, a supressão da co-
minação de pena privativa de liberdade para o usuário, no entanto, não foi capaz 
de surtir o efeito redutor dos números prisionais. Se a produção e a distribuição 
são criminalizadas, o usuário não perde contato com o “mundo do crime” e, 
a depender de sua correspondência à representação social de delinquente, será 
tratado como traficante, a despeito da pequena quantidade de droga encontrada 
em seu poder. Já na legislatura subsequente, quinquagésima terceira (2007-2011), 
a despenalização do consumo passa a ser alvo de críticas provenientes de proi-
bicionistas radicais. A Lei nº 11.343 entrou em vigor no dia 08 de outubro de 
2006 e, em 2010, tanto no Senado quanto na Câmara, surgiram propostas de 
alteração das sanções cominadas no art. 28 (tipo penal do porte para consumo 
pessoal). O PLS nº 111/201018, de autoria do então senador Demóstenes Tor-
res, originário do Ministério Público do Estado de Goiás, representa o retorno 
da pena privativa de liberdade para o consumidor, na forma de detenção, de 6 
meses a 1 ano. A mesma pena é prevista para a conduta tipificada no art. 28, § 1º 
(...“quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas 
à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar 
dependência física ou psíquica”). Na Câmara dos Deputados, coube a Osmar 
Terra a iniciativa do PL nº 7.663/2010, aprovado na forma do substitutivo do 
relator, Givaldo Carimbão19, que prevê, entre outras muitas medidas, o aumento 
do tempo de cumprimento das penas previstas no art. 28 (prestação de serviços 
à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo), com a de-
signação de um responsável para o acompanhamento “do desenvolvimento das 
atividades do usuário ou dependente”, além da internação “involuntária” como 

17 Cf. nota 8, FRADE, Laura, op. cit.
18 BRASIL. Senado Federal. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/

materias/-/materia/96509>. Acesso em: 27 jun. 2017.
19 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/propo-

sicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1049060&filename=SBT+2+PL766310+%-
3D%3E+PL+7663/2010>. Acesso em: 27 jun. 2017.
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solução para a “cura” da dependência de droga. A elevação da pena mínima para 
o tráfico já havia sido realizada pela Lei de Drogas em vigor, de 3 para 5 anos de 
reclusão, mas o substitutivo pretende aumentá-la de 5 para 8 anos – 2 anos a mais 
do que a pena mínima prevista para o crime de homicídio simples –, numa clara 
ofensa ao princípio da proporcionalidade. Atualmente, pela incidência da causa 
de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas, a pena máxima para o 
tráfico pode chegar a 25 anos de reclusão. O substitutivo ainda estabelece a fração 
única de 1/6 para redução da pena prevista para o denominado tráfico privilegiado 
(art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006) e limita a possibilidade dessa diminuição à 
primariedade do agente. Eleva também os limites mínimo e máximo das penas 
previstas nos arts. 34, 35, 36 e 37 da Lei em vigor. O medo do crack foi o grande 
inspirador desses dois projetos de lei. Na justificativa do ex-senador Demóstenes 
Torres ao PLS nº 111/2010, está dito que o vício “ocorre em menos tempo e 
de forma mais avassaladora” em relação ao crack, “mas os efeitos são igualmente 
destruidores em usuários de cocaína, maconha e outras substâncias químicas”. 
Ao final, o retorno da privação da liberdade, como solução para o mal do vício: 

É preciso reagir, antes que o horror se aposse de vez da juventude. 
Por isso, o Poder Legislativo tem de apresentar soluções à sociedade 
que tanto sofre ao assistir seus filhos perderem o futuro. O presente 
projeto de lei é uma resposta ao querer dos especialistas, à fracassada 
despenalização do uso de entorpecentes, à dor das famílias e ao resgate 
da geração que o Brasil pode perder para as drogas.

O medo do crack, potencializado pela grande mídia, está por trás das 
respostas de 80% dos paulistanos favoráveis à internação, compulsória ou in-
voluntária, de usuários de crack.20

Quando o legislador acredita na abstinência – irreal e ilusória, conside-
rando-se que as drogas são engendradas pela própria sociedade e seu uso ao 
longo da história corresponde a diferentes ordens de necessidades humanas – e 
escolhe a lei penal como meio para o alcance dessa meta, pela prisão ou pela 
internação, acaba por trair seu próprio mandato. Fundada na finalidade última de 
impedir a disseminação da droga, a criminalização do uso, conduta pertencente 
à esfera individual, invade a intimidade protegida pela ordem constitucional em 
vigor. Como afirmei em outra ocasião, “a despeito da construção oblíqua do 
crime de ‘porte’ de droga ‘para o fim de’ consumo pessoal, é o próprio consu-
mo que se pune”.21 Karam, no artigo de 200422, advertia que a “Constituição 
Federal brasileira”, ao assegurar, “de forma expressa, os direitos concernentes 

20 Maioria aprova ação na cracolândia e internação: Quatro em cada cinco em SP defen-
dem internação à força de usuários de crack. In: Folha de S.Paulo. Caderno B1, Cotidiano. 
03.06.2017.

21 RAMOS, Beatriz Vargas. A ilusão do proibicionismo: estudo sobre a criminalização secundária 
do tráfico de drogas no Distrito Federal. 2011.Tese (Doutorado em Direito) –, Universidade 
de Brasília – UnB, p. 2.

22 Cf. nota 1, KARAM, Maria Lúcia, op. cit., p. 363.
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à intimidade e à vida privada”, está a “desautorizar” a aplicação de “qualquer 
outra regra incriminadora”, “ainda que disfarçada de ilícito administrativo”. 

Enfim, “o controle penal das drogas ilícitas estabelece no interior do campo 
do direito o paradoxo de justificar a guerra ao tráfico ao custo da violação do 
princípio da igualdade”, afinal, os traficantes são preferencialmente selecionados 
entre “os mais débeis e fragilizados frente ao sistema penal, dotados de escassa 
capacidade de defesa e resistência ao empreendimento criminalizador”.23 Um 
dos resultados mais visíveis do proibicionismo das drogas é o aprofundamento 
da exclusão social da pobreza. O “flanelinha”, aquele cuja atividade deve ser 
definida como crime de “extorsão”, segundo uma das propostas legislativas 
antes mencionadas, é uma das pessoas que mais sofrem condenação como tra-
ficante. Na verdade, é a pobreza o que se pretende criminalizar. O estereótipo 
do “inimigo público nº 1” se encaixa com perfeição na figura do desempre-
gado ou do desqualificado para o trabalho, numa palavra, o descartável, enfim, 
o “flanelinha”, aquele que sobrevive à custa de migalhas.

Outro fato curioso é que o Poder Legislativo brasileiro voltou a materia-
lizar sua intenção de cumprir a meta irreal da abstinência de drogas, por meio 
da ameaça de castigo, logo na legislatura seguinte àquela que aprovou a Lei de 
Drogas em vigor. Era chegada a vez de uma substância lícita, o álcool. Num 
primeiro momento, em 2008, foi alterada a descrição típica da conduta pre-
vista no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (“Conduzir veículo 
automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos 
análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”). A expressão 
“expondo a dano potencial a incolumidade de outrem” foi suprimida e a nova 
redação do dispositivo ficou assim: “conduzir veículo automotor, na via pública, 
estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 
(seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência”. O novo tipo penal não conseguiu evitar o mau 
emprego do gerúndio (“estando com concentração de álcool por litro de 
sangue”...), mas alcançou, contra a “vontade do legislador”, maior dificuldade 
na comprovação da conduta incriminada no novo art. 306, do CTB. É que 
o novo elemento inserido no tipo (“concentração de 6 ou mais decigramas 
de álcool por litro de sangue”) estava a exigir prova técnica adequada à sua 
demonstração. O tipo penal foi reescrito em 2012. A referência à quantidade 
de álcool por litro de sangue saiu do caput do artigo e foi para o inciso I, do 
novo parágrafo primeiro. Assim:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro 
de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro 
de ar alveolar; ou
II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração 
da capacidade psicomotora.

23 Cf. nota 19, op. cit., p. 2. 
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A principal questão é que sem o risco de dano a terceiro ou, como na 
redação anterior do mesmo dispositivo, exposição de outrem a “dano poten-
cial” – sempre interpretado pela melhor doutrina como perigo concreto – não 
há nenhuma justificativa plausível para a incriminação da conduta. Em outras 
palavras, não há razão para o direito penal se intrometer no assunto, até por-
que a mesma conduta já constitui infração administrativa. E mais, se alguém, 
mesmo tendo ingerido álcool – ou “substância de efeitos análogos” – conduz 
o “veículo automotor” na via pública até o seu local de destino sem infringir 
uma única regra de trânsito, mantendo-se rigorosamente dentro dos limites 
do risco autorizado, como lhe atribuir a prática de qualquer infração, penal 
ou administrativa, apenas por ter feito uso de substância psicoativa? Somente 
o ideal da abstinência pode explicar a ingerência do Estado nessa situação. 
Apenas o risco de dano, com a exposição de alguém a esse perigo concreto, 
pode justificar qualquer tipo de sanção nesse caso. De todo modo, o direito 
administrativo está mais capacitado a lidar com os casos de direção de veículo 
sob o efeito de álcool e sem vítima, mostrando-se mais eficazes as medidas 
extrapenais, a fiscalização, as sanções de retenção do veículo, de recolhimento 
do documento de habilitação ou mesmo a cassação do direito de dirigir. 

Além de ilusória, a meta da abstinência é moralista. Como todo cruza-
do moral, o legislador penal em matéria de drogas quer impor ao próximo 
seus próprios valores e escolhas individuais – e sempre, é claro, pelo bem do 
outro, ainda que contra sua vontade. No caso das drogas rotuladas de ilícitas, 
a simples posse, seja para consumo pessoal ou mesmo compartilhado, como 
também o plantio para esse tipo de consumo, é conduta que não ultrapassa a 
esfera privada, seja essa individual ou coletiva, representada esta pelo círculo 
de relações sociais entre consumidores. É um absurdo punir como tráfico a 
conduta de ceder a outro consumidor, seja este ou não da esfera de relação 
íntima do cedente, um cigarro de maconha – ou um simples trago no cigarro. 
A incriminação de conduta autolesiva é injustificável, porque não viola direito 
de terceiros, é delito sem vítima. Trata-se, como recorda Salo de Carvalho24, 
daquilo que Luigi Ferrajoli chamou de “confusão pré-moderna antissecular 
na qual as normas penais ocupam funções propagandísticas ou pedagógicas”. 
Ação sujeita a julgamento do tipo moral não pode ser sancionada pelo direito. 
Uma significativa parcela da população faz uso recreativo ou ritual de drogas 
como a maconha e outra significativa parcela, entre os não usuários, não vê esse 
comportamento como socialmente problemático. Apresento aqui as mesmas 
questões que já havia colocado a propósito da criminalização do aborto, porque 
perfeitamente aplicáveis ao problema do consumo de substâncias psicoativas 
denominadas de ilícitas25:

24 CARVALHO, Salo. A política criminal de drogas no Brasil (Estudo Criminológico e Dogmático 
da Lei 11.343/2006). 5 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 162.

25 RAMOS, Beatriz Vargas. O “superdireito penal” não é direito. In: Revista Jurídica Consulex. 
Brasília/DF, Ano XII, nº 278, p. 38-39, 15 de agosto de 2008.



26

Quando a incriminação de um comportamento deixa de corres-
ponder à opinião de uma grande massa de cidadãos, desaparece a 
justificativa democrática para a manutenção da lei. Se, por hipótese, 
ainda que absurda, o cumprimento geral do preceito penal fosse 
possível por qualquer razão, poder-se-ia falar em mais justiça para 
todos os envolvidos? Os efeitos de um suposto acatamento absoluto 
à lei penal seriam positivos em todos os casos? Haveria apenas uma 
minoria prejudicada?

3. VIOLÊNCIA DO SISTEMA DE CONTROLE PENAL
Quem buscar projetos de lei nos sites oficiais26 do Senado e da Câmara 

dos Deputados, com o argumento “Lei 11.343/2006”, vai encontrar mais de 
30 proposições de modificação da Lei de Drogas em vigor – a maioria para 
tornar o tratamento penal ainda mais severo, na via da supressão de direitos 
do acusado e do aumento das penas. Considerando-se o período que tem 
início com a entrada em vigor da Constituição de 1988 até o presente, essa 
parece ser a legislatura (quinquagésima quinta – 2015-2019) mais empenhada 
no desmanche do chamado Estado Democrático de Direito. A maioria dos 
parlamentares tem demonstrado grande disposição para o desmantelamen-
to do conjunto de garantias constitucionais conferidas ao acusado e para o 
endurecimento do tratamento penal em geral, como, por exemplo, se viu na 
votação da PEC da maioridade. Reativa aos clamores da opinião pública – ou 
da opinião “publicada” – e às campanhas midiáticas em favor da “linha dura”, 
orienta-se pelo senso comum a respeito do crime e da criminalidade e, nesse 
ponto, a rigor, não difere das legislaturas anteriores. Esses comentários gerais 
decorrem de observação pessoal e, claro, simplificam uma questão complexa 
como é a atividade legislativa. Uma análise sistematizada – que autorize infe-
rências seguras sobre as decisões e as representações sociais dos membros do 
Congresso Nacional – demandaria pesquisa e metodologia compatível com 
o problema proposto e os recortes efetuados. As conclusões podem ser muito 
distintas se, por exemplo, o interesse da pesquisa for o de examinar as posições 
do parlamento brasileiro atual sobre as ações da famosa operação “Lava-Ja-
to”. Na sexta edição da “Radiografia do Novo Congresso” (2015-2019),27 o 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), conclui que o 
Congresso eleito em 2014, “renovado em 46,59% na Câmara e em 81,48% em 
relação às vagas em disputa no Senado, é pulverizado partidariamente, liberal 
economicamente, conservador socialmente, atrasado do ponto de vista dos 
direitos humanos e temerário em questões ambientais”. Enfim, tomando em 

26 Para a pesquisa no Senado, <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias>. Para 
a pesquisa na Câmara: <http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimpli-
ficada>.

27 Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP. Radiografia do Novo Congresso 
– Legislatura 2015-2019. Brasília/DF, dez. 2014. Disponível em: <http://www.diap.org.br/
index.php/publicacoes/finish/41-radiografia-do-novo-congresso/2883-radiografia-do-novo-
-congresso-legislatura-2015-2019-dezembro-de-2014>. Acesso em: 18 jul. 2017.
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consideração a disposição majoritária, ao menos entre os números de projetos de 
lei apresentados nas duas Casas, de tornar mais rigorosa a legislação penal sobre 
drogas, em explícita adesão ao modelo proibicionista, é de se supor que a própria 
Lei de Drogas de 2006 não fosse aprovada nessa legislatura. Nesse contexto, 
ficam muito reduzidas as expectativas de descriminalização do uso de drogas 
por decisão do Congresso Nacional – nenhuma chance de descriminalização 
das atividades de produção e distribuição de drogas hoje consideradas ilícitas.

Tramitam atualmente no Congresso Nacional projetos de caráter anti-
proibicionista, como o PL nº 7.270/2014, do deputado Jean Wyllys, apensado 
ao PL nº 7.187/2014, do deputado Eurico Júnior, e o PLS nº 115/2017, no 
Senado. O primeiro regula a “produção, a industrialização e a comercialização 
de Cannabis”, de seus produtos e derivados. O PLS nº 115/2017 foi apresentado 
pelo senador Valdir Raupp, encampando sugestão constante do caderno de 16 
propostas28 de lei do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM e 
da Pastoral Carcerária Nacional, com o apoio de mais de 70 entidades, órgãos, 
organizações, coletivos e grupos de pesquisa, entre estes, o Centro de Estudos 
de Desigualdade e Discriminação – CEDD da Universidade de Brasília. Entre 
outras alterações propostas, a ideia é abolir o crime de porte para consumo de 
droga – revogação pura e simples dos arts. 28, 29 e 30, da Lei nº 11.343/2006. 
Para a configuração do tráfico (art. 33, da mesma Lei), o projeto insere a exi-
gência da comprovação da “finalidade comercial”.

O panorama internacional, consideradas as democracias ocidentais, é 
favorável à política de redução dos danos diretos ou colaterais provocados 
pelo proibicionismo. O porte de droga para consumo pessoal não é crime 
na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, no Chile, no Equador, no Paraguai e 
no Peru – Bolívia, Paraguai e Venezuela estabelecem tratamento obrigatório 
para o usuário. É permitido o cultivo limitado de cânabis no Chile. Na Co-
lômbia, o parlamento aprovou o uso medicinal da mesma planta, em 2014. 
Na Argentina, a Suprema Corte considerou inconstitucional a incriminação 
do porte de droga para uso próprio. México, Costa Rica e Jamaica também 
estabeleceram uma política mais branda em relação ao uso. O Uruguai foi mais 
longe, optou pela legalização da produção, da distribuição e do consumo da 
maconha. A legalização do comércio da maconha acorreu também em quatro 
estados norte-americanos, Alaska, Colorado, Oregon e Washington – outros 29 
estados descriminalizaram o porte da mesma substância, para uso recreativo ou 
medicinal. O Canadá regulou a produção e a distribuição medicinal e caminha 
para a descriminalização do consumo. Na Europa, há variações no tratamento 
legal conferido ao porte e ao uso de droga, mas a tendência geral é de tole-
rância em relação à pequena quantidade para uso pessoal ou despenalização 
da conduta. A legislação espanhola não incrimina, mas proíbe o consumo de 

28 IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Caderno de Propostas Legislativas: 
16 medidas contra o encarceramento em massa. 2017. Disponivel em: <https://www.ibccrim.
org.br/medidas-sistemapenal2017>. Acesso em: 28 jun. 2017.
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Cinco lustros. Um quarto de século. Cinco quinquênios. Uma geração de 
juristas. Muitas vidas. Muitas perdidas. Muitas ganhas. Em um país onde, 

em tempo de paz, se mata mais do que em muitas guerras, 25 anos 
significam muito mais do que, por exemplo, um europeu imaginaria. A 

transformação da vida nesse período foi muito significativa. 

Os vinte e cinco anos de IBCCRIM têm um significado marcante para 
os primeiros sócios. Tempos românticos aqueles de uma salinha alugada 

na Rua Tabatinguera; de uma única funcionária a secretariar, pagar contas, 
cobrar e receber; de um computador cedido por alguém para confecção 

dos primeiros boletos de pagamento; de mesa e cadeiras antigas (ninguém 
lembra de onde elas vieram) para um Instituto recém-fundado. A sede 
era tão apertada que, em dias de reunião, pedíamos à única funcionária 

que fosse ao banco, pois sua cadeira era necessária para alguém utilizá-la. 
Quem imaginaria que o sonho dos fundadores seria cumprido?
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