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RESUMO
Este artigo volta-se a demonstrar que a Lei 11.343/2006, ao estabelecer critérios para diferenciar o traficante
do usuário de drogas, no artigo 28, § 2º, acabou por confirmar a seletividade existente no direito penal
brasileiro. Para isso, foram estudadas as finalidades declaradas, e não declaradas, e a seletividade do direito
penal. Num segundo momento foram analisados os artigos da Nova Lei de Drogas que criminalizam as
condutas referentes ao uso e ao tráfico de drogas. Por fim, após estudo do processo de criminalização das
drogas, verificado o estereótipo do traficante no Brasil, bem como analisadas as legislações brasileiras que
versaram sobre o tráfico e consumo de drogas, foram identificadas, no artigo 28, parágrafo 2º, da lei
11.434/06, as expressões que levam à conclusão de que tal dispositivo é seletivo. Para tanto, além da
doutrina brasileira, foi utilizada uma recente pesquisa realizada pela Universidade de Brasília e pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro a respeitos do tema.
PALAVRAS-CHAVES: LEI DE DROGAS; SELETIVIDADE PENAL; CRIMINALIZAÇÃO DA
MISÉRIA.

ABSTRACT
ABSTRACT
This article turns to show that the Law 11.343/2006, to establish criteria to differentiate the drug dealer and
the drug, Article 28, § 2, finally confirming the selectivity of existing criminal law in Brazil. For this, we
studied the stated purposes, and not declared, and the selectivity of the criminal law. In a second step we
analyzed the articles of the New Drug Law that criminalize conduct regarding the use and trafficking of
drugs. Finally, after studying the process of criminalization of drugs, found the stereotype of the drug dealer
in Brazil and analyzes the Brazilian laws which relate to the trafficking and consumption of drugs, were
identified in Article 28, paragraph 2, of Law 11,434 / 06, the expressions that lead to the conclusion that
such a device is selective. For this, besides the Brazilian doctrine, we used a recent survey conducted by the
University of Brasilia and Federal University of Rio de Janeiro on the subject.
KEYWORDS: KEYWORDS: DRUG LAW, CRIMINAL SELECTIVITY; CRIMINALIZATION OF
MISERY.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que a Nova Lei de Drogas, Lei nº 11.434/2006, ao
estabelecer, no artigo 28, parágrafo 2º, os critérios que o juiz deve observar para diferenciar o traficante de
drogas do usuário, autoriza, de maneira expressa, o uso seletivo do direito penal.

Para isso, num primeiro momento, foi feito um pequeno estudo, por meio da doutrina que estuda a
dogmática penal e da criminologia crítica, sobre as finalidades e a seletividade do direito penal.

Após destacar as finalidades declaradas e não declaradas do direito penal, bem como verificar se este ramo
do direito atua de maneira seletiva e desigual em nossa sociedade, foi estabelecida a diferença entre usuário e
traficante de drogas, com base nas condutas tipificadas na Nova Lei de Drogas.

Após um breve relato sobre o processo de criminalização das drogas, importante para compreender porque o
legislador pune tão severamente o tráfico e permite um tratamento penal mais brando para o consumidor de
drogas, foi analisado o estereótipo do traficante de drogas no Brasil, o que foi feito em conjunto com a
exposição das antigas legislações nacionais sobre o assunto.

Por fim, foram identificadas, no artigo 28, parágrafo 2º, da lei 11.434/06, as expressões que levam à
conclusão de que tal dispositivo é seletivo e, para melhor fundamentar tal conclusão, foi utilizada uma
pesquisa feita pela UNB e pela UFRJ, entre março de 2008 e julho de 2009, no Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro e do Distrito Federal.

 

2 OS FINS E A SELETIVIDADE DO DIREITO PENAL

As finalidades (declaradas) do direito penal são umas das primeiras lições ensinadas na disciplina “direito
penal parte geral”. Ao iniciar o estudo desta matéria o aluno aprende que “a função primordial desse ramo da
ordem jurídica radica na proteção de bens jurídico-penais – bens do Direito – essenciais ao indivíduo e à
comunidade”.[1]

A partir daí o estudo do direito penal é orientado, basicamente, pelo Código Penal e pela doutrina, que
pouco se distancia do Estatuto Repressivo, tratando apenas de interpretar seus conceitos.
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Desta maneira, pouco se discute a respeito da seletividade penal, tão importante para se compreender o
processo de criminalização de determinadas condutas, bem como para possibilitar a crítica a algumas normas
penais, entre elas, a que diferencia o usuário do traficante de drogas, contida no artigo 28, da Lei n. 11.343/
06.

 

2.1  AS FINALIDADES DO DIREITO PENAL

Nas palavras de Fragoso:

A função básica do Direito Penal é a defesa social. Ela se realiza através da chamada
tutela jurídica: mecanismo com o qual se ameaça com uma sanção jurídica (no caso,
a pena criminal) a transgressão de um preceito, formulado para evitar dano ou perigo
a um valor da vida social (bem jurídico). Procura-se assim uma defesa que opera
através da ameaça penal a todos os destinatários da norma, bem como pela efetiva
aplicação da pena ao transgressor e por sua execução[2].

A doutrina majoritária nos ensina que a finalidade do direito penal é proteger os bens jurídicos essenciais à
sociedade que não podem ser tutelados por outros ramos do direito. E, sendo um direito igual para todos,
protege os cidadãos de maneira igualitária, bem como deve ser aplicado, de maneira igual, a todos que
violarem suas normas, ou seja, todo sujeito que praticar um crime receberá o mesmo tratamento penal, será
submetido a um processo e, ao final, se condenado, sofrerá os rigores da sanção penal[3].

Assim, desde o primeiro contato com a dogmática penal, o que se aprende é que o direito penal é o ramo do
direito indispensável para a proteção da sociedade, e dos cidadãos, contra a prática de crimes.

Entretanto, se ultrapassarmos o entendimento dominante na doutrina brasileira de que a função do direito
penal é a “defesa de bens jurídicos”, poderemos compreender os motivos pelos quais as sanções do direito
penal são aplicadas, em sua maioria, a um determinado grupo social e não a todos aqueles que cometem um
infração penal.

Ao fazer referência à função social do sistema penal, Zaffaroni e Pierangeli afirmam que o sistema penal tem
a função de criminalizar, seletivamente, os marginalizados, e também:

(...) quando os outros meios de controle social fracassam, o sistema não tem dúvida
em criminalizar pessoas dos próprios setores hegemônicos, para que estes sejam
mantidos e reafirmados no seu rol, e não desenvolvam condutas prejudiciais à
hegemonia dos grupos a que pertencem, ainda que tal fenômeno seja menos
freqüente (criminalização de pessoas ou de grupos contestadores pertencentes às
classes média e alta). Também, em parte, pode-se chegar a casos em que a
criminalização de marginalizados ou contestadores não atenda a nenhuma função em
relação aos grupos a que pertencem, mas unicamente sirvam para levar uma sensação
de tranqüilidade aos mesmos setores hegemônicos, que podem sentir-se inseguros
por qualquer razão (geralmente, por causa da manipulação dos meios massivos de
comunicação)[4].

As funções trazidas por Zafforni e Pierangeli são chamadas por parte da doutrina de funções “não
declaradas” do direito penal. Na verdade, o direito penal tem a finalidade, não declarada, de proteger os
interesses sociais das classes dominantes e, também, contribui para a reprodução dessa relação[5].

Neste mesmo sentido são as palavras de Thompson, para quem “numa sociedade complexa, e hierarquizada,
dita as leis a classe que dispõe de poder (...) com o propósito político de assegurar a conservação do status
quo sócio-econômico” [6].

Criticando o mito da igualdade, Baratta afirma que o direito penal não defende a todos, bem como não é
utilizado apenas contra ofensas a bens essências, ao contrário, pune de maneira desigual e de modo
fragmentário. Continua sua crítica aludindo que “o status de criminoso é distribuído de modo desigual entre
os indivíduos” e conclui “que o direito penal não é menos desigual do que os outros ramos do direito
burguês, e que, contrariamente a toda aparência, é o direito desigual por excelência”.[7]

A partir do entendimento acima a respeito da real finalidade do direito penal, não ficará difícil perceber quão
seletivo é este ramo do direito.

 

2.2 A SELETIVIDADE PENAL

A partir dos estudos da criminologia crítica percebe-se que o sistema penal funciona de maneira desigual,
selecionando àqueles que sofrerão maior incidência do poder punitivo estatal.

Para isso, o processo de criminalização manifesta-se em dois momentos distintos. Primeiramente cabe ao
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legislador definir quais os bens que serão tutelados pelo direito penal (criminalização primária) e depois, cabe
à polícia, com base em estereótipos, selecionar os indivíduos que serão submetidos a um inquérito policial e,
posteriormente, a um processo penal, cabendo ao juiz exercer a mesma seletividade (criminalização
secundária). [8]

O processo de criminalização primária e secundária “opera-se nos campos da quantidade e da qualidade” [9].
Segundo Bissoli Filho, a seletividade quantitativa “diz respeito ao número de condutas rotuladas como
criminosas e ao de autores em relação aos quais são atribuídas a condição de criminoso”. Já a seletividade
qualitativa relaciona-se com a não inclusão de todas as condutas socialmente nocivas como criminosas, bem
como deixa abranger todas as condutas e pessoas criminosas[10].

Desta forma, a seletividade do sistema penal acaba por criar as denominadas cifras ocultas e as cifras
douradas da criminalidade, fazendo, no primeiro caso, com que muitos crimes e/ou muitos autores de crimes
não sejam investigados e/ou processados, ou, quando se trata da cifra dourada, com que algumas classes
sociais sejam praticamente excluídas do processo de criminalização, que recairá sobre as camadas sociais
mais frágeis[11].

A percepção de que o direito penal é seletivo e desigual, entretanto, não existe apenas na sociedade atual, ao
contrário, Rusche e Kirchheimer, ao estudarem a estrutura social, a estrutura do trabalho e as formas de
punição, ao longo da história, afirmam, por exemplo, que a transição para o capitalismo, nos séculos XIV e
XV, fez surgir leis penais mais duras dirigidas ás classes subalternas, além disso, a “burguesia urbana
emergente” tinha como principal preocupação a criação de uma lei específica para regular os crimes
praticados contra a propriedade.[12]

Percebe-se que o direito penal, já nos séculos acima mencionados, era mais rigoroso com as classes sociais
menos favorecidas economicamente, além disso, a tutela penal dos crimes contra a propriedade manifestava
o interesse da burguesia em defender seu patrimônio.

A realidade brasileira não está muito diferente. Atualmente, o maior número de pessoas encarceradas cumpre
pena pela prática dos “crimes contra o patrimônio”, principalmente, os tipificados como roubo e furto,
previstos nos artigos 157 e 155, respectivamente, do Código Penal[13].

Mas, em que pese o poder punitivo do Estado recair em sua grande maioria sobre os “crimes patrimoniais”,
outra infração penal concorre para que o índice de encarceramento no Brasil fique entre os dez maiores do
mundo[14]. Trata-se do tráfico de drogas, responsável atualmente pela segunda maior incidência de presos
no sistema penitenciário nacional[15].

A verificação de que os crimes contra o patrimônio, nas modalidades de furto e roubo, são os de maior
incidência nas condenações judiciais, contribui para o entendimento de que a seletividade penal é uma
realidade no Brasil, como será visto posteriormente.

Ultrapassada a análise dos tipos penais que conduzem à grande maioria das condenações criminais no Brasil,
cabe verificar “quem” está preso atualmente no Brasil, o que certamente levará à conclusão de que a
seletividade, por meio da criminalização secundária, também é real.

Nas palavras de Vera Regina P. Andrade[16], “a clientela do sistema penal é composta, ‘regularmente’, em
todos os lugares do mundo, por pessoas pertencentes aos mais baixos estratos sociais” e, conclui, que isso “é
resultado de um processo de criminalização altamente e seletivo e desigual de ‘pessoas’ dentro da população
total, às quais se qualifica como criminosos”.

A partir destes breves comentários sobre as finalidades e sobre a seletividade do direito penal, ficará mais
fácil compreender como a Lei 11.434/06 se mostra seletiva quando diferencia o usuário do traficante de
drogas, bem como o poder judiciário acaba por ampliar essa seletividade no momento em que, na prática,
define essa diferenciação.

 

3 O USUÁRIO E O TRAFICANTE DE DROGAS NA LEI 11.343/2006

A Lei 11.343/2006, conhecida por “nova lei de drogas”, substitui no ordenamento jurídico brasileiro a Lei
6.368/76 e, entre outras alterações, trouxe mudanças significativas com relação ao tratamento dado ao
usuário e ao traficante de drogas.

Com relação ao consumo de drogas, previsto no artigo 28, a maior polêmica trazida pela doutrina, sem
dúvida, gira em torno da descriminalização ou não desta conduta, tendo em vista que dentre as sanções
previstas na lei para serem aplicadas ao usuário de drogas não há previsão de imposição de pena privativa de
liberdade, contrariando a definição legal de crime prevista no artigo 1º, da Lei de Introdução ao Código
Penal[17].
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Apesar do tratamento mais brando para o usuário, o tráfico de drogas passou a ser punido com mais rigor,
pois a pena mínima para tal conduta, de acordo com o artigo 33, caput, passou a ser de 05 (cinco) anos de
reclusão.

Feitas essas considerações, será estabelecida a diferença entre consumidor e traficante de drogas, com base
na Lei nº 11.343/2006.

3.1 O USUÁRIO DE DROGAS

O uso de drogas está disciplinado no artigo 28, da Lei 11.343/2006, que considera usuário aquele que
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também recebe o mesmo tratamento penal que o usuário aquele que, 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 (art. 28, § 1º).

Para o usuário, ausente a previsão de pena privativa de liberdade, poderá o juiz aplicar uma advertência
sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade ou uma medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, incisos I a III).

Com relação à identificação do usuário, pela redação do § 2º, do mesmo artigo 28, cabe ao juiz verificar se a
droga encontrada em seu poder se destinava a uso pessoal ou não. Para tanto, deverá analisar a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Destacamos o local e as circunstâncias sociais e pessoais do agente, no trecho acima, para chamar a atenção
do leitor, desde agora, para a seletividade desta norma penal.

Em que pese a lei determinar que caberá ao juiz diferenciar o usuário do traficante, na prática, é a polícia que
efetua a prisão (ou o encaminhamento à Delegacia, no caso de uso de drogas, haja vista que não se impõe
flagrante ao usuário) e é o Delegado de Polícia que conduz o inquérito (ou é o responsável pelo Termo
Circunstanciado, no caso de entender que a hipótese é de consumo e não de tráfico), portanto, a
diferenciação começa já na abordagem do sujeito encontrado com droga e no seu encaminhamento à
Delegacia de Polícia.

 

3.2 O TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, é caracterizado pelas seguintes condutas: 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.

Nas mesmas penas incorre quem 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; 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; 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,
segundo o parágrafo primeiro do artigo 33.

A lei equipara ao tráfico, no art. 34, as condutas que consistem em  fabricar, adquirir, utilizar, transportar,
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente,
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aquele que, conforme artigo 37, colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação
destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34, da Lei 11.343/2006,
também tem sua conduta equiparada á do traficante.

Cabe mencionar ainda que as condutas previstas nos artigo 35 e 36 também sofrerão os mesmo rigores
penais destinados ás condutas descritas no artigo 33, caput, e parágrafo primeiro, no art. 34 e no art. 37, ou
seja, no caso se associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos artigos. 33, caput e § 1o, e 34, bem como de associação para a prática reiterada do
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crime definido no art. 36, e nas hipóteses de financiamento ou custeio da prática de qualquer dos crimes
previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da lei drogas, não será permitida a concessão de fiança, sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória e ainda será vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos[18].

Também há restrição ao livramento condicional, que só será concedido após o cumprimento de dois terços
da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico, conforme artigo 44, da Lei 11.343/2006.

É facilmente verificado, pela leitura dos dispositivos legais acima mencionados, que o legislador conferiu ao
usuário de drogas o direito de não ser submetido à pena de prisão e ao traficante, ao contrário, além do
aumento das penas, proibiu a concessão de benefícios que não são restringidos nem mesmo pela lei de crime
hediondos, Lei 8072/90, como, por exemplo, a possibilidade de sursis e de penas restritivas de direitos.

Assim, demonstradas algumas diferenças entre as condutas definidas como uso e tráfico de drogas, cabe a
verificação da seletividade penal no combate às drogas.

 

4 QUEM SÃO OS TRAFICANTES DE DROGAS?

4.1 O ESTEREÓTIPO DO TRAFICANTE DE DROGAS NO BRASIL

Antes de ser avaliado o estereótipo dos traficantes de drogas no Brasil, importante fazer um relato sobre o
processo de criminalização da droga e, a partir daí, mostrar como foi construída a imagem do traficante.

 

4.1.1 Uma breve reflexão a respeito do processo de criminalização das drogas

Rosa Del Omo[19] ensina que nem sempre as drogas foram proibidas, ao contrário, elas sempre fizeram
parte da vida em sociedade. Neste sentido, informa:

Para começar, gostaria de lembrar que as drogas sempre existiram. O que variou foi
o papel que desempenharam e o uso que se fez delas. O ser humano as utilizou com
fins mágicos, religiosos, afrodisíacos, medicinais, bélicos, etc.

Com relação à disputa sobre o “mercado da droga”, expressão que atualmente nos remete aos conflitos (em
grande parte armados) entre os “grandes” traficantes de drogas, principalmente nas favelas das grandes
cidades, cabe mencionar que “as primeiras “guerras” envolvendo a questão das drogas foram disputadas a
favor do livre comércio destas substâncias” [20].  

Zaccone informa que as primeiras “guerras” visando o livre comércio foram as “Guerras do Ópio”, nos anos
de 1839 e 1856, entre a Inglaterra e a China. O ópio era produzido na costa oriental da Índia, produção
fomentada pelos ingleses, e vendido por eles aos chineses.[21]

Após anos de comercialização livre, inclusive com cobrança de impostos sobre determinadas drogas, de
disputa lícita pelo comércio, etc, foi o surgimento de novos interesses econômicos que levou à criminalização
de algumas drogas.

Neste sentido, a criminalização da droga pode ser atribuída à Revolução Industrial, pois a indústria
necessitava de trabalhadores extremamente producentes, com possibilidade de trabalhar 12 (doze) horas por
dia, ou mais, e algumas drogas, como o ópio e seus derivados, por possuírem efeitos letárgicos, acabavam
por prejudicar a jornada de trabalho exigida à época.[22]

A criminalização, portanto, foi decorrência não dos prováveis efeitos prejudiciais da droga para saúde[23] do
homem, mas sim de interesses econômicos: as indústrias necessitavam de funcionários capazes de trabalhar
exaustivamente, por longas jornadas, o que estava sendo prejudicado pelo uso do ópio.

Além dos interesses econômicos, a criminalização também foi relacionada com a necessidade de se criar
estereótipos morais e de se associar o uso de drogas a “grupos perigosos”, marginalizando, assim, as classes
sociais mais pobres e certos grupos étnicos. Segundo Batista[24]:

Nos Estados Unidos, conflitos econômicos foram transformados em conflitos sociais
que se expressaram em conflitos sobre determinadas drogas. A primeira lei federal
contra a maconha tinha como carga ideológica a sua associação com imigrantes
mexicanos que ameaçavam a oferta de mão de obra no período da Depressão. O
mesmo ocorreu com a imigração chinesa na Califórnia, desnecessária após a
construção das estradas de ferro, que foi associada ao ópio. No Sul dos Estados
Unidos, os trabalhadores negros do algodão foram vinculados a cocaína,
criminalidade e estupro, no momento de sua luta por emancipação (...). Estes três
grupos étnicos disputavam o mercado de trabalho nos Estado Unidos, dispostos a
trabalhar por menores salários que os brancos.
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Com o tempo, o discurso médico passou a influenciar o legislador americano e, na década de 60, e a figura
do usuário se distanciou da figura do traficante. O usuário passou a ser visto como um dependente da droga,
que deveria ser submetido a um tratamento médico, e o traficante, por ser criminoso, deveria ser preso
(Ideologia da diferenciação).[25]

Por fim, para terminar esse breve relato sobre a criminalização da droga no cenário internacional, cabe
mencionar que a “guerra contra as drogas” foi declarada, nos Estados Unidos, na década de 70. A partir daí,
o traficante passou a ser visto como “inimigo” e o consumo de drogas passou a ser tratado como questão de
segurança nacional.[26]

Importante destacar que na década de 70 a Guerra da Vietnã deixa clara a existência do consumo de heroína
pelos militares e ex-combatentes norte-americanos, o que serviu para fomentar um discurso geopolítico
contra as drogas. Os Estados Unidos, então, passaram a lutar contra um “inimigo externo”, a favor de um
mundo “livre das drogas”. Neste contexto de “inimigo externo”, foi fomentada, também, a associação da
figura do traficante com os comunistas. A vinculação entre o “inimigo” traficante e o “inimigo” comunista foi
estabelecida por meio dos termos “narcoguerrilha”, “narcoterrorismo” e “narcosubversão”[27].

Importante lembrar que nesta época o “Movimento Lei e Ordem” também contribuiu (e ainda contribui) para
que o crime de trafico de drogas fosse rigorosamente punido nos Estados Unidos da América e serviu
também para reforçar a ideologia da diferenciação.

O Brasil adotou o discurso americano e, em sintonia com os planos de repressão em âmbito internacional, na
década de 70, instituiu, como modelo político-criminal, segundo Carvalho[28]:

(...) a ideologia da Defesa Social (nível dogmático e legislativo), corroborada pela
militarização do controle, através da ideologia da Segurança Nacional (plano da
Segurança Pública), e legitimada pela produção e reprodução do consenso sobre a
“criminalidade” e seus estereótipos com os movimentos de “Lei e Ordem”
(legitimação material).

Na década de 80, especificamente em junho de 1987, em Viena, na Conferência Internacional sobre o Uso
Indevido e o Tráfico de Drogas, a Organização das Nações Unidas (ONU), apresentou o Plano Amplo e
Multidisciplinar de Atividades Futuras em Matéria de Fiscalização do Uso Indevido de Drogas. Esse
encontro foi considerado um marco e nele foi apresentado um conjunto de recomendações “para a futura
definição de políticas de controle de drogas em âmbito nacional”.[29]

Ao lado deste encontro:

(...) e segundo a mesma plataforma internacional, estava-se organizando a
Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e
Substância Psicotrópicas, que seria aprovada em Viena, em dezembro de 1988.
Trata-se de um instrumento sumamente repressivo que visa a desmantelar as
organizações de traficantes, através da extradição e o confisco de seus ativos,
impondo às autoridades dos Estados-partes obrigações específicas ainda não
contempladas pelo direito de cada país.[30]

Com destaque para a grande influência norte-americana no processo de criminalização da droga e,
conseqüentemente, da necessidade de se combater o tráfico interno e internacional, e por meio das
orientações do Tratado de Viena, de 1988, muitos países passaram a adotar um modelo altamente repressivo
de “combate” às drogas.

Ainda na década de 80, cabe lembrar o discurso feito pelo presidente americano Ronald Regan para justificar
a intervenção americana no plano internacional. Segundo Rodrigues, citado por Zaccone, as palavras do
referido presidente foram no sentido de que “comunismo e narcotráfico agiam em conjunto para minar a
democracia e a saúde das populações”. Esse discurso, reforçando a vinculação dos traficantes de drogas com
os comunistas, surgido na década de 70, deu início às políticas de militarização destinadas ao combate do
“narcotráfico” e das “guerrilhas”.[31]

Percebe-se que a criminalização das drogas foi motivada por interesses econômicos e, logo em seguida,
foram criados estereótipos morais e médicos, diferenciando o traficante (visto como inimigo) do usuário.
Visto como um mal social, não foi difícil fomentar o discurso bélico contra o tráfico de drogas ilícitas.

Interessante frisar que a política proibicionista americana tinha como alvo uma faixa seleta da população, que
por ser pobre, já costumava ser vigiada e controlada pelo Estado. Assim, negros (em virtude da cocaína),
chineses (pelo ópio), mexicanos (relacionados com a maconha) e irlandeses (pelo álcool) foram os primeiros
a serem considerados “anormais” e, identificados como grupos que traficavam drogas, passaram ser
controlados sob a justificativa da necessidade do combate ao tráfico[32].

Portanto, que houve (e ainda existe) uma finalidade específica, e não declarada, para que os Estados

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1103



iniciassem o movimento de criminalização e, posteriormente, de combate ao tráfico de drogas. A justificativa
de que as legislações de combate às drogas teriam por objetivo proteger a saúde da sociedade, forma
imediata, e a saúde individual, de maneira mediata, não foi mencionada nos processos acima analisados, pois
não foi a real finalidade da criminalização das drogas.

 

4.1.2 Negros e pobres: os traficantes brasileiros

O Brasil, por muito tempo, não distinguiu as figuras dos usuários e traficantes de drogas. Na verdade, a
criminalização da droga estava prevista no artigo 281 do Código Penal e, segundo o Supremo Tribunal
Federal, a norma penal não criminalizava o consumo de drogas, apenas o tráfico era tido como crime. Só em
1968, por meio do Decreto-Lei 385/68, o artigo 281 do Código Penal foi alterado para estabelecer a mesma
sanção para traficantes e usuários de drogas. Essa alteração colocou fim ao entendimento jurisprudencial que
não entendia ser crime o uso de drogas[33].

Até 1968 o Brasil só criminalizava a conduta do traficante, ou seja, a criminalização do consumo de drogas
foi uma imposição criada no período ditatorial, que tornou o uso tão grave quanto o tráfico de drogas.

Em 1971, com a promulgação da Lei 5.726, o Brasil acolhe a orientação internacional no que diz respeito às
legislações anti-drogas, e passa a diferenciar o usuário/dependente (discurso médico-jurídico) do
traficante[34]. Essa diferenciação restou clara na Lei 6368/76, que previa no artigo 12, as sanções para o
tráfico de drogas e no artigo 16, as sanções para o usuário.

A lei 11.343/2006, que revogou a lei citada acima, mantém a diferenciação, conforme visto no tópico 2 deste
artigo mas, no atual modelo, o usuário não pode ser preso, ao passo que para o traficante o rigor penal é
duríssimo, cabendo lembrar, ainda, que o crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo,
conforme artigo 5º, XLIII, da Constituição da República.

Pode parecer, a princípio, que a nova legislação trouxe benefícios para aqueles que são apenas usuários, pois
o consumo de drogas não pode mais conduzir ninguém ao cárcere. Mas se for feita uma leitura mais crítica
das expressões contidas no artigo 28, da Lei de Drogas, será facilmente verificado que poucas pessoas serão
consideradas simples consumidoras de drogas.

Quando se verifica, então, quais foram os mecanismos de criação de estereótipos de “traficantes”, de
controle punitivo das classes sociais mais baixas, consideradas perigosas, e de repressão bélica ao tráfico de
drogas, percebe-se que aqueles considerados “perigosos”, mesmo que estejam apenas fazendo uso de droga
ilícita, serão submetidos à pena de prisão.

Esse modelo repressivo e seletivo, herdado há anos, ainda está presente no modelo de segurança pública
brasileiro, mesmo diante de novo diploma legal.

A atual lei brasileira anti-drogas pune com muito rigor o traficante que, como será demonstrado, foi
estereotipado pelo Estado, com apoio da mídia, mas que na verdade não passa de um jovem, pobre, preso
com pequena quantidade de droga.

Quando se imagina a figura de um traficante, quase sempre se elaborada a imagem de um rapaz jovem, negro
(ou mulato), de bermuda e tênis, morador de favela. Em conseqüência disso, muitas pessoas imaginam que o
tráfico de drogas está situado nos locais onde estes jovens moram, ou seja, o tráfico se localiza em favelas,
nas periferias ou em bairros considerados “carentes”.

Essa figura, amplamente divulgada pela mídia, é vista como um sujeito frio, destemido, que controla grandes
quantidades de drogas e que faz parte do “crime organizado”. Nas palavras de Batista[35], a figura do
narcotraficante pode ser assim resumida:

(...) não tem mãe, pai muito menos, proveniente que é das favelas, capaz de controlar
o crime organizado (...) apresentam uma classificação única, são todos iguais, se
comportam da mesma maneira em qualquer lugar da cidade. Não têm história, não
têm memória. São a encarnação do erro e apontam as baterias da sociedade para a
favela, revisitadas agora como o locus do mal, viveiro de monstros.

Na verdade, o “medo” do traficante, o pavor da drogas ilícitas e dos seus efeitos sobre o comportamento dos
jovens, a necessidade de se combater o “crime organizado” e guerrear contra um inimigo declarado,
justificam, no Brasil, a manutenção da militarização do modelo repressivo contra as drogas.

Com o apoio da mídia e da elite amedrontada, a repressão policial que recai sobre as favelas e comunidades
carentes, sempre é justificada em nome da “guerra às drogas”. O número de mortes, por ano, só na cidade do
Rio de Janeiro, de negros, pobres, moradores de favelas, evidenciam um verdadeiro genocídio por parte do
Estado, mas essas mortes são vistas por muitas pessoas, e pelo próprio Estado, como necessárias para o
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combate às drogas.

Para exemplificar, só no primeiro semestre de 2008 houve 757 pessoas mortas por policiais militares,
registrados como “autos de resistência”, segundo dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública do
Rio de Janeiro[36].

Mais de setecentas pessoas mortas, em seis meses, pela polícia militar, em virtude, principalmente, do
“combate” às drogas, sem contar os feridos, nos leva a concluir que a capital do Rio de Janeiro, ou melhor,
as favelas da cidade do Rio de Janeiro, vivem em constante situação de “guerra”.

Segundo Batista[37]:

O processo de demonização do tráfico de drogas fortaleceu os sistemas de controle
social, aprofundando seu caráter genocida. O número de mortos na “guerra do
tráfico” está em todas as bancas. A violência policial é imediatamente legitimada se a
vítima é um suposto traficante.

O que causa espanto é que essas mortes, por estarem justificadas pelo Estado e “autorizadas” por uma
grande parcela da população, não serão, em sua esmagadora maioria, investigadas e muito menos gerarão um
processo judicial. Ser condenado, então, por matar um traficante, ou que seja suposto traficante, é quase
impossível no atual modelo segurança pública adotado no Rio de Janeiro e em muitos (se não todos) estados
brasileiros.

Tratando-se do Rio de Janeiro, vale destacar as palavras de Menegat[38]:

As elites brasileiras, ciosas dos discursos que as legitimam aos olhos do mundo –
como na época da primeira Constituição, de 1824, em que admitiam a escravidão em
meio aos princípios liberais dos mais avançados – aceitam os métodos do BOPE,
como este muro móvel da segregação social e racial do país.

Voltando os olhos agora para a dogmática penal, pela leitura do artigo 28, da Nova Lei de Drogas, que
estabelece critérios para diferenciar o usuário do traficante, não causa surpresa verificar que uma das coisas a
serem consideradas pelo juiz é o local (onde foi feita a apreensão) e as condições pessoais e sociais do
sujeito encontrado com drogas ilícitas. A seletividade primária aqui é incontroversa.

Prevendo a lei que o local e as condições sociais determinam a diferença entre usuários e traficantes, o
Estado, amparado pela lei, não tem dúvidas de que são as populações mais pobres são as responsáveis pelo
tráfico de drogas no Brasil.

Neste sentido, se uma pessoa da classe média, num bairro também de classe média, for encontrada com
determinada quantidade de droga, poderá ser mais facilmente identificada como usuário (e, portanto, não
será submetida à prisão) do que um pobre, com a mesma quantidade de droga, em seu bairro carente. Neste
exemplo, confirma-se a seletividade secundária.

Vale transcrever a experiência de Zaccone[39]:

(...) um delegado do meu concurso, lotado na 14 DP (Leblon), autuou, em flagrante,
dois jovens residentes na zona sul pela conduta descrita para usuário, porte de droga
para uso próprio, por estarem transportando, em um veículo importado, 280 gramas
de maconha (...), o que equivaleria a 280 “baseados” (...) o fato de os rapazes serem
estudantes universitários e terem emprego fixo, além da folha de antecedentes
criminais limpa, era indiciário de que o depoimento deles, segundo o qual traziam a
droga para uso próprio era pertinente.

Se a quantidade de maconha apreendida fosse dividida por dois, seriam 140 cigarros, mais ou menos, para
cada um dos universitários presos em flagrante, mas o delegado, mesmo assim, entendeu todos esses cigarros
seriam para uso pessoal[40]. 

A decisão do delegado de polícia acima mencionado serve para confirmar a conclusão de Batista[41], para
quem:

A visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a diferenciação no
tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos, ao lado da aceitação social que
existe quanto ao consumo de drogas, permite-nos afirmar que o problema do sistema
penal não é a droga em si, mas o controle específico daquela parcela da juventude
considerada perigosa. 

Confirmando a teoria de Batista de que o problema do sistema penal não é a droga, mas sim o controle
daqueles considerados perigosos, importante analisar os dados da pesquisa “Tráfico e Constituição, um
estudo sobre a atuação da Justiça Criminal do Rio de Janeiro e do Distrito Federal no crime de drogas”.

Este trabalho, inédito no Brasil, foi encomendado pelo Ministério da Justiça à Universidade Federal do Rio
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de Janeiro (UFRJ) e à Universidade de Brasília (UnB) e realizado entre março de 2008 e julho de 2009, teve
como objetivo mapear as condenações judiciais por tráfico de drogas no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Segundo a pesquisa, nas varas criminais do Distrito Federal, quase 70% (setenta por cento) dos processos
referem-se a presos com quantias inferiores a 100 (cem) gramas de maconha. No Rio de Janeiro, 50%
(cinquenta por cento) estavam com quantidade inferior a 100 (cem) gramas e outros 50% (cinquenta por
cento) superior[42].

A referida pesquisa também mostra que em 0,9% das condenações, o “traficante” possuía até 1 (um) grama
de droga ilícita, ou seja, até um cigarro, caso se trate de maconha, por exemplo; 13,9% foram condenados
por possuírem entre 1 (um) a 10 (dez) gramas de substância ilícita e 53,9% dos condenados por tráfico
foram assim classificados em virtude da apreensão de 10 (dez) a 100 (cem) gramas de drogas ilícitas.

Assim, o verdadeiro perfil dos condenados por tráfico de drogas, ou seja, 68,7% das condenações no Rio de
Janeiro e Distrito Federal decorrem de um volume que varia entre menos de 01(um) até 100 (cem) gramas de
drogas ilícitas.

Voltando para o caso narrado dos estudantes universitários classificados como usuários, com 280 gramas de
maconha, verifica-se que, se fossem pobres (condição social), certamente seriam considerados traficantes.

Na verdade, apenas 14, 8% dos condenados por tráfico de drogas nos estados do Rio de Janeiro e no
Distrito Federal foram apreendidos com uma quantidade que variava entre 100 gramas e 1 Kilo de droga
ilícita, o que significa que por muito menos de 100 gramas os moradores de favelas, pobres, são
considerados traficantes de drogas.

A pesquisa concluiu que a lei propicia interpretações subjetivas ao não definir claramente as características
que diferenciam o grande traficante de drogas do pequeno.

Na verdade, não se trata de distinguir apenas o pequeno do grande traficante, é imperioso determinar quem
realmente é traficante, pois é inconcebível que pessoas encontradas com até 01 (um) grama de droga seja
“enquadrado” como traficante.

O que pode ter levado os juízes do Rio de Janeiro e de Brasília à conclusão de que pessoas portando uma
quantidade tão pequena de drogas são realmente traficantes e não consumidores?

Pela leitura do artigo em estudo, a resposta está nas condições sociais e pessoais, bem como no local da
apreensão do sujeito, pois a quantidade de droga apreendida, por si só, não autorizaria tal classificação, o
que demonstra quão seletivo é o novo sistema anti-drogas adotado pelo Brasil.

De fato, está havendo a criminalização da miséria[43]. Criminalizando as classes sociais mais pobres, na
verdade, o Estado, sob o discurso de que deve combater o tráfico de drogas, encontra justificativa para
controlar e segregar as classe vulneráveis, bem como para fazer investimentos milionários em segurança
pública.

Nas palavras de Wacquant[44]:

Não se trata de negar a realidade da criminalidade nem a necessidade de lhe dar uma
resposta, ou, antes, respostas, inclusive penais, quando essas forem apropriadas.
Trata-se de compreender melhor sua gênese, sua fisionomia mutante e suas
ramificações, “reinserindo-as” no sistema completo das relações sociais de força e de
sentido do qual ela é expressão, e que ajuda a explicar tanto a sua forma e sua
incidência quanto as reações histéricas que desencadeia na conjuntura histórica desse
fin-de-siécle. Para isso, é preciso parar de nos entupirmos com discursos
apocalípticos e abrir um debate racional e fundamentado sobre os ilícitos (no plural),
seus efeitos e seus significados. Esse debate deve esclarecer, inicialmente, porque o
foco recai sobre essa ou aquela manifestação da delinqüência – mais nos corredores
dos conjuntos habitacionais do que nos corredores da prefeitura, mais nos roubos de
bolsas e celulares do que nas negociatas na Bolsa e nas infrações às leis trabalhistas
ou tributárias.

Aquele traficante perigoso, que comanda o crime organizado, que não teme à lei e, que sem piedade, destrói
e mata centenas de pessoas, influenciando mal os jovens da classe média[45], segundo constantemente
noticiado na imprensa, na verdade, pela descrição da pesquisa acima mencionada, não passa de réu primário,
preso sozinho, com pouca quantidade de drogas e não tem associação com o crime organizado[46].

Esse é o perfil encontrado nas decisões judiciais do, considerado, “traficante de drogas”, “inimigo social”,
que autoriza a condenação por um crime equiparado à hediondo e, ainda, justifica a repressão bélica nas
favelas e periferias de todo Brasil.

Apenas para ilustrar, segundo a pesquisa em análise, o Brasil é um país de “trânsito”, ou seja, a droga não é
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produzida aqui. Neste sentido, até chegar aos “morros” tem que percorrer um longo caminho.

Apesar disso, é na favela, na periferia, no morro, ou nos bairros carentes, que está a atuação (fortemente)
armada do Estado, é nesses lugares que a sociedade espera que o crime organizado[47] seja desfeito e que os
traficantes sejam detidos, mesmo que isso sacrifique a vida de muitas pessoas.

Assim, por trás do discurso da segurança pública e do combate á criminalidade, a Nova Lei de Drogas,
contribuiu, e muito, para aumentar a seletividade penal e para fomentar a atuação repressiva do Estado no
“combate ao tráfico”.

Com investimentos altíssimos no sistema penal, com uma política genocida permanente e com violações de
direitos humanos constantes “contra as classes sociais mais vulneráveis: sejam eles jovens negros e pobres
das favelas do Rio de Janeiro, sejam camponeses colombianos, sejam imigrantes indesejáveis no Hemisfério
Norte” [48], os Estados mantêm, até hoje, a política de segregação social.

Assim, em nome de um combate contra um “traficante” de drogas que foi estereotipado, apoiado por uma
legislação penal comprovadamente seletiva, o Estado brasileiro, além de criminalizar a miséria, viola,
despreocupadamente, os direitos humanos das classes sociais mais vulneráveis.

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou demonstrar como o direito penal brasileiro é seletivo quando estabelece, por meio
da lei nº 11.343/06, os parâmetros que o juiz deve considerar para diferenciar o usuário do traficante de
drogas.

Para isso, foi feito um breve estudo a respeito das finalidades e da seletividade do direito penal, momento em
que se percebeu que o direito penal não é igualitário e que, na verdade, prioriza os interesses das classes
dominantes e criminaliza, de maneira seletiva, as classes sociais mais vulneráveis.

Verificou-se também que a criminalização de algumas substâncias identificadas como “drogas ilícitas”, apesar
de parecer algo muito antigo, só começou a ser realmente pensado na Revolução Industrial, quando os
ingleses começaram a proibir o uso do ópio (fumado) e de seus derivados. Antes disso, na verdade, o que
existia era o livre comércio das drogas, considerado muito lucrativo, que foi disputado por alguns países,
inclusive por meio de guerras, como aconteceu, por exemplo, nas Guerras do Ópio, entre Inglaterra e China.

Na verdade, só a partir da década 60 o comércio e o uso de drogas passaram a ser considerados um
problema que deveria ser “combatido” de maneira mais rigorosa pelos Estados. Assim, há apenas 50 anos as
drogas ilícitas passaram a receber um tratamento penal mais rigoroso.

Apesar das sociedades terem convivido, sem maiores problemas, por muitos anos, com a presença das
drogas (agora) ilícitas, por questões econômicas, geopolíticas e morais, bem como por necessidade de se
controlar alguns grupos sociais e étnicos, a questão relacionada ao tráfico de drogas ganhou dimensão
internacional e passou a exigir que os Estados se aparelhassem para “guerrear” contra esse mal.

Desde que as drogas foram criminalizadas, um grupo social, ou étnico, passou ser identificado como
criminoso, o que justificava a atuação do Estado contra essa parcela da população, certamente vulnerável,
que sempre foi alvo de algum tipo de controle estatal.

Tomando como exemplo o Estado norte-americano, os negros, mexicanos, irlandeses e chineses foram
associados às drogas e, considerados “anormais” e, passaram ser controlados sob a justificativa da
necessidade do combate ao tráfico,

O Brasil, até 1968, punia o tráfico de drogas por meio do artigo 281, do Código Penal e, por não ser
expresso com relação ao consumo de drogas, levou à jurisprudência a concluir que o consumo de drogas não
era criminalizado. Influenciado principalmente pelos Estados Unidos, por meio do Decreto-Lei 385/68, o
artigo 281 do Código Penal foi alterado para estabelecer a mesma sanção para traficantes e usuários de
drogas.

Em 1971, com a promulgação da Lei 5.726, o Brasil acolhe a orientação internacional no que diz respeito às
legislações anti-drogas, e passa a diferenciar o usuário/dependente (discurso médico-jurídico) do traficante.
Essa diferenciação restou clara na Lei 6368/76, que previa no artigo 12, as sanções para o tráfico de drogas e
no artigo 16, as sanções para o usuário.

Em 1988, a Constituição da República equipara o tráfico de drogas aos crimes hediondos (artigo 5º, XLIII) e
em 2006, por meio da lei 11.343/2006, o Brasil promulga a “Nova Lei de Drogas”, que está em vigor
atualmente.
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No atual diploma legal contra as drogas, mantendo a diferenciação entre usuário e traficante, a referida lei
dispõe que o usuário não pode ser preso, ao passo que para o traficante o rigor penal é duríssimo.

A figura do traficante, do sujeito que “comanda” o mercado das drogas, é comumente relacionada com um
rapaz jovem, negro (ou mulato), de bermuda e tênis, morador de favela. Essa figura do traficante é
amplamente divulgada pela mídia e ele visto como um sujeito frio, destemido, que controla grandes
quantidades de drogas e que faz parte (ou comanda) do “crime organizado”.

Para diferenciar esse sujeito tão perigoso do usuário de drogas, a Lei 11.343/06, no artigo 28, parágrafo 2º,
dispõe que o juiz deverá considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.

Prevendo a lei que o local e as condições sociais determinam a diferença entre usuários e traficantes, o
Estado, amparado pela lei, não tem dúvidas de que são as populações mais pobres as responsáveis pelo
tráfico de drogas no Brasil, o que demonstra que tal norma é seletiva (seletividade primária).

Neste sentido, se uma pessoa da classe média (circunstâncias sociais), num bairro também de classe média
(local), for encontrada com determinada quantidade de droga, poderá ser mais facilmente identificada como
usuário (e, portanto, não será submetida à prisão) do que um pobre, com a mesma quantidade de droga, em
seu bairro carente. Neste exemplo, confirma-se a seletividade secundária.

O estereótipo do traficante perigoso, que comanda o crime organizado, que não teme à lei e, que sem
piedade, destrói e mata centenas de pessoas, segundo constantemente noticiado na imprensa, na verdade, não
passa de réu primário, preso sozinho, com pouca quantidade de drogas e não tem associação com o crime
organizado. Essa foi a conclusão da recente pesquisa, encomendado pelo Ministério da Justiça à
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e à Universidade de Brasília (UnB), realizada entre março de
2008 e julho de 2009, nos Tribunais do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito Federal.

Além disso, a referida pesquisa também mostra que em 0,9% das condenações, o “traficante” possuía até 1
(um) grama de droga ilícita, ou seja, até um cigarro, caso se trate de maconha, por exemplo; 13,9% foram
condenados por possuírem entre 1 (um) a 10 (dez) gramas de substância ilícita e 53,9% dos condenados por
tráfico foram assim classificados em virtude da apreensão de 10 (dez) a 100 (cem) gramas de drogas ilícitas.

A Nova Lei de Drogas, analisada em conjunto com essa pesquisa, demonstra que realmente o direito penal é
seletivo, que está longe de defender a todos de maneira igualitária e que pune, de maneira desigual, aqueles
que são submetidos ao sistema penal.

Na verdade, quando se estuda a lei nº 11.343/2006 e se verifica quem está preso por tráfico de drogas no
Brasil, bem como onde está concentrada a repressão policial e o modelo de segurança pública adotado no
Brasil para o “combate às drogas”, percebe-se que na realidade o que interessa para o Estado, apoiado pela
mídia e por grande parcela da sociedade brasileira, é manter segregadas as classes sociais mais pobres.
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