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15

NOTAS DO AUTOR

Este livro possui a finalidade precípua de levar ao leitor, com uma 
linguagem simples, clara e objetiva, detalhes sobre o palpitante tema 
“Tráfico e uso ilícitos de drogas: atividade sindical complexa 
e ameaça transnacional”.

Aborda com clareza temas ligados ao tráfico e uso ilícitos de drogas, 
condensando longos estudos desenvolvidos no Brasil e na Argentina. 

Reproduz a experiência de quem trabalhou há mais de uma 
década na prevenção e repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, 
no combate sistemático a crimes de homicídios e outros correlatos 
e na realização de incisivas e destacadas operações policiais de inter-
venção qualificada em Minas Gerais, com atuações simultâneas em 
vários estados da Federação.

Como Delegado de Polícia, participou das investigações dos 
crimes de maior repercussão na cidade de Teófilo Otoni-MG e região, 
com elevado índice de esclarecimento da autoria dos delitos. 

Como Delegado-Regional em Governador Valadares, defla-
grou grandes operações policiais de repressão qualificada ao crime 
organizado, a exemplo das operações Refugiados, São Geraldo, Momo, 
Pelicano, Ratoeira, Carmelo, Assepsia e outras, com a desarticulação de 
quadrilhas criminosas que assustavam a população. 

Na Chefia do 2º Departamento de Polícia Civil, com sede em 
Contagem, desenvolveu várias ações policiais de combate ao crime 
organizado em Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Ibirité e 
Juatuba, dando uma nova identidade para a Polícia Civil de Minas 
Gerais, de onde saiu para assumir a Superintendência de Investigação 
e Polícia Judiciária de Minas Gerais, em 19 de setembro de 2012. 
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Como Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, 
procurou empreender uma filosofia de trabalho, com escolha de 
profissionais qualificados para o eficaz desempenho das atividades 
meio e fim da Polícia Civil. 

No início enfrentou algumas dificuldades, pois a desconfiança 
era previsível, pois estava assumindo a Pasta Finalística da PCMG, um 
profissional que vinha do interior - Vale do Mucuri e Vale do Rio 
Doce -, mas o tempo passou e felizmente se incumbiu de mostrar os 
valores e o perfil de alguém predestinado ao sucesso. 

Neste contexto, teve que trabalhar muito e se apresentar ao povo 
os traços de um Administrador Público, gestor obstinado, professor da 
área jurídica, de visão holística, e diferente, para provar que tinha uma 
boa dose de experiência ao longo dos 28 anos de serviços dedicados a 
Segurança Pública de Minas, mesclando viés operacional e acadêmico. 

Tudo foi acontecendo, paulatinamente, no exato tempo de Deus. 
O convite para assumir a Superintendência de Investigação e 

Polícia Judiciária, nasceu, acredita-se, por mérito, pois o que sempre 
o moveu na carreira foi o seu espírito de homem público, juncado 
de responsabilidade ética, impregnado com todas as características de 
uma boa Administração Pública. 

Na gestão da Superintendência de Iinvestigação e Polícia Judici-
ária, uma irrefutável Agenda Positiva, com a deflagração de inúmeras 
ações de repressão qualificada em Minas, algumas com repercussão 
internacional, tudo fruto de uma equipe coesa e compromissada com 
a Institutição Policial.

A desarticulação de uma quadrilha organizada que vendia vagas 
do Curso de Medicina em Minas e em alguns estados do Sudeste, e 
ainda cometia fraude no ENEM no Brasil. 

A prisão de uma médica em São Paulo, acusada de mandar contar 
o pênis de um ex-noivo, acusado de tê-la deixado no altar de uma 
Igreja, frustrando assim, um casamento muito esperado. Este fato ga-
nhou repercussão nos EUA, REINO UNIDO, QUENIA, CHINA, 
BUENOS AIRES, e noutros países.

As ações cirúrgicas de repressão a grandes quadrilhas de ataques 
a explosões de CAIXAS ELETRÔNICOS em Minas Gerais, com 
prisões de autores e permanente monitoramento dessas quadrilhas, 
mormente no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro. As grandes 
apreensões de drogas em Minas. Em 2013 foram apreendidas mais de 
quatro toneladas de drogas no Estado. As Operações da Polícia Civil, 
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denominadas LEGALIDADE I e II, com a prisão de aproximadamente 
800 autores de crimes violentos em Minas. 

A Operação Mais Segurança, implantada de forma inédita em 
Minas Gerais, com a intensificação das prisões e abordagens nas festi-
vidades do final do ano de 2013. Um ônibus da PCMG, base-móvel, 
foi colocado na Praça 7, em Belo Horizonte. A prisão dos acusados de 
assassinar um jornalista em Ipatinga/MG, fato que chamou a atenção 
de Organismos Internacionais. 

O Planejamento estratégico para a Copa das Confederações e 
Copa do Mundo 2014, para as ações da Polícia Civil em Minas, re-
presentando um percentual em torno de 90% das ações vinculadas à 
SIPJ. Foi realizado um estudo para enfrentar a VULNERABILIDADE 
DAS DIVISAS ABERTAS EM MINAS GERAIS, com abordagem 
nas zonas limítrofes com outros estados, cujo estudo foi encaminhado 
ao Ministro da Justiça. 

A implantação da 5ª Delegacia Regional de Nova Serrana e 
apresentação de estudos para a implantação de outras Unidades Po-
liciais em pontos estratégicos, visando descentralizar a prestação de 
serviço da Polícia Civil. 

A importante produção normativa sobre assuntos relevantes, 
em especial na prevenção de desvios de conduta e uniformização 
de procedimentos em Minas Gerais, o que culminou com a Conso-
lidação de Atos Normativos, Edição Comemorativa 2013, trabalho 
prefaciado pelo então Corregedor-Geral da Polícia Civil de Minas, 
Dr. Renato Patrício Teixeira:

“ As raízes profundas de uma árvore indicam sua fortaleza e 
seu vigor. As origens desse valente ser humano, Delegado de Polícia, 
mestre e doutrinador, também revelam seu aguerrido pendor para 
o estudo, para o labor e para a incansável prestação de segurança 
pública nas Minas Gerais. O autor nasceu e se criou em Teófilo 
Otoni, onde angariou o respeito e a admiração de seus pares e das 
demais autoridades públicas com que trabalhou, de forma especial, 
conquistando o apreço dos discentes que tiveram a honra de com 
ele aprender o exato sentido da legalidade, do direito e da justiça. 
Como Superintende de Investigações e Polícia Judiciária da Polícia 
Civil de Minas Gerais, demonstrou sua preocupação em disciplinar 
matérias afetas às atividades de polícia judiciária, objetivando oti-
mizar, ainda mais, o serviço prestado pela Instituição. Sempre pau-
tado nos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, o  
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Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária da PCMG edita 
esta Consolidação Normativa da SIPJ - 2013 - Edição Comemora-
tiva - dotando os profissionais da Polícia Civil de Minas Gerais dos 
instrumentos legais hábeis para realizarem, com segurança jurídica e 
eficiência pragmática, suas atribuições constitucionais. A sapiência e 
a disposição desse digno Delegado de Polícia são corroboradas por 
mais esta iniciativa didática que, indubitavelmente, contribui para 
se disciplinar e aprimorar práticas de polícia judiciária. Dessa feita, 
agracia a Instituição Polícia Civil de Minas Gerais com a notável 
coletânea. Orgulhoso, apresento o mais novo fruto do talento do 
Delegado de Polícia Jeferson Botelho”. 

Renato Patrício Teixeira Corregedor Geral de Polícia Civil de 
Minas Gerais

O rigoroso cumprimento do Acordo de Resultados numa in-
sofismável filosofia de Administração Gerencial também não passou 
despercebido. A meta estipulada para a Policia Civil foi sempre cum-
prida na sua inteireza. 

A escolha e nomeação de Chefes de Departamentos, Delegados 
Regionais e Inspetores foi sempre tratada com muito critério, ver-
dadeiros gestores que dignificaram a POLÍCIA CIVIL DE MINAS. 
Em 2014, as apreensões de drogas mereceram destaque. Grandes ações 
operações têm sido realizadas no estado, com destaque interestadual. 

A maior Operação Policial da história da Polícia Civil de Mi-
nas, deflagrada no dia 05 de junho de 2014, vésperas na Copa do 
Mundo, com a prisão de 704 autores de crimes violentos em Minas 
Gerais, além da apreensão de um verdadeiro arsenal de armas de fogo. 
A criação do NAVCRAD - Núcleo de Atendimento a vítimas de 
Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, depois de ter participado 
de várias reuniões na Comissão de Segurança Pública da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 

A criação da Delegacia Especializada de Proteção a Animais 
também causou grandes elogios à iniciativa da Polícia Civil. Assim, 
a proteção dos direitos difusos sempre apareceu na ordem do dia na 
mesma velocidade em que surgem novos bens jurídicos a proteger, na 
linha filosófica de tutela vertical e horizontal dos direitos humanos. 

Em 2015 um final de ciclo, motivado por uma ruptura abrup-
ta. Uma nova bandeira política de visão neocoronelista assume as 
rédeas da direção. E Deus quis proteger e livrar o Seu filho de uma 
onda de incertezas. 

MIOLO_Trafico_021216_Leticia.indd   18 12/12/16   17:40



19

Como se afirmou, o início se deu em meio às trevas e turbu-
lências de um País de exceção, que tentava se afirmar e se libertar 
dos porões da ditadura, e aqui, finalmente, depõe suas armas, não 
de forma pusilânime, mas em face de um caráter irremovível que 
não se coaduna com velhos hábitos e não se curva diante de uma 
imensidão de raios obscuros que contaminam o Brasil, marchando 
a frente da Tropa, uma enxurrada impregnada de corrupção e adep-
tos a desmandos, tudo às vistas do poder dominante que insiste na 
omissão e leniência, funcionando como elo inseparável do descaso e 
da subversão dos valores morais. 

Esta obra ainda está alicerçada na prática docente, fundada na boa 
didática, em função das aulas ministradas nas Faculdades FENORD, 
DOCTUM e UNIPAC-TO, em Teófilo Otoni-MG.

Escreve-se esta obra, após atuar no ensino superior como do-
cente nas disciplinas de Direito Penal, Processo Penal, Teoria Geral 
do Processo, Instituições de Direito Público e Privado e Legislação 
Especial, Direito Penal Avançado e ainda de publicar mais de cinquenta 
artigos em Revistas e Sites Jurídicos.

Discorre-se sobre as três políticas de enfrentamento às drogas – 
prevenção, repressão e tratamento, ancorado nas teorias respectivas e 
na vasta experiência adquirida, ao ministrar palestras em várias escolas 
de todos os níveis de ensino, igrejas, centros comunitários e faculda-
des, sobre temas ligados à prevenção a drogas, retratos da sociedade 
brasileira e segurança pública numa visão do direito penal moderno 
e crime organizado. A participação em várias entrevistas de televisão, 
inclusive em rede nacional, sempre abordando temas jurídicos, so-
bretudo voltados para o combate ao tráfico ilícito de drogas, também 
contribuiu para a construção deste trabalho.

A obra abrange, inicialmente, a evolução histórica das drogas 
e da legislação no mundo. A seguir são mencionados: as principais 
drogas usadas e comercializadas; o enfrentamento ao narcotraficante 
e ao usuário de drogas no Brasil e na Argentina; as medidas de des-
capitalização do crime organizado; a delação premiada; a teoria da 
insignificância quanto à posse para uso pessoal de drogas; os princípios 
da alteridade e da secularização; os centros de recuperação de depen-
dentes químicos e, ao final, apresenta propostas de atuação conjunta 
entre Brasil e Argentina no combate às drogas.

Este manual tem a pretensão de agradar e instruir o leitor, 
por meio de uma abordagem teórica consistente, aliada à prática  
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adquirida mediante uma atuação vigorosa na grandiosa Polícia Civil 
de Minas Gerais. 

Reflete uma visão doutrinária, associada à prática didática e a 
uma sólida visão pragmática da vida e da realidade, almejando pro-
porcionar crescimento intelectual e prático ao leitor. 

Um resumo de uma trajetória focada e perseguida com extrema 
devoção. Reafirma-se, um homem predestinado ao sucesso. 

Um escolhido por Deus para trilhar caminhos movediços, mas 
ao final tinha a certeza que seria um vencedor. 

A história foi escrita. Agora sob a proteção de Deus, ninguém 
apaga. Corpo, alma e coração a serviço da Segurança Pública de 
Minas Gerais. 

Respeitosamente,

Jeferson Botelho Pereira
Delegado Geral de Polícia Civil
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vidas perdidas, enfi m, as drogas, com seu poder devastador, invadiram a 
nossa nação. Essa, no entanto, não é somente uma realidade brasileira, 
pois o mundo, de uma forma geral, está perdendo a guerra con-
tra talvez aquilo que pode ser considerado como o mal do 
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and roll, cresceu de forma assustadora, e hoje 
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de fundamental importância para aqueles que querem conhecer e se apro-
fundar sobre o assunto. Da minha parte, só tenho a agradecer pelo esforço 
do meu querido amigo Jeferson Botelho, que, após incontáveis horas de 
estudo e dedicação, trouxe a público esse texto de incrível qualidade.”
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de Polícia, participação no Livro Co-
mentários ao PLS nº 236/2012, Edi-
tora Impetus, participação no Livro 
Atividade Policial, 6ª Edição, Autor 
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