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“Oskar Schindler: Poder é quando nós temos toda 

a justificativa para matar e não matamos. 

Amon Göth: Você acha que isso é poder? 

Oskar Schindler: Isso é o que os Imperadores tinham. Um 

homem rouba uma coisa, ele se ajoelha no chão. Ele 

implora por sua vida, ele sabe que ele vai morrer. E o 

Imperador... perdoa ele. Este homem sem valor, ele deixa 

ele ir. 

Amon Göth: Eu acho que você está bêbado. 

Oskar Schindler: Isso é poder, Amon. Isso é poder.” 

[Diálogo de A Lista de Schindler, Universal Studios, 1993] 
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RESUMO 

SEMER, Marcelo. Sentenciando Tráfico: pânico moral e estado de negação na formatação do papel do 

juiz no grande encarceramento. 2019. 526 p.Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

O presente trabalho se propõe a discutir o papel do juiz na formação do grande 

encarceramento no Brasil, a partir de uma análise de decisões de tráfico de drogas, em 

pesquisa empírica realizada com 800 sentenças de 8 Estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Goiás, Pará, Bahia e Maranhão). Nos capítulos introdutórios, discute-

se, em primeiro lugar, os modelos que estudaram a virada punitiva nas décadas finais do 

século XX, especialmente no hemisfério norte, como ponto de partida para o grande 

encarceramento. Nesse diapasão, são estudados os modelos de Loic Wacquant (perspectiva 

sócio-econômica), David Garland (perspectiva culturalista); Jonathan Simon (a perspectiva 

institucional), Michelle Alexandre (a perspectiva racial); Jock Young (perspectiva crítica, 

do realismo de esquerda), além de uma abordagem de Stuart Hall e parceiros do Centro de 

Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham, que, sob uma 

perspectiva marxista e na análise da crise do capitalismo dos anos 1970, explicam o 

nascedouro do Estado policial moderno, ao qual o encarceramento em massa é tributário. 

Cotejando as distinções da realidade brasileira, enfocamos a compatibilidade dos modelos 

para compreender o nosso grande encarceramento que, a bem da verdade, mescla o 

populismo penal próprio dos novos tempos e o legado autoritário fruto das permanências 

históricas, sobretudo a longevidade da escravidão. Conclui-se pela necessidade de combinar 

o estudo das estruturas com o estudo das agências, estas com ênfase no fator juiz. As 

sentenças são analisadas sob duas chaves de leitura, que funcionam como aporte teórico, em 

conceitos trabalhados pelo sociólogo Stanley Cohen: o pânico moral e os estados de negação. 

Só os reflexos do pânico moral permitem a consideração dos juízes sobre uma tamanha 

gravidade do delito, que na realidade envolve réus primários, pobres, com pouca co-autoria, 

quase nenhuma associação, presos em flagrante na posse de quantias módicas de droga e 

dinheiro e quase nunca armados. Só o estado de negação permite superar o legado autoritário, 

fechar os olhos à plêiade de violências e corrupção policiais e confiar plenamente em uma 

prova frágil que se lastreia nas palavras de não mais que dois agentes. A pesquisa apura, sob 

o viés quantitativo, o exagero na aplicação das penas e prisões provisórias, e, ademais, uma 

regionalização indireta, com juízes de alguns Estados aplicando preferencialmente a 

jurisprudência de seus tribunais, mesmo que contrárias e mais rigorosas do que as os 

tribunais superiores. Há mais convergência do que divergência nas sentenças: um abuso do 

senso comum, um desprestígio da presunção de inocência e um tratamento tão diverso entre 

a verdade que se atribui a depoimentos e papéis policiais e a total ausência de credibilidade 

de réus e suas testemunhas. Aqui também agem as ramificações do pânico moral, em especial 

a construção social do traficante como inimigo público, a partir da adesão às crenças 

generalizadas e, sobretudo, a do estado de negação, a partir da desindividualização do 

policial e da desumanização da vítima. 

PALAVRAS CHAVES – Criminologia - Grande encarceramento – Juiz – sentenças - 

Tráfico de Drogas – Pânico Moral  



 
 

ABSTRACT 

SEMER, Marcelo. Sentencing Drug Traffic: moral panic and state of denial in the role of the judge in the 

great incarceration. 2019. Doctorate. 526 p. Faculty of Law. University of São Paulo 

This paper proposes to discuss the role of the judges in the development of the great 

imprisonment on Brazil, based on an analysis of drug trafficking decisions, in empirical 

research carried out with 800 sentences from 8 states (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul , Paraná, Goiás, Pará, Bahia and Maranhão). In the introductory chapters, it discusses, 

first, the models that studied the punitive turn in the late twentieth century, especially in the 

northern hemisphere, with the starting point for the great incarceration. Within this range, 

the models of Loic Wacquant (socio-economic perspective), David Garland (culturalist 

perspective); Jonathan Simon (institutional perspective), Michelle Alexandre (racial 

perspective); Jock Young (critical perspective, by the Left Realism), and an approach by 

Stuart Hall and partners at the Center for Contemporary Culture Studies at the University of 

Birmingham, who, from a Marxist perspective and in the analysis of the capitalist crisis of 

the 1970s, explain the birth of the modern police state, to which mass incarceration is a 

consequence. Contrasting the distinctions of the Brazilian reality, the thesis focus on the 

compatibility of models to understand our great incarceration, which mixes the criminal 

populism of the new times and the authoritarian legacy resulting from historical 

permanences, especially the longevity of slavery. It is concluded that there is a need to 

combine the study of structures with the study of agencies, with emphasis on the Judiciary. 

The sentences are analyzed under two keys of reading, which serve as a theoretical 

contribution, in concepts worked by the sociologist Stanley Cohen: moral panic and the state 

of denial. Only the reflexes of moral panic allow judges to consider the seriousness of the 

crime, which in reality involves poor defendants, almost without partners, arrested in 

flagrante delicto with small amounts of drugs and money and rarely armed. Only the state of 

denial allows to overcome the authoritarian legacy, to close the eyes to the plethora of police 

violence and corruption, and to rely fully on a fragile evidence that stands in the testimony 

of no more than two agents. The investigation examines, in quantitative terms, the 

exaggeration in the application of provisional sentences and prisons, and indirect 

regionalization, with judges of some States preferentially applying the jurisprudence of their 

courts, even though they are contrary and stricter than the superior courts. There is more 

convergence than divergence in the sentences: an abuse of common sense, a discredit of 

presumption of innocence, and a different treatment of the truth that is attributed to testimony 

and police roles, and the total lack of credibility of defendants and their witnesses. Here too 

are the ramifications of moral panic, especially the social construction of the trafficker as a 

folk devil, based on adherence to generalized beliefs and, above all, the state of denial, from 

the deindividualization of the police and the dehumanization of the victim. 

 

KEYWORDS – Criminology- Mass Incarceration - Judge - Sentences - Drug Trafficking - 

Moral Panic 

 



 
 

 

RÉSUMÉ 

SEMER, Marcelo. Le Jugement de Trafic: panique morale et état de négation dans la mise en forme du 

rôle du juge dans la grande incarcération. 2019. 526 p. Doctorat. Faculté de droit. Université de São Paulo 

Cet article propose de discuter du rôle du juge dans la formation de la grande incarceration 

au Brésil, sur la base d'une analyse des décisions en matière de trafic de drogue, dans le cadre 

d'une recherche empirique réalisée avec 800 condamnations prononcées dans 8 États (São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Pará, Bahia et Maranhão). Dans les 

chapitres introductifs, l’ouvrage traite en premier lieu des modèles qui ont étudié le virage 

punitif au cours des dernières décennies du XXe siècle, en particulier dans l’hémisphère 

nord, avec le point de départ de la grande incarcération. Dans ce contexte, le travaille présent 

les modèles de Loic Wacquant (perspective socio-économique), David Garland (perspective 

culturaliste); Jonathan Simon (perspective institutionnelle), Michelle Alexandre (perspective 

raciale); Jock Young (perspective critique, du Left Realism), et une approche de Stuart Hall 

et de ses partenaires du Centre d’Études sur la Culture Contemporaine de l’Université de 

Birmingham qui, d’un point de vue marxiste et dans l’analyse de la crise capitaliste des 

années 1970, expliquer la naissance de l’État policier moderne, pour lequel l’incarcération 

de masse est un conséquence. Contrastant les distinctions de la réalité brésilienne, le travaille 

será concentré sur la compatibilité des modèles pour comprendre notre grande incarcération, 

qui melange le populisme criminel des temps modernes et l’héritage autoritaire résultant des 

permanences historiques, notamment la longévité de l’esclavage. Il est conclu qu'il est 

nécessaire de combiner l'étude des structures avec l'étude des agences, en mettant l'accent 

sur le facteur juge. Les sentences sont analysées sous deux clés de lecture, qui servent de 

contribution théorique, dans les concepts travaillés par le sociologue Stanley Cohen: la 

panique morale et l’état de déni. Seuls les réflexes de panique morale permettent aux juges 

d’envisager la gravité du crime, qui, em verité, implique en réalité des pauvres, auteurs avec 

presque aucune association, arrêtés en flagrant délit avec de petites quantités de drogue et 

d’argent et presque jamais armé. Seul le déni permet aux juges de vaincre l'héritage 

autoritaire, de fermer les yeux sur la pléthore de violences policières et de corruption et de 

appuyer pleinement sur une preuve fragile qui ne peut être exprimée que par deux agents. 

L’enquête examine, en termes quantitatifs, les exagérations dans l’application des peines et 

des arrestation temporaires, ainsi que la régionalisation indirecte, les juges de certains États 

appliquant de manière préférentielle la jurisprudence de leurs tribunaux, même contraires et 

plus sévère que celles des tribunaux supériuers. Il y a plus de convergence que de divergence 

dans les peines: un abus de sens commun, un discrédit de présomption d'innocence et un 

traitement différent de la vérité attribué aux témoignages et aux rôles de la police, et le 

manque total de crédibilité des accusés et de leurs témoins. Ici aussi, les ramifications de la 

panique morale, en particulier la construction sociale du trafiquant en tant qu’ennemi public, 

reposant sur l’adhésion à des croyances généralisées et, surtout, sur le déni résultant de la 

désindividualisation de la police et de la déshumanisation de la victime. 

MOTS CLEFS – Criminologie - Grande incarcération - Juge - Sentences - Trafic de drogue 

- Panique morale 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.   

 

 

Conhecer os mecanismos que põem em funcionamento uma bomba é tarefa essencial 

para poder desarmá-la. 

Chega a ser um truísmo dizer que vivemos em um tempo, e mais concretamente em 

um país, afetado pelo hiper-encarcerceramento. Poucas características se tornaram tão 

habituais quanto os ecos da superlotação carcerária no cotidiano brasileiro, sejam os reflexos 

diretos, como a precariedade das instalações e as violências que cercam as prisões, das 

insalubridades aos massacres; sejam os indiretos, como a criminalidade que é exportada para 

fora das grades, por intermédio da organização das facções criminosas.  

Não obstante esse quadro por si só horripilante, que deveria ser suficiente para 

aquilatar a perversão do exagerado punitivismo, agimos como se ainda estivéssemos em 

débito com o encarceramento: propostas legislativas cada vez mais vigorosas, militarização 

crescente da atividade policial, sensacionalismo midiático marcado pela propagação do 

medo, agenda política que insere a segurança como prioridade numero zero, numa 

retroalimentação permanente que vitamina o círculo vicioso. Enfim, o direito penal talvez 

seja o único produto que quanto mais falha mais se mantém prestigiado. Na ponta de lança 

desse grande encarceramento, fundamentalmente, o crescimento constante das prisões 

efetuadas na guerra às drogas –cuja execução, como lembra Juarez Tavares, “além de não 

apresentar qualquer solução quanto a seu comércio e consumo só acarreta mais sofrimento 

às populações carentes, que são os objetos prioritários dessa política criminal”1. 

Para Nils Christie, o sistema penal de um país carrega mensagens profundas: ele 

transmite informações sobre as características centrais dos estados que representam.2 Entre 

os critérios de avaliação que sugere, a partir do sistema prisional, estão não apenas o volume 

de presos e os motivos de suas prisões, mas quão representativos da população em geral 

                                                           
1 Fundamentos da Teoria do Delito, p. 79. 
2 A suitable amount of crime, p. 101. 
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são em relação a idade, sexo, raça, classe etc3. A noção de encarceramento em massa não 

se restringe apenas ao volume, mas ao fato de se dirigir prioritariamente a grupos específicos. 

David Brown exemplifica com o moderado índice carcerário da Austrália, embora, no 

conjunto, abrigue uma população aborígene fortemente sobrerrepresentada nos cárceres4. Ou 

seja, o grande encarceramento é ainda mais grave porque se constrói sobre certos grupos, 

em regra os mais vulneráveis: a sociedade não é destinatária de seus males de modo 

uniforme. 

Não é preciso muito para reconhecer o Brasil entre os países cujo sistema penal 

transmite as mais deletérias informações. Mais de setecentos mil presos, segundo a contagem 

que remonta ao ano de 2016, a terceira maior população prisional do mundo em números 

absolutos, além de um conjunto nada equilibrado, predominantemente jovem, da cor preta 

ou parda e de baixíssima instrução. Coincidentemente, o público destinatário das prisões é 

exatamente o mesmo submetido às maiores violências no país –relatórios de encarceramento 

e mapa da violência se sobrepõem quase integralmente5. 

O novo ciclo autoritário que gradualmente já vinha se fortificando no horizonte com 

o recrudescimento paulatino do direito penal, o esvaziamento formal das garantias 

processuais, no binômio da legislação de emergência e da jurisprudência do pânico, tende a 

ser agora brutalmente acelerado. No horizonte das propostas ultra-conservadoras que 

dominam o ambiente político, de um lado o esfacelamento do sistema progressivo de 

cumprimento da pena, de outro, a formalização da impunidade da violência policial. No meio 

deste tiroteio, um Judiciário que constantemente se demite de seu papel de dique da repressão 

para assumir orgulhosamente uma função de trampolim. 

 

 

2.   

 

 

São estes os dois polos da tese que ora se apresenta.  

                                                           
3 Idem, p. 102 
4 “O aprisionamento torna-se um encarceramento em massa quando deixa de ser o encarceramento de 

ofensores individuais e se torna o aprisionamento sistemático de grupos inteiros da população”. “Mass 

Incarceration”, in Alternative Criminologies, p. 364. 
5 A propósito, o Mapa da Violência, que registra aumento de 46,9% entre os negros vítimas de homicídio ao 

mesmo tempo em que em relação às vítimas brancas em 26,1% (entre 2003 e 2014). Em 2014, vítimas negras 

de homicídio atingem 70,5%, disponível em 

<https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf>. 

https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf
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Primeiro, compreender os modelos que buscaram estudar os mecanismos do grande 

encarceramento, a partir da guinada punitiva das últimas décadas do século XX, 

especialmente no hemisfério norte. É o que fazemos no Capítulo 1, trazendo à lume os 

diagnósticos de Loic Wacquant (perspectiva sócio-econômica, com a guinada neoliberal), 

David Garland (a perspectiva culturalista e os frutos da modernidade tardia); Jonathan Simon 

(a perspectiva institucional, da estipulação de uma nova governamentalidade); Michelle 

Alexandre (a perspectiva racial, de um encarceramento como segregação); Jock Young 

(perspectiva crítica a partir do realismo de esquerda), além de uma abordagem de Stuart Hall 

e seus parceiros do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de 

Birmingham, que, sob uma perspectiva marxista, explicam o nascedouro do estado policial 

moderno, ao qual o encarceramento em massa é tributário, nas entranhas da crise capitalista 

dos anos 1970, que elegeu o aumento da coerção como matéria-prima para o reforço da 

hegemonia esgarçada. 

Em seguida, no Capítulo 2, partimos para uma análise da viabilidade da transposição 

destes modelos para a realidade brasileira, a fim de encontrar as particularidades da nossa 

história com que os estudos se atritam ou se acomodam. De alguma forma, todos ajudam a 

explicar nosso grande encarceramento, mas nenhum deles nos compreende por inteiro. 

Vamos atrás do que nos particulariza, inclusive o que auxilia a refletir acerca de um dos 

vértices dessa equação, que normalmente está menos exposto: o papel dos juízes na 

formatação do grande encarceramento. 

O tema se desenvolverá em duas dimensões que, se bem-sucedida a apresentação, ao 

término surgirão agregadas.  

No âmbito macro, trabalhamos a hipótese de que nossas particularidades exigem uma 

leitura mais abrangente do que aquela que apenas traduz a consequência de uma virada 

punitiva, na qual se fortalece o populismo e se abandona o previdenciarismo penal, como 

decorrência de uma transição do estado de bem-estar ao estado policial. Seja porque aqui, 

atributos desta virada já eram de há muito tradicionais (como, por exemplo, a ausência da 

ressocialização), seja porque a despeito de legislações iluministas que incorporamos no 

curso da história, jamais nos desvencilhamos de nosso legado autoritário, fruto da instituição 

que mais marcou a construção do país, a escravidão, e a preferência histórica pelas 

permanências sobre as rupturas.  

A convivência dissimulada entre iluminismo e escravidão não é apenas uma marca 

datada de um passado distante. Ela vai se repetir em outros momentos históricos, 
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representando a mescla entre uma legislação liberal e uma prática autoritária, que distingue, 

sobretudo, o cotidiano da segurança pública após a redemocratização em 1985. Níveis 

estratosféricos de violência policial, de superlotação carcerária e o genocídio da juventude 

negra convivem, sem muito esforço doutrinário, com uma Constituição pensada para o 

minimalismo penal e o processo como garantia. Verdade seja dita, mal esquentaram as 

gráficas ao publicar exemplares do novo texto constitucional e o legislador, aparentemente 

arrependido, já estava desenhando um direito penal simbólico e um processo pautado na 

eficiência que em nada lembrava a Carta Magna então promulgada. Ainda assim, na maior 

parte do tempo, esse direito penal e processual tem sido vigente e válido, inclusive diante da 

passividade dos juízes, a despeito de sua enorme competência, como, a se registrar, a 

possibilidade de um amplo controle difuso da constitucionalidade, fortemente subutilizado 

entre nós.  

Sem prejuízo de perceber a recepção das inspirações modernas do populismo penal, 

que se transmitiram como um vírus no meio de uma pandemia, no direito penal permeado 

pela figura do hediondo, no processo pela combinação da eficiência, consenso e 

protagonismo midiático, é preciso conceber os mecanismos próprios deixados pelo legado 

autoritário que acabam por tornar inócuas certas novidades e ao mesmo tempo expandem 

geometricamente outros aspectos desse espírito punitivista. A guerra às drogas não precisou 

de medidas para facilitar, por exemplo, o acesso das polícias às residências, como as no-

knock laws nos Estados Unidos –a exigência de mandado judicial para a busca e apreensão 

por aqui é quase tão exótica e inócua quanto a existência de uma taxa limite de juros fixada 

pela Constituição.  

Nesse particular, uma distinção importante em relação ao fator juiz: diferentemente 

dos exemplo do common law em que a virada punitiva reduziu enormemente a 

discricionariedade do juiz, criando limites então inexistentes e, assim, expandindo 

radicalmente as penas (especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido), por aqui, os 

juízes ajudam a impulsionar o Estado policial por conta própria, sobretudo, com a omissão 

de um controle constitucional sobre legislações draconianas, da mesma forma como 

historicamente se omitiram acerca da violência policial. A aplicação da nova lei de drogas é 

paradigmática: pensada como uma forma de distinguir a criminalidade e reduzir a 

prisionalização do micro-traficante, a práxis forense a levou para a direção exatamente 

oposta, colocando o tráfico na ponta de lança do grande encarceramento.  
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Tomando emprestada uma chave de leitura trazida por Herbert Packer ao final dos 

1970, para compreender os tipos ideais de processo, seria algo como concluir que enquanto 

nos Estados Unidos e Europa a guinada punitiva acelera a transição do due process para o 

crime control, no Brasil, permanecemos firmemente com o due process inscrito em nossas 

leis e ao mesmo tempo o crime control marcando nossa atuação concreta.  

E os reflexos dessa atuação são exatamente o que pretendemos mostrar ao nível 

micro, através da pesquisa empírica realizada com sentenças de tráfico de drogas na Justiça 

Estadual de oito unidades diferentes da Federação. É possível constatar o quanto os juízes 

relutam em aplicar a parte benéfica da nova lei de drogas e, ainda, o tanto que resistem à 

aplicação dos paradigmas mais liberais dos tribunais superiores, ao mesmo tempo em que 

cedem praticamente sem resistência a tarefa primordial de recolha da prova aos policiais 

civis e militares, cujas versões acolhem de forma quase absoluta. 

 

 

3. 

 

 

  Para mediar esses distintos âmbitos da produção do encarceramento, o suporte 

teórico é dado por dois conceitos, cujo desenvolvimento e vinculação aos estudos de 

criminologia se devem a um mesmo autor, o sul-africano Stanley Cohen. No Capítulo 3, 

abordamos o pânico moral. Na célebre definição de Cohen, “Uma condição, episódio, 

pessoa ou grupo de pessoas surge para se definir como uma ameaça aos valores e interesses 

sociais; sua natureza é apresentada de maneira estilizada e estereotipada pelos meios de 

comunicação de massa; as barricadas morais são ocupadas por editores, bispos, políticos 

e outras pessoas de pensamento conservador; especialistas socialmente credenciados 

pronunciam seus diagnósticos e soluções6”. Ao trabalho, nos interessa conhecer não apenas 

a dinâmica (quem age, como age e porque age), como os seus reflexos, a amplificação do 

desvio como combustível para o agigantamento do controle social. 

No capítulo 4, estudamos os estados de negação, para compreender como se dá a 

situação dúbia de perpetradores e, especialmente, observadores, no sentido de conhecer e ao 

mesmo tempo desconhecer as atrocidades praticadas pelo Estado sobre seus próprios 

habitantes. Apuramos, sobretudo, os mecanismos empregados para assentar o 

                                                           
6 Folk Devils and Moral Panics, p.1. 
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desconhecimento ou, quando não, restringir ou minimizar os efeitos das verdades mais 

incômodas. 

Como veremos, há entre eles uma articulação possível: se de um lado o pânico moral 

expressa o overreaction, com que a mídia e os agentes do controle hiperdimensionam as 

narrativas de um crime ou de um conjunto de crimes, agigantando artificialmente os grandes 

riscos à sociedade aí envolvidos, o estado de negação expressa o undereacting acerca de 

atrocidades que são ao mesmo tempo tão públicas quanto desprezadas. Um olhar severo 

sobre riscos à sociedade por desvios; um olhar incauto acerca dos perigos da repressão. 

No âmbito macro, procuramos traçar a incorporação do pânico moral como um dos 

instrumentos do populismo penal, alardeando a sociedade e produzindo o medo que justifica 

a ampliação das medidas coercitivas; de outra parte, correlacionamos a negação com o nosso 

próprio legado autoritário, que invisibilizam e, assim naturalizam, a violência policial, 

incorporando os juízes acriticamente no rol dos cumpridores da ordem. 

Cremos que o populismo penal, presente e atuante na virada punitiva, por aqui se 

soma ao legado autoritário, que inviabiliza ao longo da história, todas as possibilidades de 

limitação aos instrumentos e instituições de controle, e que distingue, sobretudo, os traços 

do nosso grande encarceramento. 

No âmbito micro, essa soma se desvela no cotidiano das sentenças de tráfico, que 

será o objeto do Capítulo 5, dedicado à reprodução dos dados da pesquisa empírica. Pânico 

moral como indutor de uma gravidade intensa, típico de uma generalização das decisões, a 

gravidade abstrata que se fundamenta no próprio tipo. É o que se motiva na maior parte das 

penas acima do mínimo, mesmo a réus primários, e a negação contínua de minorantes 

legalmente estatuídas, bem ainda reforçam a prisionalização provisória. O estado de 

negação, por outro lado, é o que permite que os juízes aproveitem, de bom grado a prova 

produzida pelos policiais, sejam os depoimentos que acolhem sem ressalvas, sejam os 

elementos do inquérito que aproveitam sempre que os dados colhidos em juízo se mostrem 

pouco consistentes. Enquanto o réu-traficante é visto como um inimigo público, feroz e 

incorrigível, mergulhado indistintamente no estereótipo do folk devil, como a exata dinâmica 

que se reproduz no pânico moral, do outro lado, o policial é recebido no processo como um 

servidor de fé pública, íntegro e honesto, presumindo-se verdade absoluta em seus atos e 

declarações, ignorando-se completamente o quadro de altíssima concentração de violência e 

outras tantas perversões, em uma situação de coletivo desconhecimento que se identifica 



11 
 

com o estado de negação. Só assim é possível de forma confortável terceirizar a prova de 

uma infração supostamente tão relevante.         

 

 

4. 

 

 

   Por óbvio, o trabalho se desenvolve sem escamotear as contradições que as questões 

teóricas e empíricas nos apresentam. 

Pânico moral é trazido como um elemento consolidado, sobretudo, pelo exaustivo 

trabalho de Stanley Cohen em Folk Devils and Moral Panics, sem prejuízo de agregar 

outras visões que dela se apartam ou complementam. Assim, ao lado desta inestimável 

microfísica do pânico moral, no qual a descrição do processo é o elemento central, agregam-

se a análise dos requisitos do conceito, pela respeitada elaboração da dupla Goode-Ben 

Yehuda e, por fim, o timbre ideológico costurado por Stuart Hall e seus colegas de 

Birmingham –bem ainda as críticas que se formulam em prol da atualização ou do abandono 

do conceito. O estudo se presta, também, a discorrer sobre as características e a 

instrumentalização do pânico moral na elaboração do populismo penal. 

A negação é importada pelas classificações de Cohen, menos por uma visão 

psicanalítica capaz de a explicar, e mais pela descrição sociológica dos mecanismos 

empregados para ocultar ou justificar a omissão no repúdio ou censura das atrocidades. Mas 

aí também agregamos as experiências de psicologia social de desumanização e 

desindividualização que são reportadas por Zimbardo, essenciais para compreender o 

distanciamento que é um importante combustível para as atrocidades do dia-a-dia. O capítulo 

se presta, por fim, para iluminar os reflexos do legado autoritário no sistema processual, do 

qual a precocidade da prisão e o inabalável prestígio dos elementos do inquérito sobrestam 

o nascimento e vida da presunção de inocência, com o quê os juízes se atém muito mais ao 

controle da ordem do que propriamente ao resguardo da lei. 

Da mesma forma, a pesquisa empírica vai encontrar as diversidades regionais que 

acabam por propugnar em um país marcadamente unitário em sua legislação, a federalização 

da jurisprudência, no caminho reverso da nacionalização que se pretendeu com a reforma do 

Judiciário. 
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5. 

 

 

  O estudo não se pretende dogmático do ponto de vista jurídico, muito embora algum 

percurso por entre conceitos penais e processuais acabe por ser imprescindível. Tampouco 

se pretende formalmente um estudo jurisprudencial –as decisões aqui expostas não têm como 

objetivo denotar um marco de correção ou alguma espécie de paradigma. Antes, o que nos 

ocorre é proporcionar a compreensão de seus pressupostos e, sobretudo, de seus limites. 

Muitas das fontes pesquisadas estão, inclusive, na esfera do jornalismo –afinal, pânico moral 

é, sobretudo, um estudo preferencialmente dedicado à mídia. Tais como as sentenças, a 

reprodução dos relatos jornalísticos não visa, propriamente, a reconstrução de verdades, se 

não de símbolos, posturas, processos. 

O enfoque do trabalho é, fundamentalmente, criminológico, para produzir, como 

sugere Lola Aniyar, “um olhar com distanciamento e em perspectiva do próprio direito 

penal”7. Com a premissa de questionar a legitimidade dos processos de criminalização e não 

as causas pessoais, clínicas ou sociais da formação do criminoso, assume-se que o objeto de 

pesquisa tem seu lastro fincado nos fundamentos da criminologia crítica, que, nas palavras 

de Alessandro Baratta, não vê a criminalidade como “mais uma qualidade ontológica de 

determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se revela, principalmente, 

como um status atribuído”8. Não se pretende buscar as causas que levam ao uso, guarda e 

comercialização das drogas ilícitas, mas escrutinar as premissas de que se partem para a 

extensa criminalização dessas condutas9 que, mais do que nenhuma outra figura típica, vem 

turbinando, nas últimas décadas, os índices de aprisionamento e a construção de sua 

seletividade. Faz parte do estudo, por exemplo, a questionável aposta criminológica dos 

juízes nos objetivos de dissuasão, constantemente presentes nas fundamentações da 

aplicação da pena, de seu regime de cumprimento e ainda do contumaz emprego da prisão 

provisória. 

                                                           
7 Criminologia da Libertação, p. 118. 
8 Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, p. 161 
9 No dizer de Vera Andrade: “(...) quando o enfoque macrossociológico se desloca do comportamento 

desviante para os mecanismos de controle social, em especial para o processo de criminalização, que o 

movimento crítico assume sua maturação na Criminologia, que se movimenta de uma teoria da criminalidade 

para uma teoria crítica e sociológica do sistema penal.” Pelas mãos da criminologia, p. 92. 
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O trabalho não se pretende puramente descritivo; ao revés, o conhecimento tem, aqui, 

um sentido de transformação. Afastar a ideia de que os juízes sejam, de alguma forma, 

lenientes para com a punição do tráfico de drogas; apontar a insuficiência dos fundamentos 

que assinalam a gravidade com que os juízes encaram o crime; questionar a fragilidade do 

arsenal probatório com a adesão irrestrita aos elementos da ordem e, em especial, conhecer 

os efeitos que essa adesão causa à própria independência judicial. Não é o caso de demonizar 

a atividade jurisdicional; antes, prestigiá-la, afastando-a dos malefícios que a intransigente 

defesa da ordem lhe provoca: a perda da função de controle e, por consequência, o 

esvaziamento do imponente papel que o Estado Democrático lhe reserva, como garantidor 

dos direitos: enfim, compreender que o juiz que só encarcera, encarcera-se a si mesmo.  

 

 

6. 

 

 

  Por fim, uma explicação de um pesquisador nativo, em busca de dirimir eventuais 

conflitos de interesse. 

 Por mais que tenha conhecido, por dentro, o trabalho da justiça em quase três décadas 

de militância profissional, é o olhar externo que permite melhor compreender as posturas 

típicas dos juízes, hábitos linguísticos, modelos pré-concebidos ou perversões de análise. 

Ver as sentenças em seu conjunto ajuda a entender os mecanismos da produção. Não nos 

colocamos neste trabalho como críticos de outros, até porque só a visão de um repertório 

significativo de decisões nos permite ter percepção crítica acerca de determinados 

comportamentos, posturas ou teses que, pelo consenso ou pela habitualidade, os operadores 

normalizam sem perceber as dissociações com a realidade ou o direito. Jamais pretendemos, 

portanto, nos excluir dessas observações críticas, como se fossem dirigidas apenas a eles.  

  As sentenças foram extraídas de forma pública do mesmo acervo a que cidadãos têm 

acesso pelos sítios dos tribunais, mais ou menos amigáveis para a consulta. De outro lado, 

para valorizar apenas o conteúdo, as decisões não são identificadas e dos trechos transcritos 

foram eliminados nomes e referências geográficas desnecessárias. No apêndice deste 
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trabalho, todavia, acompanham o questionário a que as sentenças foram submetidas e a 

identificação numérica de cada um dos processos nos quais foram lançadas.  

 Considerando que os textos guias não tem edições traduzidas e os artigos que com 

eles dialogam tampouco, optou-se, considerando o elevado volume de referências em língua 

estrangeira, por providenciar traduções livres às citações, sem a reprodução integral destas 

em língua original. 
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CAPÍTULO 1 – O GRANDE ENCARCERAMENTO 

 

“As últimas décadas do século XX foram uma grande guinada na história 

do capitalismo, que o levou a aprofundar e a tornar dominante sua 

tendência à barbárie. Acumulando evidências empíricas de uma regressão 

em diferentes proporções e frentes, estes anos deixaram desnorteados 

todos os que, no embalo dos trinta anos gloriosos do pós-Segunda Guerra, 

imaginavam que finalmente a sociedade burguesa havia chegado a um 

estágio de equilíbrio e desenvolvimento em que parecia ser previsível a 

data de desaparecimento de inúmeras sequelas a ela inerentes, como a 

fome e as prisões.  

 

 O retrato trazido por Marildo Menegat10 pode até exagerar no ufanismo retrospectivo, 

mas certamente não no grau de frustração que as últimas décadas do século XX trouxeram 

ao panorama criminal, seja na profunda imersão das sociedades ao ambiente penal, seja, 

sobretudo, pelos escancarados índices de aprisionamento –ainda que este movimento não 

tenha se distribuído uniformemente ao longo do globo. 

  Seguindo o desenvolvimento criminal e penitenciário das democracias ocidentais no 

pós-guerra, a sensação é de que o futuro teria dado uma marcha-a-ré. Naquele momento, a 

perspectiva era justamente a de contração da prisão; mas as coisas não se deram assim. E, 

de certa forma, não se pode reputar essa guinada de percurso como aleatória, decorrência 

eventual, ou fruto da própria criminalidade. A retomada da prisão não se dá como resultado 

de acontecimentos fortuitos. Como lembra David Brown, o encarceramento em massa está 

longe de ser apenas uma questão de lei criminal, é, sobretudo, consequências de escolhas 

políticas11. Tampouco pode ser dissociada das mudanças socioeconômicas que envolveram 

o período, como a propalada guinada do capitalismo- em uma relação estreita que, a bem da 

verdade, acompanha a prisão desde o seu nascedouro. E embora não se tenha uma explicação 

                                                           
10 “O sol por testemunha”, em Loic Wacquant: a questão penal no capitalismo neoliberal, p. 205.  
11 Encarceramento em massa, ademais, que não se restringe apenas ao volume de encarcerados, mas também 

à sua seletividade. Na Austrália, como exemplo, como aponta Brown, a despeito do índice de encarceramento 

nacional estar em apenas 186/100.000 habitantes, há regiões como os Territórios do Norte, que atinge a média 

de 800/100.000. Op. cit., p. 366. Como assinala Mona Lynch, a ordem de grandeza é um dos fatores de 

reconhecimento do encarceramento em massa, embora o aprisionamento sistemático de grupos da população 

(como os negros nos EUA, por exemplo) e ainda a perda total de confiança na reabilitação (encarceramento 

como depósito) sejam outras características. “Social Psychology of Mass Imprisonment”, in The SAGE 

Handbook of Punishment and Society, p. 246. Voltando a David Brown, anota-se o entendimento de que 

“Uma conseqüência fundamental da adoção de uma análise de encarceramento em massa é desviar o foco das 

taxas de encarceramento como aglomeração de instâncias individuais de comportamento criminoso, 

processadas pela polícia, tribunal e sistema prisional, para um reconhecimento dos efeitos altamente 

concentrados e sistêmicos da criminalidade, das políticas de justiça e da prisão, em particular, sobre 

comunidades principalmente racializadas.”, Op. cit., p. 369.   
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única para as causas, e tampouco uniforme para as consequências, diante de abordagens 

múltiplas e realidades distintas, existem pistas nos modelos que procuraram atualizar essa 

correlação. 

É preciso, todavia, dar alguns passos atrás, para compreender esta delicada evolução 

da prisão como pena. 

“Os métodos de punição começaram a sofrer uma mudança gradual e profunda em 

fins do século XVI. A possibilidade de explorar o trabalho de prisioneiros passou a 

receber crescentemente mais atenção, com a adoção da escravidão nas galés, 

deportação e servidão penal através de trabalhos forçados; as duas primeiras por 

um certo tempo, a terceira como precursora hesitante de uma instituição que tem 

permanecido até o presente. Algumas vezes elas apareceram simultaneamente com 

o sistema tradicional de fianças e penas capital e corporal; em outras, tenderam a 

substitui-lo. Essas mudanças não resultaram de considerações humanitárias, mas 

de um certo desenvolvimento econômico que revelava o valor potencial de uma 

massa de material humano completamente à disposição das autoridades”12. 

  Em um trabalho seminal, com minucioso detalhamento histórico, Rusche e 

Kirchheimer inauguraram o veio da economia política da pena, em crítica à tradição que os 

antecedera:  

“As teorias penais não apenas contribuíram pouco, diretamente, como tiveram uma 

influência negativa nas análises histórico-sociológicas dos métodos punitivos. 

Ademais, como estas teorias consideram a punição como algo eterno e imutável, 

elas se opõem a qualquer tipo de investigação histórica13”. 

  A partir da investigação das penas em suas manifestações específicas, nas causas de 

alteração e de seu desenvolvimento, os autores concluem que as bases das mudanças não 

podem ser explicadas exclusivamente pelas demandas ou estratégias das lutas contra o crime, 

chegando a aporia que resumiria o conceito fundamental do vínculo entre punição e estrutura 

social: Todo o sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que correspondem 

às suas relações de produção. Ao longo do trabalho, os autores explicam a funcionalidade 

das galés, as alterações de pena de acordo com a necessidade de mão-de-obra (entre elas a 

leniência em delitos de natureza militar para a preservação do contingente das forças), e a 

correlação do banimento com interesses colonizadores. Em um brevíssimo resumo, apontam 

que a prisão é por excelência, a forma jurídica da punição gestada pelo capitalismo. Não 

seria de se estranhar, portanto, que mudanças no próprio capitalismo tenham produzido ou 

                                                           
12 Punição e Estrutura Social, p. 43. 
13 Idem, p. 20. 
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fortemente contribuído com a sensível alteração de patamar que a prisão acabou por 

encontrar14.  

 De certa forma, uma versão mais aprofundada desta premissa já havia sido 

apresentada por Euvgeni Pachukanis, na construção de uma Teoria Geral do Direito a partir 

do marxismo.  A prisão como forma de pena só poderia mesmo surgir em um sistema que 

privilegia o equivalente.  

“Para que surgisse a ideia da possibilidade de pagar pelo delito com a privação de 

uma quantidade predeterminada de liberdade abstrata, foi preciso que todas as 

formas concretas de riqueza social estivessem reduzidas à forma simples e abstrata 

–trabalho humano medido pelo tempo. Observamos aqui, sem dúvida, mais um caso 

que confirma o entrecruzamento de diferentes aspectos da cultura. O capitalismo 

industrial, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a economia política 

ricardiana e o sistema de prisão com prazo de encarceramento são fenômenos de 

uma única e mesma época história.15” 

Para o jurista soviético, mais do que a prisão, o direito em si era a forma jurídica do 

capitalismo. A identificação da própria estrutura jurídica com o sistema capitalista deu-se, 

na construção de Pachukanis, correlacionado ao conceito de mercadoria enfrentado por Marx 

–afinal, diz Pachukanis, “o homem se transforma em sujeito de direito por força daquela 

mesma necessidade em virtude da qual o produto natural se transforma em mercadoria, 

dotada da enigmática qualidade do valor”. O sujeito de direito, pilar da forma jurídica, 

media, então, uma relação que ultrapassa as formas antigas de dominação direta, como a 

escravidão ou servidão: 

“O escravo está totalmente subordinado a seu senhor e é justamente por isso que 

essa relação de exploração não necessita de nenhuma elaboração jurídica 

                                                           
14 Sobre os reflexos dessa análise, na compreensão da história brasileira, BATISTA, Nilo et al: “A história da 

legislação portuguesa confirma não apenas Zaffaroni, quando vê na colônia uma macro-instituição do 

sequestro (Em Busca das Penas Perdidas) – e antes dele Euclides da Cunha, que via o Brasil inaugurado como 

‘vasto presídio’ (Os Sertões), mas também Rusche e Kirchheimer, quando insistem nos fundamentos 

econômicos da alternância entre degredo e galés. Dois degredados já foram deixados por Cabral, como Pero 

Vaz de Caminha registrou (...) Alvará régio de 31.mai.1535 determinava que ‘o degredo para S. Thomé se 

mude para o Brasil’. Um ano depois, novo alvará (6.mai.1536) ordena que ‘os moços vadios de Lisboa, que 

andam na ribeira a furtar bolsas e fazer outros delitos’, na segunda prisão fossem degredados para o Brasil. 

Dois meses antes, uma carta concedia couto e homizio a todos os condenados (salvo por heresia, traição, 

sodomia e moeda falsa) que viessem povoar a capitania de Pero de Goés”, Direito Penal Brasileiro, vol. 1, 

p. 411. 
15 Teoria Geral do Direito e Marxismo, p. 177. A propósito, em SANTOS, Juarez Cirino dos: “A definição 

da pena como ‘forma salário’ da privação de liberdade, baseada no valor de troca do tempo, formulada por 

Foucault –e, antes dele, por Rusche e Kirchheimer, aparece ainda mais claramente em Pachukanis, ao indicar 

a ‘medida de tempo’ como critério comum para determinar o valor do trabalho na economia e a privação de 

liberdade no Direito. A forma de equivalente penal, ou seja, da pena como retribuição proporcional do crime, 

está ligada ao critério geral de medida do valor da mercadoria, determinado pela quantidade de trabalho 

social necessário para sua produção: o tempo médio de dispêndio de energia produtiva (Marx, 1971).” A 

Criminologia Radical, p. 87/88. 
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particular. O trabalhador assalariado, ao contrário, surge no mercado como livre 

vendedor de sua força de trabalho e por essa razão a relação de exploração 

capitalista se realiza sob a forma jurídica de contrato”.16 

  Pachukanis aborda as simultaneidades entre a forma jurídica e a irrupção do 

capitalismo e, sobretudo, desafia a ideia presente na construção do modelo jurídico, do 

sentido ahistórico e imanente, natural e eterno. Ao revés, as definições mais próximas da 

forma jurídica refletem relações sociais específicas: 

“A tentativa de encontrar uma definição de direito que explique não apenas essas 

complexas relações, mas a ‘natureza humana’ ou ‘a comunidade humana’, em geral, 

deverá conduzir, inevitavelmente, a fórmulas verbais puramente escolásticas17”. 

 De certa forma, pode-se compreender que Rusche e Kirchheimer reproduzem o 

paralelo para a análise específica da prisão –nem é a pena imanente, ahistorica, nem uma 

natural decorrência da evolução social. É forma jurídica que se adequa ao meio de produção 

–as tais relações sociais específicas, que frisava Pachukanis. “É evidente que a escravidão 

como forma de punição é impossível sem uma economia escravista, que a prisão com 

trabalho forçado é impossível sem a manufatura ou a indústria, que fianças para todas as 

classes são impossíveis sem uma economia monetária”18, exemplificam Rusche e 

Kirchheimer. 

Desbravando a economia política da pena, Dario Melossi e Massimo Pavarini vão 

explicitar, de forma detalhada, o desenvolvimento desta relação prisão-capitalismo que se 

exerce nos primórdios da instituição penitenciária, a partir do contexto das similaridades 

entre cárcere e fábrica: 

“(...) se o modo de produção capitalista e a instituição carcerária (assim 

como outras instituições subalternas) surgiram ao mesmo tempo numa 

relação determinada que é objeto do presente trabalho, as modificações 

tão profundas que ocorreram em nível estrutural não podem por outro 

lado, deixar de ter provocado alterações igualmente radicais naquelas 

instituições e no conjunto dos processos de controle social e de reprodução 

da força de trabalho”19. 

  Ao fim e ao cabo, as primeiras prisões europeias, esclarece Melossi, realizam a 

principal transição que o modelo econômico lhes exige, mais ainda do que uma participação 

                                                           
16 Op. cit., p. 69. 
17 Op. cit., p. 75. 
18 Op. cit., p. 20; no mesmo sentido, MELOSI, Dario, em Cárcere e Fábrica: “(...) num sistema de produção 

pré-capitalista, o cárcere como pena não existe”, p. 21. 
19 Op. cit., p, 26. Para Juarez Cirino dos Santos, ainda, “A ligação oculta entre controle do crime e relações de 

produção é o foco de pesquisa da Criminologia Radical: o controle do crime pela ação da polícia, da justiça 

e da prisão assegura a continuidade (reprodução) do sistema social de produção capitalista”. Op. cit., p. 41. 
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sensível no processo produtivo em si: a transformação de camponeses inadaptados pela 

expulsão do campo em proletários não-perigosos20. E em relação às prisões norte-

americanas, uma conclusão similar a que chega Pavarini: o cárcere teve importante papel 

nos meios de produção nos Estados Unidos. Não propriamente como uma empresa 

economicamente viável, mas de suma relevância no molde das subjetividades. Produziu, 

enfim, mais proletários do que propriamente mercadorias21. 

Em Vigiar e Punir, Michel Foucault narra o movimento reformista do iluminismo 

como o momento de nascimento da prisão enquanto pena. Nem tanto por seu apregoado 

caráter de humanidade, mas pela nova racionalidade que é imposta pelo capitalismo que 

desponta para a edificação de corpos dóceis e úteis:  

“O afrouxamento da severidade penal dos últimos séculos é um fenômeno 

bem conhecido dos historiadores do direito. Entretanto, foi visto, durante 

muito tempo, de forma geral, como se fosse fenômeno quantitativo: menos 

sofrimento, mais suavidade, mais respeito e ‘humanidade’. Na verdade, 

tais modificações se fazem concomitante ao deslocamento do objeto da 

ação punitiva. Redução de intensidade? Talvez. Mudanças de objetivo, 

certamente”22. 

 E arremata: “O direito de punir se deslocou da vingança do soberano à defesa da 

sociedade. Mas ele se encontra então recomposto com elementos tão fortes, que se torna 

quase mais temível”23. 

 Foucault vai lembrar, ainda, do prestígio que a tutela da propriedade começa a ter 

neste novo modelo –menos vinculado a punições pela honra ou pelo ataque aos corpos: 

“Na verdade, a passagem de uma criminalidade de sangue para uma criminalidade 

de fraude faz parte de todo um mecanismo complexo, onde figuram o 

desenvolvimento da produção, o aumento das riquezas, uma valorização jurídica e 

moral maior das relações de propriedade, métodos de vigilância mais rigorosos, um 

policiamento mais estreito da população, técnicas mais bem ajustadas de 

descoberta, de captura e de informação: o deslocamento das práticas ilegais é 

correlato de uma extensão e um afinamento das práticas punitivas24” 

                                                           
20 Op. cit., p. 29/147. 
21 Op. cit., p, 149/236. 
22 Vigiar e Punir, p. 21. 
23 Idem, p. 89. Ainda: KHALED JR, Salah. “(...) o que surgiu como direito de resistência ao autoritarismo 

estatal acabou por ser transposto para uma lógica de conformação da nascente ordem burguesa, 

descaracterizando em grande margem o projeto reformador ilustrado, em prol do nascimento da sociedade 

disciplinar”. “O sistema processual penal brasileiro. Acusatório, misto ou inquisitório”, in Civitas, vol. 10 (2), 

p. 297. 
24 Idem, p. 77/8. 
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No mesmo sentido, Rusche e Kirchheimer descrevem esse gradativo prestígio da 

propriedade como epicentro das preocupações penais: 

“A criação de uma lei específica para combater delitos contra a propriedade era 

uma das principais preocupações da burguesia urbana emergente. Onde detivesse 

o monopólio da legislação e jurisdição, ela insistia nesse ponto com muita força.”25 

  Enfim, a transposição do ancièn regime teve, pois, muito menos de humanitário do 

que propriamente de instrumental à construção do novo modelo26. O ideário iluminista 

moldou o caráter retributivo e proporcional, indispensáveis ao desenvolvimento da privação 

de liberdade que, ao mesmo tempo, serviu como controle de indesejáveis, estoque de mão 

de obra e treinamento para a indústria, exigências comuns do novel modo de produção. 

Ainda assim, mesmo na confluência entre ideologia e seus resultados, há de se 

destacar que os estandartes do liberalismo que formataram o direito penal moderno 

contrastam de forma gritante com a seletividade das punições e as condições às quais foram 

sendo os excluídos, entre camponeses e novos proletários, submetidos nos cárceres. A 

distância entre o discurso legitimador iluminista e a prática burguesa pode se debitar ao 

reacionarismo desta ao assumir o poder27. Ou, como expõe Pachukanis:  

“(...) à medida que o ardor revolucionário da burguesia, na segunda metade do 

século XIX, finalmente arrefecia, a pureza e a precisão das doutrinas clássicas 

deixaram de exercer atração. No centro da teoria jurídica, portanto, já não está a 

análise da forma jurídica, mas o problema da fundamentação da força coercitiva 

dos preceitos jurídicos”28.  

                                                           
25 Op. cit., p. 33 
26 Seguem Rusche e Kirchheimer: “Na França, também, foi a burguesia quem sempre tentou obter da Coroa, 

uma intensificação do sistema de repressão. Desde 1353, ela protestava contra o excessivo uso da prerrogativa 

real do perdão (....) que foi amplamente exercido pelos príncipes, e constituiu um tipo de antídoto contra os 

excessos do sistema penal em vigor”, op. cit., 33/4. 
27 A distância entre a lógica iluminista e o exercício do poder, na verdade, não chega a ser propriamente uma 

perversão. Como assinala Vera Andrade, “Nas sociedades capitalistas, o exercício do poder dos sistemas 

penais é marcado, para além de suas intervenções contingentes, por uma lógica estrutural de 

operacionalização que, implicando a violação encoberta (seletividade) e aberta (arbitrariedade) dos direitos 

humanos, não apenas viola a sua programação normativa (os princípios constitucionais do Estado de Direito 

e processuais penais liberais) e teleológica (fins atribuídos ao Direito Penal e à pena), mas, num plano mais 

profundo, é oposta a ambas, caracterizando-se por uma eficácia instrumental invertida, à qual uma eficácia 

simbólica (legitimadora) confere sustentação.” Op. cit., p. 222.  
28 Op. cit, p. 84. Também Lola Anyiar: “Com o passar do tempo, uma vez consolidado o poder da nova classe 

dominante, aqueles princípios garantidores serviriam mais à defesa do que logo foi a única classe dominada 

(a classe não proprietária), Criminologia da Libertação, p. 71. Já Melosi adverte ainda que, no clima da 

restauração pós-napoleônico, vozes se levantaram para pedir a volta do antigo método de tratar a delinquência: 

o açoite, a forca etc. “Essa reação, contudo, não levará a um retorno a formas punitivas pré-carcerárias, mas 

sim a um endurecimento e uma intensificação da função punitiva do próprio cárcere.” (Op. cit, p. 69). 
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Mas, sobretudo, é a própria essência da ocultação da dominação, que medeia a 

distância entre o mundo da igualdade e liberdade e a esfera de poder, da desigualdade e da 

autoridade, entre o mundo da circulação e o da produção, como já fora antecipado por Marx: 

“A esfera da circulação, ou seja, da troca de mercadorias, dentro de cujos limites 

se efetuam a compra e venda da força de trabalho, era, na realidade, um verdadeiro 

Éden dos direitos inatos do homem. Ali imperam somente Liberdade, Igualdade, 

propriedade e Bentham. (...) Ao abandonarmos a esfera da circulação simples, ou 

da troca de mercadorias, de onde o livre-cambista vulgar extrai noções, conceitos e 

parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já 

podemos perceber uma certa transformação, ao que parece na fisionomia de nossas 

personagens teatrais. O antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como 

capitalista, e o possuidor de força de trabalho, como seu trabalhador. O primeiro, 

com um ar de importância, confiante e ávido por negócios; o segundo, tímido e 

hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e, agora, não tem 

mais nada a esperar, além da.....esfola ”29. 

O cárcere, pois, está no mundo da produção, em que se vislumbra, com total 

intensidade, o poder do capitalista de dispor como qualquer outro comprador, da mercadoria 

que adquire. Com Melossi: 

“Esta é a tarefa específica das instituições segregadoras, inventadas pela burguesia 

capitalista e citadas por Bentham, instituições que, no sentido que estamos 

explicando, podem ser definidas como subalternas à fábrica. Elas estão no mundo 

da produção da mesma maneira que a igualdade política e civil se reporta à ideia 

da circulação (....) A esfera da circulação, da troca entre equivalentes, é o reino da 

liberdade e da igualdade, o reino da Declaração de Direitos; a esfera da produção 

é o reino da exploração, da acumulação e, por conseguinte, da autoridade, da 

fábrica e das outras instituições segregadoras”30. 

A partir do final do século XIX e até o final do século XX, a ideia da prisão como 

essência da pena se desacelera. É aparentemente uma boa notícia, sem muito tempo para 

festejos.  

Em 1939, quando escrito Punição e Estrutura Social, já se apontava, com exclusão 

do Estado nazista, por motivos óbvios, que “o encarceramento permaneceu como ponto 

                                                           
29 O Capital, Livro I, cap. 4, p. 250. 
30 Op. cit., p. 76. E ainda, na mesma obra, agora na parte redigida por Massimo Pavarini: “No microcosmo da 

pena carcerária encontramos refletida a contradição central do universo burguês: a forma jurídica geral, que 

garante um sistema de direitos igualitários, é neutralizada por uma espessa rede de poderes não igualitários, 

capazes de recolocar as assimetrias políticas, sociais e econômicas negadoras das mesmas relações 

formalmente igualitárias, surgidas da natureza (contratual) do direito. Estamos, assim, na presença 

contemporânea de um direito e de um não ou contra-direito, ou de uma razão contratual e de uma necessidade 

disciplinar. A contradição, neste nível de interpretação, é ‘objetiva’ e reflete, de fato, a aporia presente no 

próprio modo de produção capitalista, entre a esfera da distribuição ou circulação e a esfera da produção ou 

de extração de mais-valia” (p. 264). 
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central do sistema, mas contou com a competição crescente da fiança, que é, hoje em dia, 

uma rival muito próxima, se levarmos em conta, a frequência de sua aplicação”. Como 

resultado, era prevista “uma política geral de substituição do encarceramento por penas 

pecuniárias”31. 

Foucault, a seu turno, indicava a expansão do disciplinarismo em áreas contíguas 

para as quais se espalhava a vigilância e custódia, enquanto o aparelhamento do grande 

encarceramento clássico teria sido em parte desmantelado32. 

 O pós-guerra iniciou nos países centrais o que David Garland denominou de 

previdenciarismo penal: a combinação de instrumentos de aporte típicos dos estados de bem-

estar e, ao mesmo tempo, a aposta na dinâmica da ressocialização de condenados, na 

consideração de uma certa responsabilidade social –não distante, portanto, da própria ideia 

de welfare state, que moldou parte significativa dos países europeus na reconstrução de suas 

economias. 

“O resultado era uma estrutura penal-previdenciária híbrida, que 

combinava o legalismo liberal do devido processo legal e da punição 

proporcional com um compromisso correcionalista de reabilitação, bem-

estar e o saber criminológico especializado”33. 

 

Até meados da década de 70, do século XX, não houve, como uma regra geral, 

movimento expressivo no sistema carcerário do mundo ocidental. Nos EUA, aponta 

Alessandro De Giorgio, as taxas de encarceramento foram mantidas em níveis 

particularmente baixos desde a depressão de 1929 ao final dos anos 196034. O quadro não é 

significativamente diferente na Europa; na Itália, Pavarini aponta o período que vai até 1975 

como um processo de fundo de descarcerização35. 

                                                           
31 Op. cit., p. 227. 
32 Op. cit., p. 293. E, no mesmo sentido, o ensinamento de Alessandro Baratta, “A diminuição relativa da 

população carcerária, que inicia e continua, de modo decisivo, em todos os principais países capitalistas, a 

partir da segunda metade do século XIX, é um tema que ocupou amplamente a atenção de Rusche e 

Kirchheimer. Por sua parte Foucault, na conclusão de seu livro, deixa claramente ver a transição que ocorre 

dos instrumentos de controle total carcerário para outras instituições. Tanto Rusche e Kirchheimer, quanto 

Foucault, estão conscientes de que nos países capitalistas mais avançados, na fase final de desenvolvimento 

por eles descrito (a Europa dos anos 30, no caso de Rusche e Kirchheimer; a Europa dos anos 70, no caso de 

Foucault, o cárcere não tem mais aquela função real de reeducação e disciplina, que possuía em sua origem.”, 

Op. cit., p. 193. 
33 A Cultura do Controle, p. 93. 
34 A miséria governada através do sistema penal, p. 48. 
35 “Processo de recarcerização e ‘novas’ teorias justificativas da pena’ in Ensaios Criminológicos, p. 131. 
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Sob o viés político-criminal, avolumavam-se críticas quanto à efetiva consecução dos 

objetivos da reabilitação36 e, no âmbito jurídico, crescem os mecanismos alternativos à 

prisão, como a aplicação de penas pecuniárias, livramento condicional e outras formas de 

supervisão comunitária37. Como avaliou Wacquant, todos viam a prisão “como uma 

instituição em declínio inevitável, destinada a ser substituída no médio prazo por 

instrumentos de controle social mais difusos, discretos e diversificados”.38  

Durante a maior parte do período pós-guerra, analisou David Garland, taxas de 

encarceramento nos EUA e Grã Bretanha diminuíram, pois no sistema de bem estar do pós-

guerra, “a prisão era vista como uma instituição problemática, necessária como último 

recurso, porém contraproducente e desorientada com relação aos objetivos correcionais”39 

–momento em que orbitam as críticas tão bem resumidas no dístico nothing works. 

Mas o que se observou na sequência foi exatamente a mudança de rumo.  

A começar pelos EUA, embora não apenas, a prisão foi recolocada no centro da 

política criminal. O movimento, amplamente constatado, foi concebido por De Giorgi como 

o segundo grande internamento, em sequência do nascimento da prisão na emergência 

capitalista40. 

Analisando a situação dos EUA e Grã-Bretanha, Garland afirma que nos dois lados 

do Atlântico: 

“(...) uma enfática crença de que a “prisão funciona” se tornaram lugares comuns 

no cenário do controle do crime e não surpreendem mais a ninguém (...). O aspecto 

mais estarrecedor destas políticas criminais é que qualquer uma delas 

                                                           
36 Nesse aspecto, a explicação percuciente de Maurício Stegemann Dieter: “(...) a denúncia do fracasso dos 

esforços governamentais na ortopedia moral dos condenados como estratégia para prevenção da 

criminalidade teve repercussões muito distintas, dependendo da posição política dos autores que trataram do 

tema. À esquerda, para a massa crítica que tem por marco a publicação do mais célebre livro de Michel 

FOUCAULT, a contradição performática do ideal de reinserção foi compreendida como evidência do sucesso 

da repressão seletiva para moralização das classes subalternas e destruição da mão de obra inútil reforçando-

se as fileiras abolicionistas. À direita, para os que não conseguiram ou desejaram ultrapassar a dimensão 

ideológica da teoria jurídica da pena, o rotundo fracasso da prisão para realizar o princípio da correção 

conduzia, mais uma vez, à seguinte encruzilhada: ou se apostava em (mais) uma reestruturação interna do 

sistema para cumprir o ideal reabilitador –cantilena do isomorfismo reformista- ou se abandonava definitiva 

e oficialmente esse propósito –sem, contudo, abrir mão da privação de liberdade como forma preferencial da 

punição”, em Política Criminal Atuarial, p. 98. 
37 Op. cit., p. 59 
38 Punir os pobres, p. 32/3. 
39 Op. cit., p, 59. 
40 Op. cit., p. 28. Em sentido similar, Mathiesen, para quem os países da Europa Ocidental vivenciam um 

espetacular crescimento de sua população prisional, tal como se sucedeu no século XVII. Prison on trail, p. 9.  
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surpreenderia (ou talvez até mesmo chocaria) um historiador que, há alguns anos, 

observasse esse cenário. Num passado recente, como há trinta anos, cada um desses 

fenômenos pareceria altamente improvável”41. 

Os números são impactantes. Como afirma Garland, foi “o maior e mais consistente 

aumento das taxas de encarceramento observado desde o nascimento da prisão moderna, 

no século XIX. No período, de 1973 a 1997, o número de pessoas presas subiu mais de 

500%”42. Loic Wacquant aponta que a impressionante experiência estadunidense de 

guerras ao crime não se restringiu às suas fronteiras:  

“Impôs-se na década passada [anos 1990] como referência obrigatória a 

todos os governos do Primeiro Mundo, fonte teórica e inspiração prática 

do endurecimento generalizado da penalidade, que se traduziu, em todos 

os países avançados, por um inchamento espetacular da população 

carcerária43”. 

E, da Itália, Pavarini denominou o período de recarceirização44 –observando a 

elevação, ainda que em outros patamares, da população prisional –memo movimento de 

outros países do continente. 

Nos anos que se seguiram, a situação não foi diversa. Aponta Sacha Darke que mais 

de cinquenta nações viram sua população prisional subir acima de 50% entre 1992 e 2006; 

2/3 das nações viram a população prisional crescer entre 1997 e 2007 e de 1990 a 2013, a 

população prisional do mundo subiu, enfim, de oito para dez milhões de pessoas45.  

 Crises financeiras, como a do Petróleo em 1973, a falência do financiamento do 

estado de bem-estar, o fim do regime de produção fordista, e a consequente realocação dos 

trabalhos, muitos deles amputados pela automação e forma de distribuição dos postos. O 

rearranjo do capitalismo projetou não apenas um mercado de trabalho extremamente 

                                                           
41 Op. cit., p. 41. 
42 Op. cit., p. 59. 
43 Op. cit., p. 12. 
44 “Constatar empiricamente que os processos de recarcerização são prevalentemente imputáveis a uma maior 

severidade nas condenações, mais do que a um processo de difusão da repressão –vale dizer menos pessoas 

atravessam pela porta do cárcere, mas nesse permanecem mais tempo- significa colher um interessante 

aspecto das tendências atuais nas políticas criminais na Itália, muito parecidas  com aquelas que se registram 

no mundo ocidental..” (“Processos de recarcerização”, p. 131). Para Baratta, o momento representa a contra-

reforma do sistema penal e penitenciário (op. cit., p. 194). 
45 Conviviality and Survival. l. 1086. 
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flexível, como um vertical declínio da sindicalização, uma dramática redução da proteção 

social e uma expansão meteórica dos instrumentos do poder punitivo46.  

 Para Pavarini,  

“(...) a construção social do conflito torna-se politicamente hegemônica em um 

determinado momento histórico e em um determinado contexto social. Assim: se em 

um determinado contexto social e em determinado momento histórico os processos 

de integração e segurança social vêm declinados prevalentemente através do 

vocabulário punitivo, isto é, da censura social através do exercício da penalidade, 

o sistema de repressão terminará por elevar a própria produtividade”47. 

  Em grande medida, com o impacto da imersão a um estado neoliberal, nos 

contemporâneos governos de Thatcher (Reino Unido) e Reagan (Estados Unidos), o inchaço 

do sistema prisional foi imediato. Não por acaso, partiram desses países os primeiros 

consistentes estudos sobre a nova realidade penal e penitenciária, estudos que se mantém até 

os dias de hoje como obras de referência, ainda que com cada vez mais olhares críticos –seja 

sobre seus pilares, seja sobre seu alcance, a possibilidade de exportação e a capacidade de 

compreender realidades particulares a partir das relações macro.  

  Os impactos que essas mudanças no capitalismo trouxeram junto aos países centrais 

e a reformatação de seus instrumentos punitivos e seus possíveis reflexos nas sociedades 

periféricas, especialmente o Brasil, é o ponto do qual partimos para analisar, mais adiante, o 

papel dos juízes em nosso próprio grande encarceramento. Para entender o que é importação 

e o que é legado no nosso movimento de hiperencarceramento que, não apenas acompanhou 

ou sucedeu os exemplos anglo-saxônicos, como permanece em um assustador crescimento 

geométrico. Embora as estatísticas não fossem muito precisas no período, o registro do IBGE 

de 1986 aponta para um volume de presos de 50.802 pessoas em 1981; os números saltam 

para a casa dos 90 mil na década de 1990, 230 mil em 2000 e o último registro oficial de 

726.712 presos para Junho de 201648.  

                                                           
46 “O impacto das mudanças derivadas da crise de 1973 nos países imperialistas (EUA, primeiramente, 

seguidos das principais economias europeias) foi significativo no âmbito das políticas sociais. Neste quadro 

Loic Wacquant situa a crise do estado caritativo e o início do processo de gestão da miséria, através da opção 

pelo estado penal.” NEDER, Gizlene e CERQUEIRO FILHO, Gisálio. “Punir os Pobres: óbvio ululante!...”, 

in Loic Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal, p. 90),  
47 Op. cit., p. 141. 
48 Evolução mais detalhada por PIMENTA, Victor Martins, em Por Trás das Grades. p. 60/74 (361.402, em 

2005; 401.236, em 2006; 422.590, em 2007; 451.429, em 2008; 473.626, em 2009; 496.251, em 2010; 514.582, 

em 2001; 548.003, em 2012; 581.507, em 2013; 622.202, em 2014; 698.618, em 2015 e 726.712 em 2016), O 

autor aponta que, apesar de todas as mudanças de rigor metodológico nestas pesquisas mais recentes do 

DEPEN, ainda existe uma certa subnotificação, considerando as falhas e omissões dos responsáveis pelos 

sistemas prisionais estaduais no preenchimento dos formulários e até mesmo na ciência em relação aos presos 
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  Conhecer as causas e compreender a dimensão das consequências, bem ainda os 

papéis desempenhados pelos diversos atores do sistema penal é, sem dúvida, matéria 

essencial para aprender a desarmar esta estrutura. As perspectivas de análise desse 

movimento são múltiplas –e, por este motivo, fazemos um relato resumido dos modelos que, 

de certa forma, amealharam maiores prestígios nas respectivas comunidades acadêmicas, 

sem prejuízo de valorizar a comparação das abordagens distintas. De cada uma delas, como 

veremos, pontos nos auxiliam para entender o nosso próprio formato. Certo é que, como 

observa Nils Christie, tudo isso ocorre porque o encarceramento não ganhou mundo afora a 

mesma repulsa que a tortura e a pena capital amealharam49 –aliás, bem ao contrário. 

  Trazemos, assim, para cotejo a Onda Punitiva, modelo proposto por Loic Wacquant 

que aponta, sobretudo, para o impacto do neoliberalismo e as mudanças que provoca nas 

políticas assistenciais e repressivas (uma perspectiva sócio-econômica); as explicações de 

David Garland para a estruturação da Cultura do Controle, como decorrência das tensões 

que sepultaram o previdenciarismo penal (uma perspectiva, sobretudo, culturalista); o 

Governo através do crime de Jonathan Simon, retrato de como a política de guerra ao crime 

substitui a guerra contra a pobreza no final dos anos 1960 nos EUA e estabelece um novo 

padrão de governamentalidade (uma perspectiva institucional); o recente trabalho de 

Michelle Alexander, caracterizando o encarceramento em massa norte-americano como uma 

etapa da política de segregação racial, um novo Jim Crow (em uma perspectiva racial). Ao 

lado destes, a visão crítica do left-realism de Jock Young, com os auspícios da leitura sobre 

a transição da modernidade inclusiva para a Sociedade Excludente. Por fim, a recuperação 

de um trabalho que, conquanto não se tenha se dedicado a explicar propriamente o 

encarceramento, que ainda não era visível, embora previsível, é pioneiro na análise de 

formação do estado policial, extraído das entranhas, e como forma de defesa, a uma crise 

sem precedentes do Estado capitalista. Trata-se do Policiamento de crise, concebido por 

Stuart Hall e seus colegas da Universidade de Birmigham, em uma perspectiva marxista. 

 De uma certa forma, como veremos, cada um dos modelos tem descrições de 

situações histórico-sociais e resultados que não nos são profundamente díspares -em especial 

se tomado em conta as linhas mestras, o grande encarceramento, o espraiamento da lógica 

                                                           
que se encontram fora do sistema prisional (em delegacias de polícia), situação que tampouco é sanada com as 

estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, que conteriam “dados ainda menos confiáveis do que aqueles 

consolidados no Infopen”.  
49 Op. cit., p. 103. 
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punitiva e o caráter marcadamente seletivo e especificamente racial deste controle- mas que, 

de outro lado, não se encaixam perfeitamente na genealogia brasileira, seja à custa do 

desenvolvimento diferenciado, seja em face das permanências e convivências que marcam 

nossa própria trajetória. 

 É justamente a partir desse confronto, entre os elementos que se adaptam à 

compreensão do fenômeno, que aqui se reproduz, e as particularidades que deles nos 

afastamos, que se impõe como possibilidades para a construção de explicações que se 

adaptem a uma geografia conceitual –para a qual, cremos, a compreensão do papel do juiz 

será imprescindível. 

 

 

1.1-) Loic Wacquant e a Onda Punitiva – a perpectiva sócio-econômica. 

 

 

“Em Onda punitiva (Punir os Pobres), mostro que  ascensão do Estado penal nos 

Estados Unidos e em outras sociedades avançadas no último quarto de século é uma 

resposta ao crescimento da insegurança social e não à insegurança criminal; que 

as mudanças nas políticas assistenciais e nas políticas judiciais estão interligadas, 

enquanto o trabalho social (workfare) em retração e o regime prisional (prisionfare) 

em expansão são reunidos em um único dispositivo organizacional para disciplinar 

as frações precarizadas da classe trabalhadora pós-industrial; e que um diligente 

sistema carcerário não constitui um desvio, mas sim um componente constitutivo do 

Leviatã neoliberal”50. 

   

  A popularidade do estudo de Wacquant, que denominou de contribuição à 

antropologia histórica do Estado e das transformações transnacionais no campo do poder51, 

baseou-se na conexão entre duas realidades que eram inconstrastáveis, mas nem sempre 

adequadamente compreendidas em conjunto: o crescimento do Estado penal (a partir de 

índices alarmantes do encarceramento, em especial nos Estados Unidos) e a expansão das 

políticas neoliberais, que se seguia ao desmantelamento dos Estados de bem-estar (ou 

caritativo, como se referia especificamente à realidade norte-americana). A convivência 

                                                           
50 “Forjando o estado neoliberal: trabalho social, regime prisional e insegurança social” in Loic Wacquant e 

a questão penal no capitalismo neoliberal, p. 11. 
51 Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda punitiva], p. 17. 
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entre Estado mínimo e Estado policial. Wacquant produziu o mais importante elemento de 

ligação, por intermédio da pesquisa que associava o decréscimo significativo dos gastos 

sociais com o crescimento vertiginoso dos custos policiais e penitenciários. E o aporte 

teórico que mesclava, segunda sua própria apresentação,  

“(...) as virtudes de uma análise materialista, inspirada em Karl Marx e Friedrich 

Engels, e elaborada por vários autores da criminologia radical (...) a uma 

abordagem simbolista, iniciada por Emile Durkhein e aprofundada por Pierre 

Bourdieu, atenta à capacidade que o Estado detém de traçar as demarcações sociais 

salientes e de produzir a realidade social por meio de seu trabalho de inculcação de 

categorias e de classificações eficientes52.  

  É esta dupla formação, entre Marx e Bourdieu, que faz com que Wacquant anuncie 

seu distanciamento da economia política da pena, inaugurada na clássica obra de Rusche e 

Kirschheimer53, por fazer uma consideração, ao mesmo tempo, das dimensões materiais e 

simbólicas da reestruturação contemporânea da economia da punição. À uma base 

economicista, por assim dizer, que capta a substituição dos gastos sociais pela dinâmica 

punitiva, justamente na sucessão do Estado de bem-estar pelo neoliberal, agrega o conteúdo 

simbólico, no legado de Bourdieu. 

 Explica Wacquant que em A miséria do mundo: 

“Bourdieu propõe que interpretemos o Estado não como um conjunto monolítico e 

coordenado, mas sim como um espaço fragmentado de forças que disputam a 

definição e distribuição de bens públicos, o qual ele denomina de campo 

burocrático”54.  

  As disputas intestinas se dariam entre a grande nobreza do Estado (formuladores de 

políticas que promovem reformas para o mercado) e a pequena nobreza, executores das 

missões tradicionais. E ainda, utilizando expressão empregada em Hobbes, entre a mão 

direita, lado masculino do Estado, que cuida da disciplina econômica, cortes no orçamento 

                                                           
52 Idem, p.15. 
53 Não suficientemente bem-sucedido, na interpretação de De Giorgi. O escritor italiano sintetiza faltar aos 

neomarxistas justamente uma análise mais profunda da natureza simbólica do poder e do impacto da 

governamentalidade que o engrandecimento penal reconfigura; “A este respeito, gostaria de sugerir pelo 

menos três principais temas endereçados às recentes narrativas da virada punitiva –particularmente nos EUA- 

que merecem atenção dos criminólogos neo-marxistas: a dimensão simbólica da punição, em que a estrutura 

materialista foca excessivamente no papel instrumental das práticas penais; o amplo efeito na 

governamentalidade gerado pelas estratégias penais e o contexto político-institucional que define o parâmetro 

da pena”, Punishment and Political Economy, p. 50. Mas a fixação na miríade neoliberal da mudança faz 

com que Punir os pobres esteja, para De Giorgi, bem menos distante da linhagem tradicional da economia da 

pena, que o autor reconhece. 
54 “Forjando o Estado....”, in Loic Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal, p. 15. 
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etc, e a mão esquerda, lado feminino do Leviatã, materializada nos ministérios do 

desperdício, ou seja, das áreas sociais (educação, saúde, habitação)55.  

 A contribuição de Wacquant para esta estrutura foi justamente a de inserir a polícia, 

os tribunais e a prisão como elementos centrais da mão direita –por isso, o “novo governo 

de insegurança social requer um deslocamento do braço social para o braço penal dos 

Estados e a colonização do setor assistencial pela lógica punitiva”56. Esse rearranjo do 

campo burocrático, que deita raízes nas estruturas econômicas, vai produzir a substituição 

do bem-estar pelo poder disciplinar e um governo carcerário extremamente forte. 

 Parte constitutiva do arcabouço teórico do modelo da onda punitiva, mais bem 

explicitada em texto posterior a Punir os Pobres, é a análise sobre a administração da 

pobreza no capitalismo industrial, a partir do modelo de Piven e Cloward. De acordo com 

este estudo, o Estado expande ou contrai programas de ajuda na variação dos altos e baixos 

da economia e das oscilações do mercado de trabalho. A expansão da assistência servindo 

para silenciar as desordens e as fases de restrição para reforçar as normas. Para Wacquant, 

o modelo que funcionou perfeitamente na era do industrialismo fordista, tornou-se obsoleto 

com o neoliberalismo, em face do trabalho fragmentado, do capital hipermóvel e do aumento 

das desigualdades. Neste momento, o papel central da assistência é substituído pelo sistema 

penal. A fraqueza da mão esquerda é compensada pela dupla regulação da pobreza, da 

transformação da assistência social em trabalho social e uma agressiva burocracia penal57. 

Enfim, a penalidade neoliberal pretende remediar com mais Estado policial e penitenciário, 

a redução do Estado econômico e social. 

 As estatísticas trazidas por Wacquant sobre os orçamentos norte-americanos são 

muito significativas em relação à inversão de gastos e marcam profundamente seu trabalho: 

as verbas sociais distribuídas a mães sem recursos (AFDC) caem de US$ 221 milhões (em 

1970) a US$ 110 milhões (em 1995); o seguro desemprego, instaurado pelo Social Security 

Act, reduz a cobertura de 76% dos assalariados em 1935 para 50% em 1980 e apenas 33%, 

em 1995, com o mesmo valor de US$ 185/semana estagnado por vinte anos; a cobertura à 

invalidez ocupacional desaba de 7,1/1000 trabalhadores (em 1975), para 4,5/1000 (em 

1991); o orçamento federal voltado à construção de alojamentos sociais decresce de US$ 32 

                                                           
55 Idem, p. 16. 
56 Ibid.  
57 Idem, p. 17. 
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bilhões (em 1978) para menos de dez bilhões de dólares uma década depois, entre inúmeros 

outros exemplos58.  

  De outro lado, no mesmo período, o recurso maciço e sistemático à prisão leva a 

números impactantes o hiperencarceramento norte-americano: de 199.000 detentos em 

1970, excluídos os do âmbito municipal, para 1.078.000 em 1995, em um crescimento de 

442% em 25 anos, algo jamais visto numa sociedade democrática59; sendo que a população 

negra atrás das grades pula de 81.000 para 542.000 (em aumento de 569% no mesmo 

período). Considerando o total da população sob controle das autoridades policiais 

(incluindo as liberdades vigiadas e condicional), o acréscimo é de 190% no intervalo de 15 

anos (1980 a 1995)60. O conjunto das prisões passa a ser a quarta maior população do país, 

só perdendo para Nova York, Los Angeles e Chicago.61 

 Dentro do sistema carcerário, a circunstância mais significativa é o abandono do ideal 

de reabilitação. Em resumo, aponta Wacquant,  

“(...) o endurecimento generalizado das políticas policiais, judiciais e penitenciárias 

que se observa na maioria dos países do Primeiro Mundo nas duas últimas décadas 

faz parte de uma tríplice transformação do Estado, que contribui, simultaneamente, 

para acelerar e confundir, aliando a amputação de seu braço econômico à retração 

de seu regaço social e à maciça expansão de seu punho penal62.  

 A virada punitiva, para Wacquant, compreendeu seis traços comuns a esse conjunto 

de políticas: a-) o fim da era da complacência com as incivilidades (e as perturbações da 

ordem pública) e, portanto, a ideia de punir as menores infrações; b-) a proliferação de leis, 

práticas e incorporação de dispositivos tecnológicos e segurança privada; c-) a disseminação 

de um discurso alarmista difundido à exaustão pela mídia comercial, pelos agentes da ordem 

e os mercadores da segurança pública; d-) o aprofundamento do discurso da eficiência na 

guerra ao crime, na valorização da vítima e na estigmatização de excluídos; e-) a substituição 

                                                           
58 Punir os pobres, p. 96/110. Wacquant é fortemente criticado por estes dados, todavia. Roger Matthews 

chamou a mensuração de empiricismo funcional, considerando dois dados correlacionado que não tinham 

ligação necessária de causalidade, como o demonstraria a situação da Califórnia, em que ambas as taxas 

cresceram juntas, nos anos 1990, a expansão do welfare e do encarceramento. Realist Criminology, l. 1166. 

Nicola Lacey, a seu turno, ao investir de uma maneira geral contra a tese da penologia neoliberal, critica, 

sobretudo, a imprudência de Wacquant, a quem atribuiu “déficit institucional e a imprecisão conceitual, que 

implica indeterminação causal, leva à excesso de generalização e a uma tendência infeliz de reificar o 

neoliberalismo”. “Punishment, (Neo) Liberalism and Social Democracy”, in The Handbook of Punishment 

and Society, p. 261. 
59 Idem, p. 113. 
60 Punir os pobres, p. 118. 
61 Idem, p. 208. 
62 Idem, p.30 
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da reabilitação pelo gerencialismo de estoques de presos; f-) o endurecimento legislativo e 

judicial63. 

 A contribuição teórica decisiva de Wacquant é a compreensão de que ao invés de 

uma contradição insanável entre o minimalismo neoliberal e o agigantamento do Estado 

penal existe entre ambos uma plena adequação. Wacquant vê o Estado penal incorporado 

entre as características próprias do neoliberalismo, em sua categoria sociológica64. O 

neoliberalismo, assim, requer não apenas a reafirmação das prerrogativas do capital e a 

promoção do mercado, mas também a íntima articulação de quatro lógicas institucionais”, 

a saber: a desregulamentação econômica, a retração do estado de bem-estar, a recuperação 

da ideia da responsabilidade individual e a expansão do aparato penal, invasivo e proativo65. 

 Para Marildo Menegat, a abordagem da mudança estrutural regressiva da esfera 

pública iluminou as relações de poder em uma esfera mais ampla do que as abordagens 

consolidadas na esteira de Foucault –e, portanto, “as prisões não podem mais ser analisadas 

pela chave de uma sociedade disciplinar”66. Agora se impõe simplesmente a contenção dos 

excluídos.  

Embora tenha admitido que Michel Foucault realizou a mais importante análise sobre 

a ascensão da prisão e seu papel na modernidade capitalista, Wacquant observa que a 

implementação agressiva do Estado penal engendrou novas categorias e discursos, novos 

corpos administrativos e políticas de governo, assinalando os erros do horizonte idealizado 

pelo pensador francês: a-) Foucault teria errado ao prever a retirada de cena da penitenciária 

(ao revés, o confinamento fez um surpreendente retorno); b-) as tecnologias disciplinares 

não foram instaladas no sistema carcerário, que se transforma em um armazém de corpos; c-

) os dispositivos de normalização não se espalharam por toda a sociedade (a rede penal 

ampliada pelo neoliberalismo é fortemente discriminadora); d-) a pornografia da lei e da 

ordem, exibida de forma ritualizada pelas autoridades, mostra que a espetacularização da 

decapitação não ficou adstrita a um passado remoto67. 

                                                           
63 Punir os pobres, p. 25/7. 
64 Que se traduz no conceito de um “projeto político transnacional que visa refazer o nexo entre o mercado, 

estado e cidadania a partir de cima; projeto que é levado adiante por uma nova classe dirigente global em 

formação, composta pelos presidentes e executivos seniores de firmas transnacionais, políticos influentes, 

administradores estatais e altos funcionários de organizações multinacionais”. “Forjando o Estado...”, in Loic 

Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal, p. 31. 
65 Op, cit, p. 32. 
66 Op, cit., p. 207. 
67“Forjando o Estado...”, Loic Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal, p. 23. 
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Antecipando uma polêmica que se mostrará posteriormente nas nuances entre a 

influência e os paradoxos do neoliberalismo e neoconservadorismo, Menegat afirma o acerto 

de Wacquant em compreender que o Estado penal não é o resultado eficaz da mobilização 

da direita reacionária contra os trinta anos gloriosos:  

“(...) o que há de novo na sua tipologia não será encontrado, aliás, exatamente nas 

vitórias eleitorais da direita, como sustentam Garland, Young e outros, mas –

assinala Wacquant- nas vitórias eleitorais da social-democracia metamorfoseada 

em terceira via”68. 

 Curiosamente, apesar de ser, dos modelos escolhidos, aquele que melhor relaciona a 

mudança do sistema prisional, tanto o seu estratosférico crescimento, como o abandono das 

suas principais funções, com a mudança econômica do neoliberalismo, Wacquant nega, 

explicitamente, estar seu estudo inserido na economia política da pena, na linha da Rusche 

e Kirchheimer. Mas foi justamente essa conexão, a criação da penologia neoliberal, que 

atraiu a maior parte das críticas, que se tornaram quase tão populares quanto o modelo 

apresentado. Se é certo que Wacquant abre um caminho em que as duas partes da relação 

parecem se encaixar tão perfeitamente, sendo quase por isso uma solução aparentemente 

eficaz por si só para explicar a política penal dos novos tempos, é justamente a perfeição 

deste encaixe que vai ser duramente contraposta. 

 Frances Piven –um dos referenciados por Wacquant, por seu estudo sobre a dinâmica 

do auxílio à pobreza, com Cloward- entende que o modelo não é convincente, seja porque 

despreza a efetiva continuidade de várias políticas do fordismo, seja porque compreende 

erroneamente o sistema prisional abarrotado como funcional para o neoliberalismo –o que 

se afasta fortemente da lógica, tanto mais pelo excesso de recursos nele dispendido. 

Ademais, Wacquant teria passado por cima do fato de que as políticas para os pobres nos 

                                                           
68 E prossegue: “Foram governos como o de Blair, Schroeder, Jospin, d’Alema, entre outros, que 

protagonizaram as mudanças mais profundas desta versão contemporânea do estado de exceção. No Brasil a 

escalada prisional começa nos anos FHC e prosseguiu sem trégua nos governos petistas”. Op. cit, p. 210. 

Ainda KARAM, Maria Lucia: “O equivocado discurso sobre a criminalidade, encerrando a entusiasmada 

crença no sistema penal e as reivindicações repressoras, na linha deste pragmatismo político-eleitoral, sem 

princípios e sem ideias, favorecedor da ampliação do poder punitivo do Estado, hoje faz de amplos setores da 

esquerda uma reacionária massa de manobra da ‘direita penal’ e do sistema de dominação vigente, parecendo 

dar suporte aos que enganadoramente sustentam que a contraposição entre direita e esquerda teria perdido 

sua razão de ser.” “A esquerda punitiva”, in Discursos Sediciosos, vol. 1, p. 91. 
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Estados Unidos nunca deixaram de ser subdesenvolvidas, com uma série de critérios de 

eligibilidade para os beneficiários que não nascem propriamente de um novo sistema69.  

 Margit Mayer, a seu turno, critica a identidade apregoada por Wacquant entre os ex-

beneficiários dos programas sociais e os novos ocupantes das prisões norte-americanas. 

Primeiro, porque o grupo em si nunca foi suficientemente discriminado por Wacquant (ora 

um apanhado genérico das chamadas frações do sub-proletariado pós-industrial, ora o 

conjunto de desempregados, jovens, moradores de rua, dependentes químicos etc). O que 

afirma Mayer é que estes últimos grupos raramente faziam parte da clientela dos programas 

de workfare. Mas, sobretudo, porque enquanto aproximadamente 90% dos membros dos 

programas de auxílio eram mulheres, 93% dos presos eram homens70.  

 John Pratt, por sua vez, critica a ideia de que os Estados Unidos possam servir como 

um paradigma do grande encarceramento para o resto do mundo –inclusive pelos números 

divergentes sobre a população prisional que os países vêm apresentando. Para isso, se utiliza 

dos parâmetros de James Whitman que, em Harsh Justice, havia explicitado exatamente o 

reverso: o crescimento do Estado Penal norte-americano provocado pela estrutura 

institucional do próprio país, mesmo antes do neoliberalismo. Pratt enfatiza a explicação 

sobre a fragilidade do governo central –o que teria permitido forte ingerência na questão 

penal pelos governos estaduais, que não tem autoridade suficiente para evitar demandas 

populistas, e a correlata fragilidade dos mecanismos de auxílio social (welfare liberal em 

contraposição ao welfare social-democrata da Europa continental)71. 

À despeito das inúmeras críticas ao trabalho de Wacquant, fato é que o impacto do 

neoliberalismo na estruturação do poder continua sendo um dos objetos prioritários de 

estudos recentes, que não se limitam à análise da alternância dos gastos públicos. Um resgate 

sólido da estrutura neoliberal como nova governamentalidade foi desenhado por Christian 

Laval e Pierre Dardot:  

“(...) o neoliberalismo antes de ser uma ideologia ou uma política econômica é, em 

primeiro lugar e fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, tende a 

estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria 

conduta dos governados. A racionalidade neoliberal tem como característica 

                                                           
69 “A response to Wacquant”, in Theoretical Criminology, vol. 14 (1), p. 112. 
70 “Punishing the Poor – a debate”, in Theoretical Criminology, vol. 14 (1), p. 94 e ss. 
71 “The international diffusion of punitive penalty”, in Australian & New Zeland Journal of Criminology, 

vol. 44 (1), p. 118. Em sentido próximo, a advertência de Zimring para a estrutura criminal descentralizada dos 

EUA, que acaba por compor algo como cinquenta e um diferentes sistemas penais (“The Scale of 

Imprisionment in the U. S”, in The Journal of Criminal Law and Criminology, vol.100 (3), p. 1231). 
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principal a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa 

como modelo de subjetivação. O termo racionalidade não é empregado aqui como 

um eufemismo que nos permite evitar a palavra capitalismo. O neoliberalismo é a 

razão do capitalismo contemporâneo, de um capitalismo desimpedido de suas 

referências arcaizantes e plenamente assumido como construção histórica e norma 

geral de vida”72. 

Na mesma linha, Antonie Garapon discute a aproximação desta governamentalidade 

com o Judiciário, desenhando um modelo neoliberal de processo no qual se destacam a plea 

bargain, o alargamento da transação civil, a remuneração de testemunhas, o tratamento de 

casos penais em tempo real73. Sem a preocupação com o conteúdo da norma (como os 

juristas) nem as condições sociais de sua produção (como os sociólogos), a razão neoliberal 

se funda na prática e nos critérios de eficiência e eficácia. O gerencialismo, uma espécie de 

coletivo criado pelo estímulo ao egoísmo individual, na subjetividade de que não apenas os 

Estados, mas os próprios indivíduos também se portam como empresas74. No âmbito penal,  

“A prevenção muda de significado: não envolve mais o trabalho sobre indivíduos, 

sua história e as causas da ofensa, mas sim uma avaliação de risco das vítimas 

potenciais e um cálculo sofisticado de riscos para os cidadãos”.75 

O ponto de chegada deste caminho é a política criminal atuarial que, como bem 

descreve Maurício Dieter: 

“É o meio pelo qual o gerencialismo esvazia a complexidade das teorias 

criminológicas e, ao abrir mão da inglória missão de encontrar as raízes do crime, 

concentra-se exclusivamente na gestão de uma realidade que, normalizada, não 

pode ser resolvida, mas apenas controlada.76” 

 Rubens Casara vem desenvolvendo as consequências da nova racionalidade sobre o 

que denomina de Estado Pós-Democrático, o que “se põe abertamente a serviço do mercado, 

da geração de lucro e dos interesses dos detentores do poder econômico”, fincando, 

sobretudo, no esgarçamento dos limites que o liberalismo do século XVIII havia construído. 

A democracia não desaparece, mas perde seu conteúdo. Esvazia-se a participação dos 

eleitores com a judicialização (e criminalização) da política. Instaura-se como regra a 

mecânica de julgamentos espetacularizados, voltados à satisfação dos espectadores, também 

como uma mercadoria77.  

                                                           
72A Nova Razão do Mundo, p. 17 
73 La Raison du Moindre État, p. 14. 
74 Idem, p. 23. 
75 Idem, p. 116. 
76 Política Criminal Atuarial, p. 195. 
77 Estado Pós-Democrático, pp.19-59. 
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  Enfim, para o âmbito penal:  

“A razão neoliberal dispõe de diversas estratégias para formatar e/ou controlar 

esses sujeitos transformados e tratados como mercadoria. Para as pessoas sem 

valor de uso, permanece íntegra a lógica da “sociedade punitiva” (Foucault), com 

a segregação ou eliminação dos elementos rotulados de negativos (estranhos, 

disfuncionais ou inimigos). Em outras palavras, para aqueles que não interessam à 

sociedade neoliberal, por não produzirem, não prestarem serviços ou não 

consumirem, reserva-se a resposta penal (e a prisão persiste como resposta penal 

preferencial) ou a eliminação física.78” 

 

 

1.2-) David Garland e a cultura do controle –a perspectiva culturalista 

  

 

“(...) recentes desdobramentos em matéria do controle do crime e da justiça criminal 

são intrigantes porque envolvem uma súbita e perturbadora subversão do padrão 

histórico assentado. Mostram uma aguda descontinuidade que reclama explicação 

(...) A reaparição, na política oficial, de sentimentos punitivos e de gestos 

expressivos, que parecem estranhamente arcaicos e absolutamente antimodernos, 

tende a confundir as teorias sociais comuns sobre a punição e seu desenvolvimento 

histórico. Nem mesmo o mais criativo leitor de Foucault, Marx, Durkhein e Elias 

poderia prever estes desdobramentos recentes, e certamente nenhuma previsão 

desse tipo jamais surgiu”.79 

 

 Se para Loic Wacquant, a emergência do neoliberalismo é suficiente, ou ao menos 

decisiva, na explicação da virada punitiva do final do século XX para David Garland faz-se 

necessária uma análise mais detida das circunstâncias e políticas que se transformaram em 

componentes da surpreendente mudança de rumo. Embora não descartadas do todo80, as 

alterações econômicas não são suficientes para justificar o conjunto de mudanças que 

interromperam a trajetória modernizante e esvaziaram o previdenciarismo penal. A cultura 

do controle tem raízes mais dispersas no ambiente político e sócio-cultural da modernidade 

tardia que culminaram com a reinvenção da prisão e, na sofisticada explicação de Garland, 

não se restringem a uma mudança por cima, como se vê na proposta de Wacquant.  

                                                           
78 CASARA, Rubens. “No Neoliberalismo, pessoas são tratadas como mercadoria”, Justificando. 
79 Op. cit., p. 44. 
80 “O encarceramento em larga escala funciona como um modo de posicionamento econômico e social, um 

mecanismo de zoneamento que segrega aquelas populações rejeitadas pelas decadentes instituições da 

família, do trabalho e da previdência, colocando-as nos bastidores da vida social”. Op. cit, p. 382. 
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 Não há muita divergência quanto aos sinais da mudança, minuciosamente descritos 

em A Cultura do Controle: a-) o declínio do ideal de reabilitação; b-) o ressurgimento de 

sanções retributivas e da justiça expressiva; c-) o tom emocional na política criminal, 

centrado na ampliação do medo; d-) a centralidade da vítima; e-) o princípio de proteção do 

público; f-) maior politização e novo populismo81; g-) reinvenção da prisão; h-) a 

transformação do pensamento criminológico; i-) a expansão da infraestrutura da prevenção 

do crime e da segurança da comunidade; j-) a imersão da sociedade civil e a comercialização 

do controle do crime; k-) o novo gerencialismo; e, apesar de tudo isso, l-) uma perpétua 

sensação de crise. 

 Mas em relação às causas, o modelo Garland ilumina sobretudo a perda do debate 

político sobre a superação do previdenciarismo e a alteração do status do crime na 

modernidade tardia, caldo de cultura para a expansão do neoconservadorismo.  

  Parte deste panorama, portanto, teria surgido nas críticas feitas à esquerda ao 

correcionalismo, em especial contra as penas indeterminadas e aos insucessos da 

reabilitação, que teriam contribuído a um desencanto “não apenas com o previdenciarismo 

penal, mas com o Estado de justiça criminal em sua forma moderna”82. Garland estampa o 

paradoxo, maximizando de forma pelo menos questionável a consequência das críticas 

progressistas: o movimento que pretendia ampliar os direitos dos presos e minimizar o 

encarceramento desaguou em políticas que postulavam exatamente o contrário83. 

 Mas o horizonte não se fecha apenas com a ação das classes políticas ou das agências 

que interferem no sistema penal: as políticas de controle do crime também dependem, para 

sua viabilidade e ressonância popular, da existência de rotinas sociais e sensibilidades 

culturais disseminadas, condições extrapolíticas que as viabilizam, estruturada por arranjos 

sociais, econômicos e culturais da modernidade tardia.  

                                                           
81 PAVARI, Massimo. “Processos de Recarceirização”: “(...) o que hoje parece se poder colher como elemento 

novo é a perda progressiva de peso das elites intelectuais em favor daquelas políticas sobre cultura da 

penalidade. E nos sistemas democráticos, talvez pela primeira vez a penalidade torna-se objeto significativo 

(em alguns casos até o principal) da troca política entre eleitores e eleitos, entre opinião pública e sistema de 

política. Op. cit., p. 157. Para John Pratt, todavia, o crescimento do populismo penal é posterior à virada 

punitiva, situando-o a partir da década de 1990. Não é propriamente uma sequência do thatcherismo (centrado 

na autoridade), mas justamente uma reação desiludida e corrosiva à autoridade, com o crescimento da 

importância da mídia na construção do senso comum e a revolta contra privilégios e leniências de autoridades, 

incluídos os juízes. “Não é apenas um oportunismo político com ganhos eleitorais pelo cínico crescimento dos 

níveis de severidade penal –mas o reflexo de uma mudança fundamental no eixo do poder penal 

contemporâneo” –conclui. Penal Populism, p.2. 
82 Op. cit., p. 143 
83 Ibid. 
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  Se é certo que Garland não se furta a atribuir relevo às “principais transformações 

da segunda metade do século XX ao processo de acumulação de capital e de busca 

incessante por novos mercados”84e reconhece que a reestruturação do mercado de trabalho 

testemunhou o colapso da produção industrial, excluindo setores inteiros do mercado de 

trabalho, mais estratificado e menos sindical85e, por conseguinte, a criação de novas formas 

de segregação e divisão social, de outro lado valoriza as experiências coletivas do crime e 

da insegurança na modernidade tardia que conduziram a aceitação das mudanças 

conservadoras:  

“(...) as crescentes taxas de criminalidade deixaram de ser uma abstração estatística 

e assumiram um significado pessoal real na consciência popular e na psicologia 

individual. Essas angústias relacionadas ao crime, cumuladas com as inseguranças 

mais difusas decorrentes da rápida transformação social e da recessão econômica, 

pavimentaram o caminho para uma política de reação no final dos anos 1970.”86 

 Mas, mais do que a transformação em si das estruturas, o significado destas é o que 

resultou das alterações culturais:  

“Pode-se resumir este complexo processo afirmando-se que, embora as estruturas 

de controle tenham sido transformadas em importantes aspectos, a mudança mais 

significativa se deu no nível da cultura, que dá vida a estas estruturas, ordena seu 

uso e cunha seu significado. Um padrão retrabalhado de assunções cognitivas, 

compromissos normativos e sensibilidades emocionais está agora inscrito no 

campo, motivando a ação das agências de controle do crime, dando novo significado 

às suas práticas e alterando os efeitos e os significação simbólica de sua conduta”87.  

  A criminologia moderna, calcada no previdenciarismo penal, teria sido superada por 

dois movimentos contrários entre si e também a ela: a criminologia da vida cotidiana (de 

cariz pós-moderno), vinculada à integração do sistema, que aposta na reengenharia 

situacional, mais do que na recuperação do agente, e se materializa na redução das 

oportunidades para o crime; em sentido inverso, a criminologia do outro (de perfil anti-

moderno), associada ao perigo, aos conflitos culturais e às políticas neoconservadoras, 

firmada na manutenção da ordem e a afirmação de padrões morais absolutos. 

 Muito embora tenha sido adotado como paradigma de estudo nos mais diversos 

países, diversamente de Wacquant, Garland limitou, de forma expressa, sua análise acerca 

da irrupção desta nova cultura do controle, ao que estudara nas sociedades inglesa e norte-

                                                           
84 Idem p. 185. 
85 Idem, p. 191. 
86 Idem, p. 331. 
87 Idem, p. 376. 
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americana –antecipando-se, de certa forma, a críticas que viriam a diferenciar países com 

resultados diversos no mesmo período, como se verá adiante.   

 

  

1.3-) Jonathan Simon e o governo através do crime –a perspectiva institucional 

 

 

“Nas décadas seguintes, assim como Lessing previu, os [norte]americanos 

construíram uma nova ordem civil e política estruturada em torno do problema do 

crime violento. Nesta nova ordem, valores como liberdade e igualdade foram 

revistos de maneira que teria sido chocante, se obviamente imaginável - no final da 

década de 1960, e novas formas de poder institucionalizadas e conformadas,  tudo 

em nome da repressão de ondas aparentemente intermináveis de crime (...) O crime 

tornou-se tão central para o exercício da autoridade nos Estados Unidos, por todos, 

desde o presidente até o professor em sala de aula, que vai demandar um esforço 

concertado entre os próprios americanos para desalojá-lo”.88 

 

 No trabalho de Simon, a preocupação central não é exatamente o porquê, mas como. 

Sua contribuição essencial é a descrição do espraiamento da lógica do crime na sociedade 

norte-americana e o enorme estrago provocado em suas balizas democráticas.  

  O governo através do crime não se resume à guinada punitiva ou à cultura gerada 

com o trato da questão criminal, embora não prescinda de ambos, que apura também com 

proficiência e riqueza de detalhes. Mas seu modelo descreve, sobretudo, uma nova forma de 

gestão, que não se circunscreve, nem sequer, ao próprio exercício do direito penal.  

“As formas de conhecimento através das quais o campo de ação está estruturado 

no sentido mais amplo, segundo Foucault, constituem uma espécie de racionalidade 

do governo89. Quando governamos através do crime, tornamos o crime e as formas 

de conhecimento historicamente associadas a ele -o direito penal, a narrativa do 

                                                           
88 Governing Through Crime, l. 103. 
89 Com governamentalidade, Foucault quer dizer três coisas: “1-) o conjunto construído pelas instituições, 

procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e 

complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia política e por 

instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança; 2-) a tendência que em todo o Ocidente 

conduziu incessamente, durante muito tempo, à proeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de 

governo, sobre todos os outros –soberania, disciplina etc- e levou ao desenvolvimento de uma série de 

aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes; 3-) o resultado do processo através do qual o 

Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a 

pouco governamentalizado”. Microfísica do Poder, p. 429. 
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crime popular e a criminologia- disponíveis fora de seus domínios-alvo limitados 

como ferramentas poderosas para interpretar e enquadrar todas as formas de ação 

social como um problema para a governança”. 

  A lógica foucaultiana do governo através do crime é traduzida não apenas pela 

transformação dos atores do sistema criminal, mas o governo como um todo, as relações 

políticas, as campanhas eleitorais, as prioridades orçamentárias. Na mesma toada, Simon vai 

mostrar como o governo através do crime transforma relações familiares, rotinas escolares 

e o cotidiano corporativo90. 

 Em texto posterior ao livro, Simon e Silvestre resumem os corolários do governo 

através do crime: a-) o crime é visto como um assunto estratégico, portanto legitima atores, 

em todos os ambientes institucionais, que agem com o pretexto de prevenir crimes; b-) o 

crime é usado para legitimar intervenções em outras áreas, inclusive para resolver problemas 

sociais; c-) as tecnologias, discursos e metáforas relacionadas ao crime são visíveis em todos 

os tipos de instituição, e ajudam a expandir o escopo das respectivas intervenções91. 

 Causas econômicas não estão afastadas da análise de Simon, para quem é justamente 

a inviabilidade da continuação do new deal, em face da crise econômica e dos problemas 

sociais e raciais não resolvidos, que projeta esse novo locus governance, ao final dos anos 

1960. A guerra contra a pobreza foi substituída pela guerra contra o crime. A emergência 

dos direitos civis seria o mais promissor programa de continuação do new deal, mas acabou 

sendo atropelada pela agenda do crime92.  

                                                           
90 Uma perspectiva europeia sobre a nova abordagem criminalizatória é ainda desenvolvida em La republique 

pénalisée (GARAPON, Antonie e SALAS, Denis): “A penalização é certamente o fenômeno mais profundo, 

manifesto, de uma mudança na linguagem da democracia. A criminalização da vida coletiva é a substituição 

de uma lógica por outra, a da justiça criminal, por outra. Mais exatamente, é a substituição de muitas lógicas 

-políticas, sociais, emocionais, econômicas, etc.- por uma só. E o termo ‘lógica’ referente ao penal também é 

particularmente mal escolhido, pois seu raciocínio é arcaico, até mesmo irracional (...) O raciocínio criminal 

paralisa não apenas qualquer outra leitura social, mas também qualquer outra interpretação jurídica.” (p. 

12/13). 
91 “Governing Through Crime”, in Alternative Criminologies, p.73/4. 
92 Para Alessandro de Giorgi, “Simon oferece uma genealogia rigorosa dessa nova racionalidade 

governamental, cujas origens podem estar situadas na ‘crise de legitimação’ que afeta as formas de governo 

liberal-welfaristas que foram hegemônicas nos EUA na maior parte do século XX”. Mas, se de um lado, a 

“perspectiva foucaultiana evita um conceito ‘de cima para baixo’ de pena comum a muitas criminologias 

neomarxistas, e descreve uma virada punitiva do ponto de vista tanto de suas consequências político-

institucionais quanto da difusão de estilos de vida, culturas de trabalho e padrões de consumo”, por outro é 

insatisfatório, pois “o argumento neofoucaultiano de que ‘o crime não governa apenas os que estão em uma 

ponta das estruturas de desigualdade’ precisa ser qualificado pela visão marxista de que as estratégias penais 

contribuem para a reprodução geral dessas mesmas estruturas de desigualdade socioeconômica, em direções 

que ressoam dinâmica atual da acumulação capitalista.” “Punishment and Political Economy”, in The SAGE 

Handbook of Punishment and Society, p. 53. 
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  A seletividade racial na prisão –o número de negros presos por habitantes é sete vezes 

maior do que o de brancos- reverteu os principais aspectos da revolução dos direitos civis. 

Há mais negros sob tutela penal na atualidade nos Estados Unidos do que havia durante a 

escravidão. Katherine Becket vai mostrar, ainda, a relação entre o pleito da lei e da ordem e 

a campanha de descrédito no welfare state, em especial na cultura de dependência que ele 

acaba por criar, e de como o tema criminal é uma forma de esvaziar intencionalmente o tema 

da pobreza93. 

 Simon precisa o momento de virada com a aprovação da Omnibus Crime Control 

and Safe Streets Act of 1968, a mãe de toda a legislação criminal contemporânea. Embora 

não seja propriamente uma lei criminal repleta de tipos e sanções, o diploma reúne um 

conglomerado de medidas que dão forma ao novo trato da questão criminal, em diversos 

âmbitos: fundos expressivos para a segurança pública, criação de agências, alteração na 

matéria probatória (inclusive como forma de contornar os critérios então liberais das 

decisões da Suprema Corte), ampliação dos mecanismos de investigação (notadamente a 

interceptação telefônica) e até regulação para a venda de armas94.  

O aparente crescimento da violência nos crimes de rua seria o estopim para a 

elaboração da lei, mas foi indevidamente aproveitado para conectar pejorativamente a 

expressão violência com os seguidos protestos anti-guerra e por direitos civis que tomavam 

as ruas das grandes cidades norte-americanas no período –e protestos eram associados ao 

movimento negro e estudantil urbano, dois grupos que suportavam os pilares do new deal.  

Simon lembra, todavia, que a lei foi aprovada curiosamente no contexto de uma 

presidência democrata, com um Congresso de maioria democrata. A imersão do governo 

através do crime, e isso será uma constante, não diferencia propriamente administrações 

liberais de conservadores (uma ideologia política contemporânea que abrigou direita e 

esquerda)95. 

                                                           
93 Making Crime Pay, 31/2. 
94“Governing Through Crime”, in Alternative Criminologies, p, 81 (com Giane Silvestre). 
95 Para Marie Gottschalk, a construção do estado carcerário norte-americano “foi um projeto profundamente 

bipartidário desde o início”. Segundo a autora, foram os democratas conservadores do Sul que começaram a 

empunhar estrategicamente a questão da criminalidade de rua na década de 1950. Os conservadores sulistas 

lançaram inicialmente a sua oposição à maior legislação de direitos civis em termos criminais, argumentando 

que a “integração gera crime”. “The carceral state and the politics of punishment”, in The SAGE Handbook 

of Punishment and Society, p. 211.  Idem em BECKETT, Katherine, Making the crime pay, p. 28. “O 

discurso da lei e da ordem foi inicialmente mobilizado por autoridades do sul em seu esforço para desacreditar 

o movimento dos direitos civis”. Já Nicola Lacey reage às propostas que se vinculem a uma nova penologia 

neoliberal, que entende insatisfatoriamente demonstrada. Para ela, o maior peso deve ser relegado à questão 

política strictu sensu, ou a conformação majoritária das eleições norte-americanas, de voto distrital, que 

impõem vitória ou derrota a um partido em cada distrito, diverso dos padrões europeus continentais, que se 
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 Simon não despreza o papel do crescimento da criminalidade, mas aponta no medo 

uma causa contributiva mais importante do que as próprias estatísticas. A forma de governo 

pelo medo encorpa o discurso de quem assume responsabilidades protetivas, o que explica 

a grande popularidade dos promotores, que a par do crime, passam a orientar políticas 

públicas e as tônicas das campanhas eleitorais, a começar pela do próprio presidente, a quem 

Simon apelida de Prosecutor-in-chief. Mais adiante, no texto que analisa as quatro décadas 

do governo através do crime, Simon e Silvestre vão indicar que, respondendo diretamente 

ao medo do crime e à paixão pela punição que ele desperta, erigiu-se o mais poderoso modelo 

de governança do país, formatando o Ministério Público norte-americano em uma peculiar 

institution 96. 

  A lógica do medo centraliza o papel da vítima como a principal referência da política 

norte-americana, mais do que o cidadão e o contribuinte. As consequências são desastrosas:  

“Governar através do crime está tornando a América menos democrática e mais 

racialmente polarizada; está esgotando nosso capital social e reprimindo nossa 

capacidade de inovação. Por tudo isso, governar através do crime não nos torna, e 

creio que não poderá, nos tornar mais seguros.”97 

 A guerra às drogas ocupa um espaço central no modelo, inclusive por ter sido a forma 

pela qual a competência federal se espraiou às ruas: foi promovendo a crença de que o 

comércio ilegal de drogas é a causa subjacente do crime violento nas ruas, que a guerra às 

drogas federal se tornou parte integrante da vida americana, até nas comunidades mais 

protegidas. Uma das formas de expandir a governamentalidade foi justamente a de 

condicionar fundos prisionais federais aos Estados que adotassem a truth in sentence -

cumprimento efetivo de no mínimo de 85% da pena em cárcere, com o quê, a ideia de 

reabilitação se esgarça. Até porque a explosão penitenciária não se vincula nem a intimidar, 

nem mesmo a reabilitar. Como explica Maurício Dieter, na crítica a uma política atuarial, 

que se instala para o simples gerenciamento dos riscos:  

“(...) a nova penologia não tinha qualquer interesse em punir, intimidar ou 

reabilitar indivíduos: seu propósito era apenas o de utilizar a pena criminal para o 

sistemático controle de grupos de risco mediante neutralização de seus membros, 

                                                           
regem pela regra da proporcionalidade. Nesta condição, para Lacey, os partidos ficam reféns do dilema do 

prisioneiro, um com medo de se mostrar mais tolerante e menos duro na lei penal que o outro, com receito de 

derrotas eleitorais. “Punishment, Neo-Liberalism and Democracy”, The SAGE Handbook of Punishment 

and Society, p. 274. 
96 “Nas últimas décadas do século XX, a guerra contra o crime transformou o ideal do promotor em um 

importante modelo de autoridade política, ao mesmo tempo em que concedia aos promotores uma enorme 

jurisdição sobre o bem-estar das comunidades com pouca responsabilidade democrática.” Op.cit, p. 77. 
97 Governing.... l. 146. 
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isto é, a gestão de uma permanente população perigosa, pelo menor preço 

possível”. 98 

 Outro importante aspecto da governamentalidade, exposto por Simon é como ela se 

introduz em todos os campos: as acusações criminais substituíram a tradicional normativa 

de dissolução da família, como elemento central no divórcio, especialmente no que respeita 

a contestação da custódia dos filhos; a mescla dos sistemas penal e escolar adiantou o colapso 

do processo educacional e levou a administração das escolas em direção a um crescente 

autoritarismo e a um modelo mecanicista; a gradativa perda do poder de barganha dos 

trabalhadores norte-americanos em face da competição global pelo trabalho de baixo custo 

abriu espaço para a volta do crime como um eixo central de regulação e resistência99.  

 Mas nenhum impacto foi tão considerável quanto o expressivo encarceramento –

efeito inevitável da remodelação da autoridade e política criminal. A imposição durante as 

últimas décadas de sentenças de prisão extraordinariamente longas100 gerou um corpo de 

dois milhões de encarcerados, sem motivo para esperar uma vida normal ainda que consigam 

cumprir suas sentenças. A seletividade é uma marca indisfarçável do governo através do 

crime, que submeteu categorias inteiras de pessoas engajadas na economia informal. A 

consequência ao fator racial: nunca houve tanto confinamento de jovens negros em tempo 

de paz. 

  Desde o Safe Street Act de 1968, a legislação enfatizou a lealdade para com a vítima 

e neste paradigma a prisão sempre prevalece porque só ela traz a ilusão da total segurança à 

vítima e a completa privação do ofensor. Como aponta Simon, “não é a prisão per si o que 

põe em risco a democracia americana, mas sim a prisão em massa em todos os três sentidos: 

                                                           
98Política Criminal Atuarial, p, 100. E acrescenta Dieter: “O que se constata, em suma, é que o discurso da 

nova penologia não teve maiores dificuldades para contornar os entraves jurídicos mais evidentes, 

reestruturando o sistema prisional para o resgate da prevenção especial negativa sem demora e com todo o 

suporte legislativo e material necessário. Em termos político-criminais, portanto, a proposta de incapacitação 

seletiva logrou justificação racional para o isolamento, em que pesem todas as objeções que se lhe impunham 

de início.”, p. 104. 
99 Panorama similar é narrado por Garapon e Salas na França: “Criminalização, e este é certamente o fenômeno 

mais profundo, mostra uma mudança na linguagem da democracia. A criminalização da vida coletiva é a 

substituição por uma lógica, a da justiça criminal, em relação a todas as outra. Mais exatamente, é a 

substituição de várias lógicas - política, social, afetiva, econômica, etc. - por uma.”. La Répulblique 

pénalisée, p. 13. 
100 Destaque para a draconiana regra do three strikes and you’re out, inserida no Código Penal da Califórnia: 

“(...) indivíduos com prévia condenação por crimes mais graves devem ter como pena mínima o dobro do 

previsto para o tipo legal em julgamento. Em seguida, que qualquer pessoa com duas ou mais condenações 

por crimes da mesma natureza –equivalentes a dois ou mais episódios de reincidência específica- deve ter a 

pena do novo crime multiplicada por três, desde que oscilando entre o mínimo de 25 anos e a prisão perpétua 

–tudo sem qualquer benefício em direção à liberdade.” (Dieter, op.cit., p. 102/3). 
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de escala, aplicação categórica e a mudança para uma visão de gestão de resíduos”101, não 

mais correcional. Meticulosamente, Simon vai abordar a gestão do crime pelo Executivo, a 

submissão populista do Legislativo e o declínio da governança judicial, de tanta 

proeminência no campo dos direitos civis dos anos 1950 e 1960.  A governança através do 

crime se internacionaliza, por fim, com a guerra ao terror, que incorpora todos os seus 

paradigmas. 

 

 

1.4-) Michelle Alexander e o novo Jim Crow –a perspectiva racial 

 

  

“As leis de segregação foram propostas como parte de um esforço deliberado e 

estratégico para desviar a raiva e a hostilidade da elite branca em direção aos afro-

americanos. O nascimento do encarceramento em massa pode ser atribuído a uma 

dinâmica política semelhante. Os conservadores nos anos 70 e 80 tentaram apelar 

para os preconceitos raciais e vulnerabilidades econômicas dos brancos pobres e 

operários através de retórica racialmente codificada sobre o crime e o bem-

estar102”. 

  

   A tese central de Michelle Alexander é que o sistema de encarceramento em massa 

atual é, sobretudo, uma forma de controle racial, que se seguiu ao Jim Crow, que por sua 

vez, havia sucedido o regime escravagista, após os anos da Era da Reconstrução103. Com 

muitos paralelos com o sistema de segregação, como a discriminação legalizada, a 

interdição extensiva de direitos, a omissão judicial e a produção simbólica do conceito do 

negro como um criminoso, com o agravante de que o novo sistema se ergue na era da 

denominada neutralidade racial (“uma nova linguagem racialmente neutra foi desenvolvida 

                                                           
101 Governing... l. 2662. 
102 The New Jim Crow, p. 191. 
103 Em Slavery by Another Name, Douglas Blackmon relata as continuidades na segregação norte-americana, 

no momento pós-abolição, por intermédio do mecanismo da generalização das prisões por vadiagem, 

convertidas em trabalhos forçados, sobretudo para empresas privadas em minas, campos de trabalho e outros 

locais de condições altamente inasalubres.  
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apelando aos antigos sentimentos racistas, acompanhada de um movimento político que 

conseguiu colocar a grande maioria dos negros em seu lugar”104).  

  Alexander vai explicar de forma detalhada, com uma inserção em todos os âmbitos 

do sistema de justiça criminal, da ação do policial da rua à jurisprudência da Suprema Corte, 

como a guerra às drogas é o principal aparelho da construção desse sistema racial de castas. 

Se é verdade que a seletividade não é por si só uma novidade na aplicação do direito penal, 

nem mesmo o critério de raça na história judicial norte-americana, a dimensão do 

encarceramento em massa a partir das décadas de 1970 e 1980 transforma-se em um sistema 

incomparável com as situações anteriores, atingindo não apenas uma fração de minoria 

racial, mas comunidades inteiras105. O início do movimento Lei e Ordem é atribuído por 

Alexander justamente à reação, de base sulista e conservadora, ao movimento reivindicatório 

dos direitos civis; uma resposta, sobretudo, racial. Katherick Beckect, no mesmo sentido, 

afirma que movimento Lei e Ordem é mecanismo construído justamente para desacreditar o 

movimento de direitos civis106. Assim, por exemplo, o célebre discurso de Barry Goldwater, 

candidato republicano à presidência dos Estados Unidos em 1964 –derrotado, contudo, com 

ideias que seriam vitoriosas nos governos seguintes:  

"É inteiramente apropriado para o governo tirar de alguns para dar aos outros, eles 

não serão levados a acreditar que eles podem legitimamente tomar de quem tem 

mais do que eles? Não é de admirar a lei e a ordem tem quebrado, a violência 

envolveu as grandes cidades americanas e nossas esposas se sentem inseguras nas 

ruas"107 

  Nada foi mais significativo para essa guinada de proporções nunca vistas do que as 

seguidas declarações de guerra às drogas e as alterações legais e fortes investimentos 

públicos que delas se originaram. A população prisional ligada aos crimes de entorpecentes 

                                                           
104 Op. cit., p. 40. Sobre o tema, Mary Hall vai um pouco mais adiante para indicar que a guerra às drogas é, 

sobretudo, a continuação da guerra contra as famílias afro-americanas, sendo “as mulheres e seus filhos cada 

vez mais forçadas à pobreza e à dependência de um sistema de bem-estar social que claramente não promove 

a preservação da família”. Com a tendência de criminalização de gestantes e parturientes que fazem uso de 

substancias ilegais e a possibilidade de separar mãe e filho por ordem judicial, a interferência sobre o processo 

de reprodução recoloca a mulher em uma situação similar a que era submetida na chattel slavery, em que o 

escravo sem direitos era tratado como bem móvel. “The war on drugs: a continuation of the war on the African 

American Family”, Smith College Studies in Social Work, vol. 67(3), p. 114. 
105 Idem, p. 188. 
106 Making Crime Pay, p. 28. 
107 Ibid. 
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cresceu mais de 1000% em pouco mais de duas décadas (sendo quatro em cada cinco presos 

apenas pela posse da droga ilícita)108.  

  O enrijecimento das penas foi definitivo para a expansão punitiva, bem como a 

criação de normas que limitaram a discricionariedade judicial –como a minimum mandatory 

sentences109. Mas dois papéis são tidos como essenciais para encorpar o grande 

encarceramento:  

a-) o dos promotores, parte mais poderosa do sistema, por intermédios de acusações 

exageradas e propostas de acordo amplamente aceitas em razão das ameaças de longas 

sentenças. Anote-se que em um trabalho mais apurado, Angela Davis explica 

minuciosamente como se constrói a figura dos promotores como os “agentes mais poderosos 

do sistema de justiça criminal” 110–questão que também foi levantada na análise de Jonathan 

Simon. O discricionário poder de acusar ou não-acusar, o quanto acusar e como acusar fazem 

toda a diferença. A sobrecarga que impõem nas denúncias, a escolha de quem merece o plea 

bargaining ou o tempo para a formação do grand jury, são decisões que estão ao critério 

exclusivo do promotor, sem a necessidade de explicar as decisões tomadas. Nos casos das 

legislações que instituíram o minimum mandatory, segundo Davis, é ainda mais significativo 

o poder dos promotores, que “assumiram o controle da discricionariedade, que antes 

compartilhavam com os juízes” 111;  

b-) o da Suprema Corte que, fechando as portas para análise do viés racial da repressão, 

sobretudo ao exigir que em cada caso fosse provada a intenção de viés individualmente, 

acabou por fortalecê-lo enormemente –o que fez Alexander denominá-la de soldado leal do 

Executivo na luta contra o crime112.  

                                                           
108 Op. cit., p. 60. A propósito, Troy Duster afirma, em 1997, ser praticamente um consenso de que as 

estratégias do controle de drogas representaram a maior parcela do crescimento da população prisional norte-

americana na última década. “Pattern, purpose and race in the drug war”, in Crack in America, p. 263. 
109 Obrigatoriedade legal de fixação de padrão mínimo para determinado crime, que é regra entre nós e até 

então menos utilizado no sistema norte-americano. Para Penny Green, enfocando o Reino Unido, que também 

sofreu essa inflexão rigorosa das leis, todavia, a estratégia do bode expiatório, em que foi inserido o traficante, 

contribuiu para que os juízes já fixassem penas mais altas, antes mesmos da mudança das leis. Drugs 

Trafficking and Criminal Police, p. 163.  
110 Em duas questões básicas: o poder da acusação (sem quaisquer limitações) e a pouca transparência e mínima 

fiscalização: “Os promotores são os funcionários mais poderosos do sistema de justiça criminal. Sua rotina, a 

decisão cotidiana controla a direção e o resultado dos processos criminais e tem maior impacto e 

consequências graves do que as de qualquer outro funcionário da justiça criminal”. Op. cit., l. 128). 
111 Idem, l. 1065.  
112 Jim Crow, p. 62. 
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  Do racismo institucionalizado, com o imaginário construído pela mídia, às 

facilidades de abordagem aos guetos negros de população pobre, saíram consequências 

inquietantes: permanente exclusão de jurados negros, abordagens desproporcionais entre 

negros e brancos, prisões, acusações e condenações racialmente díspares –“o viés racial 

inerente na guerra às drogas é a maior razão para que 1 em cada 14 negros estivessem 

atrás das grades em 2006, comparada com 1 em cada 106 homens brancos”113. 

 O modelo de Alexander se perfaz em um sistema fechado. Não são apenas as 

inclinações raciais dos policiais na primeira abordagem (desmotivada, em regra, como as 

fishing expeditions114), ou a construção de estereótipos que representam a formação dessa 

malha. Mas o fato de que um conjunto de travas, não assumidamente racial, é que o forma e 

dá perenidade. O encarceramento em massa não depende apenas do tempo em que os afro-

americanos estão recolhidos nas instituições prisionais; também o conjunto de tutelas e 

sanções que se agregam em razão desta situação, como a perda de emprego, do direito à 

habitação pública, de benefícios estatais e a vulnerabilidade que resulta no contínuo retorno 

ao sistema pela via da reincidência (30% em cerca de seis meses; 68% em até três anos115). 

O etiquetamento, portanto, é o mais determinante. 

 Alexander remete a Stanley Cohen e os estados da negação para tentar compreender 

como a situação de divisão racial profunda de castas nasce da propalada neutralidade racial: 

as pessoas sabem e não sabem o que acontece. Há formas pelas quais se protegem do 

conhecimento, que as permitem conviver com as maiores atrocidades, como o genocídio ou 

o apartheid116. O fato de que seja conhecido que a população prisional é majoritariamente 

negra, extremamente sobrerepresentada nos cárceres, é mais um motivo para que os fatos 

que sucedem deixem de interessar aos outros.  

  A transformação da vítima em culpada é, ademais, o ponto de inflexão do sistema. 

Na escravidão, o escravo podia ser encarado como uma vítima das violências e opressões 

(ainda que para muitos, justificáveis); sob as leis do período Jim Crow, de baixa 

racionalidade, isso acontecia ainda em maior extensão. Mas a partir do momento em que o 

negro passa a ser encarado como o criminoso (situação para a qual a discriminação anterior 

é indispensável) ele o é por sua própria responsabilidade.  

                                                           
113 Idem, p. 100 
114 Idem, p. 89. 
115 Idem, p. 94. 
116 Idem, p. 181. 
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  No dizer de Alexander, cada um das barras da gaiola não limita por si só o pássaro, 

que é imobilizado por um arranjo específico e conectado para encarcerar: a lei que pune a 

posse do crack de forma muito mais severa; a abordagem policial mais afeta aos crimes de 

rua, o menor constrangimento das ocupações de guetos, a exclusão de jurados negros dos 

julgamentos, a omissão judicial à inclinação racial da persecução e a supressão das garantias 

pela eficiência da guerra, a escassez de discricionariedade do juiz na fixação das penas, o 

excesso de discricionariedade do promotor para o oferecimento da proposta penal, a 

fiscalização opressiva aos presos liberados, as portas que se fecham aos já condenados etc.  

  Ao cabo do processo, o encarceramento em massa funciona de forma mais aceitável 

e, por isso mesmo mais perene, que a escravidão ou a segregação explícita, para a construção 

de um sistema racial de castas, em que os afro-americanos ocupam permanentemente um 

local inferior. E é exatamente por isso que ele funciona –as leis certamente seriam 

abrandadas se fosse os jovens brancos a superlotar as prisões.  

 

 

1.5-) Jock Young e a sociedade excludente –a crítica realista 

 

 

“Trata-se de um movimento da modernidade para a modernidade recente, de um 

mundo cuja tônica estava na assimilação e na incorporação para um mundo que 

separa e exclui. Um mundo em que, como argumentarei, as forças de mercado que 

transformaram as esferas da produção e do consumo, questionaram 

inexoravelmente nossas noções de certeza material e de valores incontestes, 

substituindo-as por um mundo de riscos e incertezas, de escolha individual e 

pluralidade, e de uma precariedade econômica e ontológica profundamente 

sedimentada (...)”117  

 

 

 Embora sem descuidar da compreensão dos aspectos econômicos e culturais que, ao 

transformar a sociedade moderna, afetaram profundamente a penologia e, por sua vez, o 

encarceramento, Jock Young estabelece um contraponto aos primeiros autores, sobretudo na 

valorização, como causalidade, do crescimento da criminalidade no período, que, segundo 

ele, não pode ser simplesmente desconsiderado. 

                                                           
117 A Sociedade Excludente, p. 15. 
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  Para Young, a questão econômica e cultural central é a passagem da modernidade 

inclusiva para a modernidade recente, de perfil excludente. O paradigma da modernidade 

desagua em uma sociedade que exclui, esvaziando na modernidade recente, os principais 

pilares que haviam sido construídos na modernidade: a-) a cidadania resolvida (incorporação 

de negros e mulheres à cidadania plena; igualdade legal e política); b-) o Estado 

intervencionista (keynesiano na economia, fabiano na política social); c-) a ordem social 

consensualmente aceita; d-) o cidadão racional em conformidade e o desviante determinado 

(que não conhece a dissidência em larga escala); e-) a causalidade estrita (restrita a 

indivíduos e não grupos); f-) o Estado assimilativo118.  

  Entre os anos 1960/1970, Young registra a ascensão do individualismo e o 

esgarçamento do tradicional; entre 1980/1990, instaura-se o processo social de exclusão, 

com a profunda alteração do modelo de trabalho (o fim do fordismo e o padrão de pleno 

emprego) e a exclusão decorrente das tentativas de controle da criminalidade. 

  Diversamente de Wacquant, no entanto, Young aponta a contradição do próprio 

crescimento da criminalidade simultaneamente à pujança econômica, que influi na  

formatação da sociedade excludente, ou seja, a criminalidade aumentou à medida em que o 

Ocidente enriqueceu. Young critica o descolamento do fator criminalidade no resultado do 

encarceramento, ponto de partida para o realismo de esquerda a que se integrou, crítico, 

sobretudo, de um antigo idealismo que teria abandonado a capacidade de interagir com as 

situações reais e aberto, assim, pleno caminho ao reacionarismo.  

  Em texto posterior, justificando os fundamentos do left realism, a crítica é ainda mais 

cáustica aos radicais que teriam virado idealistas, romantizando as violências, pretendendo 

construir uma criminologia sem crime. O crime é uma realidade que precisava ser levada a 

sério119. E para levar o crime a sério, “É preciso não sucumbir à histeria, nem ser relapso 

com a negação da realidade”120.  

  Crítica similar é realizada por Roger Matthews ao consolidar os pilares da realist 

criminology: o distanciamento do real teria impedido que criminólogos críticos, liberais ou 

                                                           
118 Idem, p. 19/21. 
119 YOUNG, Jock e MATTHEWS, Roger, “The faillure of criminology: the need for a radical realism”, in 

Confronting Crime, p. 4-30. 
120 Ibid. 
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radicais, tivessem qualquer tipo de intervenção nas políticas referentes à redução do 

encarceramento ou da própria criminalidade que vitima, sobretudo, a classe trabalhadora:  

“Tem havido uma tendência entre os liberais de sugerir que o crime não é realmente 

um  problema e que a mídia e certos políticos discutem a questão do crime e 

exagerem sua extensão. Desta forma, os liberais diminuíram a seriedade do crime e 

reduziram a atenção de seu impacto sobre os segmentos mais vulneráveis da 

população.121”  

A adesão explícita aos propósitos construtivos dos realistas caminhara no sentido 

oposto:  

“Uma distinção crítica entre abordagens liberais e realistas para o controle do 

crime é que, embora ambos sejam críticos com o funcionamento de certas agências 

e políticas, os realistas também estão interessados em se envolver com as agências 

estatais e contribuir para políticas e práticas para aumentar, em alguns aspectos, a 

eficácia do sistema de justiça criminal, reduzir as formas de vitimização e trabalhar 

para a justiça social.122” 

 Young reconhece, todavia, que as tentativas de controlar a criminalidade através de 

barreiras, encarceramento e estigmatização acabaram por exacerbar o problema e aumentar 

a exclusão. Tratou-se de uma percepção equivocada do real, ainda que não de um problema 

imaginário. Young formula assim uma crítica dúplice: à direita que nega relação do 

crescimento da criminalidade com a alteração das formas de trabalho; e à esquerda ao separar 

a crítica aos processos de controle social, como encarceramento em massa e atuarismo, da 

dimensão de crescimento da criminalidade123. 

 Com a maioria dos países industriais avançados experimentando aumentos 

dramáticos nas taxas de criminalidade e desordem, emergem as crises que põem em dúvida 

a etiologia e a penalidade. A primeira para tentar explicar como o mais alto padrão de vida 

alcançado na história gerou aumento de criminalidade; a segunda, provocando o 

                                                           
121 Realist Criminology, l. 479. 
122 Idem, l. 909. 
123 O relato de Matthews é ainda mais profundo ao fulminar quase todas as tradicionais e supostamente 

simplistas explicações para o crescimento desenfreado do encarceramento, que buscavam eliminar o 

crescimento da criminalidade, como o aumento do punitivismo, a punição racialmente desproporcional, o 

sistema penal mais austero, o controle de risco dirigido às classes mais baixas e a lógica da privatização de 

presídios como estímulo ao punitivismo: uma confusão da retórica com a realidade. Para Matthews, é preciso 

reconhecer também que existem contradições nas políticas públicas muitas vezes expressadas pelos mesmos 

grupos, do que é exemplo os movimentos de descriminalização dos entorpecentes paralela à guerra às drogas; 

ou a expansão de penas alternativas e mecanismos de reinserção social paralelo à expansão de presídios de 

segurança máxima, “Rethinking penal policy: towards a systems approach”, in The New Politics of Crime 

and Punishment, p. 223 e ss. 
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crescimento, a superlotação e a reavaliação do papel das políticas, redefinindo a posição do 

sistema de justiça criminal à condição secundária, de pequeno ator da agenda social124. 

 Para Young, o crescimento da criminalidade é decorrente justamente da frustração 

de expectativas, da conjunção entre privação relativa (que opera na arena da produção) e a 

exacerbação do individualismo (que opera na arena do consumo), combinados com a 

insegurança ontológica –ou seja, o questionamento de crenças e certezas estabelecidas, 

relativismo de valores que se aguça com o pós-modernismo.  

 A privação relativa a que se refere não se limita ao olhar de baixo, de quem vê 

frustrada a igualdade que supunha alcançar, mas também o olhar de cima, com a apreensão 

em relação a quem se aproxima. Explica Anitua, que a privação relativa se tornará o conceito 

central para os realistas de esquerda: 

“Os novos grupos marginais na sociedade não estão isolados da sociedade, que 

oferece coisas inacessíveis. Não obstante, não é a mera marginalidade ou a privação 

absoluta de bens e de direitos que causa violências, mas sim a privação relativa, 

conceito mertoniano, mais complexo, ao qual, diferentes autores, como Young e Lea 

recorreriam. Este conceito é definido como o excesso de expectativas com relação 

às oportunidades que existem para alcançá-las. Por volta do final do século XX, as 

expectativas e oportunidades moviam-se em direções opostas, visto que as primeiras 

se homogeneizavam, enquanto as segundas tornavam-se cada vez mais 

discriminatórias”125. 

Como aponta Young, a privação relativa não desapareceu com o crescimento da 

riqueza, não melhorou com o avanço disseminado da cidadania –ao contrário, foi 

exacerbada, combinando-se, tragicamente, com o que já havia sido evocado por Hobsbawn: 

o triunfo do indivíduo sobre a sociedade126.  

 O neoliberalismo dos anos 1980/1990 assenta o desastre, fulmina Young, permitindo 

que os limites da sociedade civil retrocedam: não são mais as políticas públicas a salvação, 

mas o mercado; a demissão de trabalhadores não é mais resultado do fracasso empresarial, 

mas do sucesso gerencial. Um cordão sanitário atuarial passa a separar o mundo dos 

perdedores dos vencedores com a finalidade de tornar a vida mais tolerável para os 

vencedores, transformando os perdedores em bodes expiatórios127. O fim da história é escrito 

pelos pensadores neoliberais, que enfatizam a responsabilidade individual (crime é decisão 

                                                           
124 Idem, p. 56. 
125 História dos Pensamentos Criminológicos, p. 718. 
126 Idem, p. 80. 
127 Idem, p. 42. 
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racional de custo-benefício), e dos pós-modernistas, que desconstroem as certezas da 

modernidade. A crise da criminologia é, assim, para Young, uma crise da modernidade128.  

 O grande encarceramento é resultado do crescimento da criminalidade, provocada 

também pela mudança dos postos de trabalho, aliado a uma forma equivocada e ainda mais 

excludente de resolvê-la. E o percurso se projeta para um aumento da seletividade e a 

gerência de riscos tomando o lugar da responsabilidade penal: a tarefa primordial agora é 

criar barreiras129, formatando uma abordagem atuarial que se preocupa com o cálculo dos 

riscos mais do que se ocupa com culpa ou motivação130.   

 

 

1.6-) Stuart Hall e o Policiamento de Crise –a explicação marxista 

 

 

“... a dominação de classe será exercida, nesses momentos, através de uma 

modificação nos modos de hegemonia; e uma das principais formas em que isso se 

apresenta é uma inclinação do estado de consentimento em direção ao polo de 

coerção. É importante notar que isso é uma suspensão do exercício "normal" do 

poder do Estado  (...) O que torna "excepcional" é a confiança crescente nos 

mecanismos e aparelhos coercitivos já disponíveis no repertório normal do poder 

do Estado, e a poderosa orquestração, em apoio a essa escala de equilíbrio, em 

direção ao polo coercitivo, de um consenso autoritário.”131 

 

 O ponto de partida de Hall e seus colegas do Centro de Estudos de Cultura 

Contemporânea da Universidade de Birmingham (Chas Critcher, Tony Jefferson, John 

Clarke e Brian Roberts) é a história social do pânico moral do mugging, no início da década 

de 1970, no Reino Unido. Por intermédio do estudo do exagero, desproporção e alarde, em 

relação aos assaltos de rua em Londres, em uma ação que agregou mídia, polícia e sistema 

de justiça, os autores construíram um detalhado panorama acerca da alteração do exercício 

do poder do Estado, para contornar uma profunda crise de hegemonia do capitalismo, legado 

                                                           
128 Idem, p. 58. 
129 Idem, p. 75. 
130 Idem, p. 76. 
131 Policing the Crisis, p. 214. 
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da incapacidade de manter o consenso welfarista do pós-guerra em um cenário de recessão 

econômica.  

“Se em momentos de "hegemonia" tudo funciona espontaneamente para sustentar e 

forçar uma forma particular de dominação de classe, ao mesmo tempo que torna 

invisível a base dessa autoridade social através dos mecanismos da produção de 

consentimento, nos momentos em que o equilíbrio do consentimento é perturbado 

(...) são momentos em que toda a base da liderança política e da jurisdição se torna 

exposta e contestada. Quando o equilíbrio temporário das relações de forças de 

classe está em alta e novas forças emergem, velhas forças percorrem seus 

repertórios de dominação132” 

 O livro foi escrito em 1978, antes ainda da chegada ao poder de Margareth Thatcher 

como primeira-ministra no Reino Unido e a exposição do que seria a desenfreada expansão 

do neoliberalismo. Apesar disso, capta o momento em que a ruptura econômica e política já 

se delineava como certa, com extrema argúcia e riqueza de detalhes, que em muito auxilia a 

compreensão deste momento de transição e, sobretudo, a importância do aprofundamento 

dos mecanismos de coerção, que estruturaram a pujança da Lei e Ordem e os Estados 

Policiais que daí vieram –e que contribuíram de maneira decisiva para a formatação dos 

grandes encarceramentos. 

 Para o nosso estudo, em particular, um exemplo concreto da instrumentalização do 

pânico moral como mecanismo de construção do consentimento na coerção, em um 

refinamento ideológico na teoria então recentemente consolidada por Stanley Cohen em 

Folk Devils and Moral Panics –cuja análise mais detida será efetuada no capítulo posterior.  

 A partir do conceito gramsciano de hegemonia, Hall e colegas demonstram, de um 

lado a corrosão do capitalismo ao final do século XX, com as seguidas crises que murchavam 

a economia, impediam a evolução dos salários, estimulavam conflitos sindicais, e de outro 

as soluções que foram encontradas para a reversão do quadro, a partir da emergência da 

combinação das políticas de livre-mercado e uma retomada encorpada do conservadorismo, 

no que mais tarde traduziria pelo thactherismo133. Até porque, a recessão econômica abria 

                                                           
132 Ibid. 
133 Hall explica a questão em artigo posterior, confirmando o que já antecipara no livro: “O aspecto mais novo 

do thatcherismo foi, de fato, o modo pelo qual combinou as novas doutrinas do livre mercado com algumas 

das ênfases tradicionais do toryismo orgânico. Essa estrutura contraditória de idéias, em torno da qual o 

thatcherismo em sua ascendência conseguiu co-criar a aparência de unidade ideológica, é mais bem captada 

no paradoxal slogan que o teórico político Andrew Gamble cunhou em seu nome: “Mercado livre e estado 

forte". “The toad in the Garden”, in Marxism and the interpretation of culture, p. 39. O pensamento não se 

restringiu ao Reino Unido, todavia. Como aponta Katherine Beckett, “Reagan articula assim a premissa 

central do projeto conservador de reconstrução do Estado: a assistência pública é uma função ilegítima do 

Estado, enquanto o policiamento e o controle social constituem seus reais objetivos constitucionais.” Op. cit., 

p. 44/45. E Kenneth Thompson, para quem se tratava de “uma formação discursiva que articulou uma 
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espaço para o retorno do conservadorismo mais agressivo: um libelo pelo patriotismo, pela 

família, e contra a permissividade da sociedade134. 

 Vejamos os dois lados desta equação.  

 Primeiro, a superfetação do mugging, através do exagero e desproporção levados a 

cabo em face de uma suposta irrupção da violência nos crimes de rua, a partir do caso de um 

latrocínio ocorrido em agosto de 1972, nas proximidades da estação de Waterloo, em 

Londres. Os autores produzem uma pesquisa retrospectiva com base em uma detalhada 

investigação de como a mídia, a polícia e o sistema de justiça produziram e reproduziram o 

pânico moral. Primeiro, com a suposta criação de um crime, até então inexistente, que teria 

sido importado dos Estados Unidos –que nos anos anteriores representava, ao olhar de todos, 

um paradigma de violência urbana. Foi esta, com alarde, a primeira manchete do Daily 

Mirror, sobre o caso, em 17/08/1972: As Crimes of Violence Escalate, a Word Common in 

the United States Enters the Brittish Headlines: Mugging. To our Police, it’s a frightening 

new strain of crime” [À medida que os crimes de violência aumentavam, uma palavra 

comum nos Estados Unidos entrava nas manchetes britânicas: Mugging. Para a nossa polícia, 

é uma nova forma assustadora de crime]. 

 Nem a violência urbana em casos similares era novidade na Inglaterra (onde o termo 

garroting representava há muito tempo condutas agressivas na subtração do patrimônio), 

nem as ameaçadoras estatísticas policiais eram confiáveis (o período descrito representava 

até mesmo um freio no crescimento vertiginoso de crimes na década anterior). E embora 

tampouco fosse justa a crítica da leniência feita ao sistema judicial (seja em volume de 

condenação, seja na dimensão de penas até então aplicadas), mostrou-se inequívoco o 

aumento de penas destes crimes no momento, com a completa imersão dos juízes no pânico 

moral135. O trabalho relata não apenas o acréscimo do padrão das sanções, mas a vinculação 

                                                           
combinação de individualismo neoliberal e nostalgia neoconservadora por uma era de ouro no campo moral”. 

Moral Panics, p. 135. 
134 Op. cit, p. 307. 
135 Uma famosa crítica a essa avaliação, que também seria ao conceito do pânico moral, é efetuada por 

Waddington. Segundo ele, há equívocos conceituais na avaliação da desproporção do mugging, em especial 

pela desconsideração de que diminuição da taxa de crescimento não significa reduzir o volume dos crimes. Um 

crescimento menor também expande fortemente as cifras dos casos de mugging, inclusive porque se dá sobre 

um patamar já elevado, sendo errônea a avaliação de desproporção (aliás, mensuração que por si só não teria 

nenhum critério objetivo); de outro lado, são as próprias vítimas que identificam os assaltantes como negros, e 

que, portanto, inexistiria uma predisposição da polícia. “Mugging as a Moral Panic”, in The British Journal 

of Sociology, vol. 37 (2), p.247 e ss. A desproporção, todavia, deu-se pelo impacto que o citado crime causou 

no comportamento da mídia, da polícia e da justiça, atuações que não se adequariam a uma redução não tão 
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da própria fundamentação das sentenças ao pânico, o que levou Hall a afirmar que o 

Judiciário declarou guerra ao mugging, como o atestam os excertos que seguem: 

“Este é o tipo de ofensa que é tão grave que os tribunais estão considerando a 

grande necessidade que é acabar com ela...” 

“Todo mundo neste país pensa que esse tipo de ofensa está aumentando e o público 

tem que ser protegido (...) a única maneira de pará-la é impor sentenças mais 

duras...”136 

 Curiosamente, ao mesmo tempo em que os juízes se referem ao crescimento desta 

criminalidade com base em notícias, os editoriais das mesmas fontes utilizam, 

reflexivamente, os trechos das decisões (estas acima foram publicadas respectivamente no 

Daily Telegraph e Daily Mail) para justificar o alarde que eles próprios criavam. A análise 

dos autores é a de que os juízes usavam como fundamento o frenesi que ajudavam a criar. 

As determinações que envolvem a produção destas decisões é o ponto de partida para a 

análise marxista da formatação do Estado policial, como explicaria um dos autores, Tony 

Jefferson, em texto posterior: 

“Para Marx, foram as ‘muitas determinações’ da mercadoria que levara, à ideia de 

mais-valia, a chave para entender o modo de produção capitalista; para nós, foram 

as ‘muitas determinações’ de uma sentença severa que nos levaria a questões mais 

gerais sobre o Estado, a lei e a ordem e, em última análise, a ver essa resposta como 

sintomática de uma crise de hegemonia.”137 

 Outra questão a qual se dedicaram com afinco foi a de entender o comportamento 

central da mídia na criação do pânico, não tanto como uma reprodução dos interesses 

empresariais classistas de seus proprietários, com o quê se verificaria total desprezo pela 

função jornalística, mas, sobretudo, pela dinâmica, concorrência e profissionalismo das 

empresas noticiosas que, para obter dados com rapidez e confiabilidade, concentram suas 

fontes preferencialmente nos órgãos de poder138. Seus porta-vozes seriam, assim, os 

definidores primários, indicadoras das pautas. Em resumo: “a reprodução pela mídia da 

ideologia dominante é produzida pelos imperativos estruturais, não por uma teoria da 

conspiração”139.  

                                                           
significativa do número de crimes. E a superficialidade dessa abordagem da questão racial não apaga o histórico 

conflituoso narrado em Policing the Crisis. 
136 Idem, p....... 
137 JEFFERSON, Tony, “Exploring the continuing relevance of Policing the Crisis”. City. vol. 18 (2), p. 153. 
138 Com muito mais razão, acrescenta Kenneth Thompson, no caso da produção de notícias sobre o crime, mais 

fortemente dependente das instituições de controle, como policiais, promotores e juízes. Op. cit., p. 39. 
139 Op. cit., p. 63. Rothe e Muzzatti vão enfocar anos depois o pânico moral na guerra contra o terror, também 

compreendendo que a reprodução midiática era uma importante prática discursiva para restabelecer a ordem e 

reforçar a hegemonia do Estado. Mas avançam na questão da mídia: “A mídia tem dois papéis concorrentes e 
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 Explica Hall, ademais, que o pânico sobre o mugging não emerge do nada, mas em 

campo de extrema tensão, hostilidade e desconfiança sustentadas pelas relações entre a 

polícia e as comunidades negras, muito mais do que do propriamente uma imediata 

exasperação dos crimes140. Foi a seletividade que leva os policiais a se alarmarem com os 

crimes de rua e a preferência na vigilância dos negros, não propriamente o crescimento dos 

crimes. A etiqueta é anterior ao pânico, portanto, o que acaba por maximizar a desigualdade 

racial que, como veremos, é um dos elementos de distinção do próprio grande 

encarceramento.  

  Na mesma toada, o fortalecimento do aparato policial/prisional tampouco é derivado 

do casual volume de infrações. Ao revés, segundo a análise marxista produzida pelos 

autores: 

“O que comanda a transição do aperto do controle no final da década de 1960 para 

o "fechamento" repressivo de 1970, presidindo as dores de parto de uma versão 

britânica da sociedade "lei-e-ordem" e redefinindo toda forma de conflito social e 

dissenso civil em seu rastro, é a reentrada no estágio histórico da luta de classes em 

uma forma aberta e visível”141. 

  Este ambiente repressivo que o resgate da hegemonia determina não se verifica 

exclusivamente na esfera criminal propriamente dita, mas aparece como parte de uma 

paulatina guinada ao autoritarismo, a princípio como pretexto de enfrentamento a greves de 

trabalhadores essenciais (como os mineiros) ou em reação a manifestações estudantis, e 

depois em um claro reposicionamento repressivo, que seriam replicados em outras partes do 

globo que vieram a conviver com o combo do livre mercado e a retomada dos preceitos 

conservadores:142 

                                                           
contraditórios. Ela controla o fluxo de informações (guiados pela disseminação de informações pelo Estado) 

enquanto tornam as notícias atrativas para vender. Os meios de comunicação desempenham suas funções 

definindo a gama de pontos de vista expressáveis, enquadrando as reportagens em premissas estabelecidas 

pelo Estado e excluindo a cobertura considerada inadequada”, “Enemies Everywhere”, in Critical 

Criminology, vol 12, 2004, p. 335. 
140 O caráter eminentemente racial desta abordagem mais coerciva foi uma das constantes do endurecimento 

penal ao longo dos anos, provocando sobrerrepresentação do negro nas malhas da justiça penal e do sistema 

penitenciário, como se vê dos paradigmáticos exemplos dos EUA e também do Brasil. Sobre o racismo 

estrutural na essência do pânico moral, ELLIOTT-COOPER, Adam, BOULAY, Estele du e KILROY, Eleanor: 

“Alguma linguagem mudou -o pânico moral em torno do mugging é agora um pânico moral em torno de 

gangues-, mas as conseqüências para as comunidades negras são as mesmas. Assim como a linguagem em 

torno da "ameaça do terrorismo" e a islamofobia estrutural que a sustenta (...) a imprensa e os políticos 

continuam a usar o medo para mobilizar atitudes racistas. Sob a superfície de uma força policial reformada e 

politicamente correta, esses casos podem ser vistos como mostrando que a questão do racismo estrutural é 

tão pertinente quanto há 35 anos.” “Moral panic in the 21st century”, in City, vol.18 (2), p. 165. 
141 Policing the Crisis, p. 256. 
142 Nos Estados Unidos, a junção de neoconservadorismo e neoliberalismo seria descrita mais tarde por Wendy 

Brown, como um amplo processo de desdemocratização (“American Nightmare: Neoliberalism, 
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“A resolução do Estado para resistir e o pânico ou medo da "maioria silenciosa" 

em ter seu modo de vida rotineiro ameaçado e abalado, fez um fatídico encontro. 

Dessa convergência nasce à deriva para a reação e o autoritarismo. Na Grã-

Bretanha, a grande baixa foi a desintegração do liberalismo. Subjugado por sua 

esquerda estudantil, o liberalismo intelectual jogou a toalha sem luta e muitos de 

seus excelentes partidários, eloqüentes quanto à defesa da liberdade acadêmica em 

geral apenas até o ponto em que certa liberdade particular e real foi ameaçada, 

emigraram rapidamente para a extrema direita e se entregaram aos cavaleiros da 

disciplina.143” 

  Com um detalhamento rigoroso, os autores observam como no período se dá 

conjuntamente a consolidação do populismo penal (A opinião pública é constantemente e 

incessantemente tutelada em posturas autoritárias por uma sucessão de pânicos morais 

patrocinados), o retorno do anticomunismo (Red Scares, Red Under the Bed) e a imersão na 

legislação de emergência, abrindo frestas constantes ao estado de exceção -como as leis anti-

terrorismo e a confusão proposital entre suspeita e prova que delas se insinuava. Em suma: 

“O liberalismo, último reduto contra o poder arbitrário bateu em retirada. Tempos são 

excepcionais. A crise é real. E nós estamos dentro de um estado da lei e da ordem”144. 

 O futuro se encarregaria de mostrar que os tempos não eram assim tão excepcionais. 

  

                                                           
Neoconservatism and De-Democratization”, in Political Theory. Vol. 34 (6), p. 690-714); para os franceses 

Pierre Dardot e Christian Laval, o neoliberalismo como governamentalidade se amoldava naturalmente a um 

decréscimo da cidadania, a partir da formatação das subjetividades no padrão-empresa ao qual o próprio Estado 

se encaixava: “Sob esse aspecto, é espantoso constatar a que ponto a contestação dos direitos sociais está 

intimamente ligada à contestação prática dos fundamentos culturais e morais, e não só políticos, das 

democracias liberais. O cinismo, a mentira, o menosprezo, a aversão à arte e à cultura, o desleixo da 

linguagem e dos modos, a ignorância, a arrogância do dinheiro e a brutalidade da dominação valem como 

títulos para governar em nome apenas da eficácia. Quando o desempenho é o único critério de uma política, 

que importância tem o respeito à consciência e à liberdade de pensamento e expressão? Que importância tem 

o respeito às formas legais e aos procedimentos democráticos? A nova racionalidade promove seus próprios 

critérios de validação, que não tem mais nada a ver com os princípios morais e jurídicos da democracia liberal 

(...) não estamos lidando com um simples desencantamento democrático passageiro, mas com uma mutação 

muito mais que radical, cuja extensão é revelada, a sua maneira, pela dessimbolização que afeta a política” 

Op. cit., p. 382. 
143 Op. cit., p. 256. 
144 Idem, p. 317. 
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CAPÍTULO 2 -  DISTÂNCIAS E APROXIMAÇÕES (OS MODELOS E 

O ENCARCERAMENTO BRASILEIRO) 

 

 

“A uma formação de cunho liberal (mesmo que conservador), que admite e defende, 

por exemplo, o estado de direito e a educação como uma maneira de ‘enfrentar’ os 

‘graves problemas da questão social’ (entre eles, a ‘questão criminal’), contrapõe-

se, impondo-se uma prática autoritária. Dessa forma, nesse movimento pendular vai 

se cunhando a especificidade da formação social brasileira na transição ao 

capitalismo.”145 

 

  Loic Wacquant, no prefácio à edição brasileira de As Prisões da Miséria, afirmou 

que a “penalidade liberal ainda é mais sedutora e mais funesta quando aplicada em países 

ao mesmo tempo atingidos por fortes desigualdades de condições e oportunidades de vida e 

desprovidos de tradição democrática”146. Para André Nascimento, que apresenta a edição 

brasileira de A Cultura do Controle quem quiser entender porque o Brasil possui cada vez 

mais pessoas presas vai encontrar nos EUA, similitudes perturbadoras147. 

  Nem um nem outro, todavia, se arriscam a dizer que reproduzimos os modelos ali 

desenhados. Para Nascimento, que escreve em 2008, “ainda não estamos vivenciando os 

fenômenos da pós-modernidade penal na intensidade e com o vigor que são experimentados 

nos EUA e na Grã-Bretanha”, embora estejamos fadados a repetir suas práticas político-

criminais148. Para Wacquant, as particularidades brasileiras, uma sociedade caracterizada por 

disparidades sociais vertiginosas, pelo uso rotineiro da violência policial e pelo recorte de 

classe e discriminação racial impregnadas no sistema de justiça,149 tornam ainda mais 

impactante a repetição de medidas norte-americanas como limpeza policial nas ruas e 

aprisionamento maciço dos pobres150. 

 

                                                           
145 NEDER, Gizlene. Discurso Jurídico e Ordem Burguesa no Brasil, p. 58. 
146 As prisões da miséria, p. 9. 
147 Op. cit., p. 7. 
148 Idem, p. 9 
149 Op. cit., p.10 
150 Idem, p. 14. 
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2.1-) A translação dos modelos 

 

 A translação dos modelos teóricos encontra, por si só, inúmeros problemas.  

  Dario Melossi, comparando a nova penologia nos EUA e na Itália, com diferenças 

na escala de encarceramento, calcadas no desenvolvimento histórico e até religioso, conclui 

pela necessidade de uma inserção cultural para a compreensão da dinâmica do controle 

social: 

“Por meio do conceito de ‘inserção’[embeddedness] de instituições históricas 

específicas, quero dizer, portanto, que tais instituições não podem ser concebidas 

separadamente da evolução histórica e do desenvolvimento do contexto mais amplo 

de ação social dentro do qual emergiram - um cenário constituído também por 

tradições culturais determinadas”.151  

O que significa dizer, continua Melossi, que a compreensão das variações das 

políticas penais e criminais também se funda no reconhecimento desta faceta cultural –

explicando assim que um nível bem inferior de encarceramento na Itália tem profundas 

ligações em tradições culturais e religiosas de maior indulgência, ademais da memória 

recente do fascismo, que tal como o nazismo também fizera da guerra ao crime, parte 

essencial de sua agenda política152. 

 Com o mesmo potencial crítico, considerando insuficientes os modelos, Joshua Page: 

“Algo está faltando. As explicações teóricas da mudança penal e da reprodução são 

poderosas, mas não explicam suficientemente como os fenômenos sócio-estruturais 

de nível macro produzem resultados específicos de punição criminal em lugares 

específicos. O mecanismo ou mecanismos intermediários que traduzem esses 

fenômenos de grande escala em resultados reais estão em falta. 153” 

  Page sugere o conceito de Bourdieu de campo burocarático para mediar a 

compreensão do micro. Faz referência, por exemplo, a estudos sobre a incorporação da nova 

penologia na sociedade japonesa, com muito mais moderação que nos Estados Unidos ou na 

Inglaterra: “é provável que agentes que promovam a ortodoxia antiga permaneçam 

relativamente influentes no campo” -conclui154. Para Roger Matthews, é justamente essa 

                                                           
151 “The cultural embeddedness of social control”, in Theoretical Criminology, vol 5 (4), p. 405. 
152 Idem. Também Pratt, elencando o peso reverso do legado do nazismo contribuindo para um direito penal 

menos severo (Op. cit., p. 161) e no mesmo sentido, sobre o impacto do totalitarismo na moderação de penas 

na França, SALAS, Denis, La volonté de punir, p. 122. 
153 “Punishment and the Penal Field”, in The SAGE Handbook of Punishment and Society, p. 152. 
154 Ibid. 
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articulação entre estruturas e agências que permite a compreensão completa da realidade, tão 

cara e comumente negligenciada pelos criminólogos155.  

  A tradução dos modelos é ainda mais difícil no âmbito dos países subdesenvolvidos.  

Jonny Steimberg aponta ser impossível reproduzir a genealogia de Garland em um país como 

a África do Sul, marcado pelo legado da divisão racial, da construção tardia do welfare state 

e de mecanismos punitivos informais156. A explicação está melhor contida em Colin Sumner, 

que alerta para a inviabilidade da teoria do replay: “o desenvolvimento dos países centrais 

não é o futuro do desenvolvimento dos periféricos, inclusive porque o desenvolvimento dos 

países centrais foi obtido com o subdesenvolvimento dos outros”157. E tampouco é possível 

falar sobre a genealogia do sistema penal sem ter como fundamento de origem o próprio 

colonialismo que lhe é matriz158. De certa forma, esta é também a advertência de Máximo 

Sozzo, quando analisa os mecanismos das viagens culturais na recepção da criminologia na 

América Latina, no passado remoto (positivismo) e no passado recente (criminologia 

crítica), por intermédio, respectivamente, do que denominou metáforas da translação e da 

metamorfose. A busca da constituição de uma criminologia latino-americana se lastreou, 

sobretudo, na crítica da incorporação que houvera sofrido o positivismo nos trópicos: 

“A velha criminologia, além de ser positivista/defensista, era um conjunto de 

traduções/importações culturais que, por ser pura translação 

(transferência/transposição/transplante), não dava conta da ‘realidade social 

latino-americana’.”159 

 Verdade seja dita, crítica similar também foi produzida por Sozzo, com relação ao 

momento de incorporação posterior dos padrões de criminologia crítica –e por intermédio 

destes, as tentativas de constituição de uma criminologia própria da América Latina. Aponta 

Sozzo para a tendência de repetir a experiência italiana e, construindo a criminologia crítica 

                                                           
155 Op. cit., l. 1383. 
156 “How well does theory travel”, in Howard Journal of Crime and Justice, vol. 55 (4), p. 514/531.  
157 “Crime, Justice and Underdevelopment: Beyond Modernisations Theory”, em livro de mesmo nome, p. 5. 

Crítica similar é feita por Stanley Cohen, no texto “Western Crime Models in the Third World: Benign or 

Malignant”, capítulo do livro Against Criminology. Cohen aqui reproduz a ironia de modelos exportados ao 

terceiros mundo quando já abandonados nas democracia neocolonialistas do Ocidente. Um dos exemplos é a 

alimentação industrializada para bebês que é exportada como progresso científico, enquanto o primeiro mundo 

já retomava, por questões sanitárias, às políticas de amamentação. Algo similar aconteceu com a política 

farmacêutica e a criação de dependência por medicamentos proscritos nos países de origem. No âmbito do 

combate do crime, a teoria do replay (ou, na tipologia de Cohen, a transferência beninga) é assim traduzida: 

“A história do controle do crime é vista como um registro de progresso inexorável: um triunfo do humanismo 

esclarecido sobre a barbárie e da racionalidade e do conhecimento científico sobre a irracionalidade e o 

preconceito.” E, desta forma, firmemente criticada (Op. cit., l. 3994). 
158 Idem. 
159 Viagens culturais e a questão criminal, p. 63 



60 
 

sobretudo à sombra dos juristas, abrir mão dos estudos empíricos, próprios a viabilizar a 

aproximação com as realidades locais160.  

 De fato, quando se observam as linhas gerais, como a aguda expansão do 

encarceramento, o conteúdo regressivo da legislação penal mais moderna ou a abertura do 

mercado de segurança à livre iniciativa, e, mais precisamente, o impacto jurídico, político e 

social da guerra às drogas, as aproximações entre os horizontes dos modelos são inevitáveis. 

Poucos foram os que escaparam do tenebroso espírito do tempo que encerrou o século XX 

com a opressão no sistema criminal.  

Uma das explicações possíveis para essa disseminação pode ser encontrada na 

referência de De Giorgi à teoria da regulação, com que, de certa forma, tempera e atualiza a 

vinculação punição e estrutura social para o momento do fim do fordismo:  

“(...) de acordo com essa perspectiva, cada diferente regime de acumulação 

capitalista pode ser descrito em referência a quatro principais elementos: 1-) um 

tipo distintivo de processo do trabalho, que identifica a forma dominante de 

produção e a correspondente composição da força de trabalho (produção em escala, 

classe industrial); 2-) específica estratégia de crescimento macro-econômico, que 

identifica os setores-guia da formação econômica (produção industrial, 

manufatura); 3-) um particular sistema de regulação econômica, que descreve a 

estrutura regulatória prevalente (negociação, regulação de mercado, política 

monetária); 4-) um coerente modo de socialização (cultura do bem-estar, polícia 

fiscal, padrões de consumo etc).”161 

 Uma mudança do capitalismo, portanto, teria condições de alterar o perfil punitivo, 

em face da sua nova regulação. Alysson Mascaro conclui, sob a ótica da mesma teoria da 

regulação, que à sofisticação do modo de produção do fordismo, correspondeu especial 

forma de regulação, essencial para a criação de um mercado consumidor correspondente à 

economia de escala, na qual se incluíam liberdade de organização sindical, garantias 

trabalhistas e previdenciárias162. A ênfase no correcionalismo, no âmbito penal, portanto, 

fazia sentido –a derrocada do sistema fordista tornou essa forma de regulação menos 

                                                           
160 Idem, p. 76. E ainda: “As traduções do garantismo penal nos países latino-americanos se curvaram às 

tentativas que já vinham se desenvolvendo no âmbito do denominado ‘direito penal crítico’ e possibilitaram a 

alguns desses intelectuais, sobretudo aos que haviam mantido uma identidade ambivalente de ‘penalista-

criminólogo’, ou ‘criminólogos-penalistas’, regressar à grande casa (...) O garantismo penal promovia a 

reconstrução da identidade desses criminólogos críticos locais. Muitos deles haviam mantido uma certa 

ambiguidade com relação a seu caráter de juristas, de penalistas.”, p. 88/89.   
161 “Punishment and Political Economy”, in The SAGE Handbook of Punishment and Society, p. 55/6. 
162 Estado e Forma Política, p. 123. Ainda: “No campo social, a precarização das condições de trabalho fez 

com que, sucedendo ao modelo de regulação de segurança social, sejam vistas tendências hiprindividualistas, 

atrelando a abundância do crédito e o consumismo de novas tecnologias à repressão às políticas e culturas 

discordantes.”, idem. 
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necessária. Menos direito do trabalho corresponde proporcionalmente a mais direito penal. 

Não há menos Estado nessa equação, como assinala Mascaro: 

“Mesmo a troca de regulação de bem-estar social pela regulação de repressão à 

criminalidade da pobreza não é uma retirada do Estado do cenário econômico, 

político, social e cultural de hegemonia, mas sim, é uma presença massiva da forma 

política estatal, variando no caso os meios e os horizontes de sua atuação.”163  

 Em resumo, há motivos que justificam uma nova penologia, mas eles não são 

suficientes para explicar como ela se articula com as particularidades locais. 

 

2.2-) Os modelos e a realidade brasileira 

 

 Essa incorporação do espírito do tempo, em especial de uma ampliação do 

punitivismo, não significa necessariamente que ocorra a integral descrição dos modelos 

apresentados, seja por termos vivido realidades econômica e politicamente distintas, como a 

ditadura de duas décadas encravada no período em que países de ambos os lados do Atlântico 

Norte viviam seus trinta anos gloriosos, seja pelas conhecidas deficiências de construção de 

um Estado de bem-estar, justamente onde as necessidades eram mais prementes porque as 

desigualdades sociais são viscerais164. Fragmentos desse Estado por aqui tanto podem ser 

capturados na estruturação na legislação trabalhista dos anos 1930, quanto nos mecanismos 

de transferência de renda do começo do século XXI.  

  A estrutura social produz sua própria punição, mas ela se apresenta, principalmente 

nas acomodações, de forma distinta em cada realidade, de acordo com o estágio de 

desenvolvimento.  

  Não há dúvida que a onda punitiva alcançou o Brasil em cheio. Em pesquisa recente, 

Christiano Fragoso aponta que o volume legislativo-penal pós edição do Código Penal é bem 

                                                           
163 Idem, p. 124. 
164 Poucos autores expressaram tão bem essa visceralidade como Darcy Ribeiro: “Com efeito, no Brasil, as 

classes ricas e pobres se separam umas das outras por distâncias sociais tão grandes quanto as que medeiam 

entre povos distintos. Ao vigor físico, à longevidade, à beleza dos poucos situados no ápice -como expressão 

do usufruto da riqueza social- se contrapõem a fraqueza, a enfermidade, o envelhecimento precoce, a feiúra 

da imensa maioria- expressão da penúria em que vivem. Ao traço refinado, à inteligência –enquanto reflexo 

da instrução- aos costumes patrícios e cosmopolitas dos dominadores, corresponde o traço rude, o saber 

vulgar, a ignorância e os hábitos arcaicos dos dominados”, O povo brasileiro, p 210/11. 
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mais expressivo na etapa da redemocratização (ou seja, depois de 1985), do que entre 1940 

e 1985, curiosamente o período que congregou duas ditaduras: 

“A análise da quantidade de leis penais mostra que a média anual de leis penais no 

período de 26 anos entre 1985 e 2011 (cerca de 4,27 leis por ano) é mais do que o 

dobro da média anual de leis penais editadas no período de 44 anos entre 1941 e 

1985 (2,07 leis por ano), o que indica que, nas últimas décadas, houve uma 

aceleração da tendência à expansão da criminalização primária”165.  

  Apesar de um pouco disforme no tempo, o inchaço da população carcerária brasileira 

também acompanhou o padrão norte-americano, especialmente a partir dos anos 90. Um 

crescimento de 575% da população carcerária entre 1990 e 2014166, contra crescimento de 

aproximadamente 38% da população absoluta do país no mesmo período. Só no período 

integralmente coberto pelas pesquisas do DEPEN (de 2005 a 2016), o crescimento da 

população prisional em termos absolutos, se deu em um ritmo de 6,6% ao ano –igual 

crescimento arrojado se estabelece também na taxa de encarceramento, mais que dobra desde 

o levantamento de 1995 (352,6 presos/100.000 habitantes contra 107 presos pelos mesmo 

cem mil habitantes). A bem da verdade, como indica Victor Pimenta, que consolida estes 

dados, o estratosférico crescimento brasileiro se dá no momento em que as nações mais 

encarceradoras do mundo estão em declínio (EUA, 12%, China, 2% e Rússia, 28%).167 O 

que, aliás, se coaduna com o fato de estarmos inseridos naquilo que Sacha Darke denomina 

new mass carceral zone, indicando uma das regiões para as quais migraram o grande 

encarceramento168.  

                                                           
165 Autoritarismo e Sistema Penal, p. 309. Conclui Maurício Dieter: “Por força da inflação penal – muito 

superior à econômica –, a ideia de que “crime” é algo “grave” perdeu fundamento: a maior parte das 

estimadas 1.688 incriminações existentes no país não viola abertamente um direito fundamental, nem 

pressupõe violência ou grave ameaça. E, se “tudo é crime” (e é, mesmo), ser “criminoso” significa muito 

pouco. Como consequência, o sistema penal perde sobriedade e direitos individuais se relativizam a fim de 

tornar mais eficiente essa máquina cara, lenta, violenta e inútil para prevenção de novos delitos” (“O excesso 

punitivo e mais um erro legislativo”). E Vera Andrade, para quem “o Estado, impossibilitado de oferecer 

soluções instrumentais e democráticas para a conflitividade crescente gerada pelas condições excludentes do 

poder econômico globalizado e agravada por sua própria ausência, produz um espetáculo continuado de 

soluções simbólicas, sendo um dos meios preferidos do Estado-espetáculo a produção de leis que prometem 

mais direitos e mais soluções, notadamente penais, para solucionar o gigante da criminalidade que ele próprio 

cria.” (Op. cit., p. 248). Embora em realidade um pouco diversa, Garapon e Salas fazem uma avaliação similar 

na França: “ a onipresença na mídia da figura emblemática da justiça criminal e a ascensão do ardor vingativo 

das vítimas provavelmente não são estranhas a essa inflação penal”. La République pénalisée, p, 11. 
166 Infopen 2014. 
167 Op., cit., p. 69/72. 
168 Da mesma forma, a avaliação de Massimo Sozzo: “Nas últimas duas décadas, tem havido um crescimento 

extraordinário de encarceramento na América do Sul, com algumas variações contextos nacionais, mas no 

quadro da mesma tendência”. Postneoliberalismo y penalidade en América del Sur, p. 9. 
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  Para completar o quadro, é razoável ressaltar que a segurança pública se tornou ponto 

central do debate político e, por consequência, destinatária preferencial dos gastos 

orçamentários169, sem contar a expansão desproporcional do tema na mídia, especialmente 

nas campanhas eletorais.  

  O que não se encontra, todavia, em situação de reflexo do modelo Wacquant, por 

exemplo, é a descrição da emergência do neoliberalismo desmontando o aparato de bem-

estar e o abandono do objetivo de ressocialização pelo simples armazenamento dos presos. 

  A uma, porque a emergência do neoliberalismo nos EUA e Inglaterra, especialmente 

nos governos Reagan e Thatcher colhe o Brasil no meio da ditadura cívico-militar, em pleno 

desenvolvimentismo nacionalista do Brasil Grande. É certo que os traços mais pungentes 

do neoliberalismo aportaram por aqui com os estandartes da globalização, especialmente a 

partir do governo Collor, coincidentemente logo após a promulgação da Constituição de 

1988, que erigira um edifício do Estado Social e Democrático de Direito. Mas também não 

se pode dizer, propriamente, que a emergência do neoliberalismo explodiu o Estado de bem-

estar que a bem da verdade jamais existiu. E o momento de maior alavancagem da população 

prisional deu-se justamente no governo Lula, sucedendo e de certa forma, parcialmente 

estancando, reformas neoliberais iniciadas nos oito anos de FHC170. Curiosamente, o hiper-

encarceramento aqui não se dá quando os benefícios sociais são eliminados (como a curva 

de diminuição do AFDC, principal benefício norte-americano a famílias pobres, afirmada 

por Wacquant), mas justamente quando são fortalecidos -como os mecanismos de 

                                                           
169 Dois estudos que cobrem períodos parcialmente distintos o demonstram: a-) SANTOS, Iris Gomes, 

GONTIJO, José Geraldo e AMARAL, Ernesto. “A política de segurança pública no Brasil: uma análise dos 

gastos estaduais”, a estimativa de triplique dos gastos entre os anos de 1999 a 2010; b-) situação similar entre 

os anos de 2006 e 2016, cobertos pelas diversas edições do Anuário Brasileiro de Segurança Pública entre 

os anos 2006 e 2016. 
170Aliás, como aponta Massimo Sozzo, o mesmo fato aconteceu em todos os governos da região a que 

denominou pós-neoliberais, assentados, de formas distintas, em configurações de esquerda ou em alianças a 

partir dela: “Em todos esses seis países, a taxa de encarceramento cresceu durante os diferentes períodos em 

que essas alianças governaram políticas "pós-neoliberais", mesmo que não no mesmo grau e começando de 

diferentes níveis anteriores. Na Venezuela, entre 1998 - o último ano antes de iniciar o processo de mudança 

política - e 2014 - durante um período de 16 anos - a taxa de encarceramento. Cresceu 65%. No Brasil, entre 

2002 e 2014 - em um período menor do que em o caso venezuelano, de 11 anos, a taxa de encarceramento 

cresceu 119%. Na Argentina, entre 2002 e 2013 - período semelhante ao do caso brasileiro - a taxa de 

encarceramento cresceu 24%. No Uruguai, entre 2004 e 2014 - em uma década - a taxa de encarceramento 

cresceu 36%. Na Bolívia, entre 2005 e 2014 - em nove anos - a taxa de encarceramento cresceu 84%. E no 

Equador, entre 2006 e 2014 - em oito anos -, a taxa de encarceramento cresceu 59%.”. Op. cit, p. 15/7. Não 

por outro motivo, o alerta de Zaffaroni: “O maior risco político em nossa região é que os próprios políticos 

comprometidos com a restauração dos Estados de bem-estar demolidos, fazendo concessões em meio a seu 

desacerto, acabem serrando o galho em que estão sentados, pois a criminologia midiática é parte da tarefa 

de neutralização de qualquer tentativa de incorporação de novas camadas sociais, globaliza-se como parte 

de uma tática de demolição mundial do welfare state.” A palavras dos mortos, p. 334  
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transferência de renda, Bolsa Família, aumentos reais do salário mínimo e aposentadoria171. 

É certo, de outro lado, que os solavancos das desigualdades são muito mais expressivos do 

que esses amortecedores que a eles se agregaram. 

  Em certa medida, ainda, pode-se dizer que esta penologia não era assim tão 

novidadeira para nós. Os esforços de reabilitação sempre foram por aqui promessas 

descumpridas. Como assinala Cristina Rauter, “Nos países periféricos, os dispositivos 

disciplinares sempre foram caros e insuficientes”172. A ressocialização, quando muito, 

habita o cotidiano forense como um pretexto reverso para vedar promoções de regime, 

quando ainda dependentes de laudo criminológico. O abandono social dos condenados, 

dentro das instituições prisionais enquanto cumprem suas penas, e depois, alijados pela 

sociedade com a forte estigmatização, é mais fácil de ser compreendida como características 

históricas do que propriamente uma importação de modelos estrangeiros.  

 Mas, a par das distâncias de aplicação do modelo Wacquant, é importante 

compreender sua contribuição essencial para a resolução de um dilema: o neoliberalismo se 

casa de forma conveniente com o agigantamento do estado penal, e não faz com ele um 

paradoxo insolúvel –aquilo que, entre nós Vera Andrade denominou Estado do Mal-Estar 

Penal (maximização do Estado Penal e a minimização do Estado Social)173.  

Ainda que as etapas econômico-sociais não tenham sido cumpridas da mesma forma 

que nos Estados Unidos ou na Inglaterra, pois por aqui a construção do Estado social vinha 

se dando de forma conjunta com a inoculação do neoliberalismo, é visível que o avanço das 

políticas liberalizantes se coadunam perfeitamente com a expansão do sistema penal. Não à 

toa, com o esvaziamento político do início do segundo mandato da presidenta Dilma 

Rousseff, pautas como ampliação da terceirização e redução da maioridade penal passam a 

tramitar quase que conjuntamente, situação que vai se repetir com o esforço para 

estabelecimento de normas penais mais vigorosas e processuais supostamente mais 

eficientes, trafegando em companhia das reformas constitucionais de engessamento de 

gastos e previdenciária. 

                                                           
171 O que leva John Gledhill a elaborar sobre o paradoxo brasileiro, em que redução da pobreza e aumento da 

criminalidade coexistiram durante os governos petistas. The New War on the Poor, p. 29. 
172 “O Estado penal, as disciplinas e o biopoder”, in Loic Wacquant e a questão penal no capitalismo 

neoliberal, p. 72. 
173 Op. cit., p. 247. 
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  O modelo culturalista de Garland denota uma forte preocupação com o debate 

político-criminal que rifou o previdenciarismo penal e o predomínio neoconservador que se 

instalou desde então. Os paradigmas desse viés conservador foram muito bem delineados 

por ele e, com certeza, não há manifestação que não se adeque ao discurso e a prática penais 

no Brasil: a centralidade da vítima, a politização do discurso punitivo, a privatização da 

segurança, entre outros. Mas importante entender, na linha do que se antecipou com a crítica 

de Marildo Menegat, que não existe um predomínio da visão conservadora em razão de 

conquistas eleitorais da direita. Ao revés, foram justamente os governos de centro-esquerda 

em que mais abriram mecanismos para o crescimento do estado penal, o que se conjuga com 

a descrição que Simon vai fazer do início do governo através do crime nos Estados Unidos 

(um governo democrata, sob um Congresso de maioria democrata).  

  E embora tenham leituras que privilegiam âmbitos diversos no enfoque às causas do 

grande encarceramento, ora o neoliberalismo (Wacquant), ora o neoconservadorismo 

(Garland), vislumbra-se um importante ponto de contato entre os sistemas epistemológicos, 

muito relevante à guinada punitiva: a retomada da ideia da responsabilidade individual. Ela 

tanto é importante para o endurecimento das penas (a base para o direito penal do inimigo é 

justamente o atentado contra a sociedade praticado pelo agente e não o desmazelo da 

sociedade para com o indivíduo), como o sepultamento da ideia de reabilitação (como, por 

exemplo, a proibição de progressão de regime nos casos de Crimes Hediondos). É tanto 

possível encontrar referência a essa questão nos discursos dos grandes líderes neoliberais 

(Thatcher174 e Reagan175), como em boa parte do pensamento ultraconservador do direito 

penal176.  

                                                           
174 “Acho que passamos por um período em que muitas pessoas foram informadas de que, se tiverem um 

problema, é tarefa do governo lidar com isso. 'Eu tenho um problema. Vou receber um subsídio’. ‘Eu sou 

desabrigado, o governo deve me abrigar’. Eles estão lançando seu problema na sociedade. E você sabe, não 

existe tal coisa como a sociedade. Há homens e mulheres individuais, e há família...’, citado por Pedro 

Abramovay em “O grande encarceramento como produto da ideologia (neo) liberal”, in Depois do Grande 

Encarceramento, p. 20. No mesmo artigo, a conclusão de Abramovay sobre a irrupção de uma nova 

racionalidade penal moderna, recuperando a ideia de crime como uma decisão individual. 
175 “É mais do que evidente que a essência do nosso problema de criminalidade foi provocada por uma filosofia 

social que concebia o homem, primordialmente, como uma criatura de seu ambiente material. Essa mesma 

filosofia liberal, que pretendia fazer advir uma era de prosperidade e de virtude por meio de maciços gastos 

públicos do governo federal, também concebia os criminosos como os produtos infelizes de más condições 

socioeconômicas ou do fato deles serem provenientes de um grupo desfavorecido. É a sociedade, diziam eles, 

e não o indivíduo, responsável quando um crime é cometido. A falta é nossa. Bem, hoje um novo consenso 

político rejeita totalmente esse ponto de vista”, discurso de Ronald Reagan por ocasião do jantar do Comitê 

de Ação Conservadora, apud WACQUANT, Loic, Punir os Pobres, p. 38. 
176 O compartilhamento das lógicas tem fundamento, para Roberto Bergalli e Juan Bustos Ramírez: “Tais 

abordagens neoliberais vão necessariamente acompanhadas, tanto na América Latina como na Europa, de 

uma série de antigos componentes ideológicos, como os de periculosidade, ‘salvação da civilização cristã 
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 Com o intuito declarado de perscrutar as rupturas no sonho americano e no sonho 

europeu, não existiu por parte de Jock Young a pretensão de espraiar sua conclusão para 

outras paragens. Pelos mesmos motivos já aduzidos, impossível dizer do atingimento do 

ápice da riqueza nos anos dourados, e menos ainda da formação de uma modernidade 

inclusiva no Brasil. A exclusão por aqui é muito mais signo da permanência do que da 

ruptura por ele descrita. A crítica realista de levar o crime a sério em nome das vítimas 

vulneráveis, de outro lado, teve maior impacto entre nós com os resultados da expansão 

penal impulsionada por movimentos sociais, como por exemplo, o reclamo feminista que 

culminou na Lei Maria da Penha177.  

 Há uma questão, todavia, que pode despertar um veio crítico de sua análise central 

no que respeita a uma possível incorporação em uma criminologia brasileira. Não há 

pesquisas confiáveis sobre o abrupto aumento da criminalidade entre nós. Relatos midiáticos 

devem ser vistos com cautela, levando-se em consideração que parte do período, estivemos 

sob o garrote da censura; e ainda assim, uma fração não insignificante da criminalidade pode 

ser decorrente do próprio enrijecimento do controle social. É o que se vislumbra, por 

exemplo, na guerra às drogas -uma apuração policial centrada no patrulhamento, quando 

mais aumenta o policiamento, mais os dados estatísticos se inflam. E também na criação e 

fortalecimento das facções criminosas178, levando delitos das cadeias para as ruas e não o 

                                                           
ocidental’, ‘ordem e progresso’, e até mesmo na antiga divisão nazista entre amigos e inimigos entre seus 

próprios nacionais. Isso envolve a transferência da concepção de guerra ao interior do país. Portanto, não 

estamos falando simplesmente do homem perigoso, do desviante ou do marginal, para ser readaptado. Porém 

do inimigo ao qual só cabe, como na guerra, destruir por qualquer meio. Essa ideia tem servido para apoiar 

a chamada ‘doutrina da segurança nacional’, também presente na Europa.” O Pensamento Criminológico 

II, p. 30/31. 
177 Questão similar também fora abordada por Salas, na co-participação do feminismo pela recuperação da voz 

da vítima, p. 76. Como bem traduziu Victor Pimenta: “A preocupação com as vítimas foi incorporada com 

maior centralidade, nas narrativas criminológicas, agora pelo campo progressista, que passa a atentar em 

seus estudos para a maior vulnerabilidade de determinados públicos à vitimização da violência (...) O olhar 

para os grupos especialmente vulneráveis à violência é responsável por esse enfoque –especialmente quando, 

nos movimentos sociais, emergem, com força, agendas como o feminismo e o enfrentamento à violência contra 

as mulheres”. (p. 54). O mesmo autor cita, ainda, como adaptação da pensamento realista de esquerda, o “olhar 

sobre as práticas dos órgãos policiais voltadas à redução da criminalidade, chegando-se a propostas como o 

policiamento de proximidade (polícia cidadã), Op. cit., p. 55/6.   
178 Embora sem referências à dinâmica do crime fora das celas, Mona Lynch destaca, sobre a realidade norte-

americana, que “ironicamente, o problema das gangues é uma consequência direta da transformação da prisão 

desde 1980.” Segundo ela, as gangues prisionais responderam às ameaças à segurança e os perigos relacionados 

à deterioração das condições penitenciárias (como superlotação, desindividualização do cumprimento da pena, 

redução em programas sanitários e até de eletricidade, e obstaculização ao acesso familiar, em que parentes 

são submetidos a procedimentos humilhantes nas visitas). “Social Psychology of Mass Imprisionment”, in The 

SAGE Handbook of Punishment and Society, p. 249. Ressalvadas as proporções, no oposto da exportação 

das penitenciárias de segurança máxima (Supermax) do Norte, o relato se mostra mais compatível com a 

importação da deterioração das prisões do Sul. De certa forma, é o que se vê em ZIMRING, Frank, “The Scale 

of Imprisionment in the U. S”, com o relato do impacto nas vagas carcerárias: a expansão do encarceramento 
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contrário, a partir da criação de um exército de mão-de-obra de jovens encarcerados. É 

razoável supor que criminalidade e encarceramento não sejam, entre nós, uma via de mão 

única: mais controle também gera mais crimes, e não apenas o reverso –só isso já deveria 

ser o suficiente para que uma abordagem minimamente pragmática desconfiasse das 

consequências do rigorismo. 

  O choque da realist criminology proposto por Roger Matthews, de outra parte, 

circunda o tema, todavia, para indicar a impossibilidade deste distanciamento absoluto. 

Separar o estudo da punição do estudo do crime seria, assim, um equívoco conceitual. Cético 

quanto a esses modelos globais, Matthews aponta para inconsistências metodológicas e um 

distanciamento da realidade que inviabiliza a disputa com o campo conservador e, por 

decorrência, a possibilidade de qualquer proveito efetivo na melhoria do sistema penal, 

objetivo último de uma criminologia não positivista179. 

 A falta de um discurso pragmático da esquerda estaria deixando campo livre para os 

conservadores na área da segurança pública; há um certo reclamo do desdém de setores mais 

progressistas em disputar o discurso da segurança. O resultado recente das eleições 

brasileiras mostra, todavia, a aceitação popular de temas que estão muito além do que 

qualquer discurso progressista moderado teria capacidade de atingir. Na disputa eleitoral, 

como vimos em outros cantos –o exemplo norte-americano é o mais elucidativo- a maior 

probabilidade é de que os moderadores se misturem e simplesmente legitimem o discurso 

conservador. A presidência de Bill Clinton é talvez a mais contundente amostra desta 

perversão eleitoral180.  

 O espraiamento da lógica criminal como método de governo, tal como proposto por 

Simon, na genealogia da nova governamentalidade, explica muito menos o passado do que 

                                                           
continuou, independente das dificuldades do sistema. Para multiplicar a oferta, “a cela individual se transforma 

em dupla e não raramente em tripla”. The Journal of Criminal Law and Criminology, vol.100, p.1233. 
179 Op. cit., l.184 Jakobson e Chancer sugerem um patamar intermediário, que permita combinar os 

diagnósticos idealistas do encarceramento em massa com a visão pragmática dos realistas, na oportunidade que 

se abriu com a recessão de 2008 e as dificuldades orçamentárias para a manutenção do sistema prisional: um 

cenário realista para a realização de mudanças, como políticas públicas de segurança menos dispendiosas e 

menos violentas. “From left realism to mass incarceration”, in Crime Law and Social Change, vol. 54 (2), p. 

190.  
180 Com Zaffaroni: “Sempre existiram campanhas da lei e da ordem que na Europa costumam voltar-se contra 

partidos de centro-esquerda no poder. Também se sabe que esses partidos, para neutralizar a acusação de 

caóticos ou desordenados formulada pela direita, muitas vezes acabam optando por sancionar legislações 

cada vez mais repressivas. Basta pensar no socialismo italiano, que penalizou o consumo de tóxicos, o que 

não havia sido feito pela democracia cristã; ou nos trabalhistas ingleses, que sancionara um Patriot Act em 

versão britânica, criticado pelos juízes conservadores.” A palavra dos mortos, p. 326. 
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o presente na realidade brasileira. A submissão dos governos à pauta da segurança, inclusive 

os mais à esquerda é claramente incorporada por aqui, com a agravante de nosso extenso 

legado autoritário.  

 Simon e Silvestre apontam um certo esgotamento no ciclo da governança através do 

crime nos Estados Unidos, mas advertem que nos países recém-desenvolvidos, como Brasil 

e África do Sul a crescente politização dos crimes violentos e os medos relacionados estão 

alimentando um ciclo similar ao governo através do crime, isso pode estar apenas 

começando, razão pela qual indicam como necessário o estudo da situação norte-americana, 

até para evitar a repetição dos danos às demais democracias181. 

  Nada mais atual do que a importação de instrumentos norte-americanos que preveem 

o agigantamento das competências do Ministério Público na área criminal, em especial os 

mecanismos de delação premiada, plea bargaing e acordo de leniência, em relação aos quais 

a função judicial se transforma cada vez mais em homologatória. O projeto denominado “10 

Medidas contra a Corrupção” é sintomático a respeito e se casa perfeitamente com a 

conclusão de Alexander e Davis de que os promotores representam, o principal poder dentro 

do sistema penal182.  

                                                           
181 Op. cit, p. 73. Essa ideia de que os EUA podem ter chegado a um ponto de transformação no ciclo de 

governança através do crime, pode ser melhor compreendida por outro texto de Jonathan Simon, que discute 

a decisão da Suprema Corte norte-americana no caso Brown x Plata (2011), em que por 5 votos a 4, a Suprema 

Corte determinou a redução na população prisional da Califórnia. De fato, a novidade da decisão está em 

compreender o sistema do encarceramento em massa como negativo em si (no caso específico, por inviabilizar 

a custódia salubre de doentes mentais), e não apenas uma questão episódica –“as condições inconstitucionais 

estavam ancoradas em compromissos políticos com o encarceramento em massa” SIMON, Jonathan, “Mass 

Incarceration on Trail”, in Punishment & Society. Vol. 13, p. 251. Como explicam Ney de Barros Bello Filho 

e Priscila Cunha do Nascimento, uma das premissas da decisão é de que “os Tribunais não podem permitir a 

violação da Constituição simplesmente porque as medidas necessárias para cessá-la dependem de uma 

intrusão na administração penitenciária”. No mais, não indagaram a “melhor opção para coletividade”, o que 

envolveria um cálculo político, que não deveria ser apreciado. “Controle de Política Pública Penitenciária nos 

Estados Unidos” (Revista Baiana de Direito, v.1, p. 192 e 201). No caso brasileiro, a liminar parcialmente 

concedida na ADPF 347, compreendeu “presente quadro de violação massiva e persistente de direitos 

fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” na superlotação carcerária, 

mas reconheceu que a modificação “depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa 

e orçamentária”. Caracteriza o sistema penitenciário como um estado de coisas inconstitucional, mas admite 

que a solução está fora de seu alcance. Em resumo, porque não entende o encarceramento em massa como o 

problema em si a ser resolvido, mas a ausência de condições a serem resolvidas de outras formas. 
182 Nesse sentido, nosso “Com 10 Medidas, MP propõe um Código para chamar de seu”, Justificando, edição 

de 20/08/16, com ênfase na ideia de que o agigantamento do poder do Ministério Público tem como base a 

consolidação da noção de lei e sua tutela como um obstáculo ao combate à impunidade. A visão autoritária é, 

paradoxalmente, a mesma que Paulo Sérgio Pinheiro enxerga na ação policial que exsurge como legado do 

autoritatismo: “vêem o império da lei como um obstáculo e não como uma garantia de controle social” 

(“Violência, crime e sistemas policiais em países de novas democracias”, in Tempo Social, vol. 9 (1), p. 49). 

Ainda com relação ao Ministério Público, GLOECKNER, Ricardo: “Neste cenário, o Ministério Público se 

tornou um órgão ingovernável, inclusive pela inexistência, no Brasil, de um órgão que possa servir como 

equilibrador dos poderes (tomemos a ausência, no Brasil, do ombudsman). Ademais, ao assumir para si 
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  A presença política do Ministério Público se espalha com vigor, para além do sistema 

penal, seja na ocupação das secretarias de segurança dos Estados, quase um cargo privativo 

em vários deles, seja disputando postos eleitorais, com o marketing da luta contra o crime 

no currículo, bem ainda como tutor dos interesses difusos e representante da sociedade. O 

protagonismo no discurso contra a corrupção assume proporções significativamente 

preocupantes, em especial diante da resistente crítica aos políticos –promotores, e também 

juízes que se amoldam ao discurso fácil do punitivismo, são vistos como antídotos à 

impureza da classe política. Trata-se de ocupar, com a expansão do poder acusatório –aqui 

incluídos os atores que desempenham efetivamente esse papel, sejam promotores ou juízes 

que nele se investem- o vácuo da deslegitimação da representação parlamentar.  

 O crescimento do populismo penal, assinala John Pratt, está umbilicalmente ligado 

ao esvaziamento do prestígio da autoridade, no que denomina de declínio da deferência. À 

corrosão da autoridade se somam raiva, desilusão e ressentimento, com a ideia de que 

criminosos e prisioneiros estão sendo favorecidos (tal como políticos) em detrimento das 

vítimas e do cidadão respeitador da ordem183. Quem melhor que um promotor vigilante e 

incansável na luta contra o crime ou um juiz estratégico em seus processos e rigoroso em 

suas decisões para canalizar a seu redor essas frustrações? 

 O relato da transição inglesa para o neoliberalismo e a consequente imersão no estado 

da lei e da ordem, também não tem uma correlação temporal com a realidade brasileira. 

Curiosamente, a única referência ao Brasil na obra de Hall é justamente sobre os anos de 

chumbo, para distinguir a coerção legitimada que descrevem em um estado com a ordem 

tonificada da “sociedade em que o estado é anulado pela tomada do poder estatal, por 

exemplo, por um golpe armado, no qual as forças repressivas assumem o comando e impõem 

abertamente o governo da arma, o terror e a tortura oficiais, e um regime repressivo 

instalado (Chile e Brasil são exemplos)184.  

 Mas os relatos da transição ocorrida nos anos 1970 na Inglaterra apresentam muitas 

coincidências com situações hoje enfrentadas no Brasil, a começar pela própria emergência 

                                                           
determinadas funções éticas, tornou-se incapaz de orientar-se criticamente em relação às políticas criminais 

introduzidas no Brasil (falamos aqui, obviamente, do Ministério Público como instituição e os discursos 

oficiais que pronuncia, o que engloba, evidentemente, a recente mobilização política contra a corrupção, 

através do decálogo das Dez Medidas Contra a Corrupção”, ainda mais autoritárias que os dispositivos 

processuais elencados no atual Código de Processo Penal- e não a partir das posturas ideológicas de seus 

membros, sempre difusas”). Autoritarismo e Processo Penal, p. 83/4. 
183 Penal Populism, p. 4/10.  
184 Op., cit, p. 314. 
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de um golpe jurídico-parlamentar destinado justamente a dar prosseguimentos às reformas 

neoliberais que marcaram passo nos governos do PT185. Não à toa, os principais pontos do 

documento com que o então vice-presidente postulava sua aceitação pelo meio político e 

empresarial, Ponte para o Futuro, admitia expressamente o diagnóstico e as soluções com 

paradigmas neoliberais (crise fiscal a ser resolvida sem ampliação da carga tributária, 

reforma da previdência, ampliação dos projetos de privatização, flexibilização das leis 

trabalhistas, sobretudo para permitir que os acordos coletivos se situem sobre a lei), mesmo 

que o próprio vice-presidente tenha sido eleito sob plataforma política contrária. 

 É inescondível que os expedientes empregados para a legitimação da transição 

capitalista no Reino Unido se repetem no momento presente no Brasil. O patrocínio dos 

contínuos pânicos morais, inserida na propaganda do medo (da violência, da falência, da 

perda de previdência); o retorno de um autoritarismo tacanho, que traz consigo um 

anticomunismo extemporâneo, do fanatismo do absurdo (a bandeira que não será vermelha, 

de petralhas e esquerdopatas), leis de emergência (coincidentemente também a anti-

terrorismo), o rebaixamento do status de garantia ao arbítrio, anteriormente consignado ao 

processo penal, e o aprofundamento do recrudescimento em tipos e penas que, a bem da 

verdade, precedeu este último movimento da arrancada neoliberal, mas é colocado em nova 

dimensão (um dos primeiros projetos aprovados na Câmara dos Deputados na sombra do 

golpe é justamente a redução da maioridade penal). E, tal como descrito na vasta análise dos 

rapazes de Birmingham, uma combinação de teses neoliberais e ultraconservadoras. A 

bandeira da Escola Sem Partido, que confronta a liberdade de cátedra, contra uma suposta 

doutrinação esquerdizante, e o puritanismo de impedir manifestações artísticas de nudez e 

anti-homofóbicas, capitaneada por um  movimento que se afirma liberal, parecem ser a 

melhor caricatura da situação.  

 O modelo de Michelle Alexander põe destaque em duas constantes inafastáveis do 

panorama brasileiro: a centralidade da guerra às drogas na expansão punitiva e, por 

intermédio dela, o corte racial da persecução penal.  

 De fato, não é possível compreender o hiper-encarceramento desconectado da guerra 

às drogas, uma vez que os crimes ligados aos entorpecentes, notadamente o tráfico, 

                                                           
185 “Dilma caiu por não apoiar Ponte para o Futuro, diz Temer”, disponível em 

<https://exame.abril.com.br/brasil/dilma-caiu-por-nao-apoiar-ponte-para-o-futuro-diz-temer/>  
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representam justamente a parcela que mais cresce na população prisional186. Tal como nos 

EUA, embora em proporções distintas, a maior prisionalização do tráfico compreendeu tanto 

a alteração da legislação, quanto o enfoque dado às drogas na questão da segurança, seja em 

relação ao imaginário popular, no qual a figura do traficante assumiu a posição do inimigo 

público número um (folk devil, na concepção do pânico moral de Stanley Cohen), seja na 

caracterização de extrema gravidade que está no centro de todas as referências 

jurisprudenciais.  

  Sob o ponto de vista legal, o arcabouço do sistema brasileiro foi por trinta anos a Lei 

6368/76 e sua fluída distinção entre a posse do entorpecente para uso pessoal ou a 

distribuição, remunerada ou não, habitual ou eventual, a terceiros. A diferença fundamental 

entre a posse e o tráfico nunca foi explicitada em termos de condutas precisas ou quantidades 

determinadas, de modo que orbitou de acordo com as interpretações que se lhe a deram os 

operadores do direito. A principal inflexão nesse sistema de suposta tutela da saúde pública 

deu-se com o instrumento típico da guinada punitiva, a Lei dos Crimes Hediondos, de julho 

de 1990. Além de aumentar as penas de vários tipos penais e restringir os casos de liberdade 

no curso do processo, a LCH estipulou a proibição da progressão de regime aos crimes tidos 

por hediondos e os equiparados, no caso o tráfico de drogas187. Supõe-se que a ausência de 

progressão de regime, que vigeu por mais de uma década, até ser considerada 

inconstitucional pelo STF, tenha tido forte repercussão no agigantamento prisional. Uma das 

hipóteses que justifica é o aumento expressivo do encarceramento feminino, fortemente 

baseado no delito de tráfico188. Com a Lei 11.343/06, abriu-se o caminho para a 

diferenciação entre as punições dos tráficos, hediondo e privilegiado, mas ainda assim o 

encarceramento prosseguiu a passos largos se não ainda maiores –e a necessidade de 

                                                           
186 Atingindo em 2014, a cifra de 27% entre os presos e entre estes, a maior proporção de prisões cautelares,  

Infopen 2014. 
187 PRADO, Geraldo: “O advento da Lei dos Crimes Hediondos sacramentou o início desse processo de 

ressurgimento, cujo modelo remoto inspirou-se na lógica do estado de exceção e na primazia de um Direito 

Penal do autor que dormitara intermitentemente depois do fim da II Guerra Mundial, com os espasmos 

próprios gerados pela ditadura militar, até ser despertado e convocado a cumprir as funções que a política 

neoliberal lhe designara”,  “Campo jurídico e capital científico”, in Decisão Judicial, p. 31. 
188 PIMENTA, Victor: “Entre diversos olhares possíveis sobre essa acelerada expansão da população 

prisional feminina no Brasil, chamo a atenção para o papel desempenhado pela política de guerra às drogas 

nesse processo. Em 2005, segundo o INFOPEN, o tráfico de drogas era responsável por 14% dos crimes pelos 

quais as pessoas privadas de liberdade respondiam a processo ou estavam condenadas -13% para os homens, 

49% para as mulheres. Essa proporção aumentou drasticamente nos últimos anos, a ponto de, em 2016, o 

tráfico de drogas alcançar 26% dos crimes tentados ou consumados relacionados aos homens presos, e 62% 

dos crimes tentados ou consumados, entre os registros as mulheres privadas de liberdade no país.”, op. cit., 

p. 87. 
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compreender os motivos disto foi elemento essencial para a determinação da pesquisa 

empírica que é o centro deste trabalho. 

 De outra parte, o rigor acompanha pari passu a seletividade, que no caso da guerra 

às drogas se verifica ainda de forma mais pungente, em especial pela tônica empregada nas 

atividades de vigilância, dirigidas, sobretudo, aos crimes de rua189. O esvaziamento da 

investigação é patente, com o forte predomínio de prisões em flagrante efetuadas pela polícia 

militar, em regra em regiões periféricas ou centrais de habitação coletiva190. 

  Os parâmetros apontados por Michelle Alexander são muito fieis à nossa atividade 

repressiva –seja pelo volume desproporcional na abordagem e fiscalização. A propósito, a 

consideração de Adriana Loche, sobre o panorama brasileiro:  

“Segundo as próprias estimativas da PM, 1% do total de revistados teria problemas 

com a lei, entre os quais estão foragidos da justiça, “possíveis ladrões” e pessoas 

envolvidas com drogas (consumidores e fornecedores). Se for este o resultado para 

verificar o “sucesso” dessa ação, o que se pode concluir é que 99% das revistas 

policiais são injustificáveis, baseadas não em fatos concretos, mas sim em critérios 

subjetivos de suspeição. As revistas policiais refletem o modus operandi da PM que, 

sob a rubrica de suspeição, associa pobreza e criminalidade (a maioria delas é 

realizada em bairros populares) e que tem como alvo principal o jovem negro” 191. 

 Existem, é claro, contornos históricos que nos distanciam do sistema racial norte-

americano, cuja análise em profundidade por certo extrapolaria os limites deste trabalho. A 

presença de uma legislação marcadamente segregacionista, em especial nos Estados do Sul 

norte-americano e mesmo a forma conflituosa como se deu o fim da escravidão no país, não 

tem paralelo com o nosso desenvolvimento histórico. Com a abolição da escravatura 

praticamente sem conflito, após a qual, todavia, como ensina o clássico estudo de Florestan 

Fernandes, o negro teve imensas dificuldades para ingressar na sociedade de classes, 

                                                           
189 CASTRO, Lola Anyiar: “Embora proibidos pelo sistema aparente, há procedimentos diferenciados para 

as classes subalternas no terreno fático: violações de domicílio, violências policiais; violação do direito à 

própria imagem no tratamento informativo; prisões  e detenções preventivas por prazo indeterminado; 

execução penal à margem dos direitos humanos; carência de condições dignas de vida, de acesso,  à 

informação, à comunicação, a atividades culturais ou esportivas, etc, e sofrimentos físicos e morais que 

ultrapassam os previstos pela lei”, Op. cit, p. 132. 
190 VALOIS, Luis Carlos: “O mais grave é que garantindo à polícia a liberdade para parar, interrogar e 

revistar qualquer um, como sói acontecer principalmente nas comunidades pobres, há a possibilidade de se 

facilitar discriminações raciais e étnicas, além do preconceito já inererente aos locais onde essas apreensões 

e detenções são realizadas”. “O direito à prova violado nos Processos de Tráfico de Entorpecentes”, in 

Drogas, p. 109/110. 
191“As revistas policiais, prevenção ou abuso”, Fundação Perseu Abramo. 
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mergulhado em uma grande desorganização social e desprezado pela mão de obra da 

imigração europeia que então aportava no país192.  

  Negros e mulatos, afirma Florestan, foram enclausurados na condição estamental do 

liberto e nela permaneceram muito tempo depois do desaparecimento legal da 

escravidão193.  Não houve propriamente um Jim Crow brasileiro. Isto certamente se deve ao 

fato de que:  

“Em nenhum ponto ou momento, o ‘homem de cor’ chegou a ameaçar seja a posição 

do homem branco na estrutura de poder da sociedade inclusiva, seja a 

respeitabilidade e a exclusividade de seu estilo de vida. Não se formaram, por 

conseguinte, barreiras que visassem impedir a ascensão do ‘negro’, nem se tomaram 

medidas para conjurar os riscos que a competição desse elemento racial pudesse 

acarretar para o ‘branco’.”194  

  Não tivemos Jim Crow, na forma de reação aos esforços de integração do negro na 

Era da Reconstrução, porque por aqui, não houve guerra, não houve reconstrução e não 

houve esforços de integração ao negro a ponto de gerar resistências. O que não impediu, 

todavia, que discriminações latentes permanecessem expostas, –como a tipificação da 

capoeira, da vadiagem ou do curandeirismo.  

  A ausência de certas proibições formais não só nutriu por muitos anos o mito da 

democracia racial como instaurou o que Florestan denominou de acomodação racial 

igualitária -aparência da ordem social democrática preservando a substância do antigo 

regime195 -tal como a frase de Gizlene Neder que epigrafa o capítulo, tratando sobre a 

inexistência jurídica, mas real, da pena de morte, como uma contradição que vai percorrer a 

trajetória do direito, entre concepções liberais e práticas autoritárias196. 

  A acomodação de que trata Florestan Fernandes, aliás, é a marca do repertório 

histórico brasileiro, muito mais caracterizado pelas permanências do que propriamente pelas 

rupturas. Em Formação do Brasil Contemporâneo-Colônia, Caio Prado elucida a 

importância que o tripé latifúndio, monocultura e, sobretudo, escravidão, teve na colonização 

e de como as estruturas permaneceram intocáveis mesmo depois da independência197. E 

                                                           
192 A integração do negro na sociedade de classes, vol 1, p, 161 
193 Idem, 302/3. 
194 Idem, p. 304. 
195 Idem, p. 339 
196 GLEDHILL, John: No entanto, é importante reconhecer que a violência não é novidade nas sociedades 

latino-americanas e que grande parte dela tem sido distribuída historicamente pelas elites em nome da ‘ordem 

e progresso’ e ‘limpeza social’.”. Op. cit., p. 37 
197 A marca da escravidão na formação do país é distintiva: “Em todo lugar onde encontramos tal instituição, 

aqui como alures, nenhuma outra levou-lhe a palma na influência que exerce, no papel que representa em 
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ainda como a fragilidade da administração central acabou por confiar a incipiente burocracia 

a interesses dos próprios senhores da terra.198 E analisando os fatos posteriores, Victor Nunes 

Leal também descortina como esses veios patrimonialistas se espraiaram para um sistema 

de compromisso, que marcou todo o contexto da Primeira República, o coronelismo199. As 

marcas do governismo que aí se fundaram não foram extintas nas repúblicas que se 

seguiram, como o cotidiano parlamentar não cansa de nos lembrar. 

 

 

2.3-) Convivência e informalidade 

 

 

 As insuficiências do Estado são preenchidas também, de forma prolongada no tempo, 

por mecanismos informais, como os que regulam o comércio, a segurança e até mesmo o 

processo eleitoral no interior de comunidades carentes. O vácuo do poder público, que como 

Estado social, esteve mais ausente justamente onde ele é mais necessário, acaba sendo 

preenchido em soluções informais.  

 Entre nós, o legado autoritário que revolve e fragiliza a democracia tem nítidas 

influências na administração do sistema penal –não à toa, a violência do Estado ultrapassa o 

                                                           
todos os setores da vida social. Organização econômica, padrões materiais e morais, nada há que a presença 

do trabalho servil, quando alcança as proporções de que fomos testemunhas, deixe de atingir; e de um modo 

profundo...”,  (p. 267) até porque vem a escravidão moderna em proporções que nem o mundo antigo conhecera 

(p.268). 
198 PRADO JR, Caio: “O domínio é vasto, o que nele se passa dificilmente ultrapassará seus limites. Fica por 

isso inteiramente na alçada do proprietário; esta até vai além, e se estende sobre a população vizinha que gira 

na órbita do domínio próximo. A autoridade pública é fraca, distante; não só não pode contrabalançar o poder 

de fato que encontra já estabelecido pela frente, mas precisa contar com ele se quer agir na maior parte do 

território de sua jurisdição, onde só com suas forças chega já muito apagada, se não nula. Quem realmente 

possui a autoridade e prestígio é o senhor rural, o grande proprietário. A administração é obrigada a 

reconhecê-lo, e de fato, como veremos, o reconhece”. Op. cit., p. 285. 
199 LEAL, Victor Nunes: “(...) concebemos o coronelismo como resultado da superposição de formas 

desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, mera 

sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia constituiu fenômeno típico de nossa história colonial. É antes 

uma forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos 

do nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base 

representativa. Por isso mesmo, o coronelismo é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o 

poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente 

dos senhores de terra.” Coronelismo, enxada e voto, p. 43/4.  
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retorno ao Estado de direito e atinge índices estratosféricos mesmo depois da 

redemocratização200. 

 Essa acomodação entre uma forma democrático-republicana e uma prática social 

autoritária é combustível para duas características marcantes da história política, sem as 

quais é racionalmente impossível compreender os movimentos do sistema penal, aí incluído 

o grande encarceramento: a convivência entre sistemas e a informalidade que dela 

diretamente decorre. 

 O discurso liberal de D. Pedro I, na crítica a abusos do sistema penal, na antevéspera 

da independência é notável e nem estaria em descompasso se fosse hoje repetido:  

“Vendo que nem a constituição da Monarquia portuguesa em suas disposições 

expressas nas Ordenações do Reino, nem mesmo a lei da reformação da Justiça, de 

1582, com todos os outros alvarás, cartas régias e decretos de Meus Augustos Avós 

têm podido afirmar, de um modo inalterável, como é de direito natural, a segurança 

das pessoas, e constando-me que alguns governadores, juízes criminais, e 

magistrados, violando o sagrado depósito da jurisdição que se lhes confiou, 

mandam prender por mero arbítrio e, antes de culpa formada, pretextando 

denúncias em segredo, suspeitas veementes e outros motivos horrorosos à 

humanidade para impunemente conservar nas masmorras, vergados com o peso de 

ferro   (...) e sendo do meu primeiro dever e desempenho de minha palavra o 

promover o mais austero respeito à lei e antecipar o quanto ser possa os benefícios 

de uma constituição liberal, hei por bem solicitar por a maneira mais eficaz e 

rigorosa a observância da mencionada legislação ampliando-a e ordenando como 

por este decreto....”201  

  Mas tal como a Constituição de 1824, outorgada em sequência à declaração de 

Independência, não explicita a escravidão que ainda sustentaria a economia nacional202.  

 Como assinala Teresa Caldeira: 

“Tendências aparentemente contraditórias não representam um paradoxo raro na 

história brasileira. Na verdade, elas são tão frequentes que há uma tendência de se 

pensar a sociedade brasileira como marcada por algumas fissuras profundas, 

                                                           
200 BECHARA, Ana Elisa: “No contexto latino-americano em geral, historicamente as polícias 

desempenharam um papel importante na sustentação de regimes autoritários, revelando-se o problema do 

controle da violência policial tema fundamental a ser abordado no processo de consolidação democrática, 

justamente por constituir uma das condições necessárias ao atingimento material de um Estado Democrático 

de Direito e à efetivação dos direitos humanos”. Todavia, sua própria pesquisa sobre volume de mortos e 

feridos por violência policial, após a redemocratização, revela a permanência de “uma cultura organizacional 

incompatível com o contexto democrático e, sobretudo, com o respeito aos direitos humanos”. “As mortes sem 

pena no Brasil”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 110, jan/dez 2015, p. 

215. E ainda Paulo Sérgio Pinheiro, ao afirmar que a “volta ao constitucionalismo democrático pouco efeito 

teve na erradicação dessas práticas autoritárias na sociedade”, op. cit., p. 44. 
201 Decreto do Regente, em 23 de Maio de 1821, in MOTA, Manoel Barros da. Crítica da Razão Punitiva, p. 

75/6. 
202 Ou o faz, como afirmam Nilo Batista et al, apenas sob a forma circunloquial de garantir “o direito de 

propriedade em toda a sua plenitude”, op. cit., p. 423. 
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articuladas com elementos dualísticos, que opõem os aspectos modernos e 

retrógrados da sociedade”.203 

 Ricardo J. Gloeckner, em sua genealogia das ideias autoritárias no Brasil, assinala 

que a contradição entre escravidão e liberalismo (econômico, sobretudo) era apenas 

aparente, posto que construímos uma espécie de liberalismo conservador ou liberalismo 

oligárquico204. E, com apoio em Gizlene Neder, aponta que autoritarismo e liberalismo se 

acomodam como faces da mesma moeda: “apesar de uma prática política autoritária e 

repressiva diante das massas –principalmente se considerarmos a permanência das 

relações sociais da produção escravista- a visão da classe dominante sobre a questão servil 

levava em conta o liberalismo”205. A noção, portanto, de idéias fora do lugar, como um 

liberalismo que não tivemos a capacidade de construir, remete a uma forma de pensamento 

igualmente autoritário206. 

De toda a forma, essa convivência não é um registro do passado.  

  A legislação penal guardiã que tem brotado de forma compulsiva desde a 

promulgação da Constituição cidadã, em 1988, é uma marca suficientemente contraditória. 

Nem mesmo as reformas neoliberais que retalharam nos anos 1990, por emendas 

constitucionais, os paradigmas econômicos da Carta recém-aprovada, poderiam ser 

replicadas no âmbito penal, considerando que os princípios que formatam o sistema e 

limitam o poder do Estado nesta seara estão todos incrustrados nas cláusulas pétreas. A 

solução dessa conflituosidade da convivência, dos respingos autoritários no campo 

democrático depende, sobretudo, da omissão do Judiciário neste controle de 

constitucionalidade.  

  Rubens Casara explicita três hipóteses que acomodam essa convivência tão 

incômoda e ao mesmo tempo que nos é tão peculiar: a-) a ideia de um simulacro de 

democracia, pelo qual atos autoritários conviveriam com um discurso democrático; b-) o 

estado de exceção como paradigma de governo, suspendendo o direito quando necessário ou 

conveniente; c-) a coabitação do patrimônio da ditadura para cobrir necessidades que não 

encontram respostas na democracia207. 

                                                           
203 Cidade de Muros, p. 137. 
204 Op. cit., p. 137. 
205 apud GLOECKNER, Ricardo (op. cit., p. 137), a partir de “Os Compromissos Conservadores do 

Liberalismo no Brasil”.  
206 Op. cit., p. 97. 
207 Mitologia Processual Penal, p. 295/9. 
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  A guinada democrata, com o final das ditaduras no continente, acabou soerguendo o 

protagonismo judicial. Vão se os dias dos regimes de exceção, declarados pelo Executivo, e 

em contra-partida expandem-se as medidas de exceção que se aplicam, sobretudo, em juízo, 

justamente quando supostamente as instituições estão funcionando normalmente.  

 Explana Pedro Serrano acerca do importante papel do juiz na amputação de direitos: 

“Enquanto na Europa se observam medidas de exceção de caráter legislativo, pelo 

fato de que se reconhece nesses países uma tradição maior de universalização dos 

direitos fundamentais, o mesmo não se constata na América Latina e em países de 

capitalismo periférico e democracia incipiente.  Isso porque não existe a 

necessidade, no processo de dominação, de se estabelecer a exceção por norma 

geral e abstrata, já que, de fato, a exceção já está inserida nas suas tradições, 

chancelada, muitas vezes, pela jurisdição” 208. 

  

  A convivência também é um retrato da política criminal dos últimos trinta anos, eis 

que inúmeros diplomas liberalizantes também foram editados no período, como a Nova Parte 

Geral do Código Penal e a Lei de Execução Penal (ambas em 1984); a Constituição Federal 

positivando princípios típicos do minimalismo penal (1988); a Lei dos Juizados Especiais 

(1995) e a expansão das penas alternativas (1998). Mas nada disso foi tão determinante para 

o encarceramento penal do que a Lei dos Crimes Hediondos (1990)209 e, mais recentemente, 

de enorme impacto na jurisdição federal, a nova lei da organização criminosa, que 

discriminou o emprego da delação premiada (Lei 12.850/13)210.  

                                                           
208 Autoritarismo e golpes na América Latina, p. 108. No mesmo sentido, sobre a fragilidade dos Judiciários 

latino-americanos, NAGLE, Luz Estella: “A noção de democracia representativa com um Judiciário capaz de 

impor direitos universais e constitucionais para todos os cidadãos, era de pouca importância para a elite que 

cresceu e se entranhou em posições de poder e influência”. E arremata: “(...) com uma intervenção militar 

constante e uma série de governos dirigidos por homens fortes que estavam lutando para estabelecer uma 

autoridade política que favorecesse uma ou outra ideologia oligárquica, em vez de o Judiciário ser o ramo 

objetivo e neutralizar a força dos ramos políticos, tornou-se servente”.  “Cinderella of Government”, in p. 

California Western International Law Journal, vol. 30, 199, p. 349. 
209 Lembrando o alerta formulado por Nilo Batista: “(...) muitas vezes, a vigência objetiva, a outorga da lei, 

não produz qualquer efeito sobre as práticas do sistema penal”, Matrizes Ibéricas do Sistema Penal 

Brasileiro I, p. 21. Até porque “Uma história ‘interna’ do direito penal, reduzida à sucessão cronológica de 

leis penais, ainda que acrescida das correspondentes exposições doutrinais e interpretações pretorianas, não 

dá conta da compreensão das funções reais que tal direito desempenha no contexto de determinada 

organização social” (p. 25). 
210 Neste sentido, a análise de Geraldo Prado, sobre a produção legislativa pós-Constituição, que “perseverava 

em seguir caminhos ambíguos, ora fortalecendo o Estado de Direito, ora concedendo vantagens ao poder 

punitivo, ao custo das garantias que são cláusulas pétreas constitucionais”, op. cit., p.12. E também no estudo 

de Marcelo da Silveira Campos, referido em JESUS Fº, José de e FONSECA, Francisco César Pinto da. “Taxa 

de Encarceramento: Análise Comparativa entre os Estados Brasileiros.”, in Revista Brasileira da 

Administração Política, vol. 10 (1), p. 110: “a coexistência de dois movimentos gerais na formulação e 

aprovação da legislação penal. Um deles que visa a criminalização e o agravamento das penas e outro 

orientado a efetivar direitos e garantias dos presos. A política criminal manifestada na legislação penal tem 

relevante carga de aleatoriedade, o que dificulta associá-la à alteração dos níveis de encarceramento.” O 
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A forma como o legado autoritário se agiganta na dinâmica da convivência é 

certamente um elemento que deve ser apreciado para compreender causas e efeitos da 

guinada punitiva por aqui –em especial, como veremos, a enorme resistência dos operadores 

do direito, juízes à frente, para dar eficácia a qualquer medida menos encarceradora211. Foi 

justamente em busca da comprovação desta hipótese que se optou pela pesquisa de 

sentenças, onde é possível permear, com mais precisão, a forma como se dá a resistência 

pelo conjunto de juízes a novas legislações, inclusive a jurisprudências consolidadas de 

tribunais superiores, quando isso representa alternativas, ainda que mínimas, de liberdade.  

 O impacto da mais recente legislação de drogas, editada em 2006, de certa forma 

resultou em um inesperado revigoramento do aprisionamento no campo da guerra às drogas. 

Pensada para distinguir grandes e pequenos traficantes e, sobretudo, para permitir um menor 

encarceramento destes, conforme sua própria Exposição de Motivos: 

“Outra questão tratada pelo projeto, e que em sendo objeto de profunda discussão, 

é a que se refere ao pequeno traficante, de regra dependente, embora imputável, 

para quem sempre se exigiu tratamento mais benigno. Não olvidando a importância 

do tema, e a necessidade de tratar de modo diferenciado os traficantes 

profissionais e ocasionais, prestigia estes o projeto com a possibilidade, submetida 

ao atendimento a requisitos rigoroso como convém, de redução das penas, ao 

mesmo tempo em que se determina sejam submetidos, nos estabelecimentos em que 

recolhidos, ao necessário tratamento.”(g.n)212
 

 

 A regra objetiva da nova lei que impulsionava a pena mínima de três para cinco 

anos de reclusão recebeu aplicação ampla e imediata; a redução da pequena traficância, de 

caráter subjetivo e condicionado à interpretação judicial, teve uma aplicação diferida (com 

muita resistência nas primeiras instâncias) e assim mesmo gradual. 

 Mas não é possível compreender o sistema penal brasileiro sem a informalidade que 

entre nós não é mera circunstância, mas contexto. Seja em relação à permanência das práticas 

de tortura, seja em relação aos índices de homicídio policial –sistema penal subterrâneo, 

enfatiza Lola Anyiar de Castro, na apresentação da edição brasileira de seu Criminologia 

da Libertação –batidas policiais, mortes em supostos confrontos, prisões como pena 

                                                           
divisor de águas parece ser mesmo a forma como os juízes recepcionam e incorporam (ou desprezam) essas 

novidades. 
211 A questão, de certa forma, também foi colocada por Rudiger Lautmann, sobre a situação alemã, analisada 

no pós-guerra: “(...) pode ser comprovada no caso do Estado autoritário, cujas leis têm sido obedecidas neste 

século muito mais fielmente do que as leis do Estado democrático”. Sociologia y Jurisprudencia, p. 74. 
212 Exposição de Motivos, disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11343-23-agosto-

2006-545399-exposicaodemotivos-150201-pl.html acesso em 22/05/17 às 22:11. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11343-23-agosto-2006-545399-exposicaodemotivos-150201-pl.html%20acesso%20em%2022/05/17
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11343-23-agosto-2006-545399-exposicaodemotivos-150201-pl.html%20acesso%20em%2022/05/17
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antecipada213.  Os números desse direito penal subterrâneo chegam a atingir cerca de uma a 

cada cinco mortes no país214. Não pode ser, portanto, desconsiderado como elemento da 

geografia conceitual215.  

  Para Teresa Caldeira, o paradoxo da repressão policial brasileira é que ela é mais 

suportada pela sociedade do que a própria polícia que a efetiva. Enfim, parte primeira da 

eficácia repressiva se dá fora dos autos, aquém do controle de legalidade e muito além das 

penas permitidas –o que torna nosso repúdio histórico à pena de morte pouco mais do que 

retórico –como apontou Sérgio Salomão Shecaira, que chama a atenção o fato de a morte 

sem pena entre nós ter índices maiores do que os próprios países que matam legalmente216. 

  Devemos observar, ainda, que a informalidade se espraia também no sistema 

prisional, onde o poder de organização e comando faz parte intrínseca de uma negociação 

entre lideranças de presos e burocracia estatal -ainda que esta permaneça com a capacidade 

de provocar danos pela repressão desmedida ou pela omissão contumaz217.  

  Por outro lado, o nascimento, crescimento e institucionalização das facções 

criminosas se articula com duas dinâmicas pensadas originalmente na guinada punitiva: a-) 

o encarceramento gera mais criminalidade, diante do fortalecimento e capacidade de 

arregimentação das facções, especialmente no âmbito dos crimes de entorpecentes; b-) a 

ideia de prisão como mero estoque de presos se esvanece. Há toda uma vida na informalidade 

que regurgita das prisões. Como assinala Rafael Godoi, sobre sua pesquisa realizada no 

sistema paulista:  

“(...) pude vislumbrar um sistema penitenciário cujo próprio funcionamento incita 

os presos a se mobilizarem ininterruptamente e se articularem quanto podem com 

agentes do mundo extra-muros. As dinâmicas de processamento e abastecimento de 

                                                           
213 Op. cit., p. 13. 
214 “Um em cada 5 mortos em São Paulo é vítima da PM” – Folha de S. Paulo, edição de 27/01/12. “Taxa de 

negros mortos pela polícia de SP é três vezes a de brancos, diz estudo”, G1 <http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2014/03/taxa-de-negros-mortos-pela-policia-de-sp-e-3-vezes-de-brancos-diz-estudo.html>. 
215 Em paralelo com categorias reveladas por Ananya Roy que, analisando as novas metrópoles do Sul, nas 

quais aplicam-se paradigmas de desenvolvimento social diverso dos conhecidos modelos do Norte, estuda por 

intermédio estes, a nova geografia da teoria. “The 21st-Century Metropolis: New Geographies of Theory”, in 

Regional Studies, vol. 43 (6), p 819 e ss.. Também GODOI, Rafael, Fluxos em Cadeia, p. 240.  
216 “A abolição da pena de morte no Brasil”, Boletim IBCCRIM, vol. 18, p. 6. 
217 Em DARKE, Sacha, GARCES, Chris e Martin, Tomas. “Informal prison and dynamics in Africa and Latin 

America”, in Criminal Justice Matters, vol. 91 (1), p. 26, relata-se que o modelo de participação de 

prisioneiros no cotidiano da administração penitenciária, inclusive no que pertine à segurança, não se restringe 

ao exemplo brasileiro, mas se repete em países periféricos, a partir de trabalhos de campo também realizados 

no Equador e em Uganda. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/03/taxa-de-negros-mortos-pela-policia-de-sp-e-3-vezes-de-brancos-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/03/taxa-de-negros-mortos-pela-policia-de-sp-e-3-vezes-de-brancos-diz-estudo.html
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pessoas nas prisões de São Paulo dependem dessa ampla e contínua mobilização, 

dentro e fora das muralhas” 218 

 E tal como na questão da coabitação entre sistemas, o papel do juiz é central na 

informalidade. Como demonstra Michelle Alexander, a recusa da Suprema Corte nas 

impugnações da inclinação racial à persecução penal, sobretudo da guerra às drogas, é que 

fixa o patamar de ação e liberdade das polícias. A extensa e articulada rede de violência 

policial não seria a mesma sem o aval do sistema de justiça –muito bem traduzido entre nós 

por Orlando Zaccone, em Indignos de Vida, pesquisa com mais de trezentas promoções de 

arquivamento de inquéritos para apurar homicídios policiais no Rio de Janeiro:  

“(...) a polícia mata, mas não mata sozinha. O sistema de justiça criminal se utiliza 

de um expediente civilizatório, racional e butocrático, na produção da verdade 

jurídica, que viabiliza a ideia de uma violência conforme o direito, a partir da 

construção de uma violência qualificada por decisões de respeitáveis agentes 

públicos, conhecidos como fiscais da lei.” 219 

 

O conhecer e ao mesmo tempo desconhecer da realidade que circunda a legalidade 

do sistema penal é o mote para a chave da leitura de Stanley Cohen, proposta por Alexander: 

os estados de negação, que serão objeto de estudo em capítulo posterior.  

 O valor legal da confissão policial, o aproveitamento dos elementos de inquérito, 

mesmo sem a presença da Defesa, a redução de exigências para cumprimento de mandados 

de busca e apreensão, a ampliação das hipóteses admissíveis para a prisão cautelar, a 

submersão integral à lógica da exceção que justifica o arbítrio, enfim, tudo isso são marcas 

contundentes da convivência e da informalidade, e como elas são recepcionadas pelos juízes 

e, portanto, objeto de nossa pesquisa empírica.  

 Os modelos apresentados, ainda que oriundos de suportes teóricos diferentes, e 

produzindo caminhos institucionais nem sempre contíguos, são importantes ferramentas 

para análises macro, mas não permitem, por si só, a compreensão da natureza e distinção das 

políticas de encarceramento locais, passo essencial para a sua necessária desconstrução.  

                                                           
218 Op. cit., p. 241. Este é, por exemplo, um dos referenciais que inviabilizam um paradigma internacional: 

“(...) no debate internacional sobre a grande mudança punitiva dos últimos anos, assim como a narrativa geral 

prevalecente acompanha o percurso histórico das políticas criminais e penitenciárias dos Estados Unidos e 

da Europa Ocidental, a figuração hegemônica do encarceramento em massa e de suas prisões-depósitos 

também parece se ater às experiências dos sistemas punitivos que se situam nesse mesmo eixo geopolítico” (p. 

239/240). Não necessariamente, portanto, aplicável às prisões do Sul. 
219 Indignos de Vida, p. 23. 
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 A percepção de que o Estado penal não é um obstáculo à etapa neoliberal do 

capitalismo, antes um de seus atributos; a consequência que o predomínio do 

neoconservadorismo causou ao campo progressista, abrindo os espaços à esquerda punitiva; 

o mau uso do encarceramento como dinâmica de ampliação da exclusão, a redução da 

democracia com a contaminação do paradigma criminal como um método autoritário de 

governo e o impulso classista e racial que está por trás dos movimentos de lei e ordem são 

elementos indispensáveis para compreender a natureza, a dimensão e os efeitos do hiper-

encarceramento. É o caso, ademais, de inserir as dinâmicas que nos são historicamente 

peculiares: o peso do autoritarismo, que mantém convivência sorrateira com os discursos 

mais liberalizantes -e por isso mesmo, pouco traduzidos em práticas, ainda que às vezes em 

lei- a colossal disparidade social, o racismo institucionalizado e o caráter da informalidade 

punitiva que é, ao mesmo tempo, o suporte e a negação do sistema penal.  

 Como adverte Cristina Rauter: 

“O advento de outras formas de controle não significa o fim das disciplinas, apenas 

a adoção de uma multiplicidade de estratégias, tal como foi sempre o caso, no 

Brasil, onde parecem se conjugar o mais moderno e o mais arcaico, sem que a 

norma deixe de ser implantada.”(g.n.)220 

 É essa mescla da onda mais moderna e o perfil mais arcaico que parece 

insistentemente nos perseguir, inclusive como formação do grande encarceramento. Uma 

explicação uniforme tende a não ser mesmo suficiente. 

 Também, como aponta Massimo Sozzo, existe hoje uma relativização das 

explicações causalistas, sobretudo na crítica a uma certa sobrevalorização da influência 

direta dos modelos políticos sobre a penalidade –o exemplo sul-americano de regimes pós-

neoliberais com o mesmo ou superior impacto no crescimento do encarceramento é um dos 

elementos empíricos que levantam a dúvida. Portanto, arremata: “(...) um papel central têm 

os agentes do campo penal - juízes, promotores, policiais, diretores e guardas prisionais, 

etc., que com suas maneiras de pensar e agir moldam amplamente os resultados 

criminais”221.  

  O caminho empírico tende a auxiliar na compreensão das particularidades, reduzindo 

a dependência da explicação causal política, como uma regra geral, indeterminada. Nesse 

caminho, de extraordinário relevo para estudo é o papel de protagonismo dos juízes, 

                                                           
220 Op. cit, p. 71. 
221 Postenoliberalismo y penalidade em América del Sur, p. 20. 
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considerada a ambiguidade que a convivência permite e a informalidade que a negação 

protege, especialmente na construção das medidas de exceção que anulam os limites ao 

poder punitivo e, por isso mesmo, o ampliam significativamente. 

 

2.4-) O fator juiz 

 

 Não é certo dizer, porém, que o fator-juiz é desprezado na literatura anglo-saxã de 

onde partiram os estudos que nos conduzem; ao revés, o volume de livros e artigos sobre 

“sentencing”, desde as explicações das chamadas guidelines até o aprofundamento da 

heurística, em busca do viés interpretativo, é suficiente para apontar o assunto como central 

na dinâmica do common-law, especialmente pelo tradicionalmente alto teor discricionário 

da decisão judicial. O papel desempenhado na produção do grande encarceramento não é 

descartado –como nesta passagem de Cavadino: 

“A responsabilidade pelo aumento massivo da população carcerária nos últimos 

anos, portanto, está em grande parte nas mãos das sentenças. Não deve ser 

negligenciado, no entanto, o encorajamento da condenação severa por elementos 

da mídia - com jornais perdendo poucas oportunidades de classificar os juízes como 

"soft" - e políticos que promovem retórica, políticas e legislação imbuídas da 

ideologia da lei e da ordem.”222 

Ocorre que, como bem se pode constatar nos relatos que fazem, em especial 

Wacquant e Alexander, o foco dos criminólogos se direcionou justamente para a relação de 

consequência entre a redução da discricionariedade judicial e o aumento do encarceramento. 

Especificamente, a construção de paradigmas mais tabulares sobre a aplicação da pena e o 

conjunto de medidas que legalmente vitaminaram as altíssimas sanções: o minimum 

mandatory system, a truth in sentence, o three strickes and you’re out, mudanças que acabam 

por aproximar a fixação da pena aos ordenamentos de civil law223.  

                                                           
222 The Penal System, p. 86 
223 Como comenta Katherine Beckett, The Sentencing Reform Act de 1984 é a mais dramática reforma do 

sentencimento em âmbito federal, expressiva vitória da ala conservadora do movimento de sentenças 

determinadas –que se seguiram com a aprovação de vários mandatory minimum, inclusive o de 5 anos para 

qualquer posse de 5g ou mais de crack, op. cit., p. 95. A alteração legal é, todavia, relativizada por Franklin 

Zimring, que aponta para o fato de que, a despeito de algumas algumas mudanças legislativas restringindo a 

discricionariedade, “uma mudança substancial nas escolhas feitas pelos promotores, juízes e policiais pode 

produzir mudanças muito acentuadas na política”, op. cit., p. 1232. 
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Nosso enfoque é o reverso: o quanto a discricionariedade do juiz, a despeito da lei, 

pode influir no grande encarceramento.  

 Cabe lembrar o apogeu institucional da independência do Judiciário no Brasil, com 

as prescrições impostas pela Constituição Federal de 1988, inclusive mantendo o sistema de 

autonomia que permite ao juiz de direito o controle difuso da constitucionalidade, o que 

afasta, a priori, a inevitabilidade de que um sistema legislativo draconiano e firmemente 

contrário aos princípios constitucionais, trafegue sem aparas. Se os juízes ocupam, se 

omitem ou usurpam esse poder é algo que a pesquisa poderá melhor escrutinar.  

  De outro ponto, a Reforma do Judiciário em 2004 projetou um Poder Judiciário ainda 

mais encorpado, especialmente em sua cúpula, em que se reuniram competências quase 

legislativas, como a Súmula Vinculante, a declaratória de constitucionalidade e arguições de 

descumprimento de preceitos fundamentais. O ativismo a que o Supremo Tribunal foi 

projetado a partir de então, numa ruptura com passado de encolhimento e submissão, projeta 

maior responsabilidade sobre os juízes, inclusive quanto ao encarceramento.  

A pesquisa empírica pretendeu evidenciar como todo esse instrumental reflete, ou 

não, no sentenciamento dos juízes de primeira instância, onde o grosso das decisões 

criminais permanece abrigada. No conjunto das decisões, observou-se, todavia, dados que 

extrapolam essas observações iniciais e permitem uma análise acerca da inusitada 

regionalização da jurisdição, curiosa quando se trata de um Estado unitário, com legislação 

criminal e processual exclusivamente federal e com órgãos de consolidação da 

uniformização jurisprudencial, em nível de lei federal (Superior Tribunal de Justiça) e de 

matéria constitucional (Supremo Tribunal Federal). 

 Mas antes de mergulhar nos dados da pesquisa propriamente dita, cabe entender os 

reflexos da guerra às drogas ao sistema criminal e como os mecanismos que trafegaram do 

pânico moral ao populismo penal inseriram o tráfico na condição de mal criminal do milênio.  

Este o motivo que determinou o objeto da pesquisa e é justamente o conteúdo do 

próximo capítulo, a partir da elaboração e desenvolvimento do conceito de pânico moral, 

primeiro aparato teórico empregado para auxiliar a compreensão da atuação dos juízes.  
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CAPÍTULO 3 – PÂNICO MORAL E POPULISMO PENAL 

 

 

“As sociedades parecem estar sujeitas, a cada momento a períodos de pânico moral. 

Uma condição, episódio, pessoa ou grupo de pessoas surge para se definir como 

uma ameaça aos valores e interesses sociais; sua natureza é apresentada de maneira 

estilizada e estereotipada pelos meios de comunicação de massa; as barricadas 

morais são ocupadas por editores, bispos, políticos e outras pessoas de pensamento 

conservador; especialistas socialmente credenciados pronunciam seus diagnósticos 

e soluções; formas de enfrentamento são evocadas ou (mais freqüentemente) 

recorridas; a condição então desaparece, submerge ou se deteriora e se torna mais 

visível.224” 

 

 

 Com essas palavras, Stanley Cohen iniciava a consolidação de um dos mais populares 

conceitos da sociologia –universalmente reconhecido como um dos poucos que 

ultrapassaram as barreiras acadêmicas (talvez como carisma e burocracia). Cohen estava em 

sua dissertação de mestrado e relatava pesquisa de campo que teve como centro as rixas 

entre grupos juvenis no miolo dos agitados anos 1960, em tradicionais cidades de veraneio 

ao sul Londres: os Mod and Rockers, mais tarde imortalizados em filme que reproduzia uma 

opera rock de mesmo nome Quadrophenia, da banda The Who. 

 Com influências do estudo das subculturas e marcadamente da teoria do labelling 

approach, muito em voga no período, Cohen se detém, sobretudo, na análise do papel da 

mídia e a sua amplificação do desvio, ou em como a cobertura exagerada das brigas, 

impregnada de catastrofismo e medo, acabava paradoxalmente vitaminando a própria 

participação dos agentes que cada vez mais se reconheciam nos grupos adversários e 

cumpriam o que deles era profetizado. 

 Tradicionalmente, admite-se que a primeira menção expressa ao conceito de pânico 

moral se deve ao trabalho de Jock Young, no ano anterior (1971), em The Drugtakers, 

trabalho com o qual pesquisou empiricamente o comportamento do uso e comércio de 

maconha na então artística, marginal e boêmia região de Notthing Hill225. 

                                                           
224 Folk Devils and Moral Panics, p. 1 
225 A única oposição a esta versão na literatura anglo-saxônica está em HORSLEY, Mark, “Forget Moral 

Panics”, in Journal of Theoretical & Philosophical Criminology, vol. 9 (2), p. 84), entendendo a 

ancestralidade tanto da expressão, quanto do conceito: “De fato, a expressão tem uma história muito longa. 

Enquanto aparece brevemente no Understanding Media de McLuhan (1964), Sutton (2012) traça o primeiro 
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 Em Drugtakers, Young já delineava os passos dessa amplificação do desvio, a 

assunção dirigida dos estereótipos, mostrando como a ação da polícia acabava por reforçar 

o uso e o comércio de drogas, no que denominou de percurso da fantasia para a realidade.  

“O viciado é isolado da sociedade, ele enfrenta constantemente os perigos da 

reação pública e da polícia, e isso é confirmado à medida que ele é forçado ao crime, 

a fim de pagar os preços do mercado negro que são sua única fonte de suprimento. 

A sociedade e a polícia são vistas como um inimigo que se interpõe entre ele e a 

droga. Como resultado, cresce uma subcultura de viciados que é criminosa, 

predatória e extravagante.226” 

 Situação similar ocorre com o próprio vendedor da droga. O aumento do 

policiamento serve para ampliar a segregação do traficante; com o policiamento ostensivo, 

ademais, aumenta-se também a organização e coesão da comunidade da droga. A atividade 

se desenvolve de uma forma cada vez mais secreta, mais organizada, mais perigosa e, por 

isso mesmo, mais cara e mais lucrativa, de molde que a repressão implementa a organização 

do crime. Enfim, conclui Young: 

“(...) esse pânico moral sobre o tráfico de drogas resulta na criação de esquadrões 

antidrogas que, por sua própria criação burocrática, contribuirão regularmente 

para as figuras ofensivas que nunca haviam sido evidenciadas antes227.  

 No entanto, é com Stanley Cohen que o conceito de pânico moral se consolida, em 

face de um estudo que procura compreender, sobretudo, a extraordinária riqueza do processo 

no qual o pânico moral se forma e como ele se desenvolve, seus produtores e seus reflexos 

–em especial a ideia de que a construção do pânico moral não prescinde de um personagem 

central: o folk devil, o inimigo da sociedade, o alerta de tudo aquilo que não devemos ser. 

Toda essa cuidadosa construção teórica a partir de um estudo empírico (a reação às 

rixas entre Mod e Rockers nos balneários ingleses) não impediu que nas quatro décadas que 

se sucederam a Folk Devils and Moral Panics, muitos fossem os autores que polemizaram 

com o conceito, abordaram sua limitação teórica, pugnaram sua necessária modernização e 

até mesmo se bateram por sua possível superação. É o que veremos a seguir. 

                                                           
uso de 1831 em uma crítica ao hábito do governo francês de decretar cordões militares em cidades afetadas 

pela cólera, amplificando a infecção original e causando inquietação entre os habitantes da cidade. A 

estrutura básica deste argumento não é muito diferente da teoria dos pânicos morais que conhecemos hoje.” 

Por seu lado, Garapon e Salas creditam à Psicologia das Multidões, de Le Bon, à primeira concepção da ideia 

de pânico moral (Les nouvelles sorcière de Salem, p. 31). 
226 The Drugtakers, p. 175. Curiosamente, Young também teria antecipado uma perversão policial que se 

alastrou até os dias presentes, especificamente, no âmbito dos crimes de drogas, com a ação da polícia destinada 

a providenciar evidências empíricas para auxiliar a casa da justiça, ainda que por ela mesma forjadas. Op. 

cit., p. 189.  
227 Idem, p. 196. 
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2.1-) Stanley Cohen, o processo 

 

 

 Faz sentido que a preocupação com a consolidação do tema tenha surgido na 

Inglaterra dos anos 1960, associada com a emergência de várias formas de cultura jovem, 

cujo comportamento era facilmente dirigido para as noções de desvio ou delinquência. Em 

maior ou menor grau, explica Cohen, as culturas estavam já associadas à violência: 

teddyboys da década anterior, Hells Angles, Mods and Rockers, skinheads etc. Ainda assim, 

até então o pânico moral não recebia uma atenção sistemática da sociologia. Seus 

antecedentes teóricos, situa Cohen, estariam entre as cruzadas simbólicas, analisadas por 

Howard Becker, formulador do conceito de empreendedor moral, e o estudo do 

comportamento coletivo (Gusfield), envolvendo a abordagem da histeria de massa, ilusão e 

pânico. Mas: 

“A principal contribuição para o estudo do próprio processo de tipificação social 

vem da abordagem interacionista ou transacional do desvio. O foco aqui é sobre 

como a sociedade rotula os infratores de regras como pertencentes a certos grupos 

desviantes e como, uma vez que a pessoa, assim, assume o tipo, seus atos são 

interpretados em termos do status ao qual se lhe atribuiu. É a este corpo de teoria 

que devemos nos voltar para nossa principal orientação para o estudo dos pânicos 

morais e dos tipos sociais”.228 

 Dentro do espectro da criminologia, o estudo fundado no labelling approach 

representa uma guinada no enfoque até então tradicional nas causas do crime para a 

compreensão dos processos de criminalização –que abriu o caminho para as criminologias 

críticas que viriam a seguir. Ou, no dizer de Goode e Ben-Yehuda, “como fez Howard Becker 

em Outsiders, Cohen virou a mesa. Ele não perguntou por que esses distúrbios ocorreram; 

em vez disso, ele perguntou por que o mainstream reagiu a esses distúrbios e na escala que 

fez”229.  

                                                           
228 Op. cit., p. 4 
229 Moral Panics, l. 418. 
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 Cohen alerta que parte de outros estudos anteriores que entenderam as ondas de crime 

neste sentido do pânico moral230, expresso ou não, mas se concentra em uma especial ênfase 

no papel da mídia –o que levou, aliás, o conceito a ser amplamente discutido na área de 

comunicações. Para ele, a mídia representa o agente de indignação moral. A natureza da 

informação transmitida é de tal forma que provoque, continuamente, sensações de ansiedade 

(onde isso vai parar?) e serve de fundamento estrutural para os empreendedores morais. A 

imprensa dedica grande parte do tempo e espaço para a cobertura do crime (o bizarro, o 

escandaloso, o inusitado), mas não apenas como forma de amealhar atenção por intermédio 

do entretenimento, mas principalmente como diretriz normativa –para afirmar o que é certo 

e o que é errado e as fronteiras que não se devem ultrapassar. 

 A ênfase na mídia se justifica em razão da centralidade do processo de amplificação 

do desvio. A variável para entender como a reação social pode ampliar mais do que reduzir 

ou manter o volume do desvio decorre da natureza da informação. A informação não é 

simplesmente transmitida ou recebida de primeira mão, ou processada com base em 

conhecimentos pessoais, frequentemente nulos em uma sociedade de segregações. A 

intermediação da mídia é, pois, indispensável. A informação, por meio dela, tende a ser 

processada em uma forma que os atores envolvidos são retratados de maneira altamente 

estereotipada. Enquanto o estudo de Jock Young se pautou, sobretudo, pela amplificação do 

desvio em razão da atividade policial (a reação que os usuários e vendedores de droga têm 

em face do incremento da repressão e de sua própria segregação), o de Cohen enfatiza essa 

amplificação através da ação da grande mídia e a corrosão mais expressiva que pode 

produzir. 

 Embora a volatilidade seja uma marca distintiva do pânico moral –o que será tema 

de discussão com os autores que o sucederam- o próprio Cohen assinala que às vezes o 

pânico moral passa e é esquecido, ou vira folclore; em outras, a repercussão é mais grave e 

pode produzir mudanças em políticas legais e sociais –inclusive, como veremos mais 

adiante, com sensíveis reflexos na atividade judiciária. 

 Para explicar o processo de nascimento e desenvolvimento do pânico moral, Cohen 

elabora um paralelo com as reações a um desastre natural, porque os pesquisadores de 

desastres teriam construído, segundo ele, um dos poucos modelos úteis para a sociologia 

                                                           
230 E cita os trabalhos sobre as ondas de crime no século XVII em Massachusetts (Kai T. Erikson), o consumo 

de maconha nos anos 1930, nos Estados Unidos (Howard Becker), o fenômeno Teddy Boy dos anos 1950, na 

Inglaterra (Paul Rock e Stanley Cohen), e dos usuários de droga em Nothing Hill (Jock Young) –op. cit., p. 9.  
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aptos a considerar a reação social a elementos estressantes, perturbadores ou ameaçadores.  

Com algumas adaptações, Cohen propõe a leitura dos processos de pânico moral nas fases 

de a-) inventário; b-) primeira reação (opinião e atitude); c-) segunda etapa de reação (resgate 

e medicação)231, que consolida por intermédio de seu relato empírico sobre os fatos que 

cercaram as rixas entre os grupos Mod e Rockers no litoral britânico. 

“A Páscoa de 1964 foi pior do que o habitual. Estava frio e úmido e, de fato, o 

Domingo de Páscoa foi o mais frio durante oito anos. Os donos de lojas e donos de 

barracas ficaram irritados com a falta de negócios e os jovens tiveram seu próprio 

tédio e irritação alimentados por rumores de donos de cafés e barmen recusando-se 

a servir alguns deles. Alguns grupos começaram a se arrastar nas calçadas e atirar 

pedras uns nos outros. As facções de Mods e Rockers - uma divisão inicialmente 

baseada em roupas e estilos de vida, mais tarde enrijecidos, mas na época não 

totalmente estabelecidos - começaram a se separar. Aqueles em bicicletas e scooters 

rugiam para cima e para baixo, as janelas estavam quebradas, algumas cabanas de 

praia foram destruídas e um menino disparou uma pistola de partida no ar. O vasto 

número de pessoas que se aglomeravam nas ruas, o barulho, a irritação geral de 

todos e as ações de uma força policial despreparada e descuidada tinham o efeito 

de tornar os dois dias desagradáveis, opressivos e às vezes assustadores. Em termos 

de modelo, esse foi o desvio ou impacto inicial.”232 

 A ênfase de Cohen na cobertura da mídia se justificava plenamente. As manchetes 

dos jornais não economizaram adjetivos nem estereótipos: Dia de Terror nos grupos de 

motoqueiros (Daily Telegraph); Briga de jovens provoca 97 prisões de “jaquetas de couro” 

(Daily Express); Selvagens invadem a beira-mar (Daily Mirror); West Side Story na costa 

inglesa (jornal belga). É este o ponto de partida para Cohen traçar as primeiras características 

do pânico moral, por meio do inventário do desastre: a-) exagero e distorção; b-) previsão; 

c-) simbolização233.  

 Exagero e distorção nas expressões mais comuns empregadas para descrever o 

evento: orgia de destruição, batalha, ataque, cidade sitiada, máfia –palavras aliás frequentes 

nos relatos da grande mídia sobre manifestações, protestos ou distúrbios raciais. Expressões 

que se ligaram a manchetes enganosas, com padrões específicos de manipulação: o emprego 

do plural, mesmo quando ocorre apenas um evento; a repetição de relatos para turbinar o 

volume; divulgação de boatos sem confirmação ou mesmo já desmentidos. Essa 

maximização (overreporting) é feita de modo a provocar mudanças emocionais nas reações: 

um evento passa a ser visto um incidente; um incidente como um distúrbio, todo distúrbio 

como um tumulto e assim por diante. 

                                                           
231 Idem, p. 16/17. 
232 Idem, p. 23. 
233 Idem, p. 25. 
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  O segundo tema são as previsões que se dedicam a funcionar como forma de estender 

o evento no tempo. Políticos dizendo o que se espera da próxima vez, polícia mostrando as 

precauções que serão tomadas, jovens entrevistados sobre o que farão no fim de semana 

seguinte, tudo no sentido de que necessariamente haverá uma continuação dos tumultos. E 

quando não funcionam como profecias que se auto-realizam, ainda assim permanece a 

lembrança do que poderia ter acontecido (Medo quando garotos caminham; Hastings: sem 

eles; como a patrulha para os Mod e Rockers ajudou na localização de uma criança 

perdida)234, impedindo que o assunto seja esquecido. 

 É essencial a produção de símbolos inequivocamente desfavoráveis, que é a marca 

distintiva da construção dos folk devils, a forma mais fácil para identificá-los. No caso 

específico, um apelido como Mod, as roupas, jaquetas de couro, cabelos compridos, etc. 

Toda simbolização ajuda a moldar o sensacionalismo, por intermédio do qual a mídia amplia 

ou reporta emoções inexistentes. 

 Os três mecanismos juntos formatam o inventário dos eventos, com o que Cohen 

denominou de notícias manufaturadas, ou seja, produzidas, que não se limitam a descrever 

o evento, menos ainda importam por si só como notícias: os Mods e Rockers não se tornaram 

notícia porque eram novidade; eles foram tratados como novidades para justificar sua criação 

como notícia235. 

 A segunda fase do processo do pânico moral, depois do inventário, é a de reação, 

como as imagens que se cristalizam e se traduzem em opiniões e atitudes. Cohen vai 

descrever a formação da mitologia do folk devil, que depende da criação de símbolos 

emotivos e justamente da associação com as figuras negativas, como, por exemplo, os 

hooligans. Dois processos semânticos são imprescindíveis aqui, a adjetivação e a 

generalização, que junto com a associação, vão formar o caldo das crenças generalizadas. 

Para Cohen, “enquanto os pânicos morais dependem da geração de preocupações 

normativas difusas, a criação bem-sucedida de folk devils se apoia em seu retrato 

estereotipado como atípico em relação a um contexto que é excessivamente comum.” Folk 

devil é, assim, o diferente, que se sobressai negativamente, e é construído como se fosse uma 

ameaça a todo um sistema de valores. 

                                                           
234 Idem, p. 36. 
235 Idem, p. 43. 
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  A credibilidade da mídia decorre do desempenho de uma função indispensável à 

compreensão da realidade. A primeira providência do público, diante de um desastre, é tentar 

entender o que aconteceu, ouvir as explicações, e ter a certeza e a tranquilidade de que tudo 

voltará ao normal. A mídia provê isso, através das simplificações -o que é o certo e que é o 

errado- reduzindo o grau de ambiguidade criado pela incerteza. Não faz isso de uma forma 

apaziguadora, reconfortante, mas ao revés, com a criação do medo e do catastrofismo, 

cuidando não apenas de informar, exageradamente, a gravidade do evento, mas logo 

combinar com as perspectivas de que os problemas fiquem ainda maiores –lembrando aqui 

Cohen, do dilema do empreendedor moral apresentado por Becker: disposto a obter o 

reconhecimento do sucesso de seus métodos, ao mesmo tempo em que conta com que a 

situação fique ainda pior para continuar a ser requisitado236. 

 Neste sentido, é importante formar a ideia de que o evento não é isolado (é só o 

começo) e não representa apenas uma pequena fração desimportante do perigo (é um vírus 

que ameaça se espalhar). Por isso, não basta o overreporting, é preciso que as preocupações 

se generalizem para a criação do pânico. Na linha da dimensão do não é apenas isso, o 

comportamento dos folk devils não é visto apenas como uma doença, mas como um sintoma 

de algo muito pior, um mal contemporâneo, espelho da sociedade, algo que provoque não 

apenas uma reação de medo, mas que esta seja central a ponto de colocar a própria sociedade 

em risco –no que as teorias conspiratórias e o apreço pelas explicações simplistas (que por 

si só são naturalmente conservadoras), tem funções relevantes. Pode-se dizer que o medo da 

sociedade em risco é característica central dos processos de pânico moral. 

 A associação com os símbolos negativos facilita, ademais, o caminho para o 

simplismo. Aos integrantes dos grupos devem ser associadas as características conhecidas e 

negativas (o viciado, o degenerado, o preguiçoso, o agressivo). O resultado é que a única 

forma de compreender o vândalo, por exemplo, é assumir que não faz nenhum sentido. 

Qualquer outra explicação é ameaçadora, intranquilizante –não à toa, a mídia seleciona 

aqueles a quem vai chamar de manifestantes e outros a quem reputa vândalos, menos em 

relação à dimensão dos fatos praticados do que aos enfrentamentos que assumem. Conclui 

Cohen um ponto que será de grande valia para a análise posterior das decisões: a forma de 

                                                           
236 Idem, p. 52. Em Outsiders, lembra Becker que “Quando um indivíduo obtém sucesso na empreitada de 

promover o estabelecimento de uma nova regra –ao encontrar, por assim dizer, seu Graal-, ele perde uma 

ocupação. A cruzada que absorveu tanto de seu tempo, energia e paixão está encerrada (...) O sucesso da 

cruzada, portanto, deixa o cruzado sem uma vocação”, p. 158. 
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lidar com o controle social é diretamente influenciada pelas crenças generalizadas 

transmitidas pela mídia.237 

 Na próxima fase da reação, do resgate e medicação, Cohen introduz a segunda parte 

da reação: não mais o que se pensa sobre Mod and Rockers mas o que se faz, ou se deve 

fazer, a partir da construção da imagem do desvio. A fase compreende a sensibilização, 

dentro da qual se aperfeiçoa a generalização da forma simplista com que a imagem foi 

construída, eliminando ambiguidades que dão ensejo à ansiedade; a imersão na cultura do 

controle social, a reação institucional, por meio de normas e procedimentos, e o papel dos 

agentes; e, por fim, a cultura da exploração econômica e cultural do evento. Para nossos 

objetivos, interessa sobretudo o exame do papel dos atores no controle social238.  

Como ressalta Cohen, os agentes do controle social são ao mesmo tempo tão 

suscetíveis como o público aos mecanismos de sensibilização, como por suas próprias ações 

também capazes de ampliar a dimensão do pânico –em suma, não só não são parte da 

solução, como integrantes do problema.  

Entre as ações que são comuns aos agentes, a ideia de difusão (a ampliação da área 

atingida: incidentes locais encarados com a dimensão de problemas que devem ser pensados 

nacionalmente); a escalada (multiplicam-se não apenas os agentes incumbidos de contornar 

a situação, mas a própria amplitude e intensidade dos mecanismos de controle) e a inovação 

(o estabelecimento de novos métodos de controle, necessários para lidar com a situação ante 

a fragilidade dos então existentes), prática esta fortemente marcada, por exemplo, no âmbito 

da legislação penal, o que não escapou à consideração do autor quanto à característica mais 

comum das medidas inovadoras: a exigência recorrente de mais poder para a polícia239. 

Atenção central, todavia, nos provoca o papel dos tribunais, ao mesmo tempo como 

receptores e contribuintes do pânico moral. Os sinais apontados por Cohen, como resultado 

do processo de pânico moral no caso dos Mod and Rockers: aumento significativo do 

emprego de prisões provisórias, recusas frequentes de fianças, elevação do valor das multas 

                                                           
237 Folk devils... p. 78/9. 
238 Idem, p. 89. 
239 Idem, p.93. Medidas, por exemplo, que, no caso, orbitaram de regras mais rígidas de probation, como a 

proibição de dirigir veículos automotores ou de estar a seis milhas de distância da própria residência, à 

utilização de mangueiras de incêndio contra multidões ou o confisco de veículos suspeitos de pertencerem a 

gangues. 
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e até medidas inovadoras, como a publicação de lista com condenados juvenis, para 

estigmatizá-los, e, ainda, a prisão de pais que se recusaram a atender às intimações.  

“(...) os pontos altos da escalada foram as sentenças proferidas no whitsun 

(Pentecostes) de 1965, em Brighton. De acordo com o dilema do agente de controle, 

qualquer fim de semana tranqüilo após essas sentenças foi reivindicado como prova 

de seu valor de dissuasão e qualquer problema foi minimizado ou usado para 

justificar a necessidade de penalidades maiores e ainda mais severas”240. 

 Entre o elenco das condutas reiteradas dos juízes, enfatiza Cohen o uso das prisões 

cautelares como forma extralegal de punição (a fim de proporcionar aos jovens um gostinho 

de prisão), um dos mecanismos típicos da inovação atribuída aos agentes do controle. 

Acrescenta, ainda, que se reportaram pouquíssimos apelos bem-sucedidos contra esse 

aumento exponencial das prisões. Embora a prática possa ser facilmente identificada entre 

nós –como veremos, por intermédio dos altíssimos índices de aprisionamento provisório nos 

processos de tráfico de drogas, dificilmente atribuiríamos a essa conduta um quê de 

novidade. 

 Mais além do rigor e das inovações nas decisões judiciais, as fundamentações 

deixavam claro a influência das sensibilizações e o papel que os juízes entenderam estar 

exercendo neste processo. Como é o exemplo, o excerto que segue: 

"Ao considerar as penalidades a serem impostas, devemos levar em conta o efeito 

geral sobre os cidadãos inocentes e visitantes do município. Embora algumas das 

ofensas cometidas por indivíduos não pareçam tão graves, elas fazem parte de uma 

série cumulativa de eventos que arruinaram o prazer de milhares e afetaram 

fortemente o negócio dos comerciantes (...) Entendemos que devido à prevalência 

deste tipo de ocorrência e a necessidade de punição condigna, devemos mandá-lo 

para a prisão. Sua conduta é do tipo que estamos determinados a terminar nesta 

cidade241 ". 

E ainda: 

“Não é possível que o ar desta cidade tenha sido poluído pelas hordas de hooligans, 

homens e mulheres, como vimos neste fim de semana e dos quais você é um exemplo. 

Esses arruaceiros cabeludos, mentalmente instáveis e mesquinhos, esses 

‘imperadores de serragem’ [Sawdust Caesars] que só encontram coragem como 

ratos, caçando em bandos, chegaram a Margate com a intenção declarada de 

interferir na vida e na propriedade de seus habitantes. Na medida em que a lei nos 

dá poder, este tribunal não deixará de usar as penalidades prescritas. Isso irá, 

talvez, desencorajar você e outras pessoas do seu meio que estão infectadas com 

este vírus vicioso, que você irá para a prisão por três meses.”242 

                                                           
240 Idem, p. 109. 
241 Idem, p. 116. 
242 Idem, p. 119. 
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 Como ressalta Cohen,  

“A lógica desta definição - um produto e ao mesmo tempo determinante das imagens 

e atitudes do inventário - deixou os magistrados sem dúvida sobre o seu papel: eles 

tiveram que reprimir duramente, fazer desses infratores um exemplo e dissuadir 

outros. Esse tipo de lógica imposto pela assimilação de um sistema de crenças não 

é, naturalmente, desconhecido na história dos julgamentos criminais.”243 

 E, ademais, considerando que a dramatização das situações foi importante na criação 

da polarização –Cohen relata a disseminação do duro discurso proferido pelo juiz Simpson 

(sua expressão sawdust caesars244 acabou marcando a simbolização midiática dos 

envolvidos), resultado ainda na consagração do magistrado como o vencedor da batalha, o 

herói do povo –situação que, aliás, nos tempos atuais, não nos é nada desconhecida: 

“No dia seguinte às audiências, muitos jornais publicaram fotografias do Dr. 

Simpson, passeando calmamente pelas praias desertas de Margate, examinando o 

campo de batalha de Pentecostes e pensando em como era agradável "poder 

caminhar aqui novamente sem medo ou ser molestado (Daily Express)”.  

 Embora algumas das situações possam envolver excesso de dramatização, fica 

presente a ideia da racionalização das novas formas de controle social, que se abarcam na 

regra geral do estado de exceção: novas situações exigem novos remédios. O resultado do 

pânico é o estabelecimento de novas formas e dimensões do controle: a analogia do desastre 

muitas vezes ficava explícita na sugestão de que o governo deveria receber poderes 

emergenciais (nós fizemos essas coisas com sucesso durante a guerra)245. 

 O estágio seguinte, portanto, é a transformação dessas experiências em novas 

legislações, em três fases que Cohen resgata da doutrina das cruzadas morais de Becker: a 

legitimação dos valores, a formação dos empreendedores morais e a aproximação aos canais 

de poder, assim entendido as autoridades públicas, corpo científico e a mídia. Um exemplo 

desse movimento é retratado por Cohen pelos pleitos dos próprios juízes –ademais de rigor 

que as decisões em si mesmo recomendavam, também fizeram pedidos expressos, por meio 

de sua associação, às autoridades executivas, para aumento das punições dos adolescentes e 

do poder de confisco de automóveis, entre outras providências a seu encargo246. Ao fazê-lo, 

de certa forma, os juízes assumem os dois lados da equação dos empreendedores morais, tal 

                                                           
243 Idem, p. 114. 
244 A expressão teria sido usada, primeiramente, na década de 1930 como forma de ridicularizar a megalomania 

de Mussolini que se dizia um novo César; no contexto, o imperador da serragem vingou como predicado dos 

falsos valentões, atribuído pelo magistrado aos jovens. 
245 Idem, p. 129. 
246 Idem. p. 137. Como veremos mais adiante, também é a posição dos magistrados brasileiros, no sentido de 

aumento das penas ou das hipóteses de prisão provisória. 
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como definiu Becker, que tradicionalmente se distinguem entre os criadores de regras e os 

impositores de regras247. E por mais que se tenham, em razão desses movimentos, produzido 

legislações demagógicas, conclui Cohen que o conjunto da reação não teve o efeito 

pretendido, mas ao revés, amplificou o desvio. Diversamente de uma sirene, instalada para 

avisar quando o perigo ronda uma área inundada e pode reduzir danos dos moradores, o 

alerta para que as cidades costeiras se mobilizassem a espera de um novo incidente, 

alarmando-os para os menores sinais de confusão, elevando o nível de ansiedade, de 

etiquetamento, de vigilância e procura, acabou criando justamente as condições para que os 

eventos se repetissem. 

 São elementos centrais deste recorte teórico de Cohen, o exagero e a desproporção, 

estimulados pela sensibilização acerca do evento, especialmente com as  distorções da mídia, 

o overreporting e a simplificação das notícias, fomentando e incrementando  medos248. 

Serve, assim, de combustível para a demonização, por empreendedores morais, de grupos e 

comportamentos nocivos, que estariam expondo à risco, relevantes valores sociais. Os 

agentes do controle não apenas decidem com base nas crenças generalizadas assim formadas 

–portanto substituem os fatos pela distorção e generalização que deles se faz- como ainda 

contribuem eles mesmos para a própria confirmação dessas crenças, servindo então de 

instrumento para a própria mídia. Os pânicos morais resultam muito mais no incremento dos 

mecanismos de controle do que propriamente nas soluções dos desastres –que, ao revés, 

tendem a se amplificar com os efeitos do próprio controle, a começar pela assunção dos 

papéis etiquetados. Ao final, medos tão expressivos, que a princípio demandam tanto esforço 

e combate, desaparecem como se não tivessem existindo –embora, em certo casos, como 

pretexto para alterações legais mais profundas. 

 A construção de Stanley Cohen sobre o pânico moral foi, sem dúvida, a mais 

completa sob o ponto de vista do conhecimento do funcionamento de seus mecanismos. A 

abordagem teórica, todavia, prosseguiu seu caminho, ora com a consolidação e estipulação 

dos requisitos e condicionantes, ora com abordagens críticas sobre a funcionalidade do 

                                                           
247 Outsiders, p. 153. 
248 Atualizando o modus operandi, Zaffaroni descreve os elementos midiáticos: “O pânico moral se produz 

quando os meios ordinários comuns, que fornecem a informação supostamente séria, dedicam muitos mais 

minutos de televisão, com a técnica que assinalamos ontem, ao homicídio do dia; quando os jornais da mesma 

natureza dedicam muitos mais metros quadrados a isso, colocando a notícia sangrenta em destaque; quando 

os minutos de radiotelefonia objetiva e seus comentários aumentam consideravelmente; quando mais 

especialistas são entrevistados e mais gestos de resignada impotência ou pedido de reforma à lei são 

transmitidos pelos comunicadores, com voz cavernosa de escola de teatro.” A palavra dos mortos, p. 327. 



95 
 

conceito. Chas Critcher, que daria sua contribuição para a teoria no importante estudo do 

Centro de Cultura Contemporânea de Birmigham (com Policing the crisis), estipulou a 

distinção entre o veio processual da teoria encampada majoritariamente pelos britânicos, e o 

veio atribucional dos norte-americanos, dos quais os parceiros Erich Goode e Nachman Ben-

Yehuda foram os que se destacaram249. Se de um lado Stanley Cohen nos legou uma espécie 

de microfísica do pânico moral, Goode e Ben-Yehuda vão se destacar pela consolidação do 

conceito analítico de pânico moral: suas classificações, seus requisitos e o históricos das 

insurgências. A fórmula funcionou para que inúmeros autores que os sucederam utilizassem 

os seus requisitos decodificados para a confirmação das hipóteses de pânico moral250. Vamos 

a eles. 

 

 

3.2-) Goode-Ben-Yehuda: os requisitos 

 

 

 O ponto de partida da análise de Erich Goode e Nachman Ben-Yehuda é o estudo de 

Barry Glasner sobre a cultura do medo. Resumidamente, uma era de noções exageradas que 

transformam o momento no qual vivemos justamente mais tempo e com mais saúde, numa 

época apavorante: nossas preocupações estão além da razão251. O ponto em comum dos 

relatos dos diversos pânicos morais que os autores identificam no livro –da pedofilia ao 

terrorismo, do abuso de drogas aos rituais satânicos, das raves ao tráfico de escravas brancas- 

é, sobretudo, o exagero: as ameaças podem ser genuínas, mas o alarme é sempre 

desproporcional. Para fugir a uma teoria ad-hoc, que justificasse o pânico moral a cada 

ocorrência, Goode e Ben-Yehuda expõem um conjunto de seus elementos: 

                                                           
249 Moral Panics and the Media, p. 38/9. 
250 O próprio Stanley Cohen vai discutir os requisitos analíticos do pânico moral na introdução à terceira edição 

do Folk Devils e Moral Panics, inclusive para rebater as críticas recebidas, o que será objeto de tópico 

posterior. 
251 Moral Panics, l. 38. 
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 O primeiro elemento é a preocupação: elevado nível de preocupação com o 

comportamento de um determinado grupo ou categoria e as conseqüências que o 

comportamento presumivelmente causa para um ou mais setores da sociedade. 

 A preocupação pode se manifestar ou ser mensurada em diversas formas, como 

pesquisas de opinião, comentários publicados na mídia, propostas de novas leis, número de 

prisões ou pela ação de movimentos sociais. O pânico moral gera, sobretudo, ansiedade e 

ela se revela nas mais diversas formas: o 11 de Setembro, por exemplo, através de conversas, 

emoções, crimes de ódio, frenesi da mídia e a delineação do estereótipo dos terroristas. 

 Como já havia mencionado Cohen, a preocupação no pânico moral sempre envolve 

alguma questão que é passível de provocar uma ruptura no tecido social. Para um pânico 

moral irromper é preciso que haja ainda que de forma latente e em uma parcela da sociedade 

a resistência a condutas que, a este critério, poderiam colocar em risco os valores sociais. O 

medo não precisa ser necessariamente universal, de toda a sociedade, mas de uma parcela 

que consegue expressar esse empreendimento moral.  

  Goode e Ben-Yehuda anotam que parte significativa dos pânicos morais tem alguma 

relação com sexo e relembram, por exemplo, o Boise Gang, escândalo que envolvia 

relacionamento homossexual e o relato posterior oferecido pelo promotor responsável por 

inúmeras prisões: “nós tivemos que pegar esses caras porque eles atacam o núcleo da 

sociedade, quero dizer a família e a unidade familiar. E quando você pega esses caras 

rastejando pelas ruas, você tem que processá-los para salvar a família”252.  

  O segundo elemento do pânico moral é a hostilidade: 

“Deve haver um nível maior de hostilidade em relação ao grupo ou categoria 

considerado como partícipe do comportamento ou causador da condição em 

questão. Os membros desta categoria são coletivamente designados como inimigos 

ou inimigos da sociedade respeitável; seu comportamento é visto como prejudicial 

ou ameaçador para os valores, o interesse, possivelmente a própria existência, da 

sociedade, ou pelo menos, um segmento considerável dessa sociedade.”253 

 E, por certo, na dicotomia entre nós –bons, decentes, pessoas respeitáveis- e eles –

delinquentes, más pessoas, indesejáveis, criminosos, inclui-se fortemente a criação de 

estereótipos e a consequente geração dos folk devils. Os folk devils são os inimigos 

adequados, aqueles a quem pode se debitar a responsabilidade pela condição ameaçadora, a 

                                                           
252 Idem, l. 288. 
253 Idem, l. 637 
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própria representação do mal. Erich Goode e Nachman Ben-Yehuda exemplificam: “os 

traficantes são excelentes inimigos adequados: eles envenenam nossas crianças”254. 

 Uma das características da perspectiva de Goode e Ben-Yehuda é justamente a 

consideração ampliativa do pânico moral, praticamente como elemento de estrutura da 

própria persecução criminal –folk devils, por exemplo, se encaixam perfeitamente na 

definição genérica da ilusória e estereotipada distinção entre bandidos-cidadãos de bem. Isto 

será ainda mais perceptível na classificação dos diversos tipos de pânico moral, divididos 

por sua origem, que veremos mais adiante. Mas já é plenamente notada na plêiade de 

exemplos dos pânicos decorrentes e nas próprias generalizações: 

“De um modo um pouco menos dramático, podemos ver um paralelo entre o 

processo de estereotipagem nos pânicos morais e o processamento rotineiro de 

suspeitos de crimes: a suspeita de que um crime foi cometido ou está em andamento 

é em parte baseada em características estereotipadas possuídas por um suspeito, 

como idade, raça, características socioeconômicas presumidas, aparência física e 

assim por diante, em outras palavras, adequação a um perfil. A hostilidade é 

expressa nesses estereótipos e é um dos componentes do pânico moral.”255 

 O terceiro elemento da constituição do pânico moral é o consenso. O sentimento de 

que a ameaça é real não precisa ser universal, ou mesmo numericamente majoritária. Mas é 

necessário que se trate de uma percepção bastante difundida, ainda que as preocupações se 

dirijam apenas a certos grupos. E neste ponto, Goode e Ben-Yehuda contestam a validade 

de uma concepção elitista do pânico moral (no sentido de que o pânico é engendrado pela 

elite), que trataria a preocupação pública como desnecessária ou apenas como uma 

conspiração orquestrada pelo poder. De certa forma, aqui já se vislumbra a tônica da 

construção popular do pânico moral, que projeta mais importância sobre a preocupação da 

sociedade como um todo do que propriamente como uma imposição de cima para baixo. Isto 

vai se revelar mais fortemente na concepção das diferentes teorias que justificam a origem 

do pânico moral –e a colisão com a posição de Stuart Hall, a quem classificaria com uma 

interpretação restritiva do pânico como expressão dos interesses da elite256. 

 Nem sempre, todavia, a força do consenso se estabelece sem oposição. Goode e Ben-

Yehuda apontam o exemplo da Lei Seca, nas primeiras décadas do século XX, nos Estados 

Unidos, tema que fora vigorosamente disputado –as forças pelo proibicionismo estavam, 

                                                           
254 Idem, l. 481. 
255 Idem, l. 646. 
256 Idem, l. 649. 
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porém muito mais unidas, e os liberacionistas acabaram sendo mais interpretados como 

defensores de interesses pessoais. 

 O quarto elemento do pânico moral é a desproporção. O conceito de pânico moral 

implica necessariamente na ideia de desproporção, exagero. O volume da disseminação é 

intrínseco à estrutura do pânico: quantos viciados, quantos mortos, quantos crimes, quantos 

doentes, com a particularidade de que a maior parte das cifras citadas pelos empreendedores 

morais são fortemente exageradas. O relato de Cohen sobre o caso Mod and Rockers, já 

chamava atenção para o overreporting por parte da mídia (duplicando fatos, generalizando 

situações episódicas e dando trânsito a acusações sem lastro). 

 As conhecidas dificuldades de mensuração não apartam a desproporção como 

requisito fundamental do reconhecimento do pânico moral. Como apontam os autores, é 

possível ter confiabilidade nos fatos de que o LSD não produz danos irreparáveis nos 

cromossomos (e portanto não é responsável por defeitos de nascença); satanistas não raptam 

dezenas de milhares de crianças todo ano; o uso legal e responsável da droga não gera mais 

mortes do que o abuso etc. Pode-se dizer que a desproporção é elemento indissociável do 

pânico; e se não é possível aferir a desproporção, não é possível afirmar-se tratar de uma 

hipótese de pânico moral257. 

 A nosso ver, a dificuldade de aferição da desproporção se dá, com mais intensidade, 

justamente por esse retrato ampliativo do pânico moral, que é o próprio desenho da 

formulação de Goode e Ben-Yehuda. Como acreditam que o pânico moral pode se produzir 

de todas as formas, inclusive como fruto de um desenvolvimento relativamente autônomo 

da sociedade, pode-se aumentar o risco de confundir movimentos políticos, sociais ou 

culturais com expressões de pânico moral. 

 Prosseguindo, todavia, na conceituação analítica, os autores assinalam cinco 

indicadores da presença da desproporção: cifras exageradas, cifras fabricadas (sem 

evidências empíricas que as suportem), rumores simplesmente inventados, desprezo por 

outras condições prejudiciais (como ignorar os malefícios das drogas legais ao mesmo tempo 

alardeando potenciais danos das drogas ilegais258) e relatos de mudanças bruscas sem 

explicações convincentes, ao longo do tempo.  

                                                           
257 Idem, l. 740/70. 
258 A propósito, HALL, Mary: “Não há base na história americana para a distinção comumente traçada entre 

o álcool, que tem consistentemente sido a droga mais usada e abusada, e outras substâncias psicoativas 
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 O quinto elemento, por fim, é a volatilidade. O pânico tem, como regra, uma natureza 

volátil, porque irrompe de repente, mesmo que eventualmente as preocupações estejam 

presentes há um certo tempo e também tende a desaparecer de forma repentina. Não há 

distinções, aqui, em relação ao quadro elaborado por Stanley Cohen, e, em boa medida, 

supõe-se que essa caracterização esteja fortemente relacionada, com a participação, para 

Cohen, da mídia, em caráter de essencialidade. Tal qual o exagero, a volatilidade também é 

uma marca distintiva dos processos que envolvem a mídia, sendo demasiadamente comum 

que de uma hora para outra os assuntos simplesmente desapareçam. Voltando ao que dizia 

Cohen, não há correspondência perfeita entre a novidade e a notícia: certas situações são 

criadas como se fossem novas (o exagero aqui está na ausência de história) para justificar o 

caráter de noticioso. De certa forma, é o que apuram Stuart Hall e seus colegas em relação 

ao mugging –cuja atenção se cristaliza justamente a partir da informação de que se tratava 

(irrealmente) de uma nova onda de nova conduta criminosa, importada dos Estados Unidos. 

 Para Goode e Ben-Yehuda, todavia, há certos pânicos morais que se tornam rotina 

ou são institucionalizados. Diversamente, pois, daqueles pânicos que somem sem nem deixar 

vestígios, em outras situações, mesmo “a preocupação moral sobre o comportamento-alvo 

resulta, ou permanece em vigor, nas organizações do movimento social, na legislação, nas 

práticas de fiscalização, nas normas ou práticas informais interpessoais para punir os 

transgressores”259.  Como veremos mais adiante, é em certa medida o que acontece com os 

seguidos pânicos morais acerca do uso e comércio de drogas. Pode-se aquilatar a ocorrência 

de vários pânicos (o pânico da cocaína, o pânico do crack, o pânico da metanfetamina) ou 

certa perenização dos pânicos morais sobre drogas, a partir dos resultados perceptíveis em 

cada uma das cruzadas: alterações na inteligência policial, mudança legislativa, 

recrudescimento da interpretação judicial. 

 É o que assinala James Walsh, que se debruçou sobre o impacto do pânico moral no 

terrorismo: 

“Tradicionalmente concebido como ‘eruptivo....e rápido para sumir”, é cada vez 

mais reconhecido que os pânicos morais variam em intensidade, duração e impacto. 

Enquanto muitos são transitórios e efêmeros, outros, seja com relação a drogas, 

                                                           
descritas como drogas. O álcool é uma droga poderosa e muito perigosa que exige dessa sociedade o maior 

custo de todas as drogas viciantes. É responsável por uma vasta gama de problemas de trabalho, familiares e 

de saúde, por exemplo, derrames, ataques cardíacos, doença hepática, síndrome alcoólica de confronto, 

agressores, mortes prematuras e doenças associadas a todas as drogas ilegais juntas é pequena se comparada 

aos efeitos do álcool e/ou tabaco”, Op, cit, p. 67. 
259 Idem, l. 697. 
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crimes de rua ou terrorismo, representam fontes persistentes de desconforto. 

Quando combinados com o surgimento de uma mídia de massa globalizante e um 

ciclo de notícias 24 horas por dia, esses desenvolvimentos transformam pânicos 

morais de uma breve erupção em duradouros estados de ansiedade e 

insegurança”260. 

 O critério de volatilidade, portanto, não traz para Goode e Ben-Yehuda um padrão 

excessivamente rígido, admitindo-se apreciações distintas: 

“Da mesma forma, se um determinado medo é mais ou menos constante e 

permanente numa sociedade, ele não tem o elemento de volatilidade; de acordo com 

este critério, portanto, não se qualifica como um pânico moral. Como vimos, por 

mais volátil que seja, é uma questão de grau. Alguns pânicos explodem e 

desaparecem dentro de um período de tempo bastante delimitado. O susto do LSD 

limitou-se quase exclusivamente ao final dos anos 1960 (...) No entanto, mais ou 

menos, um ou outro susto das drogas explodiu e diminuiu nos territórios americanos 

por mais de um século. A mania de bruxa satânica dominou a Europa por quase três 

séculos. O fato de que certas preocupações são duradouras não significa que elas 

não sejam pânicos, já que a intensidade e a amplitude social aumentam e diminuem 

ao longo do tempo.”261 

 Para exemplificar a conveniência dos requisitos para a identificação de pânicos 

morais, os autores examinam dois casos que não teriam caracterizado o pânico moral. A 

irrupção da AIDS, pela ausência de desproporcionalidade262 (tratando-se de um perigo real), 

e os medos acerca de epidemias ou contaminações alimentares, pela ausência do folk devil 

(requisito da hostilidade). 

 Questão central para Goode e Ben-Yehuda é a neutralidade do conceito de pânico 

moral, ainda que prepondere uma condição crítica, em relação a seus habituais analistas –

inclusive porque, via de regra, vem a ser empregado como ampliação de medos marcados 

pelo conservadorismo. A consideração do pânico moral, a seu turno, costuma ser usada como 

forma de desmascarar o poder com propósitos críticos; todavia, dizem, também pode ser 

usado para apoio político de visões contrapostas (como exemplos, pânicos que envolvam a 

mudança climática ou temas feministas). 

 Por fim, e como uma das classificações que se popularizam na obra de Goode e Ben-

Yehuda, distinguem os autores as três teorias sobre a origem do pânico moral:  

                                                           
260 “Moral Panics by Design: The case of Terrorism”, in Current Sociology, vol. 65 (6), p. 651. 
261 Op. cit., l. 717/21. 
262 O que é plenamente discutível, máxime nas considerações discriminatórias que à doença foram agregadas 

(como, por exemplo, a denominação de câncer gay, de altíssimo relevo para a criação de homossexuais como 

folk devils). 
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  a-) a primeira, fruto da ortodoxia marxista, seria o modelo do pânico produzido pela 

elite (elite-engineered). Segundo a descrição do modelo, as elites fabricam, engendram o 

pânico a partir de uma ameaça inexistente ou trivial, algo que apenas a eles preocupa- para 

obter um ganho ou para desviar a atenção de temas que podem ameaçar seus interesses. Para 

os autores, o modelo despreza o poder e a organização da sociedade, especialmente dos 

movimentos de base, tratando-os como manipuláveis: “sua participação em pânicos morais 

é resultado das maquinações dos ricos e dos poderosos”263.  

Embora a visão resumida dê um certo ar caricatural à explicação da teoria, os autores 

vão se deter, sobretudo, na reprodução do modelo de Stuart Hall e os colegas de Birmingham, 

que localizaram o pânico moral do mugging em uma criação artificial do medo, destinada a 

fazer a sociedade aceitar uma maior dose de coerção, indispensável para a retomada da 

hegemonia, corroída pela crise do capitalismo. Como veremos no tópico a seguir, a 

explicação é muito mais sofisticada do que simplesmente uma espécie mais bem embalada 

de teoria de conspiração.  

 Para Goode e Ben-Yehuda, todavia, a atenção ao crime está longe de ser uma ação 

que decorra da realização dos interesses do poder diretamente ou por intermédio da mídia, 

mas uma preocupação legítima e justificada: 

“Na verdade, os pobres urbanos e suburbanos, a classe trabalhadora, a classe 

média, são diretamente afetados pelo crime de rua, é real para eles e, 

consequentemente, estão interessados em histórias sobre o assunto. Isso não ocorre 

como resultado do conluio entre os ricos e a mídia, assim como isso ressoa com os 

ideólogos esquerdistas como um conto de atrocidades politicamente instrutivo.”264 

 b-) a segunda teoria é a dos grupos de interesse (interests-groups), que ocupam o 

estrato médio da sociedade e que, independentemente da elite, expressam  e maximizam sua 

própria moralidade e ideologia. É o pânico da classe média, profissionais liberais, grupos 

religiosos, jornalistas, organizações não-governamentais. O modelo de grupo de interesse 

não vê a sociedade como controlada de cima para baixo, tampouco como uma democracia 

aberta. Mas, “membros de grupos de nível médio, organizações e associações geralmente 

têm interesses que contradizem os das elites, e os primeiros frequentemente iniciam 

cruzadas, pânicos e campanhas diante da oposição ou indiferença da elite”. A teoria estaria 

mais próxima da conceituação de Howard Becker acerca dos empreendedores morais, que 

iniciam cruzadas por interesses que não refletem necessariamente a visão global da 

                                                           
263 Idem, l. 868/72. 
264 Idem, l. 1090/2. 
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sociedade, mas tampouco são provenientes de um engendramento da elite. Os cruzados 

morais estariam, para Goode e Ben-Yehuda, centrados nos estratos médios, corporações, 

instituições, grupos religiosos etc.  

 c-) para a teoria do modelo de base (grassroots), a seu turno, pânicos morais são 

iniciados e gerados de baixo para cima: erupções espontâneas de preocupação e medo de um 

número relativamente grande de pessoas acerca de uma ameaça real ou putativa. Em regra, 

tais preocupações estão dissociadas e são até contrárias aos interesses de ricos e poderosos 

que tentariam, inclusive, contrariar suas preocupações. Os exageros expressos em diversas 

lendas urbanas, por exemplo, seriam convenientemente explicados por essa dinâmica das 

bases. Para os autores, a atuação da mídia e dos políticos pode até influenciar, mas não 

fabricam o pânico: deve haver uma preocupação latente sem a qual a sociedade não se 

alardeia. Uma ansiedade difusa, prestes a ser explorada. Exemplo histórico que trazem é o 

episódio conhecido como os julgamentos por feitiçaria, na Massachussets do século XVII. 

 Nenhuma das teorias é suficiente, defendem, para explicar a irrupção dos pânicos; 

nenhum modelo por si só consegue justificar a dinâmica dos eventos –o que funciona em um 

contexto pode não necessariamente se adequar a outro265. Mas como resume Critcher, Goode 

e Ben-Yehuda basicamente rejeitam o modelo de pânico pela elite e optam por uma 

combinação entre o pânico de base (grassroots) e dos grupos de interesse: “sem o sentimento 

popular, o pânico não tem fundamento; sem os grupos de interesse, não encontra 

expressão”266. 

  Como se vê, embora rica a conceituação analítica, englobando os diversos requisitos 

e as várias classificações sobre o pânico moral, que norteou a apreciação de inúmeros 

teóricos que vieram depois, a ideia de neutralidade, imposta pela multiplicidade dos modelos 

que se abrigam no mesmo guarda-chuva (de preocupação legítimas a campanhas 

moralizadoras; de interesses de grupos específicos à preservação do modo de produção) não 

é uma unanimidade. A existência de várias vozes na sociedade não significa, de certa forma, 

que todas têm o mesmo potencial para serem ouvidas. Nem que o efetivo gatilho dos 

ressentimentos possa ser encarado como uma mera influência, principalmente quando parte 

de quem tem a legitimidade para conformar a ordem pública. 

                                                           
265 Idem, l. 887. 
266 Moral Panics and the Midia, p. 25. 
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 Para uma abordagem do pânico moral, desvelando o sentido ideológico, voltamos 

com mais detalhamento ao estudo de Stuart Hall e seus colegas indicado na parte 

introdutória. Não mais para nos deter na estrutura em si da transição que envolveu o livre-

mercado e o postulado da lei e da ordem, no que se transformaria no amadurecimento dos 

Estados policiais, mas naquele que Hall indicou como um de seus principais instrumentos: 

o pânico moral, através da ampliação do processo visto por Cohen, pela espiral de 

significação, e como se desenvolve no capitalismo tardio. 

 

 

3.3-) Hall: a questão da ideologia 

 

  

 Como o estudo de Cohen em Folk Devils and Moral Panics, o trabalho de Hall e 

companheiros também abstrai de uma situação concreta, o alarde com o mugging, no começo 

da década de 1970, os pilares do desenvolvimento teórico que elaborara. E, da mesma forma, 

o ponto de vista processual formatando o pânico moral -o que Chas Critcher definiria como 

o próprio veio britânico da teoria. 

 Diversamente de Cohen, todavia, o estudo da turma de Birmingham tem uma 

vinculação direta com a teoria do Estado –não se trata, apenas, de um comportamento no 

âmbito do controle social, mas sim da própria noção de poder do Estado, traduzido pelo 

conceito de hegemonia: 

“Os conceitos de estado e hegemonia aparecem, a princípio, pertencendo a um 

território conceitual diferente daquele do pânico moral. E parte de nossa intenção 

é certamente situar o pânico moral como uma das formas de surgimento de uma 

crise histórica mais profunda e, depois, dar maior especificidade histórica e teórica. 

Essa mudança do conceito em um nível diferente e mais profundo de análise não nos 

leva, no entanto, a abandoná-lo como algo inútil. Pelo contrário, ajuda-nos a 

identificar o pânico moral como uma das principais manifestações superficiais da 

crise e, em parte, explicar como e por que a crise passou a ser vivida na 

consciência.267” 

 Daí já se vê a distinção profunda com a análise de Goode e Ben-Yehuda e uma noção 

neutra do conceito de pânico moral –o pânico moral é, sobretudo, um instrumento a serviço 

                                                           
267 Op. cit, p. 218. 
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da ideologia. Foi justamente o surgimento de pânicos morais sucessivos que teria aberto 

espaço, no sentido de legitimação, para uma sociedade com um índice maior de coerção268. 

 A segunda diferença em relação apanhado teórico de Cohen é decorrente da primeira: 

a ideia de volume, de pânicos sucessivos, do crescimento de intensidade. Se, para Cohen, o 

método do pânico é, sobretudo, o etiquetamento (que é o que vitamina a amplificação do 

desvio), para Hall são os elementos que formatam o que denominou de  espiral de 

significação269. Como tratou em seu texto, a mudança de forma do pânico –a partir da 

própria materialidade. 

 O caráter instrumental do pânico moral, o desvelo de sua função ideológica, é o que 

direciona o estudo de Hall: 

“Em termos grosseiros, o pânico moral parece ser uma das principais formas de 

consciência ideológica através da qual uma maioria silenciosa é conquistada para 

o apoio de medidas cada vez mais coercivas por parte do Estado e empresta sua 

legitimidade a um mais do que o habitual exercício de controle”270. 

 O que o estudo revela é uma alteração progressiva da tendência. Primeiro, a 

emergência de pânicos centrados em questões morais ou sociais, mais do que políticas, 

focados em um evento dramático que detona uma resposta local e a inquietação pública. Em 

uma segunda fase, que Hall situa ao final dos anos 1960 crescem pânicos uns atrás de outros, 

provocando a amplificação geral da ameaça à sociedade (não mais em termos locais). Nos 

últimos estágios, pontua, a partir dos anos 1970, trata-se de um pânico geral sobre a ordem 

em si, e que, em crescimento espiral culmina com o que se conhece de campanha da Lei e 

Ordem. Isto marca uma significativa mudança no processo do pânico para atingir o centro 

nevrálgico do Estado, de tal forma que todo o dissenso tende a ser encarado como uma 

ameaça geral à lei e a ordem. O pânico tende a operar, então, de cima para baixo. 

 Em uma comparação histórica, o começo dos anos 1960 teriam marcado o pânico 

moral discreto, como, por exemplo, manifestações locais, tais como Mod and Rockers. O 

ponto culminante é um evento dramático, permeado da inquietação pública e ação dos 

                                                           
268 Para Kenneth Thompson, embora seja a sucessão dos pânicos o ponto alto de explicação de Hall e seus 

colegas, a novidade não está tanto na questão da teoria do Estado, mas sim da análise cultural que iria 

posteriormente distingui-los. Neste sentido, o ponto central é a espiral de significação -uma forma de publicizar 

temas e problemas que estão em contínua escalada, ou seja, incrementando o potencial de ameaça à medida 

em que se desenvolvem –Moral Panics, p. 16) 
269 No que reside, admite Thompson, a originalidade do trabalho dos rapazes de Birmingham: a decodificação 

das narrativas midiáticas e a criação de uma particular impressão de declínio moral. Op. cit., p. 55. 
270 Op. cit., p. 218. 
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empreendedores morais na sensibilização. A segunda fase é a das cruzadas, com produções 

sequenciais de pânicos (como os exemplos ligados à pornografia e às drogas, na segunda 

metade dos anos 1960). A partir dos anos 1970, a sensibilização não mais decorre do 

empreendedorismo moral, mas da organização da cultura do controle em ações 

intensificadas. O pânico vira uma campanha de preservação geral da própria ordem. 

 O instrumento dessa alteração é a espiral de significação: 

“A espiral de significação é uma maneira de significar eventos que também 

aumentam intrinsecamente sua ameaça. A noção de espiral de significação é 

semelhante à de uma "espiral de amplificação" desenvolvida por certos sociólogos 

do desvio. Uma "espiral de amplificação" sugere que a reação tem o efeito, sob 

certas condições, não de diminuir, mas de aumentar o desvio. A espiral de 

significação é uma sequência auto-amplificadora dentro da área de significação: a 

atividade ou evento com o qual os acordos de significação são escalados - feitos 

para parecer mais ameaçadores - dentro do universo da própria significação.”271 

 A amplificação do desvio, resultado teórico da abordagem do labelling approach, já 

fora explicado no pânico moral desde The Drugtakers, de Jock Young: a ação da polícia, 

com a persecução a usuários e vendedores da droga, aumentava a estigmatização, encarecia 

o entorpecente, e levava usuários à clandestinidade e comerciantes à organização. Uma 

profecia auto-realizável que, nas palavras de Young, conduzia a repressão da fantasia à 

realidade. Com Cohen, vemos particularmente o impacto a amplificação do desvio como 

resultado do overreporting, exposição do exagero e da distorção pela mídia, transformando 

um conflito incipiente em algo ainda maior. Para Hall, grosso modo, trata-se de uma 

amplificação geométrica do desvio, ou uma escalada em que significados são agregados para 

dotar o pânico de uma intensidade muito maior, pânico moral em uma escala industrial. O 

método é, portanto, indissociável da ideologia: o pânico subia em intensidade como em uma 

espiral, justamente porque havia a necessidade de se criar condições para a legitimação de 

um espaço maior de coerção como forma de recompor a hegemonia perdida, mantendo-se a 

estrutura do capitalismo. 

 Analiticamente, os autores indicam os elementos indispensáveis para a configuração 

da espiral de significação: a identificação do tema da preocupação; a identificação da minoria 

subversiva; convergência (vinculação desta questão a outras); a noção de limites que, uma 

vez ultrapassados, levam a uma escalada da ameaça; a profecia de tempos mais difíceis, se 

nenhuma ação for tomada; a chamada para passos firmes. 

                                                           
271 Idem, p. 219/20.  
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 Dois elementos dessa espiral são relevantes para a compreensão das diferenças: a 

ideia de convergência e a de transposição dos limites. 

“Em nosso uso, a "convergência" ocorre quando duas ou mais atividades estão 

ligadas no processo de significação, de modo a implícita ou explicitamente traçar 

paralelos entre elas. Assim, a imagem do vandalismo estudantil liga o protesto 

estudantil ao problema separado do "hooliganismo" - cujas características 

estereotipadas já fazem parte do conhecimento socialmente disponível. (...) Outra 

forma conectada de convergência é iluminar toda uma série de problemas sociais e 

falar deles como uma "parte de um problema subjacente mais profundo" - a ponta 

do iceberg, especialmente quando tal efeito de conexão é amplificado, não nos 

eventos reais descritos, mas em seu potencial de ameaça para a sociedade.”272 

 A amplificação do desvio, portanto, se faz com a conexão de um comportamento que 

gera o alarde a outro comportamento que, por si só, já congrega uma reação estereotipada. 

Assim, ao ligar necessariamente o tráfico de drogas com toda a sorte de crimes patrimoniais 

(haja vista a necessidade de que os usuários pobres teriam de praticar crimes para poder 

comprar a droga), o alerta dado ao tráfico não se restringe a este crime, mas a vários outros 

que nele orbitam. Da mesma forma, a noção da ponta do iceberg, instrumento retórico 

indispensável para a espiral do significado –e, desta forma, impedir um tratamento menos 

rigoroso a hipóteses aparentemente menos graves. Se é a ponta do iceberg, sempre haverá 

uma teia de outras condutas ainda mais graves que são conectadas e até decorrentes desta, 

aumentando, portanto, a intensidade do repúdio. 

 Esta passagem de Hall é de certa forma uma importante chave de leitura que nos 

guiará no cotejo das sentenças, em especial quando avalia que a espiral de significação se 

amplia não baseado nos eventos reais descritos, mas em seu potencial de ameaça para a 

sociedade. Parte da nossa tarefa de análise de conteúdo das fundamentações das sentenças 

será destinada a apurar em que medida essa faceta industrializada do pânico moral pode 

explicar aumentos de penas, vedações ao privilégio ou mesmo justificar o excesso da prisão 

cautelar, mesmo que os juízes, para isso, não se atenham à particularidade dos casos 

concretos. 

 A ideia de ligar estudantes a hooligans não é apenas uma forma de aumentar o receio, 

mas também de despolitizar problemas a partir de sua criminalização –o link, sempre à mão, 

da relação de protestos com violências ou vandalismos que, aliás, não nos é nada estranha. 

Ao traduzir protestos em vandalismos (pela regra da convergência), torna mais fácil a 

                                                           
272 Idem, p. 220. 
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resposta e o controle estatal. Em suma, apontam Hall e colegas, “a significação ajuda a 

produzir uma resposta do controle e ainda de legitimá-la”. 

 Mas a espiral de significação exige ainda o manejo dos limites de tolerância: Quanto 

mais alto um evento puder ser colocado na hierarquia dos limites, maior será sua ameaça à 

ordem social, e mais dura e mais automática a resposta coerciva. 

 Com base nessa premissa, os autores descrevem a geografia da escalada. Primeiro, o 

limite da permissividade, que é um limite baixo, ultrapassado, por exemplo, por eventos que 

ofendem normas morais (como tabus, pornografia, questões sexuais). Este limite mobiliza 

apenas sanções morais e uma reprovação social –em muitos casos, até mesmo uma cruzada 

moral. Mas não haverá sanções, enquanto não ultrapassado o limite da legalidade, quando a 

ordem legal e a legitimidade social são infringidas. O mais alto limite é o da extrema 

violência, uma vez que os atos violentos podem significar à integridade do próprio Estado, 

ofendendo o monopólio da violência. A ideia, sobretudo, é que na escalada do pânico, atos 

mais leves sejam conectados ao máximo com atos mais ameaçadores: 

“O uso da convergência e os limites juntos no significado ideológico do conflito 

social têm a função intrínseca da escalada. Um tipo de ameaça ou desafio para a 

sociedade parece maior, mais aterrorizante, se puder ser mapeada junto com outros 

fenômenos similares - especialmente se, conectando-se uma atividade inofensiva 

com uma mais ameaçadora, a escala do perigo implícito é feita parecer mais 

abrangente e mais difuso.”273 

 

 A explicação se fecha, à medida em que a perpetuação dos pânicos morais é 

essencial, como já descrito, para a legitimação da coerção que, a seu turno, se faz necessária 

para recobrar a hegemonia. O pânico moral não é neutro, como simples mobilização de 

interesses momentâneos e passageiros que ao longo do tempo se diluem, nem se baseia, em 

essência, em sentimentos arraigados na base da sociedade ou de grupos de interesses 

contrários à elite. Ao revés, é instrumental para a consecução destes  objetivos. 

“O ponto importante é que, à medida que as questões e os grupos são 

projetados nestes limites, torna-se mais fácil montar campanhas legítimas 

de controle contra eles. Quando esse processo se torna regular e rotineiro, 

parte do modo como o conflito é significado na sociedade, cria, de fato, seu 

próprio impulso para medidas de "controle maior do que o usual".274 

                                                           
273 Idem, p. 222. 
274 Idem, p. 223 
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  Enfim, se a microfísica do pânico moral é habilmente construída por Stanley Cohen, 

no molde da reação a um desastre, e se os requisitos indispensáveis a seu reconhecimento 

são consolidados por Goode e Ben-Yehuda em sua elaboração analítica, é com Stuart Hall e 

o grupo de Birmingham que se compreende a função instrumental do pânico moral –

ideológica, por representar uma necessária alteração do contexto político, das bases mesmo 

da cidadania, destinada a preservar o que é essencial na estrutura do capitalismo. 

 O conceito de pânico moral, todavia, foi objeto de críticas que ora apontaram para a 

sua superação, ora para a ampliação do foco, para acomodação em nichos de outras teorias 

sociológicas. Parte dessas críticas também foi respondida por Stanley Cohen, que na edição 

dos trinta anos de Folk Devils and Moral Panics ajustou, na introdução, a sintonia do 

conceito que então ganhara o mundo.  

 

 

 

3.4-) Pânico moral: críticas e ajustes 

 

 

Para Angela McRobbie e Sarah Thorton, o pânico moral teria se transformado, na 

sociedade moderna e midiática, em relação à sua teoria tradicional, perdendo inclusive seu 

caráter de intervenção excepcional ou emergencial:  

“Usados por políticos para orquestrar o consentimento, pelos comerciantes para 

promover as vendas em determinados nichos de mercado e pelos meios de 

comunicação para tornar os assuntos domésticos e sociais interessantes, os pânicos 

morais são construídos diariamente.” 275 

De outro lado, a fragmentação dos espaços de mídia já não permitiria mais que se 

estabeleça a comunicação em um único sentido. A proliferação dos meios, os nichos de 

micro-mídia, como na internet, e a multiplicidade de vozes, enfim, contesta o predomínio da 

mídia necessário para a caracterização do pânico moral nos moldes imaginados por Stanley 

                                                           
275 “Rethinking ‘Moral Panic’ for Multi-Mediated Social Worlds”, in The British Journal of Sociology, vol. 

46 (4), p. 560. 
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Cohen. Não seria, assim, mais possível analisar a conduta da mídia uniformemente, mas as 

diversas condutas das mídias variadas. 

Para as autoras, por esses dois motivos, o conceito ficou datado. Tanto a sociedade 

quanto a mídia, cultura jovem e o desvio tiveram mudanças significativas desde a década de 

1960. Uma sociedade mais plural e menos monolítica provoca uma multiplicidade de reações 

sociais com diferentes discursos e suas efetividades. Até mesmo para a própria criação de 

situações com interesses mercantis, como o de indústrias culturais interessadas na 

propagação do hip hop, por exemplo.  

Os folk devils, a seu turno, também têm capacidade de reação para respostas 

imediatas, já que vários espaços de mídia dão voz a grupos dissonantes. Portanto, eles “agora 

produzem sua própria mídia como um contraponto ao que eles percebem como a mídia 

tendenciosa do mainstream”276. 

Enfim, como um terceiro argumento para o reconhecimento da necessidade de 

modernização do conceito de pânico moral é a ideia de que a mídia não é mais separada da 

sociedade. A própria realidade é, por si só, experimentada através da linguagem, 

comunicação e imagens: 

“A força dos velhos modelos de pânico moral residia em que eles marcavam a 

conexão entre ‘a mídia’ e o ‘controle social’. Mas hoje em dia, a maioria das 

estratégias políticas são estratégias de mídia. A disputa para determinar as agendas 

de notícias é a primeira e última batalha do político.”277 

 Para Mark Horsley, o conceito de pânico moral sempre foi definido de forma vaga e 

como principal produto “colonizou a dimensão liberal da mídia de massa, especialmente em 

editoriais e artigos de opinião”278. Mais recentemente, segundo sua visão, é que alguns dos 

mais proeminentes teóricos do pânico moral teriam começado uma ação de retaguarda ao 

ampliar o conceito para manter sua viabilidade. Mas a tese permanece presa dentro de uma 

linguagem de poder que não mais reflete as estruturas e relações sociais que devia explicar.  

 No contexto de uma sociedade pós-moderna, que rompe com uma ordem 

relativamente monolítica, o poder central não controla mais a população em geral com 

discursos moralizadores, porque, afinal apontam McRobbie e Thornton, as ideias atuais 

                                                           
276 Idem, p. 566. 
277 Idem, p. 571. 
278 Op. cit., p. 86. 
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estariam apontando para uma fase pós-política da história, na qual a ordem coletivista ligada 

a regras deu lugar a demandas clamorosas por aceitação, tolerância e respeito: 

“É até possível que a tese funcione como uma espécie de conservadorismo liberal 

ao negar o potencial de transformação de problemas sociais intransigentes em favor 

de um refrão reconfortante (não se preocupe, não há nada para ver aqui, tudo ficará 

bem, tudo é apenas uma questão moral enraivecida no catastrofismo da esquerda 

liberal) e no desprezo burguês pela ideia de uma multidão populista com forte 

liderança e senso de propósito”279 

 Por fim, remanesce a crítica de que a teoria do pânico moral se preocupa muito mais 

com os sintomas do que propriamente com as estruturas. 

Yvonne Jewkes relata que o conceito de pânico moral persevera nos estudos de 

Criminologia, mas tem cada vez menos atenção na Sociologia e mesmo nos estudos ligados 

à mídia –que são hoje muito mais centrados na audiência, o que as pessoas fazem com a 

mídia e não o que a mídia faz com as pessoas. Segundo ela, a teoria do pânico moral é menos 

reprovável por si só do que pela plêiade de escritores que criaram a impressão de um modelo 

ultrapassado que sobreviveu à sua utilidade280. 

 Para Jewkes, há duas abordagens equivocadas na análise do pânico moral: tanto a 

falha em ir além de uma reescrita fiel do texto original, em uma aderência irrefletida às suas 

premissas teóricas quanto a tendência a extrapolar o conceito, esticando-o tanto que se torna 

um termo abrangente que engloba qualquer significado sobre a relação entre a mídia, os 

problemas sociais, a política social e a opinião pública no mundo contemporâneo281. 

 Como pontos centrais da crítica, avalia que nem todos os folk devils são vulneráveis 

diante de uma perseguição injusta, como o caso do pedófilos; a amplificação do desvio é 

construída de forma determinística, as reações públicas não são sempre iguais (reações a 

usuários de maconha não são iguais a estupradores); nem sempre folk devils tem cara (como 

no caso de mudança climática ou doenças); a cultura jovem atual está longe de ser periférica 

para a economia; o termo pânico moral presume que as reações públicas sejam 

necessariamente injustificadas, uma sugestão de que não passem de cortina de fumaça 

colocada por governos para a manipulação cínica da mídia e da agenda públicas, 

pressupondo ainda a ingenuidade da audiência. 

                                                           
279 Op. cit., p. 572. 
280Media and Crime, p.103. 
281 Idem, p. 93 
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“A tese do pânico moral foi assim vista pela nova vanguarda como reacionária, 

paternalista e centrada na mídia e o fato de que, em grande parte, tem sido a versão 

mediada do desvio e não o próprio fenômeno que tem sido o foco da atenção (...) as 

ansiedades genuínas e profundamente arraigadas na raiz da reação e os ‘outsiders’, 

nos quais essas ansiedades são deslocadas, tornaram-se preocupações secundárias 

em meio a toda a retórica sobre os poderes persuasivos da mídia.”282 

Por fim, Sean Hier sugere que o pânico moral deva ser encarado como irrupção 

episódica no contexto de regulação moral e, portanto, estudado nesta categoria sociológica, 

no âmbito da governança. Parte, para isso, das mudanças sociais que alteraram as dinâmicas 

dos grupos de interesse, do processo da regulação social, dos folk devils e até mesmo, da 

fragmentada mídia da pós-modernidade283. 

A regulação moral da qual o pânico faria parte integrante é muito mais perene do que 

excepcional, mais regrada do que propriamente irracional e desproporcional –como a teoria 

tradicional o define. Hier trabalha com as mesmas críticas que os revisionistas se fundaram, 

como a dificuldade de estabelecer a desproporcionalidade, a mudança do papel da mídia e 

as próprias práticas de resistência. Mas o repensar do pânico moral envolve a inserção na 

própria noção de regulação moral. 

“A moralização como uma característica rotineira da vida social não é tanto 

estratégica quanto processual: ela envolve uma miríade de discursos, símbolos, 

sentimentos, atores e afirmações de verdade que são sempre racionalmente 

‘produtivas’ no sentido de gerar continuamente maneiras de pensar sobre si mesmo 

e os outros.”284 

O pânico moral seria, assim, uma regulação moral de urgência uma intervenção 

imediata, no fracasso da regulação. Mas, ainda que episódica, nem desproporcional nem 

irracional. Ao revés, o pânico seria não apenas típico, como um mecanismo costumeiro de 

recuperação da regulação moral, considerada em termos de gerenciamento de riscos 

individuais. Em resumo, ao invés de estabelecer mecanismos de reconhecimento das 

cruzadas morais e o impacto da mídia e dos agentes do controle social amplificando o desvio, 

a preocupação dos teóricos deve ser: 

“(...) como e por que as configurações de risco e dano se articulam sob o 

neoliberalismo, e como e por que a configuração moralizadora na vida cotidiana é 

mais rotineiramente expressa em configurações temporárias de queixas e riscos”.285 

                                                           
282 Idem, p. 103. 
283 “Thinking beyond moral panic.”, in Theoretical Criminology, vol 12 (2), p. 180.  
284 Idem, p. 181. 
285 Ibid 
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 Do que se depreende destas observações, as críticas apontam, sobretudo, em três 

direções: a-) o conceito do pânico moral está defasado, eis que dirigido a uma sociedade 

monolítica, na qual expressivo o poder regulamentar do Estado, o que já não ocorre dentro 

de uma realidade pós-moderna; b-) a fragmentação e pluralidade da mídia enfraquecem o 

seu poder de controle; c-) dadas estas circunstâncias, o pânico assume muito mais um caráter 

de habitualidade e normalização do que propriamente uma irrupção irracional abrupta e 

volátil. 

 Entendemos inadequada a crítica que compreende ultrapassado o conceito em face 

de uma mudança social tão profunda que, diante da pluralidade, diminuem as contradições 

essenciais entre o “nós” e “eles” típico das situações de pânico moral. Ao revés, a insurgência 

do populismo penal com ainda maior amplitude desde as décadas finais do século XX –tão 

assinaladas nos modelos que tentaram explicar o grande encarceramento- mostra que essa 

situação se aprofundou ao invés de refluir. A marcha-a-ré social a que se refere Garland 

envolveu a derrocada do previdenciarismo, o abandono do intuito de reabilitação, a 

ampliação da lógica criminal no tecido social, o ressurgimento da ideia de responsabilidade 

individual e a politização dos assuntos ligados à esfera penal, com a consequente prevalência 

dos efeitos da mídia sobre atuações policiais, produções legislativas e até decisões judiciais. 

Neste sentido, a sociedade supostamente menos monolítica aumentou a influência midiática 

sobre os poderes e não o reverso. 

 De certa forma, a observação faz coro com a suposta defasagem da noção de luta de 

classes, com a complexidade econômico-financeira que a modernização do capitalismo teria 

provocado. O ensinamento de Terry Eagleton é exatamente o reverso, a demonstrar que 

estamos em caminho mais próximo e não mais distante da realidade descrita por Marx, 

porque o avanço da globalização:  

“(...) tornou a crítica marxista ainda mais pertinente. Em escala global, o capital  

tem estado mais concentrado e predatório do que nunca, e a classe trabalhadora na 

verdade aumentou de tamanho. É possível imaginar um futuro em que os milionários 

se abrigassem em suas comunidades armadas e fechadas, enquanto cerca de um 

bilhão de moradores de favelas estivessem cercados em suas choupanas fétidas por 

torres de vigia e arame farpado”286. 

 E, ainda, o pensamento certeiro de Rubens Casara sobre aqueles que profetizaram o 

fim da história: 

                                                           
286 Why Marx was Right, p. 7. 
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“Hoje, parece claro que as teses que sustentavam o fim das grandes narrativas, e os 

discursos que expressavam a certeza de que o mundo não poderia ser transformado, 

partem de uma grande narrativa a serviço daqueles que não querem transformações 

no mundo.  O “fim da história” e o “fim das ideologias” nunca passaram de 

discursos marcadamente ideológicos e com funcionalidade política.”287 

  De outra parte, também nos parece equivocado, ou ao menos não acomodado à 

realidade nacional, a perspectiva de que a fragmentação da mídia tenha aberto assim tantos 

espaços para a resistência dos folk devils de modo a não fazer mais sentido se aquilatar o 

poder de influência midiático junto ao público ou mesmo aos agentes do controle social. A 

situação vivida hoje também parece reversa deste diagnóstico e para isso conta, sobretudo, 

com um agudo processo de concentração de mídia que foi favorecido pela globalização. 

Antes de uma dispersão fragmentária, as questões atinentes ao mercado proporcionaram um 

aglutinamento. Dênis de Moraes explica os motivos: 

“(...) a digitalização favoreceu a multiplicação de bens e serviços de 

‘infoentretenimento’; atraiu players internacionais para operações em todos os 

continentes; intensificou transmissões e fluxos em tempo real; instituiu outras 

formas de expressão, conexão, intercâmbio e sociabilidade, sobretudo por meio da 

internet (comunidades virtuais, redes sociais); e agravou a concentração e a 

oligopolização de setores complementares (imprensa, rádio, televisão, internet, 

audiovisual, editorial, fonográfico, telecomunicações, informática, publicidade, 

marketing, cinema, jogos eletrônicos, celulares, redes sociais, etc)288. 

E, se de alguma forma a nova realidade pode ser empregada para rediscutir o conceito 

de pânico moral, no caso particular seria pelo fato de a penetração da mídia, inclusive pelas 

novas tecnologias, ter aumentado e não diminuído. Quanto mais a aldeia global se 

apequenou, quanto mais as distâncias se tornaram exíguas, mais rápida é a divulgação e mais 

opressiva ainda é a formação da opinião pública. De fato, a grande mídia perde sua 

exclusividade com a internet e existe uma multiplicidade de vozes que podem ser ouvidas, 

bem como a resistência a preconceitos, intolerâncias e ações daninhas passam a contar com 

mecanismos mais permeáveis. Mas a presença da grande mídia também cresceu a ponto de 

a capacidade de impacto tornar-se ainda maior. Outras vozes são possíveis e não há que se 

acoimar de nula a viralização quase que espontânea ou a partir de grupos marginais, 

especialmente quando se trata da disseminação de fake news. Mas em cotejo com o potencial 

                                                           
287 “A morte e a vida da luta de classes”, in Revista Cult, edição de 21/05/2018. 
288 “Sistema midiático, mercantilização cultural e poder mundial”, in Mídia, Poder e Contrapoder. Da 
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expansão de seus negócios e o lastro financeiro assegurado por bancos e fundos de investimentos, 

conglomerados de mídia se convertem em atores econômicos de primeira linha...”, p. 25  
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influenciador da grande mídia, inclusive fortemente representada nos sites mais visitados da 

internet, continua irrisória. 

 Por fim, a questão da perenidade do pânico moral, com uma noção de irrupções 

rotineiras e não atípicas ou irracionais, resulta da própria discussão acerca de um dos 

elementos mais controversos do conceito, a volatilidade. Nesta questão, Goode e Ben-

Yehuda já haviam assinalado que há certos pânicos morais que se tornam rotina ou mesmo 

são institucionalizados, diferentemente daqueles que desaparecem sem deixar vestígios. 

Certos temas deixam marcas profundas –como, por exemplo, uma mudança de legislação, 

ou mesmo nas práticas de fiscalização e julgamento. É o caso que nos move para 

compreender os motivos pelos quais a resistência dos juízes de primeiro grau na aplicação 

de paradigmas jurisprudenciais assentados nos tribunais superiores mantém-se íntegra, em 

face de determinados inimigos públicos, como é o caso dos traficantes.  

De certo modo, a função instrumental do pânico moral como mecanismo para 

legitimar o incremento das medidas coercitivas já havia sido suficientemente descrito por 

Stuart Hall –o que também rebate uma crítica paralela de que os teóricos do conceito se 

preocupam apenas com sintomas e não estruturas. No caso, os sintomas são instrumentos de 

solidificação das estruturas. 

Tem-se, todavia, que a volatilidade talvez seja uma das questões mais sensíveis do 

conceito de pânico moral, inclusive elencadas entre as que Stanley Cohen entendeu por bem 

explicitar na introdução da edição comemorativa de trinta anos de Folk Devils que, pelo 

ajuste de sintonia em face da repercussão e das críticas recebidas, impõe uma revisita. 

Nesta, Cohen relata que o conceito que já foi adotado, adaptado, expandido, criticado 

e até incluído como ideia-chave na sociologia merece uma revisão. E ao fazê-lo, agrega 

particularidades que não estiveram explicitamente presentes na construção da teoria nos anos 

1960, com base no episódio Mod and Rockers. Primeiro, a restrição do objeto do pânico 

moral como pertencente preferencialmente a sete grupos específicos de identidade social: a-

) jovens trabalhadores e homens violentos; b-) autores de violência escolar, bullying ou 

atiradores; c-) relacionados a drogas ilícitas; d-) abusadores de crianças, rituais satânicos ou 

pedófilos; e-) assuntos ligados ao sexo e violências pela mídia; f-) beneficiários de 

programas sociais, como mães solteiras; g-) imigrantes e refugiados. 
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A par disto, elenca que o conceito de pânico moral foi construído na fusão das teorias 

do etiquetamento, política cultural e crítica sociológica, mas que no momento presente (a 

introdução diz respeito à edição de 2002), não se faz mais necessário o recurso a este 

arcabouço teórico: a literatura da construcionismo social dá conta dos modelos de 

indignações e reivindicações –de vítimas, grupos de interesse, movimentos sociais, 

associações profissionais e políticos- na construção das novas categorias sociais, em especial 

a nova onda de vitimização, central no processo criminal dos dias atuais. 

“A atenção se desloca da ofensa, do agressor e do processo de justiça criminal para 

uma cosmologia centrada na vítima. Se o histórico, a motivação e o contexto dos 

ofensores se tornam menos evidentes, eles são mais fáceis de demonizar. Esse 

contraste entre predadores perigosos e inocentes vulneráveis permite que a mídia 

construa o que Reiner chama de ‘vigilantismo virtual’."289 

 Para completar essa equação que exige o contraste entre predadores e vulneráveis, 

nos casos de tráfico de drogas, de curial importância será a ideia de convergência de Hall, 

que permite a criação de vítimas quase-diretas em delito supostamente sem vítima (o jovem 

drogado, a família despedaçada, o proprietário roubado pelo usuário sem recursos etc). Nem 

a imersão em uma sociedade de risco, aponta Cohen, afasta a ideia de pânico moral. 

Primeiro, porque: 

“A ideologia do controle do crime contemporâneo não foi totalmente dominada pela 

nova penologia, baseada na prevenção, escolha racional, oportunidade, modelagem 

atuarial, etc. De um ponto de vista, esses novos métodos de governança e gestão 

ainda estão sendo ‘interrompidos’ pelo espasmo episódico da antiga 

moralidade.”290 

 E ainda porque, justamente nos momentos mais agudos, as duas noções se conjugam: 

“O escopo global da sociedade de risco, sua qualidade auto-reflexiva e sua 

abrangência, criam um novo pano de fundo para o pânico moral padrão. 

Percepções de risco elevado evocam imagens de pânico. E na retórica populista e 

eleitoral sobre questões como medo do crime, insegurança urbana e vitimização, os 

conceitos de risco e pânico estão naturalmente conectados”291. 

 Por fim, Cohen responde as críticas em relação aos pontos mais questionados da 

teoria: a-) a desproporcionalidade; b-) a volatilidade; c-) a neutralidade 

 Desproporção é elemento essencial do pânico moral: uma reação mais severa do que 

as ameaças. E se teoricamente não é precisa a indicação da desproporção, Cohen afirma que 

empiricamente isso é fácil de ser constatado -como no exemplo de que o país estaria 
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inundado de falsos pedidos de asilo, enquanto apenas uma pequena porção emprega 

falsidade e outra ainda menor é aceita, é visivelmente exagerado. Além do fato de a 

desproporção ser muito mais representada pelos símbolos e pela emotividade do que 

propriamente pelos dados estatísticos. Enfim, tal como as reações, a própria desproporção 

também é socialmente construída. 

 Quanto à volatilidade, Cohen reclama que a crítica que recebe à esquerda é 

justamente a comparação com o trabalho de Stuart Hall, que se distancia de um 

empreendimento moral para agregar o pânico à teoria do Estado, ideologia política e 

interesses da elite, o que teria representado a perenização do pânico moral. Apesar de 

sedutora a sequência narrativa da escalada entre o pânico discreto para o generalizado, o 

volátil ao permanente, a noção de pânico permanente seria um pleonasmo: “O pânico por 

definição é auto-limitado, temporário e espasmódico, um esguicho de raiva que se consome 

sozinho.”292  

 Como se verá na análise do pânico moral e as drogas, muito embora, como estipula 

Cohen, não exista pânico permanente, há certas situações que os momentos históricos 

mostram com clareza: a sucessão de drogas da moda e o retorno episódico de investidas 

policiais e midiáticas. Tais pânicos são mutáveis –e portanto, cada um a seu tempo é novo- 

e da mesma forma são recorrentes, ou seja, o assunto volta à mídia, um novo chefe do 

executivo resolve implantar uma repressão mais contundente, um crime de grande 

repercussão vem à baila. Não é difícil, portanto, que a volatilidade, essencial à microfísica 

do pânico, que preserva a desproporção e o sentido de espasmódico, se combine com outros 

pânicos similares ou com o ressurgimento temporário dos velhos fantasmas. 

  A última questão é a neutralidade do pânico moral, ou, como descreve Cohen, a a 

possibilidade de pânicos bons e pânicos ruins. 

 Para Cohen, o conceito acabou por ganhar três versões acerca da neutralidade: a) a 

versão fraca (de um conceito descritivo e neutro), uma mera chave analítica, mas comumente 

empregado por liberais de esquerda para minar ideologias conservadoras e ansiedades 

populares, taxadas de irracionais; b) uma versão mais forte, fruto de uma apropriação liberal, 

que já inabilitava, ainda que em tese, qualquer perspectiva de conservadores de expor liberais 

                                                           
292 Idem, p. 37. 
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ou radicais na mesma medida; c) a versão ideológica, que compreende o conceito como uma 

chave crítica, destinada a expor interesses dominantes. 

 Cohen expõe seu desejo de que a dinâmica do pânico moral pudesse ser invertida, de 

modo a enfrentar o silêncio e a negação de inúmeras atrocidades praticadas ao redor do 

globo: 

“(...) talvez pudéssemos recriar de propósito as condições que fizeram o pânico de 

Mod and Rockers com tanta sucesso (exagero, sensibilização, simbolização, 

previsão etc.) e assim superar as barreiras da negação, passividade e indiferença 

que impedem um completo reconhecimento da crueldade e sofrimento humano.” 

 Mas sabe que isso não vai acontecer. Como em outra passagem, em que menciona 

que policiais matadores não são inimigos adequados para encarnar o papel de folk devil, tem 

noção de que certos temas não geram a mesma indignação293, enquanto o crime urbano 

continua produzindo sua máquina de inimigos: 

“Eu concluo meu livro com uma vaga previsão de que mais folk devils  ‘anônimos’ 

seriam gerados. As causas atuais da delinquência são mais claras agora; o clima 

de desconfiança e individualismo darwiniano gerado pelo thatcherismo e 

continuado no novo trabalhismo; economia de mercado sub-regulamentada; 

privatização dos serviços públicos, redução do estado de bem-estar social, crescente 

desigualdade e exclusão social. Delinqüentes não são sem nome, no sentido banal 

que eu quis dizer (não sendo capaz de prever os nomes dos estilos subculturais que 

substituiria Mods and Rockers), mas porque permanecem anônimos como as 

escolas, conjuntos habitacionais, despojos urbanas de onde vieram294. 

 E que, enfim, estudar o pânico moral permite compreender o controle dos meios de 

reprodução cultural e identificar as linhas de poder em qualquer sociedade, as maneiras como 

somos manipulados a levar algumas coisas a sério demais e outras coisas que não são 

suficientemente sérias. 

 A combinação entre o overreacting do pânico moral e o underreacting do estado de 

negação não ocorrem, portanto, à toa. Há indignações que merecem a atenção da sociedade 

e outras o silêncio, quando não a naturalização. Há condutas que são expostas à intensa 

visibilidade, enquanto outras permanecem relegadas à escuridão. 

                                                           
293 Idem, p.xlii: “A patética facilidade e credulidade com que os meios de comunicação são atraídos para 

pânicos morais convencionais podem ser contrastadas com a profunda negação por trás de sua recusa em 

sustentar um pânico moral sobre tortura, massacres políticos ou sofrimento social em lugares distantes.” 
294 Idem, p. xliii. 
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 Enfim, não é possível compreender o pânico moral sob o viés da neutralidade, do 

exagero aleatório, da desproporção desinteressada. O caráter instrumental dos pânicos 

morais nos impede de considerar o instituto sem o timbre da ideologia.  

  Harmonizar a microfísica do pânico moral de Cohen, a riqueza explicativa de Goode 

e Ben-Yehuda e o perfil ideológico de Hall, corresponderia, em certa medida, atender à 

sugestão de Thompson para ajustar as contribuições mais úteis de cada uma das abordagens 

em vista à construção de uma estrutura explicativa mais ampla. A elaboração conceitual mais 

profunda, todavia, refoge aos objetivos deste trabalho. 

 De toda a forma, com a combinação de exagero e escassez que envolvem, de forma 

consensual, o pânico e a negação, nosso propósito é aplicar tais chaves de leitura sobre as 

sentenças de tráfico de drogas, na busca de elementos que permitam compreender o fator-

juiz no contexto do grande encarceramento. Para isso, prosseguimos, por ora na análise das 

manifestações de pânico moral, em especial aquelas relacionadas ao consumo e comércio de 

drogas ilícitas. 

 

 

3.5-) Pânico moral: casuística 

 

 

 Muito embora o episódio britânico das rixas juvenis entre Mod and Rockers tenha 

sido o protótipo da consolidação do conceito de pânico moral, certamente não foi a sua 

primeira aparição. O próprio Stanley Cohen relata situações anteriores que também geraram 

frenesi na imprensa britânica e exagero dos mecanismos de respostas, como os casos 

precedentes de hooligans e teddyboys. Ainda que seja possível um estudo retrospectivo em 

relação a várias situações históricas, permeadas pela histeria coletiva, criação de inimigos 

públicos, desproporção na resposta e recrudescimento do controle social, é de se aquilatar 

que, em certa medida, o conceito tem uma aplicabilidade mais presente quanto mais 

importante se mostra a participação da mídia nesta equação. 

 Goode e Yehuda, no entanto, trazem à tona exemplos mais antigos dos pânicos ao 

redor dos tempos. Um deles, curiosamente, diz respeito ao Brasil: o massacre de Canudos: 
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“Por vinte anos, um místico religioso que veio a ser conhecido como Antonio Conselheiro 

perambulou pelo sertão nordestino pregando contra o comportamento ímpio e 

reconstruindo igrejas rurais e cemitérios que haviam caído em descrença no interior do 

semi-árido”295. 

 Proprietários de terras insatisfeitos com a perda da força de trabalho; líderes 

religiosos descontentes com cultos heterodoxos e influências africanas; governo afrontado 

pelos obstáculos ao processo de modernização e repúdio aos benefícios da vida civilizada. 

Enfim, o poder busca se impor por intermédio de investidas militares, fortemente resistida –

até o massacre realizado em outubro de 1897, violento e sangrento. Milhares de seguidores 

foram mortos, muitos com requintes de crueldade, e os espaços dinamitados para erradicar 

vestígios da existência da comunidade. 

 Goode e Yehuda, todavia, apontam para a questão que justifica o pânico moral, 

citando texto de Levine acerca do fato das notícias sobre o conflito terem inundado a 

imprensa: 

“Pela primeira vez no Brasil, os jornais foram usados para criar um sentimento de 

pânico público. Canudos apareceu diariamente, quase sempre na primeira página; 

de fato, a história foi a primeira a receber cobertura diária na imprensa brasileira. 

Mais de uma dúzia dos principais jornais enviaram correspondentes para o front, 

com reportagens diárias”296. 

 No esquadro geral, segundo os parâmetros indicado dos próprios autores, este seria 

uma espécie de pânico proveniente das elites: tantos proprietários, quando líderes políticos 

e religiosos viam na consagração de um líder místico uma fissura no processo de 

modernização, que justamente permearia a inserção do país na estrutura capitalista. Sobre 

pânicos brasileiros, todavia, vale consultar Vera Malaguti e compreender a construção do 

medo como anteparo a mudanças estruturais, a tônica da narrativa de Vera Malagutti em O 

medo na cidade do Rio de Janeiro. A autora relata como o receio de que se repetisse uma 

revolução negra como no Haiti marca os parâmetros nos quais o medo do pobre, sobretudo 

do negro (e do negro muçulmano) vai se estabelecendo matéria-prima das políticas de 

segurança pública.  

“O final do século XX ilumina o nosso olhar sobre o século XIX. No limiar entre o 

XX e o XXI, o medo não é só uma consequência deplorável da radicalização da 

ordem econômica, o medo é um projeto estético, que entra pelos olhos, pelos ouvidos 

e pelo coração. Referimo-nos anteriormente ao que Gizlene Neder denominou 

                                                           
295 Op. cit., l. 124. 
296 Op. cit, l.139. 
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produção imagética do terror, em que as bancas de jornais e a tela da televisão 

reproduzem o que foi a praça pública para os autos de fé.”297 

 O episódio das Bruxas de Salém, em Massachussets, no século XVI, é também 

lembrado como evento que exponencia a histeria coletiva e, com tintas bem nítidas, a criação 

dos folk devils. Como explica Goode em texto posterior, um dos mais fáceis atributos a serem 

identificados no pânico moral é justamente o exagero semântico: 

“Quando muitas pessoas usam palavras e frases hiperbólicas para descrever o que 

está acontecendo -palavras como epidemia, peste, holocausto, invasão, contágio, 

aterrorizante, sem precedentes, flagelo, queda, sedução e devastação- somos 

avisados da possibilidade de que o medo e a preocupação sejam desproporcionais 

à ameaça objetiva e ao dano”298. 

  Raramente se escapa da grandiloquência das conclusões ou mandamentos, dos 

perigos ou dos defeitos mais marcantes dos inimigos públicos. Se de um lado não foi 

característica do evento a propagação do pânico pela mídia –consideradas as condições da 

época- de outro, o impacto perante os agentes do controle social, especificamente no caso, 

das autoridades responsáveis pelos julgamentos é inquestionável299.  

Para Isaac Reed, Salem chama a atenção pela desproporção e não só em uma 

perspectiva naturalista: 

“Pois, mesmo se aceitarmos a interpretação local reinante das bruxas na Colônia 

da Baía de Massachussets em 1692 - que elas eram reais e nocivas - ainda é possível 

argumentar que os julgamentos de bruxas foram uma resposta desproporcional à 

descoberta inicial de que algumas adolescentes em Salem Village estavam ‘debaixo 

de uma mão maligna’. De todos os julgamentos de bruxas em Massachusets no 

século XVII, Salem foi de longe o maior, o mais letal e o mais emocionalmente 

carregado. Essa desproporção, além disso, acabou sendo tão extensa que se tornou 

disruptiva do próprio tecido de crenças e práticas que envolviam acusações de 

feitiçaria na Massachusets puritana.”300 

Dezenas de pessoas foram condenadas à morte, essencialmente, por supostas 

vinculações com atividades místicas, em um processo que mesclou autoridades públicas e 

religiosas301. O frenesi condenatório, que envolve um misto de presunções, delações e 

                                                           
297 O medo na cidade do Rio de Janeiro, p. 75. 
298 “Moral panics and dispropotionality”, in Deviant Behaviour, vol. 29, p. 539. 
299 Para Isaac Reed, a despeito da ausência da mass media no evento, é possível ressignificá-la, considerando 

as evidências de um efeito avassalador dos sermões dos ministros, nas cerimônias amplamente frequentadas, e 

ademais, reimpressos para quem houvera se ausentado. “Deep culture in action”, in Theory and Society, vol. 

44, 2015, p. 76.  
300 Ibid. 
301 Garapon e Salas relatam o evento, que aproveitam para rediscutir em Les nouvelles sorcières de Salem: 

“A cena ocorre em 1692 na Nova Inglaterra, na aldeia de Salem (Massachusetts). Tomadas de convulsão, as 

meninas dizem que são possuídas pelo diabo. Elas multiplicaram acusações de feitiçaria, influenciadas por 

adultos, em quem que os magistrados habituados pela vontade de lutar contra o mal, credenciam a palavra 
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preconceitos foi muito bem recuperado por Arthur Miller em The Crucible, em uma 

analogia a outro período de triste lembrança na história norte-americana, também vinculado 

à reação a um supostamente melífluo e poderoso inimigo interno, no caso do macarthismo302. 

 Goode e Yehuda vão apresentar uma série de outras situações de pânicos morais, em 

que as hipérboles formatam a histeria, como a que cercou a fúria contra quadrinhos violentos 

(Horror Comics, entre 1948-56), que tendiam a produzir uma “geração ainda mais feroz que 

a atual”, com o estímulo dos pesadelos de papel: 

“(...) Frederic Wertham, um psiquiatra que trabalha com jovens infratores, 

acreditava que a "violência sangrenta e o sexo escabroso" dos quadrinhos 

causavam a delinquência da juventude americana. Em 1948, ele fez uma palestra 

diante de uma convenção de psiquiatras que argumentava que os quadrinhos 

causavam delinquência juvenil. Wertham forneceu exemplos apropriadamente 

horripilantes de meninos que liam quadrinhos de terror e se voltavam para uma vida 

de crime”303 

  Segundo Salah Khaled, citando artigo de Carol Titley, hoje já se sabe que Wertham 

teria manipulado e fabricado indícios, particularmente em entrevistas com resultados 

falsificados. A propósito do tema, acrescenta Khaled sobre o pânico moral provocado por 

Wertham, que:  

“(...) muitos erraram assumindo efeitos meramente criminógenos e desconsiderando 

os efeitos positivos, revelados por estudos posteriores. Como o furor em torno do 

debate sobre quadrinhos sugere, quando a ordem social é posta em xeque por 

supostas ameaças, políticos bem-intencionados, pais, educadores, legisladores e até 

mesmo cientistas sociais esquecem a importância de analisar de maneira crítica os 

problemas sociais”304. 

E Goode, que relembra o tráfico de escravas brancas, no começo do século XX, nos 

Estados Unidos,  

“(...) inspirado pela atenção da mídia à imigração chinesa para o oeste americano, 

o fato de que uma proporção substancial desses imigrantes fumavam, ou se pensava 

que fumassem ópio (Conrad e Schneider, 1980), o medo de que brancos, 

                                                           
das crianças, e garantem a epidemia de denúncias toma conta da comunidade. Testemunhos e confissões se 

multiplicam.Muitos notáveis são colocados em causa. Imagina-se uma enorme trama satânica. Condenações 

não tardam: cerca de vinte e cinco pessoas serão executadas entre mais de uma centena de réus. Alguns meses 

depois, uma nova investigação conclui pelo erro judiciário. A partir de 1696, começa um período de 

arrependimento de vinte longos anos. As autoridades proclamam a inocência dos condenados. Magistrados e 

jurados devem se desculpar publicamente, enquanto uma carta é lida no púlpito em todas as paróquias 

vizinhas pedindo perdão a Deus e às famílias dos que foram executados.”, p. 7. 
302 States of Denial, l. 1611. 
303 Idem, l. 227.  
304 Videogame e Violência, p. 36 
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especialmente as mulheres, seriam corrompidas por esse vício chinês ‘degenerado’, 

e a conexão subseqüente entre o vício em opiáceos e a prostituição305”. 

  Um exemplo recente, também da literatura norte-americana, foi o estudo sobre a 

estipulação de legislação “anti raves”, editada no município de Gainesville, na Florida, no 

final de 1999306.  Julie Marie Baldwin e colegas utilizam a situação para decodificar os 

grupos de interesse, os empreendedores morais, o discurso hiperbólico da criação dos folk 

devils, inclusive na convergência com outras preocupações já existentes –(“A população 

jovem de moradores de rua é um produto das raves”; “cultura das raves inclui lavagem 

cerebral”, “membros de um culto que participam em práticas pornográficas estranhas”, “a 

onda de atiradores em colégios está diretamente conectada com estudantes que frequentam 

raves e usam ecstasy”)- o pico noticioso, em determinado período do processo e, por fim, a 

intervenção de agentes de controle que culmina com a aprovação da lei e, posterior, 

desaparecimento da discussão sobre as referidas festas. 

 Miriam Gur-Arye, por sua vez, discute o pânico moral nas mortes e lesões por 

acidentes de trânsito, nos quais o motorista abandona o local (hit-and-run traffic offenses), 

em Israel entre os anos de 2002 e 2013. O estudo aponta um decréscimo estatístico dos 

acidentes graves, a pouca significância dos acidentes hit-and-run no contexto global e ao 

mesmo tempo uma sobrevalorização no noticiário e, em especial, na aplicação rigorosa das 

penas e fundamentações judiciais recheadas de apelos morais, que consolidaram a figura dos 

motoristas como folk devils (com um defeito moral ou sub-humano). Para Gur-Arye, o fato 

teve muita relevância em Israel, justamente em um período agudo do conflito com os 

palestinos: aumentando a exigência da solidariedade entre os próximos, em uma sociedade 

em conflito, tornou-se ainda mais severa a falta de solidariedade que representa o hit-and-

run –as penas foram muito maiores pelo abandono do motorista do que propriamente pelas 

lesões ou morte causadas por eventual negligência. Curiosamente, após a aprovação de lei 

que aumentou as penas reduziram-se as notícias, o sensacionalismo da mídia e também a 

intensidade das penas e o recorte moral das sentenças -que, em certa medida, se mostrava 

mais virulenta do que em decisões sobre crimes sexuais. A composição quase simultânea 

entre a demonização dos motoristas na mídia, sempre tratados como assassinos, e o 

                                                           
305 Op. cit., l. 159 
306 “The night the raving died”, in Deviant Behaviour, vol. 33 (9), p. 675 e ss. 
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agravamento das penas em juízo, com um forte recorte moral, é um exemplo precioso e 

relativamente raro para o estudo que aqui se desenvolve307.  

 

3.5.1-) Pânico moral e as drogas 

 

Nestes casos de marca histórica, que transitam sobre o passado remoto ou situações 

pontuais, a volatilidade é uma constância. Os temas surgem e desaparecem com frequência. 

Os pânicos morais ligados às drogas, entretanto, se acumulam ou se sucedem com 

referenciais similares. Não à toa, apontam Goode Ben-Yehuda, que parte significativa dos 

alertas trazidos pelo pânico moral do LSD nos anos 1960 são posteriormente repetidos 

quando foi o crack que esteve no centro da histeria norte-americana. 

 Em resumo:  

“Quando uma droga até então desconhecida começa a ser usada em bases 

generalizadas, ou uma droga começa a ser absorvida por uma categoria da 

população que não a usava anteriormente, a mídia muitas vezes se entrega a 

relatórios sensacionalistas dessa novíssima "droga assustadora do ano ", o público 

fica prontamente excitado e temeroso com a ameaça que seu uso representa, e os 

políticos fazem discursos e propõem legislação para controlar sua distribuição e 

uso308”. 

 Episódios mais desagradáveis são apresentados como experiências típicas, 

características da nova droga –representando a experiência que a maioria dos usuários tem 

com ela309. É o pior cenário que é representado como se fosse o usual: 

“Esse padrão prevaleceu por mais de um século, começando com o álcool, o ópio e 

a cocaína no século XIX e início do século XX, passando pela maconha nos anos 

1930, o LSD nos anos 60, o PCP nos anos 1970, o crack na década de 1980, o 

ecstasy, começando no final dos anos 80, e a metanfetamina agora no século 

XXI.”310 

                                                           
307 “The impact of moral panic on the criminal justice system”, in New Criminal Law Review, vol.20 (2), p. 

309 e ss. 
308 Op. cit., l. 3145. 
309 Outra faceta do sensacionalismo é a exemplificação com uma seleção arbitrária, como a produção de ícones, 

que servem para fomentar interesses jornalísticos e de suas fontes e, sobretudo, engajar emocionalmente a 

audiência. É o que assinala Bryan Denham sobre a construção cultural dos ícones da heroína chic, nos anos 

1990, na publicidade e cinema, como a da propaganda da hiper-sexualizada Kate Moss para a marca Calvin 

Klein ou o gatilho de pânico moral de uma epidemia que não existia, com os reflexos da cobertura da morte de 

Kurt Cobain (“Folk devils, new icons and the constructions of the moral panics”, in Journalism Studies, vol. 

9, p. 949/951). 
310 Op. cit., l. 3154.   
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O episódio, mais recente, da metanfetamina é bem descrito por Carl Hart, como um 

paralelismo assustador com o anterior: 

“Outra semelhança com o “pavor do crack” da década de 1980 é o crescente 

número de reportagens e artigos sobre a metanfetamina na imprensa nacional. No 

dia 8 de agosto de 2005, a revista Newsweek publicou uma dramática matéria de 

capa intitulada “A epidemia de metanfetamina”. Segundo a revista, o uso dessa 

droga tinha alcançado proporções epidêmicas. Mas não era isso que as provas 

indicavam. No auge da popularidade da metanfetamina, jamais chegou a haver mais 

de 1 milhão de usuários habituais da droga. Esse é um total consideravelmente 

menor que os 2,5 milhões de usuários de cocaína, os 4,4 milhões de usuários de 

opioides ilegais por prescrição, ou os 15 milhões de fumantes de maconha, no 

mesmo período. (...)  

O procurador-geral Alberto Gonzales considerou a metanfetamina “a droga mais 

perigosa dos Estados Unidos”, e o presidente George W. Bush declarou 30 de 

novembro de 2006 o Dia Nacional da Consciência da Metanfetamina. Em 1986, o 

presidente Ronald Reagan declarara que todo o mês de outubro era o Mês da 

Consciência sobre o Crack.” 311  

Considerando, de um lado, o conteúdo moral nas campanhas e políticas do 

proibicionismo, bem ainda a histórica conexão da repressão com os marcos de desigualdade, 

como as discriminações raciais e xenófobas, e, sobretudo, o impacto aglutinador do medo 

para as estratégias de legitimação da coerção, não é surpresa que o pânico moral sempre 

tenha estado por perto do manejo e controle das drogas, sendo perceptível o papel da mídia, 

dos empreendedores morais, dos agentes próprios do controle, bem ainda a formatação dos 

traficantes –e usuários em segundo plano- como a perfeita tradução de inimigos adequados.  

Como aponta Penny Green, traficantes de droga emergiram como párias, sobretudo, 

a partir da imersão à gramática da Lei e Ordem nos anos 1980, contemporâneo ao surgimento 

do neoliberalismo. 

“Ao mesmo tempo em que os grevistas mineiros estavam sendo rotulados pela 

primeira-ministra Margaret Thatcher como inimigo interno, os traficantes de 

drogas foram apresentados como a ameaça externa que representava um perigo 

para a sociedade até então reservada apenas para terroristas.”312 

A ligação entre pânico moral e drogas embaralha um histórico de convivências e 

mútuas implicações. Poucos perigos são tão suscetíveis de exageros, desproporções ou 

hipérboles, como aqueles em que se desconhecem consequências ou limites. Cada nova 

droga é todo um mistério não revelado, que se presta a elucubrações, fantasias e delírios dos 

                                                           
311 Um preço muito alto, l. 4253/67 
312 Drugs Trafficking and Criminal Police, p.115 
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mais convincentes. De outro lado, considerando que a droga se imiscui de uma forma ampla 

no comportamento de um número significativo de pessoas e de suas relações, é difícil nos 

dias atuais conviver em bolhas nas quais o consumo se mostre tão distante. Por isso, poucos 

instrumentos se mostram tão frequentes do que as campanhas públicas e, assim, a presença 

garantida da mídia. Drogas e pânicos morais, portanto, casam de uma forma assaz 

conveniente. 

Veja-se, a propósito, o relato bem estruturado de Luis Carlos Valois, sobre os 

primórdios do proibicionismo norte-americano –que, segundo sua leitura, influenciaria 

sobremaneira a política de drogas da América Latina como um todo: 

“Esterótipos racistas foram acompanhando a formação da cultura proibicionista e, 

no sul dos Estados Unidos, forja-se a imagem do negro bêbado e sua propensão 

hereditária para o excesso de álcool, enquanto no oeste eram os índios os bêbados, 

papel que coube aos trabalhadores imigrantes no norte. (...) A classe política tirava 

proveito do contexto social e as eleições, como hoje, começavam a ser disputadas 

com base no índice proibicionista dos candidatos, reforçando a base preconceituosa 

da proibição313.” 

Fechava-se, assim, um círculo vicioso em que se misturam pobreza e uso de drogas 

para incomodar a elite –que criava grupos e associações para empreender pela proibição. 

O médico Hamilton Wright desenharia o primeiro projeto de lei de proibição das 

drogas (que levaria o nome do deputado democrata que o apresenta, Harrison Act) utilizando 

o maior preconceito dos Estados do Sul para ajudar a transformar a cocaína em droga 

inimiga da sociedade: 

“(...) Wright viu no uso da cocaína pelos negros uma oportunidade de demonização 

dessa droga e declarou ao Congresso Norte-Americano que a ‘cocaína é 

normalmente um incentivo direto para o crime de estupro cometido pelos negros  

(...) Entre os senadores do Sul, passava a correr um boato de que os negros 

esqueciam seus lugares e transformavam-se em zumbis poderosos com o uso da 

cocaína, e até que se tornavam imunes às balas da polícia....”314. 

O caminho compartilhado entre proibições e preconceitos foi trilhado por diversas 

vezes na história da repressão da droga. Nos Estados Unidos, são conhecidas as conexões 

entre a repressão da maconha e seu uso pelos imigrantes mexicanos e a repressão ao ópio a 

partir da imigração asiática ao oeste e a cocaína aos afro-americanos. A propósito, a leitura 

                                                           
313 O Direito Penal da Guerra às Drogas, p. 79 
314 Idem, p. 80. Carl Hart cita o seguinte artigo publicado na edição de 08/02/1914 do New York Times, por 

E.H. Williams: “Negro cocaine fiends are a new Southern menace”: [A cocaína] gera várias outras condições 

que tornam o “viciado” um criminoso particularmente perigoso. Uma dessas condições é a imunidade 

temporária ao choque – uma resistência ao “golpe decisivo”, aos efeitos de ferimentos fatais. Balas 

disparadas contra partes vitais, que derrubariam um homem sadio, não detêm o “viciado”. Op. cit, l. 3486. 
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crítica de Mary Hall, para quem os períodos de pânico com a droga são justamente aqueles 

em que a estratificação social se fez mais necessária, como os da abolição, em relação aos 

negros, a incorporação de imigrantes e mais recentemente, as mudanças da sociedade pós-

industrial315. 

Rosa del Olmo faz referência a uma relevante passagem que elucida o interesse 

econômico por detrás destas discriminações: 

“O criminólogo alemão Sebastian Scherer nos demonstra, por exemplo, em seu 

interessante trabalho sobre a história do ópio nos Estados Unidos, como seus 

distintos modos de consumo –fumá-lo, comê-lo ou injetá-lo- foram objeto de uma 

criminalização diferenciada (leia-se proibição): ‘O tipo menos perigoso de consumo 

em termos de saúde, isto é, fumá-lo, foi rapidamente sujeito à criminalização, 

enquanto o mais perigoso (injetar-se heroína) foi o último a ser definido 

publicamente como problema social’. A explicação é muito clara neste caso: era 

preciso deslocar a mão-de-obra chinesa –únicos fumadores na época- quando se 

tornou ameaçadora sua competição no mercado de trabalho. Assim observamos 

como para sua criminalização predominou o interesse econômico sobre o 

médico.”316 

E Marcio Sotelo Felippe anota a importância do interesse político, por parte guerra 

às drogas, durante o governo Nixon: 

“John Ehrlichman foi conselheiro de Richard Nixon. Cumpriu um ano e meio de 

prisão por envolvimento no escândalo Watergate. A revista Harper’s publicou em 

2016 parte de uma entrevista de Ehrlichman, concedida em 1994 ao jornalista Dan 

Baum, que então escrevia um livro sobre a política de proibição de drogas e que 

não constou da publicação original. O que disse Ehrlichman em 1994: “Quer saber 

realmente do que se tratava? A campanha de Nixon em 1968 e a Casa Branca, 

depois, tinham dois inimigos: a esquerda contrária à guerra (do Vietnam) e os 

negros (…) Sabíamos que não podíamos tornar ilegal ser contra a guerra ou ser 

negro, mas ao fazer com que as pessoas associassem aos hippies a maconha e aos 

negros a heroína, e penalizar severamente ambas as substâncias, podíamos pegar 

as duas comunidades. Podíamos deter seus líderes, realizar incursões em suas 

casas, interromper suas reuniões e difamá-los noite após noite nos noticiários. 

Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? Claro que sim”. 

Nenhuma correlação entre drogas e raças acabaria tendo um resultado tão funesto 

quanto a seletividade na criminalização do crack. No final da década de 1970, relatam 

Reinarman e Levine317, alguns usuários começaram a "cozinhar" a cocaína em pó para uma 

forma cristalina ou "básica" de modo a poder fumá-la. Todas as fases deste freebasing, da 

venda ao fumo, ocorriam com mais frequência na privacidade de residências e escritórios de 

usuários de classe média. Os preços eram altos, cerca de oitenta a cem dólares a grama. Os 

                                                           
315 Op. cit., p. 611. 
316 A face oculta da droga, p. 26. 
317 “The Crack Attack. Politics and Media in the CrackScare”, in Crack in America, p. 18. 

https://revistacult.uol.com.br/home/entre-o-ceu-de-watergate-e-o-inferno-de-jayson-blair/
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usuários ricos descobriam a intensa onda de consumo fumado da cocaína, bem como seus 

riscos, por vários anos antes que o termo "crack" fosse cunhado. Os basers, como eram 

chamados, haviam descoberto que esse modo de ingerir cocaína produzia uma sensação 

muito mais intensa e mais curta porque fornecia mais cocaína pura ao cérebro, muito mais 

direta e rapidamente do que cheirando. Mas mesmo com o crescimento acentuado deste 

consumo pesado de cocaína na forma básica, não houve nenhuma orgia de mídia, nem 

atenção política no final da década de 1970. Só na metade da década seguinte:  

“Em 1986, os políticos e a mídia se concentraram no crack - e o medo da droga 

começou - quando o consumo de cocaína se tornou visível entre um grupo 

"perigoso". O crack atraiu a atenção dos políticos e da mídia por causa de sua 

mobilidade descendente e maior visibilidade em ghettos e barrios. Os novos usuários 

eram uma classe social, raça e status diferentes. O crack era vendido em unidades 

menores, mais baratas, pré-cozidas, nas ruas do gueto, para compradores mais 

jovens e pobres, que já eram vistos como uma ameaça. ”318 

 Embora a droga fosse consumida em espaços privilegiados já no final dos anos 1970, 

a primeira menção na grande mídia acerca do crack é justamente uma matéria do Los 

Angeles Times em 25/11/1984, reportando o uso de cocaína em pedras que teria se 

disseminado em comunidades negras e latinas da cidade. O pânico do crack mostrou um 

intervalo significativo entre as estatísticas e o discurso alarmista da mídia e dos políticos, o 

que levou Reinarman e Levine a apontar que não se tratava propriamente de uma resposta 

racional para uma nova ameaça à saúde e ordem pública:  

“(...) a nova guerra contra as drogas não foi uma política eficaz ou sensata, mas os 

políticos a promoveram, no entanto, porque, entre outras razões, proporcionava um 

conveniente bode expiatório para uma pobreza duradoura e crescente319. 

 O pânico sobre o crack se mistura com os próprios instrumentos da guerra às drogas, 

que permeia os Estados Unidos desde o governo Nixon, sem solução de continuidade até os 

dias presentes320. A mídia só descobre (ou se incomoda com) o crack e sua gravidade quando 

ele penetra nas residências mais pobres e no cotidiano dos jovens negros e a partir daí 

promove uma cobertura absurdamente sensacionalista. Apontam Reinarman e Levine, 

informes das principais redes, na segunda metade dos anos 1980: A CBN promete levar o 

                                                           
318 Idem, p. 19. 
319 Ibid. 
320 “Nos Estados Unidos, essa estratégia orienta toda a produção legislativa em matéria criminal para a 

‘guerra contra as drogas’, recuperando do positivismo o caráter patológico do crime. Com o auxílio luxuoso 

da mídia e suas campanhas de alarme social, inculcaram as teorias do senso comum, ampliando o espectro 

punitivo, impondo penalidades mais severas, flexibilizando as garantias, mas, principalmente, fortalecendo o 

dogma da pena como solução por excelência para os conflitos humanos.” (BATISTA, Vera Malaguti, 

Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, p. 102) 



128 
 

espectador às ruas, à zona de guerra, para duas inéditas horas com o terror (48Hours in 

Crack Street); a NBC roda seu especial “O país da cocaína”, ressaltando o caráter de 

pandemia do crack na sociedade norte-americana; a Newseek aponta o crack como a história 

mais importante desde o Vietnã ou o Watergate, recheando o noticiário com expressões 

como praga ou epidemia.321 

 Com as manchetes mais presentes nos anos eleitorais -1987 teria sido assim um ano 

minguado para o pânico do crack- não surpreende a disputa entre republicanos e democratas 

para chegar primeiro às legislações draconianas que foram se formando [e em relação à qual, 

já tecemos considerações sobre os reflexos no Capítulo I, acerca dos modelos que estudaram 

o grande encarceramento]. E tampouco o fato de que o recrudescimento penal sobre as 

drogas tenha sido devidamente acompanhado de expressivos crescimentos das fatias do 

orçamento destinados às atividades anti-drogas, especialmente investimentos policiais e 

prisionais -escalada, no dizer de Cohen, principalmente representada pela maior inserção 

dos estratos federais na tutela das questões penais em um país tradicionalmente federalista 

como os Estados Unidos.  

As estatísticas, todavia, não acompanhavam nem de perto o frenesi da mídia322. Ao 

lado de uma manchete como o crack inundando o país, ou sendo ele a droga escolhida da 

América, as estatísticas apresentadas pelo NIDA (National Institute on Drug Abuse) 

revelavam exatamente o reverso: entre adolescentes de 12 a 17 anos, que haviam usado uma 

ou mais vezes cocaína no ano anterior, uma média que orbitava entre 2,7% (1974) a 0,6% 

(1993), com um pico de 4,2%, no começo da década de 1980323. À guisa de comparação, 

nestes mesmos anos de pico, o volume dos adolescentes que ingeriram álcool, pela mesma 

pesquisa, fora entre 45,2% a 51,7% e entre 19,4% e 20,7% dos usuários de maconha. Ou 

                                                           
321 Op. cit., p. 20. 
322 Como aponta Katherine Beckett, sobre a eficácia da mídia, são justamente “as questões e problemas sociais 

que recebem um alto grau de atenção nas notícias é que tem maior probabilidade de serem identificados como 

os de maior importância pelo público em geral”. Op. cit., p. 62.  
323 Op. cit, p. 29. Ainda HART, Carl: “O crack, por exemplo, nunca chegou a ser usado por mais de 5% dos 

adolescentes, grupo que apresenta maior risco de se viciar. O risco de vício é muito maior quando o uso de 

drogas tem início no começo da adolescência do que na idade adulta (...) O uso diário de crack – padrão que 

evidencia maior risco de vício- nunca chegou a afetar mais de 0,2% dos universitários do último ano...”, Op. 

cit., l. 304/5. Sobre o uso da expressão epidemia, sugerem Reinarman e Levine: “No entanto, muito mais 

pessoas consomem pesadamente tabaco e álcool do que usam cocaína de qualquer forma. Beber álcool e 

fumar mata muito mais pessoas do que todas as formas de cocaína e heroína combinadas. Portanto, 

"epidemia" seria mais apropriado para descrever o uso de tabaco e álcool.”, Op. cit., p. 34. 
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seja, não se confirmava a hipótese levantada por políticos e pela mídia, de que o país vivia a 

praga ou a epidemia do crack, seja pelo volume, seja pela rapidez de alastramento. 

 Recuperando os parâmetros anteriormente estudados acerca do pânico moral (que os 

autores se referem como crack scare), os fatos são coincidentes com a irrupção do pânico. 

A existência de uma campanha contra drogas em andamento, há mais de uma década, não 

descaracteriza a existência do pânico moral, antes marca o que aqui se disse acerca 

simultaneidade e sucessividade dos pânicos envolvendo uso e comércio de drogas.  

  As manchetes hiperbólicas vieram acompanhadas de plataformas políticas e rodeadas 

de empreendedores morais da proibição. Verdade que, embora existisse uma proximidade 

maior com a ideologia moral da nova direita (o reacionarismo que acompanhava o livre 

mercado e foi constatado desde logo por Stuart Hall, no contexto do Thatcherismo), neste 

jogo, esquerda e direita, conservadores e moderados, republicanos e democratas estiveram 

perfeitamente alinhados para recrudescer o direito penal com a guerra às drogas. Como já 

vimos anteriormente, importantes legislações foram inclusive objeto de aprovações em 

governos (e Congresso) democratas. 

 Nas balizas descritas por Cohen, houve um inventário dos fatos extraordinariamente 

alijado das estatísticas, em especial dos informes da mídia (overreporting) e a provocação 

proposital da sensação de que havia mais problemas em torno do crack e, portanto, era 

necessário –e urgente- tomar uma providência. A ideia de zona de guerra afirma com clareza 

a preparação para a formatação do folk devil (inimigos públicos, ameaças à paz social) e a 

cronologia da narrativa abriram o espaço perfeito à criação dos estereótipos. Michelle 

Alexander soube traduzir muito bem o tamanho das consequências que esses estereótipos 

desgarrados da realidade produziram à comunidade negra -veja-se que a maior vigilância e 

fiscalização sobre guetos e bairros ligados à comunidade negra, tal como explicitado em The 

New Jim Crow foi uma postura da polícia plenamente encadeada com a própria descrição 

dos fatos pela mídia. Afinal, a repressão parte da disseminação da droga em bairros pobres 

e negros e é lá, basicamente, que as polícias concentram suas diligências. 

 Para Mary Hall, a desproporção entre estatísticas e medo foi uma marca que 

notabiliza a repressão às drogas: 

“Desde meados da década de 1980, o alto nível de preocupação pública com o 

problema das drogas produziu duas importantes iniciativas federais, a criação de 

um novo escritório especial liderado por um "secretário antidrogas" federal e 

inúmeras campanhas antidrogas em todos os níveis do governo americano. Embora 
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o abuso de drogas tenha diminuído em relação às décadas anteriores em quase todas 

as medidas, o medo do público sobre drogas ilícitas e suas conseqüências continua 

a subir e é maior do que em qualquer outro momento da história recente.”324 

O noticiário, claramente desproporcional, apto a gerar uma sensibilização por 

intermédio das hipérboles e manchetes aterrorizadoras esteve presente. E, com o auxílio da 

alteração da legislação penal, uma adesão irrestrita dos membros do controle social, com as 

surpreendentes escalas do crescimento prisional. Como apontam Reinaman e Levine: 

“Durante o crack scare, a população prisional mais do que dobrou, fundamentalmente pelas 

prisões de usuários de drogas e pequenos vendedores. Isto deu ao Estados Unidos o mais 

alto índice de encarceramento no mundo”.325 

Mas quando se trata especificamente do pânico moral do crack, é importante ressaltar 

que não produziu apenas volumes expressivos de condenações que rechearam o sistema 

penitenciário norte-americano, mas foi responsável por uma das mais violentas 

discriminações raciais do sistema prisional. Isto se deu com a punição pelo crack em 

patamares comparativos com a cocaína em pó326, com apreensão de uma quantidade cem 

vezes menor, o que aprofundou ainda mais a extensa sobrerrepresentação de negros no 

sistema prisional norte-americano, considerando que o crack era mais consumido nos 

estratos mais pobres da sociedade327: em 1992, um em cada quatro jovens negros estava na 

prisão ou submetido a medidas penais (como a parole).328  

Como aponta Hart, 

“(...) esses dados demonstravam que as duas formas de cocaína tinham efeitos  

idênticos, e esses efeitos eram previsíveis: com o aumento das doses, crescem 

também os efeitos, trate-se de pressão arterial e batimentos cardíacos ou do 

potencial subjetivo de viciar e dar onda. As provas indicavam claramente que a 

proporção de cem para um exagerava os danos associados ao crack, e que a 

disparidade nas sentenças judiciais não se justificava cientificamente. Punir mais 

severamente os usuários de crack que os de cocaína em pó é equiparável a punir 

                                                           
324 Op. cit., p. 609. 
325 Op. cit., p. 42. 
326 “A lei não é neutra ao fazer a distinção entre cocaína e crack”, aponta Troy Duster, criticando a distinção 

de penas mínimas, entre 10 meses e 5 anos entre uma e outra. Op. cit., p. 265. 
327 O pedido de desculpas de Hillary Clinton aos eleitores negros na disputa das primárias, em 2016 pelos 

equívocos do governo de seu marido Bill Clinton (período de maior encarceramento negro) está reproduzido 

no documentário 13ª Emenda (Netflix) –até porque, como lembrou Hart, “a comissão propôs ao Congresso 

uma emenda às normas de sentença, no sentido de igualar as penalidades para crimes relacionados à cocaína 

em pó e ao crack. Com isso, a relação crack/cocaína em pó passaria de cem para um, a um para um. O 

Congresso aprovou, mas o presidente Bill Clinton promulgou uma lei vetando a emenda”. Op. cit, l. 4218. 

Obama assinou uma lei diminuindo a proporção para 18/1, em 03 de agosto de 2010. 
328 “The Crack Attack”, p. 42. 
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mais severamente os que são apanhados fumando maconha do que os que comem 

brownie sabor maconha.”329 

  Para Michelle Alexander, como vimos, não se trata de efeito colateral, mas da própria 

causa: a guerra às drogas não atinge os negros por derivação; é por atingir os negros mais 

fortemente que ela é justamente empreendida. Ou o próprio alerta contido no trabalho de 

Stuart Hall e seus colegas: a contenda da polícia com a comunidade negra é que determina 

a atenção ao mugging e não o contrário. 

Para Troy Duster a sobrerrepresentação dos presos em razão de drogas é inequívoca: 

apesar de constituírem cerca de 15% a 20% dos usuários de droga nos Estados Unidos, nas 

principais áreas urbanas constituem de metade a dois terços das pessoas que são presas com 

drogas330. Duster entende que há, sobretudo, duas razões para essa disparidade. Uma delas é 

a forma quase exclusiva de abordagem policial, o policiamento nas ruas, e não, por exemplo, 

dirigido a banqueiros que lavam o dinheiro do tráfico. A outra é que, de fato, acabou 

existindo uma maior inserção dos negros no underground economy justamente em razão do 

enorme fosso racial de empregabilidade que se formou na segunda metade do século XX. 

Em 1954, os níveis de desemprego eram similares entre negros e brancos; em 1984, já havia 

quatro vezes mais negros desempregados do que brancos. A transição dos empregos da 

indústria para o setor de serviços desprotegeu proporcionalmente muito mais os negros, seja 

pela exigência de níveis educacionais, seja pelo maior preconceito sobre os trabalhadores 

dos serviços331 (discriminação que no Brasil se mascarou pela boa aparência durante 

décadas).  

Voltando as manchetes enfocadas por Reinarman e Lavine, a concentração da notícia 

–e por conseguinte do medo por elas provocado- é insistentemente dirigida às ruas (a zona 

de guerra, as ruas do crack), o que por si só direciona profundamente as atenções, como 

impõe diretrizes ao próprio policiamento. A localização espacial da atenção da mídia, tal 

como a geografia da repressão, como se verá adiante, não é muito diferente no Brasil, que 

elege um palco de guerra (os morros cariocas) e uma zona de epidemia (cracolândia) como 

representações imagéticas do pânico moral.  

                                                           
329 Op. cit., l. 4205. Situação similar apurada na pesquisa realizada pelo psiquiatra Dartiu Xavier referida em 

STRANO, Rafael. Crack, p. 150: “A mesma pesquisa, ainda, revelou a ‘surpreendente’ constatação de que 

os danos causados pelo crack não eram maiores que aqueles causados pela cocaína”. 
330 Op. cit., p. 264. 
331 Idem, p. 261/2. 
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  Ainda, como mais tarde viria a apontar Goode, um dos indicativos do pânico moral 

é também a conduta dos políticos, quando propõem legislações que suspendem as rotineiras 

garantias constitucionais para o controle da ameaça em questão –como as no-knock warrants 

que vitaminaram a ação policial em relação ao tráfico de drogas nos Estados Unidos332, 

fragilizando a garantia da intimidade e privacidade. Na microfísica traçada por Cohen, 

compreende-se por inovação as alterações que surgem no controle social como respostas ao 

pânico moral. 

 O relato de Goode sobre o pânico moral do LSD na década anterior não é 

expressivamente diferente. A presença das hipérboles na mídia (“A maior ameaça que o país 

enfrenta atualmente”, “Mais perigosa que a guerra do Vietnã”), o sensacionalismo 

ultrapassando estatísticas, sobretudo em relação ao volume de usuários atingidos, as mentiras 

grosseiramente produzidas, em busca da consolidação da hostilidade (a instantaneidade do 

vício; a transformação do usuário em uma pessoa super-forte, não vulnerável às balas das 

polícias; a possibilidade de que os viciados arrancassem seus próprios olhos; o dano a 

cromossomos que se transmitiria aos bebês etc)333. Não muitas diferenças como se vê. 

 Reinarman e Levine também concluem como Cohen, quanto à desfuncionalidade do 

pânico: “Suspeitamos que estes drugs scares não funcionam muito bem para reduzir os 

problemas com drogas e que podem promover o comportamento que eles afirmam estar 

agindo para impedir”334. Entre as razões para essa conclusão, apontam a expressiva 

publicidade da droga –a ameaça de seus efeitos também funciona como uma propaganda de 

suas virtudes- e a preferência pela solução criminal, que relega para segundo plano a tutela 

da saúde (abrindo mão por exemplo das políticas de redução de danos) e despreza as 

precárias condições financeiras e de empregabilidade dos usuários e pequenos vendedores.  

 Para Duster, ademais, há uma forte evidência empírica que sugere que a inversão dos 

destinos da maconha e da cocaína ocorreu não apesar da triplicação do orçamento federal 

para a guerra às drogas, mas justamente por causa dela. Como já antevia Jock Young (The 

Drugtakers), a repressão e a vigilância teria feito o preço da maconha subir e acabou por 

dar lugar a uma droga de mais fácil transporte e com maior chance de ser escondida (menos 

                                                           
332 Permitindo o ingresso em residências com indícios de fabrico, tráfico ou consumo de drogas, sem “bater na 

porta” antes da diligência. The sociology of criminal law, p. 203. 
333 “Moral Panics and Disproporcionality: the case of LSD use in sixties”, in Deviant Behaviour, vol. 29, p. 

533-543. 
334 Op. cit., p. 44. 
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odor) além de mais barata, quando se popularizou a tecnologia da transformação da cocaína, 

com utilização do micro-ondas. Rosa del Olmo, a seu turno, aponta como a repressão à 

maconha também abriu espaço para estimular o consumo generalizado de heroína nos 

Estados Unidos.335 

 Considerando a dimensão dos problemas sociais e sanitários causados pelo álcool e 

pelo tabaco, muito superiores aos causados à sociedade pelo uso ou abuso das drogas ilegais, 

conclui Mary Hall que, a este propósito, as políticas do proibicionismo são efetivamente 

irracionais. Por outro lado, se levarmos em conta que esse processo: 

“(...) está associado ao controle social das minorias raciais e étnicas, devido aos 

períodos de rápida mudança ocasionados pelo fim da escravidão e pela massiva 

migração européia do final do século XIX. E que isso continua a ser o caso no atual 

período de rápida mudança social à medida que reestruturamos nossa sociedade em 

direção a um mundo pós-industrial. Visto como uma rede de controle social sobre 

as minorias raciais e étnicas, a política de drogas tem sido notavelmente racional e 

eficaz”336. 

 Por fim, o modelo de pânico moral se completa com a exaustão –cumprindo o 

requisito da volatilidade: ao final de 1992, o pânico moral do crack parecia consumido. 

Bilhões de dólares e centenas de milhares de jovens presos depois, o problema das drogas 

permanecia: políticos de ambos os partidos descobriram os limites da questão das drogas 

como arma política. Como ambos os partidos se firmaram na linha da dura repressão, 

tampouco havia tantas vantagens políticas a serem retiradas. A mídia foi reescrevendo a 

história e divulgando os seus pequenos segredos sujos, que ficaram ocultos no curso do 

frenesi (“Muitos usuários de crack não se tornaram viciados”; “o crack não destruiu toda 

uma geração”), e as notícias ficaram cada vez menos relevantes337. E, mais diretamente, a 

nota que tem caracterizado os pânicos que envolvem as drogas, a institucionalização: 

“Finalmente, o medo do crack podia recuar para o segundo plano, em parte porque 

havia sido institucionalizado. Entre 1986 e 1992, o Congresso aprovou e dois 

presidentes assinaram uma série de leis antidrogas cada vez mais duras. O 

financiamento federal antidrogas aumentou por sete anos sucessivos, e uma série de 

prisões e programas policiais foi estabelecida ou expandida. Todos os níveis de 

governo, de escolas a cidades, condados e estados, estabeleceram agências para 

alertar sobre problemas com crack e outras drogas. Organizações privadas 

                                                           
335 Op. cit., p. 39/53. 
336 Op. cit., p. 619. 
337 “Um dos primeiros estudos que focou a mídia e sua relação com o crack mostrou que reportagens 

publicadas em jornais americanos sobre a “epidemia de crack” eram sensacionalistas, sem embasamento 

científico e contribuíram para desviar o foco das autoridades de outros problemas sociais mais urgentes”, 

afirmam Moises Romanini e Adriane Roso, em referência ao trabalho de Hartman e Gollub (The social 

construction of the crack epidemic in the print media), no seu –“Midia e Crack”, in Psicologia: Ciência e 

Profissão, vol. 32 (1), p. 84. 
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multimilionárias, patrocinadas por empresas, como a Parceria para América Livre 

de Drogas, foram estabelecidas para continuar a cruzada”.338  

  

 

3.6-) Pânico moral no Brasil: casuística  

 

  

 A literatura brasileira não é pródiga em trabalhos sobre a casuística do pânico moral, 

ao menos não na mesma medida da preocupação da cultura anglo-saxônica, que vem 

discutindo o assunto com bastante frequência –e de onde partiram os primeiros e até hoje 

principais teóricos. Todavia, o espraiamento cada vez mais recorrente do populismo penal, 

do ingresso mais frequente da mídia e da classe política nas searas do direito penal, o campo 

de estudo é relativamente vasto. 

 Alguns trabalhos de nível acadêmico com maior ou menor intensidade abordam a 

relação entre situações de pânico moral e a resultante na alteração das leis ou do cotidiano 

dos agentes de controle, responsáveis pela investigação, julgamento ou execução das 

sentenças. Vale a pena apontá-los, inclusive pela diversidade metodológica de abordagens. 

 Vítimas invisíveis discutiu o pânico moral acerca do tráfico de pessoas para 

exploração sexual por uma perspectiva de gênero. A dissertação foi apresentada por Juliana 

Frei Cunha para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. Cunha mantém uma abordagem do pânico moral como instrumento ideológico e, 

embora não faça a referência direta, mergulha na perspectiva de Stuart Hall, seja ao entender 

que as cruzadas morais estão a serviço da classe dominante, disseminando valores, temas e 

discursos ou, ao menos, respondendo as demandas impostas pelo mercado, seja ao 

caracterizar a espiral de significação, para ampliar uma determinada preocupação, visando 

atingir o interesse de diversos segmentos da sociedade339. Tal como o modelo de Hall, o 

instrumento dessa espiral é a convergência, ou seja, o tráfico de pessoas correlacionado com 

a exploração de crianças e adolescentes, a prostituição, a imigração ilegal, o tráfico de drogas 

e a uma série de outras questões sociais. Nessa explicação, Cunha aponta as correlações 

                                                           
338 Idem, p. 43. 
339 Vítimas Invisíveis, p. 163. 
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praticadas pelos empreendedores morais como representantes das Igrejas, sobretudo ligando 

o tráfico de pessoas à uma condenação genérica da prostituição e o fornecimento de bebidas 

alcoólicas a crianças e adolescentes; ou mesmo de agentes públicos enfocando 

conjuntamente a repreensão ao tráfico internacional de pessoas com a desaprovação ao 

turismo sexual. O exagero da mídia, por sua vez, é apontado pela disseminação da 

informação de que aumentou a prostituição e exploração sexual infanto-juvenil durante a 

Copa de 2014, enquanto pesquisas estatísticas forneceram resultados contrários (no caso, 

Observatório da Prostituição, da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ). Ainda na 

linha de Hall, a autora situa o poder da mídia por intermédio das notícias publicadas com 

simplificações, e por consequência, com estereótipos e preconceito. O ponto central que 

move a pesquisa é justamente desvelar a ideologia que perpassa o pânico moral contra o 

tráfico de pessoas –e esta é, segundo a autora, o aproveitar-se das situações e a suposta tutela 

das vítimas para uma repulsa moral à prostituição e, de quebra, e atuação mais firme em face 

da imigração ilegal340. 

 Herbert Rodrigues, a seu turno, trabalha os conceitos de Sean Hier em sua tese de 

doutorado sobre a genealogia do processo de criminalização da pedofilia no Brasil341. A 

premissa é a de que o pânico moral seja uma “manifestação volátil (móvel, fluída e 

momentânea) de um projeto de regulação moral mais amplo, profundo e de longo prazo”. 

É neste sentido que se aponta que o pânico moral contribui para a definição (forma e 

conteúdo) de um programa concreto e que, apesar de todo o sensacionalismo (também 

exposto na tese), “é possível dizer que a mídia pode funcionar como elemento encorajador 

às famílias que realmente necessitam tratar desse e outros assuntos abertamente, apesar de 

toda a carga moralizante contida nas mensagens dos veículos de comunicação”. Mesmo 

essa inserção dentro da metodologia de pânico contida no projeto de regularização moral 

(conforme vimos no item 3.4 acima), o trabalho não deixa de assinalar a profunda distinção 

entre o sensacionalismo da mídia (a criação da sensação de que o número de casos de 

pedofilia está crescendo assustadoramente) e a verdade estatística. De outro lado, a 

configuração do pedófilo como um verdadeiro folk devil, no estrito sentido de Cohen, ou 

seja, de uma simbologia desfavorável sem qualquer ambiguidade, penetra ao longo do tempo 

nas decisões judiciais -o trabalho aponta o surgimento do termo pedofilia nas decisões, a 

partir do final de década de 1990. E, sobretudo, o destaque a um importante reflexo do pânico 

                                                           
340 Idem, p. 165. 
341 A Pedofilia e suas narrativas. 
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moral que se revelou no erro judiciário –e, por consequência, de mídia- da Escola Base. 

Neste sentido, o trabalho apresenta uma cronologia dos fatos que impõe algumas 

observações que podem ser úteis a nossa pesquisa: a-) a relevância que os próprios agentes 

do controle dão à mídia (no caso, a busca desenfreada da autoridade policial por fornecer à 

imprensa dados de um inquérito ainda inconcluso); b-) a penetração do pânico junto à 

decisão judicial, prisão provisória decretada pelo juiz, antes mesmo do resultado do laudo 

pericial –com a chegada do laudo pela inconclusividade às mãos da imprensa, é que a prisão 

teria sido revogada342.  

Essa trança dos operadores do direito com a mídia, que também fora reveladas nos 

estudos de Cohen e Hall, impede que se possa debitar os pânicos morais exclusivamente à 

imprensa. Stuart Hall apontava tanto o fato de que a mídia obtém suas informações 

essencialmente dos órgãos de poder (segundo ele para atender a uma demanda estratégica 

de rapidez e confiabilidade) e, por outro lado, juízes citavam como fontes o clamor que a 

mídia divulgava e que, depois, serviam para a própria mídia alimentar o pânico. 

O terceiro trabalho analisa essa ligação justiça-mídia de uma forma curiosamente 

mais intensa: a divulgação de que um suposto grupo com interesses criminosos (Serpente 

Negra) teria se infiltrado nas Comissões de Solidariedade de presos, instrumento de 

democratização recém-instalado nos presídios paulistas em meados da década de 1980, no 

contexto de redemocratização343. A denúncia do surgimento desta suposta organização 

criminosa foi efetuada à época pelo juiz-corregedor dos presídios e, constata o autor, o papel 

relevante da mídia de massa:  

“Nenhuma prova foi apresentada, mas os jornais seguiram apresentando denúncias 

com traços sensacionalistas, enaltecendo cada vez mais a periculosidade que as 

chamadas políticas de humanização representavam para a segurança pública e para 

a sociedade344.” 

                                                           
342 Como relata o autor: “Na manhã seguinte aos atos de depredação, dia 1º de abril, uma sexta-feira santa, 

os pais de outros alunos levantaram a suspeita de uso de drogas e de contaminação com o vírus da AIDS. Na 

sequência, o sigilo bancário dos seis suspeitos foi quebrado. As coisas aconteceram com tanta velocidade que 

‘os suspeitos começaram a semana acusados de abuso contra duas crianças e terminaram com sete acusações. 

Ainda teriam drogado as crianças e poderiam ter passado doenças venéreas e o HIV para elas (Ribeiro, 1995). 

Na segunda semana do caso, dia 5 de abril, o delegado Edélson Lemos se reuniu com os advogados dos 

acusados e exigiu a apresentação dos suspeitos, pois o juiz Galvão Bruno havia determinado a prisão de todos 

(...). No mesmo dia, chega às mãos da imprensa a cópia do laudo inconclusivo do IML (antes só havia um 

telex). Com isso, no dia 6 de abril, a imprensa passou a assumir uma postura crítica diante do trabalho do 

delegado Lemos por causa das provas frágeis apresentadas contra os acusados. E no dia 8 de abril, o juiz 

mandou soltar os dois presos.” Op. cit., p. 251. 
343Serpentes Negras, Pânico Moral e Políticas de Humanização dos Presídios em São Paulo (1983-1987). 

Gustavo Lucas Higa. Tese [Doutorado].  
344 Idem, p. 158. 
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 As consequências do pânico resultaram em decisões oficiais que suprimiram, 

alteraram e destituíram direitos, aumentando a instabilidade dos presídios e a revolta de 

grande parte dos presos: 

“As Serpentes assombraram as políticas de humanização. O discurso das Serpentes 

foi, e ainda hoje, é acionado quando se falava das Comissões de Solidariedade. 

Muitos desvios de conduta do preso como fugas e tentativas, brigas, assassinatos, 

reuniões etc, foram vistos como influenciados pelas Serpentes, durante a 

efervescência do caso e ainda por alguns anos depois345” 

  Curiosamente, segundo o relato do próprio autor, embora a denúncia tenha partido 

do juiz-corregedor, nunca foi possível ser confirmada e ainda que tenha sido veiculada por 

ele na mídia, em diversas entrevistas, tampouco foi possível ouvi-lo dentro da comissão 

parlamentar que se instaurou, justamente porque o assunto estaria abarcado pelo segredo na 

apuração no próprio tribunal. 

 A identificação mais aproximada da teoria de Cohen deu-se pelo estabelecimento de 

uma suposta organização criminosa como o folk devil da vez e, por intermédio desta 

produção, a exposição de um grave risco social e uma providência iminente –no caso, a 

desmontagem da democratização das relações na administração penitenciária, como uma 

consequência da legislação liberal recém aprovada (Lei de Execução Penal de 1984). A 

última coincidência é justamente a ineficácia da rotulação: as políticas de humanização 

cederam e, como se constatou, não houve melhoria para a segurança do sistema 

penitenciário, hoje quase todo ele entregue ao menos à cogestão das chamadas facções 

criminosas. Cohen poderia dizer que, enfim, o processo interacional se verificou a contento: 

os presos foram tratados como aqueles que se organizariam para tomar o controle dos 

presídios e, enfim, com a repressão (a resposta dos agentes de controle) se colocaram 

efetivamente no papel daqueles que se organizaram e assumiram o controle dos presídios. 

 Por fim, um exemplo extremamente recente, que é o do pânico moral da luta contra 

a corrupção que, de certa forma, tem produzido não apenas o abandono dos princípios 

clássicos e de estatura constitucional do direito e processo penal, como um questionamento 

acerca da conduta do Judiciário como poder e, enfim, do próprio equilíbrio entre poderes no 

contexto de uma criminalização da política em uma democracia extremamente frágil. 

 O trabalho a que se faz referência é Corrupção, Pânico Moral e Populismo Penal, 

apresentado como exigência para o Mestrado na Faculdade de Direito da FGV. Neste 

                                                           
345 Idem, p. 159. 
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trabalho, o autor Marcus Paulo Gebin correlaciona o pânico moral e o populismo penal aos 

projetos apresentados ao Congresso Nacional entre 2002 e 2012 e analisa o conteúdo de suas 

exposições de motivo, juntamente com relatos da mídia. A metodologia aqui é de Goode e 

Ben-Yehuda e a análise do preenchimento de seus requisitos do pânico moral: a-) a 

preocupação está presente, seja pela pesquisa de capas de revistas e manchetes de jornais, 

seja pela constatação dos Índices de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional 

–para o autor, a inclusão da corrupção nas pautas dos movimentos de Junho de 2013, 

iniciados contra o aumento de tarifas de transporte público, seria outro sinal indicativo das 

preocupações. A questão específica demanda um debate que foge dos limites deste trabalho, 

mas a existência da corrupção como preocupação não é propriamente uma aposta arriscada; 

b-) a hostilidade é ainda mais perceptível, tendo o corrupto se transformado em um folk devil 

com grande intensidade. O autor aponta a forma como a mídia demoniza, sobretudo 

servidores e agentes públicos, tendo sido os empresários preferencialmente poupados. Dos 

projetos, o autor extrai descrições da caracterização destes demônios: caráter ganancioso, 

mais vil dos criminosos, mostram desprezo pelo cidadão, estabelecendo a linha que delimita 

nós (o povo) e eles (os corruptos) –com todo o conteúdo de simplificação e estereótipos 

próprios do pânico moral; c-) o consenso: neste ponto, o autor trabalha não especificamente 

com o consenso social –do qual seria muito difícil extrair- mas o consenso das propostas 

apresentadas pelos próprios legisladores (e de quebra, o próprio anúncio de que propostas 

que buscaram responder aos movimentos de Junho como a resposta ao clamor popular); d-

) a desproporção, enfocada no sensacionalismo trazido, seja pela mídia, seja nas propostas, 

que correlacionam sem estatísticas precisas percentual do PIB prejudicado ou mesmo as 

contínuas referência às lacunas causadas em projetos sociais. As expressões empregadas nos 

projetos são autoexplicativas: destruição do país, miséria e fome, morte diária de milhares 

de pessoas. A proximidade temporal impede que se analise o quinto elemento, ou seja, a 

volatilidade. E talvez seja este o mais difícil de se encaixar no modelo, em especial na visão 

de Cohen: a crise permanente não pode ser traduzida em termos de pânico. Como o trabalho 

lida basicamente com os parâmetros de Goode e Ben-Yehuda, a volatilidade não é 

propriamente uma preocupação das mais rígidas.  

 Talvez a melhor expressão entre nós do pânico moral produzindo resultados nas 

agências de controle, e resultados dos mais expressivos, sobretudo para o agigantamento 

carcerário, tenha sido mesmo a criação e as sucessivas reformulações da Lei dos Crimes 

Hediondos, sempre antecedidas de intensas campanha de mídia, com o pretexto de crimes 
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com imensa repercussão –nesse ponto, há de se aquilatar o expressivo papel da mídia, 

sobretudo na criação das agendas e na estipulação dos temas que geram a comoção. A Lei 

dos Crimes Hediondos foi uma espécie de prenúncio da pujança do populismo penal que 

viria em seu cortejo e, de certa forma, um sepultamento precoce do minimalismo e 

garantismo que se desenhavam na Constituição de 1988. A LCH foi a representação 

condensada do movimento Lei e Ordem, realizando praticamente toda a sua pauta: penas 

mais rígidas, abandono da ressocialização (com a obrigação do cumprimento da pena em 

regime fechado integral), ampliação da prisão cautelar, vedação a indulto etc. Até os dias de 

hoje, mesmo em se considerando as aparas que o STF acabou fazendo na lei, continua não 

apenas como um divisor de águas como o objeto de desejo do legislador punitivista, mas 

como exemplo primaz da intensa influência das campanhas de mídia para a sua aprovação. 

Acompanhemos a narrativa do processo de sua aprovação, em concomitância com as notícias 

que vinham sendo divulgadas. 

 Para a mídia, utilizamos a recuperação de Corália Almeida Leite, na tese de 

Doutorado Memória, mídia e pensamento criminológico: enfoques em casos brasileiros 

(1988-2016). A autora seleciona notícias do final de 1989 até 1990, quando da aprovação da 

Lei dos Crimes Hediondos, com reportagens da revista semanal Veja (ed. Abril), enfocando 

os sequestros, com atenção aos casos de Abílio Diniz e Roberto Medina, pois:  

“(...) os sequestros destes dois empresários foram reiteradamente divulgados nos 

meios de mídia, de forma que o drama das vítimas e dos familiares foi publicado em 

âmbito nacional. Além disso, a estes sequestros passaram a ser relacionados outros 

casos de sequestro no país”. 

 Assim, a autora refere-se a capa da Veja de agosto de 1989: 

A imprensa e a onda de sequestros. 

“No Estado de São Paulo, os sequestros já estão 

ocorrendo a um ritmo de um por mês. Nos primeiros 

cinco anos da década, dez pessoas foram sequestradas 

no Rio de Janeiro, enquanto no mesmo Estado, só neste 

1989, houve também uma dezena de sequestros. Segundo 

avaliações policiais, esses números por si só 

impressionantes, não mostram de maneira nítida o 

crescimento da onda de sequestros. Para cada caso de 

sequestro que chega ao conhecimento da polícia, dois 

outros permanecem completamente nas sombras” 

 E em reportagens subsequentes: 

“Um país com medo: o número de sequestros aumenta 

nas grandes cidades brasileiras, assusta as famílias e 

deixa a polícia desnorteada” 
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 Na mesma reportagem, o alerta sobre as possíveis vítimas, entre elas:  

“O terceiro biótipo das vítimas de sequestro é o azarado. É aquele sujeito que se 

equilibra para pagar as contas no fim do mês, só se lembra que acontece sequestros 

quando assiste ao noticiário da TV, imagina que nunca irá passar por essa 

experiência nem pode contratar um guarda-costas, porque mal consegue honrar os 

salários da cozinheira”. 

 Enfim,  

“Bandidos, policiais, políticos e advogados se misturam para terminar o maior 

sequestro do Rio de Janeiro –a cidade em que o crime cada vez mais dá as cartas” 

“(....) os brasileiros puderam aprender que o Rio de Janeiro mudou muio –para 

transformar-se na maior tragédia brasileira do século XX” 

 Nestas passagens, não se vê apenas o overreporting e o exagero a que se referia 

Stanley Cohen: o medo que assusta o país –embora a projeção das vítimas fosse sobretudo 

de empresários; a contagem da cifra negra para triplicar o possível número de sequestros: 

para cada caso de sequestro que chega ao conhecimento da polícia, dois outros 

permanecem nas sombras, e a generalização sobre o crime na cidade (que cada vez mais dá 

as cartas) e sobre a vítima que faz até o leitor que se equilibra para pagar as contas do fim 

do mês, sentir-se ameaçado. 

 A ideia de que o fato é apenas a ponta de um iceberg, ou seja, que há muito por de 

trás dele: 

 “Um dos aspectos perversos dessa escalada criminosa reside nesse ponto. As 

polícias do mundo inteiro sabem que esse tipo de crime tem laços de parentesco com o 

tráfico de drogas....” –na exata linha daquilo que Stuart Hall denominou de convergência 

(juntando os pânicos referentes ao sequestro àqueles preexistente sobre traficantes de droga). 

O que é também perceptível, neste trecho da reportagem, já no ano de 1990: “O pagamento 

de 4 milhões de dólares encerra o sequestro de Medina, um emblema da promiscuidade 

entre bandidos, políticos e policiais no Rio de Janeiro”. 

 A criação dos folk devils é devidamente pintada com os estereótipos que formatam 

os símbolos sem ambiguidade: “A polícia carioca considera Maurinho um sádico psicopata, 

capaz das violências mais sanguinárias”. Mas, relembrava Cohen, que a imprensa não 

dedica a grande quantidade de tempo e espaço para a cobertura do crime, apenas como forma 

de amealhar atenção por intermédio do entretenimento, mas principalmente como diretriz 

normativa, para apontar o certo, o errado, e as fronteiras que não se devem ultrapassar. É o 

teor das reportagens trazidas com o trabalho de Leite: 
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“(...) é preciso combatê-lo [esse tipo de crime] em todas as oportunidades, é possível 

derrotá-lo em várias ocasiões, mas não se descobriu, ainda, a fórmula de eliminá-

lo por completo” 

“Com punição exemplar dos bandidos e uma lei rigorosa para impedir que as 

famílias pagassem os resgates, a Itália venceu a praga dos sequestros”. 

 É possível identificar a simplificação, na tarefa empreendida pela mídia (crimes 

graves exigem leis rigorosas) que significa a forma de tranquilizar o leitor, diante das 

soluções possíveis –dentro do processo analisado por Cohen, a ideia de que é preciso fazer 

alguma coisa. 

 No âmbito das etapas de reação, entre resgate e medicação, ainda no modelo Cohen, 

percebe-se a tônica da difusão -o sequestro não é apenas um fato dos grandes centros, mas 

de todo o país; não apenas dos grandes empresários, mas da classe média que se equilibra 

nas contas- até chegar, nas atitudes dos agentes do controle social com aquilo que Cohen 

descreveu como inovação. No caso concreto, isto resultou na edição da Lei dos Crimes 

Hediondos e, nesta, não se restringiu ao aumento de penas (o que representaria a escalada, 

no modelo Cohen), mas outros instrumentos, como a pena a ser cumprida integralmente em 

regime fechado, a proibição de indultos e liberdade provisória.  

Com o apoio de Alberto Silva Franco, analisamos o outro lado do pânico moral, o 

resultado provocado pelas agências de controle: 

“O nível de influência coercitiva, exercida pela mídia, em relação a determinados 

delitos, pode ser mensurado através das intervenções dos deputados Plínio de 

Arruda Sampaio e Roberto Jefferson, nos debates a respeito do Projeto de Lei 

Sustitutivo (projeto 5405/90). O primeiro, após acentuar a responsabilidade de 

todos ‘perante a opinião pública, de votar rapidamente uma lei que agrave a 

punição dos crimes de sequestro para extorsão de dinheiro’, admitiu aprovar, de 

imediato, o projeto, se se limitasse ao referido delito.  No entanto, como outros 

delitos estavam incluídos, propôs que outra matéria fosse examinada e, dentro de 

uma hora, poderia o projeto ser novamente lido, com calma e votado. Não se 

aventurou, no entanto, o deputado Plínio de Arruda Sampaio a requerer o 

adiamento da votação, alegando: ‘Tenho todo o interesse em votar a proposição, 

mas não quero fazê-lo sob a ameaça de hoje à noite, na TV Globo, ser acusado de 

estar a favor do sequestro. Isso certamente acontecerá, se eu pedir o adiamento da 

votação. Todos me conhecem e sabem que não sou a favor disso”346.   

 Mas a negociação política prosseguia: 

“Já o Deputado Roberto Jefferson transmitiu a tese do líder do PSDB, deputado 

Euclides Scalco, no sentido de que o crime de extorsão mediante sequestro é um 

crime hediondo e agrava as famílias mais abastadas: ‘Há um clamor nacional em 

relação ao latrocínio. O estupro com lesão corporal, ou seguido de morte, tem tido 

                                                           
346 Crime Hediondos, p. 96/7. 
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enfoque muito relaxado por parte do Código Penal e da própria execução penal. 

Como o Congresso Nacional, de repente, vota uma lei somente relativa à extorsão 

mediante sequestro, se ela importará apenas em proteção à camada mais rica da 

população? Houve um acordo entre todos os líderes no sentido de definirmos não 

apenas os crimes hediondos, como o latrocínio, o estupro com lesão corporal e o 

seguido com morte, o atentado violento ao pudor que é uma forma de estupro, a 

relação sexual diversa da conjunção carnal, o envenenamento de água potável, de 

alimentos, de medicamentos, o genocídio, a tortura, o terrorismo, o tráfico de 

entorpecentes e drogas afins”. Por isso, as lideranças de todos os partidos 

‘resolveram que fariam uma legislação mais ampla, que cotejasse os crimes 

hediondos, não apenas a extorsão mediante sequestro, que seria dar proteção 

somente à camada mais rica da população brasileira’. Nesse clima emocional, em 

que os mecanismos da pressão, e em especial os da mídia, atuavam sem peias, não 

poderia realmente causar espécie a aprovação de um texto legislativo, tão inçado 

de impropriedades e tão rico de contradições e de conceitos penais levianos.”347 

 Seria injusto conceber que apenas políticos demagogos tenham sido responsáveis por 

tamanho estrago, por não terem cedido à pressão da mídia. De se observar que o primeiro 

projeto em questão havia sido elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e as razões que o encabeçavam foram subscritas pelo professor Damásio 

Evangelista de Jesus, em termos não muito distintos do que já se referiu: 

“(...) a criminalidade, principalmente, a violenta, tinha o seu momento histórico de 

intenso crescimento, aproveitando-se de uma legislação penal excessivamente 

liberal. Surgiram duas novas damas do direito criminal brasileiro: justiça morosa e 

legislação liberal, criando a certeza da impunidade (...) A criminalidade violenta 

não diminuiu. Ao contrário, os índices atuais são alarmantes. Uma onda de roubos, 

estupros, homicídios, extorsões mediante sequestro etc. vem intranquilizando a 

nossa população e criando um clima de pânico geral. Urge que se faça alguma coisa 

no plano legislativo com o fim de reduzir a prática delituosa, protegendo os 

interesses mais importantes da vida social com uma resposta penal mais severa, um 

dos meios de controle deste tipo de criminalidade.”348 

 Os tópicos finais do modelo de Cohen estão também preenchidos: a-) os agentes de 

controle (no caso, os parlamentares, com auxílio dos juristas) decidem com base nas crenças 

generalizadas assim formadas, em meio a distorções e exageros; b-) os pânicos morais 

resultam, sobretudo, no incremento dos mecanismos de controle (no caso, a Lei dos Crimes 

Hediondos e as proibições draconianas que estipulou); c-) o fracasso contumaz das respostas 

assim procedidas. 

 Se a elaboração da Lei dos Crimes Hediondos pôde ser entendida segundo o modelo 

Cohen, no atendimento das etapas do processo por ele desenhado, o mecanismo com que se 

desenvolve a dinâmica dos pânicos morais sucessivos, com os aditamentos sequenciais da 

                                                           
347 Ibid. 
348 Idem, p. 93. 
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Lei dos Crimes Hediondos, talvez seja melhor compreendido com a chave de leitura proposta 

por Stuart Hall.  

O pânico, no caso, esteve longe de ser um ato isolado, que desaparece nas brumas 

após o adimplemento dos objetivos da cruzada moral. A pressão não se esgota na elaboração 

da lei e continua no que vem a seguir, sem nunca, todavia, se completar. Na verdade, a Lei 

dos Crimes Hediondos não é apenas um pânico moral que deu certo; é o ponto de partida 

para outra forma de racionalidade do sistema penal, racionalidade totalmente refratária, aliás, 

ao consenso que havia sido pactuado dezoito meses antes na promulgação da nova 

Constituição da República. Nestas condições, as ideias de espiral de significação e novo 

patamar de hegemonia adquirem extraordinária relevância para a análise. 

 A espiral de significação, consoante Hall e colegas, é realizada por intermédio de 

dois principais mecanismos: a convergência e o estabelecimento de novos limites.  

  Do primeiro, a noção clara de que não existe apenas um perigo do qual a sociedade 

deve se proteger: extorsão mediante sequestro tem ligações profundas com o tráfico de 

drogas e este com organizações criminosas e práticas dos mais variados crimes. A ideia de 

convergência, de que o pânico agrega outros perigos, além daquele que parece ser o 

iminente. O fundamento é de que este perigo não está só e representa o fio de uma rede que 

está se tecendo contra os interesses da sociedade, que, portanto, necessita de contínua 

proteção. Isso será ainda mais visível analisando a sequência das leis que foram sendo 

criadas para engrossar o rol dos crimes hediondos.  

  A barreira dos crimes hediondos, por sua vez, representa um limite ultrapassado na 

sistemática de Stuart Hall, apresentada acima: “Quanto mais alto um evento puder ser 

colocado na hierarquia dos limites, maior será sua ameaça à ordem social, e mais dura e 

mais automática a resposta coerciva.” Trata-se, portanto, da ideia de extrema violência, que 

justifica a alteração da racionalidade –fundada sobretudo no castigo, no abandono da 

ressocialização, e no trato do criminoso como uma figura nociva a que se necessita afastar 

ao máximo da sociedade, se necessário com a criação de novos mecanismos. 

 Da mesma forma, as explicações de matiz ideológico de Hall acerca da retomada da 

hegemonia após uma crise do capitalismo têm mais força para explicar porque ela se instaura 

a partir do final dos anos 1970 nas democracias ocidentais e apenas nos anos 1990 na 

América Latina. As peculiaridades do desenvolvimento histórico e dos momentos políticos 
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vivenciados pelo país justificam esse reflexo em retardo do movimento do capital349: a fúria 

neoliberal se apresenta entre nós, sobretudo nos anos que se seguiram à promulgação da 

nova Constituição e, com mais força, durante os anos 1990. E é, coincidentemente, quando 

se dá a incorporação com mais vigor dos predicados do Movimento Lei e Ordem.  

 Voltando à Lei dos Crimes Hediondos, as reformas subsequentes, que representaram 

aditamentos à lei também foram precedidos de campanhas populares, a mais famosa a que 

foi movida pela novelista Glória Perez, em busca da introdução do homicídio qualificado 

entre o rol dos crimes hediondos, como marca ou memória do crime a que foi vítima sua 

filha Daniela Perez, atriz da novela que escrevera e era acompanhada em milhões de 

residências nas noites brasileiras.  

 O trabalho de Corália Leite também se debruçou sobre manchetes e notícias da época: 

  “Glória Perez lança campanha para mudar a lei” 

“Escritora e atores globais buscam assinaturas em São Paulo para projeto sobre 

crimes “premeditados e bárbaros”. A escritora Gloria Perez, mãe da atriz Daniela 

Perez, assassinada em dezembro passado, acredita que já tenham sido colhidas 

cerca de 500 mil assinaturas para o abaixo assinado que pretende apesentar como 

emenda popular ao Congresso Nacional. O abaixo-assinado propõe modificações 

imediatas na legislação penal a fim de que “em crimes premeditados, cruéis e 

bárbaros” não sejam concedidos benefícios que diminuam as penas dos 

condenados” (Folha de S. Paulo, 1993). 

 

  “Pedras e ovos na delegacia” 

(...) Guilherme de Pádua saiu do carro de cabeça baixa, no meio dos policiais. Na 

confusão, a multidão, que esperava sua chegada, jogou ovos, pedras e areia em 

Guilherme. Após a entrada do ator a delegacia, a multidão começou a gritar por 

justiça e fazer uma pequena manifestação” (Jornal do Brasil, 1993) 

“Marido pede pena máxima para assassino” (Artigo, Fernando Molica) 

  “Ação popular exige que Pádua pague advogado” (Folha de S. Paulo, 1993) 

 A descrição do evento trágico contou, inclusive, com a caracterização de uma 

cerimônia de magia negra –observando a ideia de fortalecer a repulsa por intermédio de 

agregar outras condições negativas, para a perfeita caracterização do folk devil: 

“No matagal, já preparado para o ritual macabro, Guilherme e Paula golpearam 

Daniela com 16 tesouradas (...) Há prova do ritual de magia negra”(Manchete, 

1993) 

“Tatuagem no pênis é incomum. (...)“É consenso entre os principais tatuadores de 

São Paulo, que tatuar os órgãos sexuais, além de ser extremamente doloroso, é um 

                                                           
349 A correlação entre a carência das estruturas políticas e os retardos do desenvolvimento econômico é 

lembrado por Stuart Hall et al tendo em consideração a análise de Marx em O Dezoito Brumário de Luis 

Bonaparte acerca da solução bonapartista e a influência do “contraditório desenvolvimento do modo de 

produção francês”. Policing the Crisis, p. 198. 
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pedido incomum(...) Tuca Tattoo, da Polaco Tatuagem de São Paulo, diz que tatuar 

o pênis é coisa de sadomasoquista....” (Folha, 1993). 

 A campanha de demonização e, por intermédio dela, de recrudescimento penal, 

revigorou o debate recorrente sobre pena de morte, em especial pelo ingresso de dois 

interlocutores privilegiados: 

 Primeiro, a Rede Globo: 

  “Globo brinca com a morte. 

“A pena de morte pegou. A Rede Globo caiu de cabeça na campanha do jornal “O 

Globo”. Deu manchete no Jornal Nacional e armou toda uma cobertura para 

envolver o noticiário. Quem assistia o maior telejornal do país, ontem à noite, quer 

mais é a morte. A cobertura foi cuidadosa. Começou com o caso Daniela Perez (...) 

Seguiu com o caso Miriam Brandão350 (...) Terminou com a gangue da moto: os 

bandidos fugiram da prisão. No meio, a pena de morte. Só ela vai evitar que os 

bárbaros assassinos de Daniela e Miriam continuem com a vida mansa. Só ela vai 

evitar que os bárbaros assassinos fujam com facilidade da prisão....” (Nelson de Sá, 

Folha de S. Paulo, 1993) 

   

“Marinho apoia a pena de morte” 

“O jornalista e empresário Roberto Marinho, 88, presidente das Organizações 

Globo, disse ontem à Folha que o editorial de “O Globo” defendendo a pena de 

morte, publicado no sábado ‘refletiu a indignação popular”, com o assassinato da 

menina Miriam Brandão de cinco anos, por seus sequestradores. Para Roberto 

Marinho, a aplicação da pena de morte ‘teve um efeito formidável’ nos Estados 

Unidos....” (Folha de S. Paulo, 1993). 

 

 E, na sequência, mais cauteloso, embora legitimando um debate que é simplesmente 

vedado pela Constituição Federal, nada menos do que o próprio presidente da República: 

“Itamar se diz contra a pena de morte, mas quer debate” (Folha de S. Paulo, 1993) 

“Itamar quer estudo sobre a pena de morte. Presidente pretende motivar a decisão 

através de uma comissão de justiça” (Jornal do Brasil, 1993) 

  

                                                           

350 O sequestro seguido de morte de Miriam Brandão aconteceu, em Minas Gerais, pouco menos de uma 

semana antes do homicídio de Daniela Perez e, embora não tenha tido a mesma visibilidade da morte da atriz, 

a própria magistrada responsável por decidir o livramento condicional dezessete anos depois, inseriu no 

despacho que determinou a realização de um exame criminológico que: “o crime ainda é lembrado pelos anais 

do jornalismo e das discussões acadêmicas como um dos que mais horrorizaram o cenário nacional”. 

“Assassino que chocou a capital em 1992 está próximo da liberdade”, disponível em 

<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/09/02/interna_gerais,248406/assassino-que-chocou-a-

capital-em-1992-esta-proximo-da-liberdade.shtml>. 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/09/02/interna_gerais,248406/assassino-que-chocou-a-capital-em-1992-esta-proximo-da-liberdade.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/09/02/interna_gerais,248406/assassino-que-chocou-a-capital-em-1992-esta-proximo-da-liberdade.shtml
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A Lei 8930/94 inseriu o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de 

extermínio, ainda que cometido por um só agente e o homicídio qualificado (art. 121, §2º, 

incisos I, II, III, IV e V) no rol dos crimes considerados hediondos. A pena de morte nunca 

passou de uma sombra no espaço civilizatório, diante da expressa vedação constitucional 

nas cláusulas pétreas.  

Algo similar ocorreu com a questão da adulteração de medicamentos, a partir do 

escândalo da pílula de farinha, que desaguou em outra alteração da Lei dos Crimes 

Hediondos (a Lei 9695/98)351. E não faltam propostas para a inserção de outras medidas na 

Lei dos Crimes Hediondos, a demonstrar que, efetivamente, a lei mudou a racionalidade do 

sistema e o próprio padrão de exigência social. Já não basta simplesmente criminalizar –só 

tornando hediondo que o bem jurídico será efetivamente um objeto de tutela. 

 O protótipo dos pânicos em sequências, a espetacularização dos crimes, as 

campanhas de mídia, a adesão imediata dos políticos, marcou a formatação das diversas 

etapas dos crimes hediondos e de quebra impulsionou o encarceramento a partir da própria 

consideração do tráfico de drogas como um delito equiparado –e desta forma, receptor de 

todas as suas nefastas características. Como veremos nas decisões em sequência, essa 

consideração tem sido o principal fundamento de resistência dos juízes às oportunidades de 

despenalização inseridas na Lei de Drogas ou mesmo por decisões do STF (como a aplicação 

do privilégio, a fixação de regime diverso do fechado e a substituição por pena restritiva de 

direitos). Ou seja, embora nos pânicos morais aqui retratados, tenha se firmado a 

responsabilidade no governo e legisladores como os agentes do controle social suscetíveis à 

sensibilização e à decisão com base nas crenças generalizadas, esse papel também é 

assumido pelos juízes. 

 Algumas questões que por aqui passaram serão, pois, de extrema valia para a análise 

das sentenças: a-) a consideração do tipo em julgamento (o tráfico de drogas enquanto perigo 

real e imediato e o traficante como estereótipo do folk devil) é muito mais relevante do que 

                                                           
351 A notícia do Jornal Folha de S. Paulo (edição de 01/07/98) que segue mostra a urgência da votação do 

projeto, cerca de quinze dias depois de a descoberta das “pílulas de farinha” ter ganho destaque no Jornal 

Nacional: “Falsificar remédio será crime hediondo. O Senado aprovou ontem projeto de lei que torna crime 

hediondo a falsificação de remédios. Também serão tratados como crime hediondo a falsificação de 

cosméticos e alimentos, incluindo bebidas, com ou sem teor alcoólico. O projeto foi votado em caráter 

urgentíssimo e vai à sanção presidencial. O ministro da Saúde, José Serra, foi ontem ao Senado pedir urgência 

na votação. O assunto ganhou destaque com o caso das pílulas anticoncepcionais Microvlar. Um lote das 

pílulas continha farinha no lugar de hormônio (...) Todo o processo de votação do projeto no Senado foi 

acelerado, porque a Casa entra em recesso no final desta semana.”, disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff01079819.htm>.   

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff01079819.htm
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o próprio fato apurado ou o réu em questão. Um dos pontos de abordagem dos resultados da 

pesquisa é justamente medir o alcance desta generalização e a eventual resistência a uma 

análise calcada em elementos subjetivos; b-) as conclusões que se consolidam muito mais 

por intermédio das abordagens da mídia ou do senso comum, do que propriamente calcado 

em estatísticas ou dados científicos devidamente demonstrados, reflexo da sensibilização 

provocada pelo pânico moral; c-) o espírito da providência imediata, de algo que deve ser 

feito com urgência e de uma assunção política de responsabilidade em resolver mazelas 

sociais.  

 Embora, como já referido, o centro das preocupações dos estudos mencionados tem 

sido mais o reflexo do pânico moral sobre os agentes do controle social, mas especificamente 

no campo da repressão e produção legislativa. Na seara do Judiciário, receptor das mudanças 

realizadas tanto nos esforços de policiamento, quanto das leis produzidas, os reflexos se 

estendem ao longo do tempo, sendo que a volatilidade já não é um critério tão preciso para 

a sua identificação. Isto significa dizer, com a sistemática da atuação jurisdicional brasileira 

–diversa, por exemplo, da anglo-saxônica, quanto aos mecanismos de investigação e acordo- 

pode postergar no tempo a incidência dos reflexos do pânico moral, tanto mais quando estes 

ficam impregnados na jurisprudência. A questão judicial fornece, assim, uma dinâmica 

própria para a volatilidade, o que significa dizer que padrões alcançados no olho do pânico 

moral podem simplesmente ser repetidos indefinidamente, como reflexos que pairam mesmo 

além do pânico. 

 Como os costumeiros exemplos de pânico moral já demonstraram no curso da 

história, inclusive pela casuísta aqui citada, também a Lei dos Crimes Hediondos não causou 

o efeito supostamente pretendido, tendo havido estagnação ou até aumento de crimes como 

a extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas após a edição da lei –sem contar com os 

efeitos criminógenos que o grande encarceramento trouxe consigo, entre eles, a criação e 

fortalecimento das chamadas facções criminosas, que acabaram resultando, como nos 

demais pânicos morais, em profecias autorrealizáveis. Ainda que não seja uma esperada 

reação com base nas respostas do labelling approach, o etiquetamento como estímulo ao 

cumprimento do papel a si designado, o estigma tem um importante papel de estímulo: seja 

porque o usuário se afasta do sistema de saúde, com medo de ser tragado pelo sistema penal; 

seja pelo fato de o sistema penal tragar, por si só, o vendedor da droga, colocando-o muito 

mais próximo de pessoas com quem poderá obter, inclusive, melhores colocações ao sair da 
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prisão. Tal como a repressão dos hediondos de uma maneira geral, a guerra às drogas tem se 

mostrado um verdadeiro fogo amigo. 

 Resta, pois, ainda neste capítulo, analisar mesmo que brevemente as circunstâncias 

nacionais que envolveram a importação a guerra às drogas e sua vinculação com a 

sistemática geral do pânico moral.     

 

 

3.6.1-) Pânico moral e drogas no Brasil 

 

 

 Luis Carlos Valois em exaustivo estudo sobre o Direito Penal da Guerra às Drogas 

aponta o extenso legado norte-americano na política e mesmo na polícia de combate às 

drogas em solo brasileiro. Não faltaram capacitação, treinamento e uma dose não escassa de 

submissão. À política calcada na produção do medo que importávamos, aliamos a própria 

estrutura militarizada da sociedade, com o golpe de 1964, também este sob instigação e 

auxílio dos Estados Unidos. O suporte militar e o reforço do policiamento de drogas, 

portanto, se imbricaram na mesma lógica: “O medo foi a principal arma da ditadura como 

é da política e drogas”.352 

  A mesma equiparação faz em relação ao papel do Judiciário, ainda que sem uma 

análise empírica mais aprofundada, eis que se dirigiu, sobretudo, ao estudo de inquéritos e 

prisões em flagrante, com fundamento no prestígio que os próprios juízes costumam conferir 

à palavra dos policiais: 

“Se o Judiciário herdou do período militar a tendência a olhar para o lado quando 

defrontado com casos de tortura ou se tal postura é natural de um poder 

eminentemente enraizado na elite de nossa sociedade, não cabe aqui a investigação, 

embora as duas hipóteses não sejam excludentes. O que interessa é que vinte e um 

anos de manutenção de uma postura indiferente às mortes e às violências físicas 

perpetradas pelo aparato governamental não deixaram, com efeito, o Judiciário 

imune”353 

                                                           
352 Op. cit, p. 349. 
353 Op. cit., p. 346/7. 
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 Já Salo de Carvalho identifica a absorção dos conceitos da Segurança Nacional, com 

a emergência do golpe e assim do regime militar, como fundamento e estrutura do modelo 

repressivo no que tange à concepção e formação das agências responsáveis pela Segurança 

Pública, mas não propriamente na concepção ideológica da legislação. Esta, segundo a 

perspectiva histórica que desenvolve em A Política Criminal de Drogas no Brasil, segue, 

sobretudo, um modelo internacionalizado de controle354. Desde a edição do DL 891, de 1938, 

subsequente à Convenção de Genebra de 1936, e posteriormente no art. 281, do Código 

Penal de 1940 que, conformando a mesma penalidade para traficante e usuário, abrira 

brechas na aplicação diante da jurisprudência do próprio STF, contrária à aplicação da pena 

ao consumidor.  

 A década de 1960 teria inserido o uso da droga nos movimentos de contestação, 

gerando pânicos que ajudariam a consolidar o movimento Lei e Ordem. A própria 

Convenção Única sobre Entorpecentes, destaca Carvalho, está lançada sobre esse signo: 

“grave mal para o indivíduo”, “perigo social e econômico para a humanidade”  “combate 

a esse mal que exige ação conjunta e universal”355. 

 Mas é a partir da Lei 6368/76, dentro do regime militar mas sob a ideologia da defesa 

social, que se consolida a distinção de tratamento, entre as figuras, ainda estereotipadas, da 

dependência (discurso médico) e da traficância (discurso jurídico). Rosa del Olmo, no já 

clássico A face oculta da droga, vai explicar como essa divisão de um discurso médico-

jurídico é uma consequência da realidade norte-americana, quando da difusão do consumo 

de drogas ilícitas chega à classe média branca356. 

 A concentração da reprovação maior na figura do traficante é o que justificaria, 

continua Carvalho, o expressivo aumento de pena em relação às leis anteriores (do mínimo 

de um ao mínimo de três anos de reclusão). Como veríamos mais tarde, a Lei 11.343/06 

enfocou uma segunda capa de distinções, ao desprisionalizar a figura do usuário –embora 

mantendo-o equivocadamente no sistema penal, excluindo tão-somente penas privativas de 

liberdade que já eram pouco aplicadas no regime da lei anterior; de outro lado, estabeleceu 

uma distinção de níveis de traficância, elevando a pena-base, mas abrindo espaço para uma 

                                                           
354 A Política Criminal de Drogas no Brasil, p. 33. 
355 Idem, p. 24. 
356 Op. cit., p. 34. 
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figura privilegiada, para o caso de traficantes primários e sem vinculação com organizações 

criminosas.  

 Não obstante, portanto, a importação norte-americana das políticas, ou das 

estratégias e práticas de repressão aderindo-se à estrutura militarizada, anota Carvalho a 

pouca atenção para a realidade dos próprios países marginais: 

“(...) enquanto as principais drogas nos anos setenta eram a cocaína e a heroína 

nos Estados Unidos e na Europa, a maconha era a droga de eleição para consumo 

nos países latinos. Desta forma, a importação do modelo em nada condizia com o 

padrão e o perfil do consumidor latino-americano. Igualmente, os programas, tanto 

repressivos quanto preventivos e de tratamento, eram totalmente obsoletos nesta 

avaliação empírica357”. 

 É para o que se atentara também Rosa del Olmo, quando da adoção do discurso 

médico-jurídico: 

“Se o que se pretendia nos Estados Unidos com esta separação entre o delinquente 

e doente era aliviar o consumidor da pena de prisão, nos países periféricos, sem os 

serviços de assistência para tratamento dos países do centro, o consumidor se 

converteria em inimputável penalmente. Na prática significou que o consumidor era 

privado de liberdade e da capacidade de escolha ou vontade, e portanto, sujeito a 

um controle muito mais forte.358” 

 E acrescenta, trazendo um exemplo de seu país, que é muito adequado a nosso 

tratamento jurídico: “a reforma do artigo 367, do Código Penal venezuelano em 1965 e nele 

a falta de precisão na definição entre posse e consumo, que deu lugar a múltiplas sentenças 

condenatórias à prisão de possíveis consumidores”359. 

E enquanto os Estados Unidos puderam criar, na figura dos exportadores da droga, 

um inimigo externo, os países da América Latina se contentaram com a reprodução de 

dinâmicas regressivas contra o inimigo interno, com a demonização da figura do traficante. 

A demonização foi de tal monta que gerou, entre seus subprodutos, a enorme resistência 

política e jurídica ao estabelecimento e aplicação de medidas desencarcerizadoras ao 

pequeno traficante. De outro lado, a despeito da situação de vítima, o usuário nunca deixou 

de receber uma reprovação moral e contra ele também se dirige a demonização para o seu 

bem, inclusive nos tempos recentes com a reintrodução no debate, e na ação político-jurídica, 

da ideia de internação compulsória. 

                                                           
357 Op. cit., p. 35. 
358 Op. cit., p. 38. 
359 Idem. 
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 Do que se depreende de tais movimentos, seja o que estimula a internar usuários, seja 

o que persiste em encarcerar vendedores, a demonização tem uma parcela expressiva na 

formatação das subjetividades que executam tais medidas –nas expressões de Stanley Cohen, 

as crenças generalizadas que pautam os agentes do controle social, por intermédios dos 

processos de pânico moral, sobretudo pela contundente ação da grande mídia.  

 Embora a literatura nacional não tenha propriamente um estudo dedicado a análise 

de pânico moral das drogas, nos moldes do trabalho de Stanley Cohen, que aborda a 

dinâmica do processo inteiro, enfocando tanto a ação da mídia, quanto a dos operadores do 

direito, nos valemos aqui de estudos no âmbito da saúde púbica e comunicação, que 

abordaram, sobretudo, o papel da mídia na caracterização do uso e comércio de drogas 

ilícitas como fenômeno epidemiológico bifronte, na saúde e na segurança, na construção dos 

estereótipos do criminoso e do dependente.  

Como se verá, os estudos têm abordagens em relações temporais distintas, embora 

posteriores à década de 1990 –até porque, como relata Romanini e Roso, autores do primeiro 

estudo mencionado, “a história do crack no Brasil seguiu uma trajetória semelhante a dos 

Estados Unidos, porém com um atraso de aproximadamente dez anos360”. A persistência da 

pressão midiática, ao longo dos anos, só vem a demonstrar a sucessividade e aglutinação dos 

pânicos morais. 

 O estudo de Romanini e Roso, da Universidade Federal de Santa Maria, se concentra 

em uma análise de artigos do Jornal Zero Hora (RS), de Julho de 2008, que formaram a série 

“A epidemia do crack”. O objetivo do trabalho era desvelar as estratégias ideológicas 

subjacentes nas reportagens, no âmbito do campo de estudo da midiatização da cultura. O 

ponto de partida é justamente a constatação de que a questão do uso do crack entra na pauta 

de discussões de saúde e segurança, principalmente por intermédio dos meios de 

comunicação: “o uso inadequado de substâncias psicoativas tem sido apresentado como 

uma grave ameaça à saúde de inúmeros brasileiros e relacionado à elevação dos índices de 

violência e criminalidade”361. 

 Na série, apontam os autores, o crack é apresentado quase como um ser, que invade 

os lares para destruir as famílias. As definições do crack se situam no âmbito dos exageros 

que constroem, como delineava Cohen, as crenças generalizadas: a droga que escraviza, que 

                                                           
360 Op. cit., p. 84. 
361 Ibid. 
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zomba das esperanças de recuperação, que corrói famílias, que mata mais do que qualquer 

outra droga e que afunda dependentes na degradação moral. Os usuários são tratados como 

sujeitos passivos, que nada podem fazer diante da ameaça da doença -pelas reportagens, 

afirmam, parece que não é o usuário que consome a pedra, mas a pedra que consome o 

usuário. 

 Entre as estratégias ideológicas assinaladas pelos autores, percebem-se os 

mecanismos que também formatam o pânico moral: a-) universalização (o crack atingiu o 

Estado com uma fúria avassaladora e atinge a todos, inclusive a elite), até porque só o 

problema que é de todos permite criar um inimigo comum; b-) o expurgo do outro (inimigo 

interno, que corresponde ao folk devil da teoria do pânico moral), no caso, primeiramente o 

próprio crack, em seguida os traficantes; c-) o exagero e a distorção: crack arruína após o 

uso, em alguns dias –dando ênfase a aspectos fisiológicos do uso do crack, segundo os 

autores usualmente supervalorizados pelo modelo biomédico-curativo; d-) estereotipação 

(adjetivando o crack como epidêmico, avassalador e diabólico); e-) a relação com outros 

aspectos negativos (a ponta do iceberg): a violência é movida a crack no Rio Grande do Sul; 

o crack é o combustível da criminalidade); f-) dissimulação, ao fornecer falsas informações 

acerca do desmonte dos leitos psiquiátricos, sem atentar para a construção dos centros de 

atenção psicossocial (CAPS), que são totalmente ignorados nas reportagens, ao mesmo 

tempo em que elas privilegiam, quase sem críticas, os hospitais psiquiátricos (também 

relacionados à custódia); g-) reações que incrementam o poder de controle: “no decorrer da 

série são apresentados argumentos que favorecem políticas de repressão, em detrimento 

das políticas de prevenção, de promoção de saúde e de tratamento”362. 

 A conclusão da análise das reportagens fortemente distorcidas é que, por causa delas, 

“a sociedade acaba demandando uma política de repressão e não de saúde”. Os autores 

fazem referência a relatório da Agência de Notícias dos Direitos da Infância de 2005, que 

chega a conclusão similar:  

“No estudo, constatou-se que tratar de drogas na mídia brasileira significa quase 

sempre tomar como ponto de partida uma relação estreita com a violência urbana, 

levando o tema a adquirir proporções gigantescas, com reações da mesma ordem, 

traduzidas em ações cada vez mais repressivas”363.    

                                                           
362 Idem, p. 86/94. A conclusão é similar ao estudo de Reinerman e Levine, já referido, sobre os Estados Unidos: 

a) mídia nunca deu ao álcool a categoria de epidemia que deu ao crack, embora o consumo do álcool sempre 

tenha sido mais abrangente, mais espalhado e mais letal; b-) fala-se em epidemia, mas basicamente usa-se a 

polícia para prender usuários, com tratamento e prevenção em proporção bem menor. Op. cit.. 
363 Op. cit., p. 94. 
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 Utilizando a mensuração metodológica da análise de conteúdo, “Drogas e Saúde na 

imprensa brasileira: uma análise de artigos publicados em jornais e revistas”, de Ana Regina 

Noto e outros pesquisadores do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

da EPM, Unifesp), chegou a conclusões similares, em relação à distorção entre destaques na 

mídia e ocorrência epidemiológica. Entre as drogas ilícitas, os derivados da cocaína foram 

os que atingiram maior repercussão (9,2% dos artigos analisados), mas alguns psicotrópicos, 

“embora usados com frequência pela população, apareceram em um número muito pequeno 

de manchetes, como foi o caso dos ansiolíticos (0,8%) e dos solventes (0,2%), inclusive com 

valores muito inferiores comparados a drogas menos usadas no Brasil, como a heroína 

(2,9%) e os alucinógenos (1,4%)”. O álcool, utilizado em proporção muito superior, foi 

objeto de destaque em apenas 8,6% das reportagens364. 

 A pesquisa disseca o sensacionalismo, sobretudo a distorção de interesse entre o 

volume de consumo e o destaque que cada uma das drogas, lícita ou ilícita, recebeu da mídia 

escrita. No que respeita especificamente aos derivados da cocaína, a caracterização se divide 

em violência e dependência -45,6% sobre indivíduos em tratamento (Os perigos do crack, A 

Fama que virou fumaça) ou no âmbito da repressão (34,8%, especificamente sobre 

apreensão de drogas). De outro lado, exígua a discussão sobre anfetaminas ou anorexígenos 

–ainda que a própria imprensa crave um aumento de 1400% no uso de anfetaminas. 

Diversamente da cocaína, as anfetaminas são apresentadas basicamente como alternativa 

para tratamento de obesidade. 

 A desproporção, apontam os autores:  

“(...) reflete-se diretamente na percepção da população, distorcendo as crenças 

relativas ao uso de psicotrópicos no país. Infelizmente, essa visão ofuscada parece 

não ocorrer apenas entre a população leiga, atingindo diferentes segmentos, alguns 

deles, inclusive, responsáveis pelas políticas públicas365”. 

 Interessante, no trabalho é a conclusão acerca da formação das crenças generalizadas, 

inclusive no que respeita à adesão dos próprios agentes do controle. 

“A ênfase emocional estampada nos artigos jornalísticos é outro fato que merece 

atenção, principalmente por ter sido observada com maior frequência nos textos de 

especialistas que lidam com a questão no seu cotidiano (advogados, médicos, entre 

                                                           
364 “Drogas e Saúde na Imprensa brasileira: uma análise de artigos publicados em jornais e revistas”, 

Cadernos de Saúde Pública, v.19 (1), p. 66-79 
365 Op. cit. 
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outros). Esse dado é um indicador do quanto o discurso sobre drogas recebe o tom 

emocional nos mais diferentes setores da sociedade366” 

 E, embora já perceptível uma melhora na questão da tolerância à maconha, em 

relação à qual, as reportagens se equilibram entre fatores positivos e negativos, 

diferentemente das décadas anteriores, quando os artigos eram exclusivamente intolerantes, 

os dados mostram que só se acentua a intolerância para com os derivados da cocaína: “A 

mídia geralmente apresenta essas drogas associadas a casos dramáticos de dependência ou 

situações de violência, somados a uma tendência de crescimento do consumo”367.  

 Em análise similar, “Mídia e drogas: análise documental da mídia escrita brasileira 

sobre o tema entre 1999 e 2003”, de autoria de Telmo Mota Ronzani et al (Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora). Mesmo aumentando a amostragem dos 

dados, para um intervalo de cinco anos, os resultados são parelhos à pesquisa da Unifesp: 

“cocaína e maconha receberam destaque da mídia, enquanto o álcool e solventes tiveram 

pouco destaque em comparação aos dados epidemiológicos de uso”, o que permitiu concluir 

que existe uma incompatibilidade entre o enfoque da mídia e o consumo de drogas no país, 

“fato que pode influenciar as crenças das pessoas sobre determinadas substâncias e as 

políticas públicas sobre drogas no Brasil”368. 

 Para os autores, inclusive, “o fato de o álcool ser a droga mais consumida pela 

população brasileira, ter custos econômicos altíssimos e os maiores índices de problemas 

decorrentes do uso justificaria, talvez, seu primeiro lugar no ranking da imprensa”369.  

É o caso, então, de relembrar, acerca destas comprovações, que um dos principais 

indicadores de desproporção, como requisito do pânico moral, na classificação de Goode e 

Ben-Yehuda era justamente o desprezo por outras condições prejudiciais, como ignorar os 

malefícios das drogas legais ao mesmo tempo em que se alardeia os potenciais danos das 

drogas ilegais.  

A concentração do pânico na cocaína e seus derivados se demonstra com a alta 

frequência em que foram publicadas matérias relacionadas à categoria tráfico, ressaltando, 

especialmente, dados sobre crime e violência: De modo geral, a categoria ‘tráfico’ e, 

                                                           
366 Ibid. 
367 Ibid. 
368 Ciência, Saúde Coletiva, vol. 14 (5), p. 1760. 
369 Ibid. 
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principalmente, a subcategoria ‘poder paralelo’, aparecem muito mais vinculadas à 

cocaína do que a maconha, apesar de ambas serem comercializadas no mesmo contexto. 

A maior tolerância à maconha, como se percebe, acaba por vitaminar a própria 

gravidade da cocaína e, especialmente, do crack que são, como visto, o objeto preferencial 

do alarde da mídia e, como se verá, também da reação dos agentes de controle, no caso que 

nos interessa, os juízes. 

Outra consideração que os trabalhos demonstram é a permeabilidade dos agentes de 

controle às crenças generalizadas, em especial em uma representação distorcida da realidade 

provocada pela mídia. Tendo em vista a possibilidade de que um menor conhecimento 

interdisciplinar pode provocar a permeabilidade do profissional do direito como um leigo, 

inserimos na pesquisa empírica informação acerca do material doutrinário que é citado nas 

sentenças –a autoria, em relação às obras jurídicas (quem os juízes consultam sobre o direito) 

e o conteúdo das obras que se relacionem com a saúde pública (de onde vem as informações 

que subsidiam as decisões que se referem a questões de saúde). O resultado talvez explique 

essa permeabilidade tão profunda da mídia para a formação das crenças generalizadas, 

inclusive entre juízes. 

Como expõem Romanini e Roso em texto posterior: 

“A midiatização da cultura sobre as drogas, principalmente a televisão, veicula 

formas simbólicas sobre o crack que produzem um efeito de individuação, embora 

não de modo passivo: todos os usuários ficam viciados logo na primeira vez, todo 

crackeiro (especialmente os pobres) se torna um criminoso, as mulheres acabam se 

prostituindo para sustentar o vício, entre outras afirmações. Esse efeito de 

individuação acaba por estabelecer e/ou manter a ideologia do usuário de drogas 

como delinquente ou como um doente, gerando a mesma consequência para os dois 

casos: a punição (via prisão, no primeiro caso, e internação hospitalar ou em 

fazendas terapêuticas no segundo).370” 

 Entre saúde e segurança se estipulam, portanto, tanto as políticas públicas referentes 

às drogas ilícitas, quanto suas representações na mídia, ainda que disforme, rodeada de 

estereótipos e exageros, sensacionalista na criação do inimigo interno. E embora o trabalho 

tenha se limitado a trazer como mecanismos de informação, pesquisas realizadas sobre a 

cobertura dos episódios que envolvem uso e comércio de drogas ilícitas na imprensa escrita, 

é certo que o volume de influência da mídia televisiva é inúmeras vezes maior. Na questão 

do pânico moral, as imagens têm uma relevância extraordinária. A fixação dos estereótipos, 

                                                           
370 “Midiatização da Cultura, Criminalização e Patologização dos Usuários de Crack”, in Temas em 

Psicologia, vol. 21 (2), p. 493. 
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a construção do folk devil, a mostra das consequências da ação deletéria do traficante ou da 

omissão do controle, têm uma capacidade de sensibilização ainda maior do que as matérias 

da imprensa escrita. Sobretudo, as imagens formadas pela mídia dão o suporte necessário 

para a simplificação do problema que, ensinava Stuart Hall, é a primeira das funções da 

mídia. E nos pânicos morais criados em torno das drogas ilícitas, nos dois paradigmas, 

criminoso e dependente, existem imagens fortes que usualmente são fixadas no imaginário 

do cidadão-espectador: a saúde, com a deterioração em praça pública dos usuários das 

Cracolândias (o exemplo intimidatório do futuro breve de cada consumidor, dentro da 

fantasia que qualquer utilização da droga já o prende a esses efeitos) e na segurança (com a 

imagética das ações policiais junto aos morros cariocas, uma “disputa de território”, 

portanto, de segurança nacional, travestida da logomarca da pacificação).  

 Sem estendermos em demasia o trabalho, vale a pena registrar como essas duas 

imagens são socialmente construídas: a ideia de ruína, de vida que se encerrou, do modo 

zumbi que cerca os pobres e miseráveis que se mantem nas ruas e praças para uso das drogas, 

que já destruíram suas famílias. De outro lado, a violência dos julgamentos sumários, a 

potência armamentista dos donos de bocas, o exército de proteção, o confronto frequente e 

temível com as forças da lei. São essas as imagens construídas à custa da generalização, para 

impor, de um lado a grave lesão à estrutura familiar e à força de trabalho das pessoas 

abandonadas a seu vício; de outro, a força que não pode ser abatida senão com muito vigor 

e muitas mortes. 

 O caráter ao mesmo tempo episódico e perene dos pânicos morais em relação à droga 

pode ser bem exemplificado nas diversas operações realizadas pelo governo do Estado ou o 

Município de São Paulo, ou ambos, na Cracolândia paulista371. Ações com doses elevadas 

de repressão, recheadas de prisões, internações e as tentativas vãs de recuperação da área 

degradada, que se combinavam com interesses urbanísticos e imobiliários. Foi assim, 

sequencialmente, em 2005 (Operação Limpa)372, 2009 (Operação Integrada Centro 

                                                           
371 Com Rafael Strano: “(...) as cenas de uso do crack representam ponto importante na cobertura midiática 

sobre a mencionada droga, Afinal, nos EUA, grande parte do crack scare fundou-se na veiculação de imagens 

das crack houses. No Brasil, as cenas de uso de crack são, em geral, abertas; isto é, ao contrário das crack 

houses, prédios ou casas fechadas, o consumo da droga é feito em vias ou locais públicos. Apesar dessa 

fundamental diferença, as cracolândias brasileiras exercem a mesma função das crack houses em relação à 

histeria pública do crack.” Op. cit., p. 120.  
372 Idem, p. 156: “As ações eminentemente repressivas foram retomadas a partir da eleição de José Serra 

(PSDB, 2005-2006), que renunciou ao cargo sendo substituído por Gilberto Kassab (PFL/DEM/PSDB, 2006-

2012). Assim, no dia 8 de março de 2005, a Prefeitura de São Paulo deflagrou a Operação Limpa...”. 
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Legal)373, 2012 (Operação Centro Legal, “Dor e Sofrimento”)374 e  última em maio de 

2017375. 

 Os informes acerca destas operações não são muito distintos entre si: 

“Em 2005, quando o então prefeito era José Serra (PSDB), a gestão municipal 

tentou, por meio da “Operação Limpa”, acabar com o consumo e o tráfico naquela 

região. No dia 8 de março daquele ano, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com 

o governo do Estado (administrado à época pelo atual ocupante, Geraldo Alckmin), 

mobilizou um contingente de 220 policiais militares para repreender e coagir o 

consumo e o tráfico no local, de maneira semelhante à operação que ocorre hoje. 

Naquela ocasião, a operação acabou por levar os usuários para outras regiões do 

centro (outra semelhança com a atual operação). Saíram da região da Estação da 

Luz e foram para a praça Júlio Prestes. “Os pilantras [dependentes] saíram de lá e 

vieram todos para cá. Os noias precisam de tratamento, não de polícia”, disse à 

época um comerciante da região ao jornal “Folha de S. Paulo“. “Fizeram essa 

palhaçada toda só para aparecer na TV”. “O importante é que a “cracolândia” não 

é mais aquela coisa concentrada, um endereço do crime”, disse o então sub-prefeito 

da Sé e atual pré-candidato tucano Andrea Matarazzo376.  

 Um mês depois da investida, o jornal Folha de S. Paulo noticiava que: 

“Há, em São Paulo, uma nova "cracolândia". Enquanto a região antes conhecida 

por esse nome encontra-se sitiada por cerca de 70 policiais que se revezam na ronda 

local diariamente, a três quarteirões dali, no escuro da praça Júlio Prestes, toda 

noite cintilam pequenas faíscas. Faíscas que viram fogo, queimam pedrinhas 

brancas e produzem uma fumaça aspirada em cachimbos improvisados, que passam 

de mão em mão entre homens, mulheres e crianças. A polícia chega. Os nóias (nome 

dado aos usuários de crack) fogem. A polícia sai. Os nóias voltam. E seguem assim 

madrugada adentro, numa espécie de brincadeira de gato e rato377. 

 O fato se repete em 2009, no bojo da Operação Integrada Centro Legal, relatada no 

jornal Folha de S. Paulo do dia 22 de julho:  

“1º dia de ações na cracolândia prende traficantes, interna 5 e interdita imóveis 

em SP” 

                                                           
373 Idem, p. 157. “Em 2009, a história voltou a repetir-se, calcada agora em um projeto urbanístico que 

pretendia criar um novo bairro, Nova Luz, no local da Cracolândia. A medida foi iniciada com a promulgação 

da Lei Municipal 14.918/09, que autorizou o Executivo Municipal a conceder tais áreas à exploração 

econômica de empresas privadas.”  
374 Idem, p. 160: Também identificada por Sufoco, considerando que a primeira etapa teria o objetivo de 

sufocar os usuários, com o objetivo de obrigar o viciado a buscar ajuda médica”. 
375 Idem, p. 181: “Na madrugada do dia 20 para o dia 21 de maio de 2017, durante a Virada Cultural 

paulistana, a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado realizaram, conjuntamente, outra impactante 

operação na região da Cracolândia. A ação teria como escopo a prisão de traficantes de drogas que agiam 

no local”. 
376 Disponível em <https://semaisnemenos.wordpress.com/2012/01/18/para-recordar-operacao-limpa-foi-

acao-da-prefeitura-em-2005-para-dar-fim-a-cracolandia/>. 
377“Cracolândia resiste agora em novo endereço”, disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200517.htm>. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200517.htm
https://semaisnemenos.wordpress.com/2012/01/18/para-recordar-operacao-limpa-foi-acao-da-prefeitura-em-2005-para-dar-fim-a-cracolandia/
https://semaisnemenos.wordpress.com/2012/01/18/para-recordar-operacao-limpa-foi-acao-da-prefeitura-em-2005-para-dar-fim-a-cracolandia/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200517.htm
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“Três supostos traficantes foram presos, 20 imóveis interditados, e ao menos 41 

pessoas foram encaminhadas a unidades públicas de saúde no primeiro dia da 

"Ação Integrada Centro Legal", realizada nesta quarta-feira na região 

da cracolândia, conhecido ponto de tráfico de drogas no centro de São Paulo. Sem 

data para ser concluída, a operação reúne 20 órgãos de São Paulo, entre entidades 

ligadas à sociedade civil, além de prefeitura e governo do Estado. A ação, que tem 

como objetivos principais diminuir os índices de criminalidade e reduzir o consumo 

e venda de drogas no centro, prevê ainda a internação das pessoas com problemas 

de saúde ou dependência de drogas. Somente hoje, das 41 pessoas socorridas à 

unidades de saúde, cinco foram internadas após apresentarem problemas de 

clínicos”.378  

 

 Dois meses depois, o saldo foi avaliado como “relevante”: 

“A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou hoje (29) que 

27 pessoas foram presas, por envolvimento com o tráfico de drogas na região da 

Cracolândia, na capital paulista, durante a primeira semana da Operação Centro 

Legal. A ação é promovida em uma parceria entre a prefeitura de São Paulo e o 

governo estadual para recuperação do centro da cidade. Além das prisões, doze 

adolescentes, que participavam direta ou indiretamente de ações criminosas, foram 

encaminhados à Fundação Casa. Quatro deles foram presos em flagrante 

praticando crimes e oito estavam envolvidos em ações criminosas em conjunto com 

adultos. 

As autoridades policiais também apreenderam 2,183 quilos de maconha, 375 

gramas de crack e dois gramas de cocaína. Das 149 pessoas encaminhados para 

tratamento de saúde, dois permanecem internados em hospitais psiquiátricos e 18 

para atendimento relativo a doenças infecciosas ou crônicas. A Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo, responsável por divulgar os dados, 

considerou os números "relevantes"379. 

 Nova investida pública, desta vez em 2012, em uma operação que prometeu causar 

dor e sofrimento aos usuários, por intermédio da provocação da abstinência, também 

denominada de Centro Legal, que ficou conhecida pela palavra de ordem que se destacou:  

“SP usa ‘dor e sofrimento’ para acabar com Cracolândia” 

Policiais na região do centro foram orientados a não tolerar mais consumo público 

de droga e a provocar abstinência entre os viciados no local 

São Paulo – Baseados na estratégia de “dor e sofrimento” de usuários de crack, 

pela primeira vez Prefeitura e Estado definiram medidas para tentar esvaziar a 

cracolândia, que resiste no centro desde os anos 1990. O Plano de Ação Integrada 

Centro Legal entrou em prática anteontem na região e não tem data para acabar. A 

estratégia está dividida em três etapas. A primeira consiste na ocupação policial, 

cujo objetivo é “quebrar a estrutura logística” de traficantes que atuam na área. 

Além de barrar a chegada da droga, policiais foram orientados a não tolerar mais 

consumo público de droga. Usuários serão abordados e, se quiserem, encaminhados 

à rede municipal de saúde e assistência social. Em uma segunda etapa, a ação 

                                                           
378 Disponível em <https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/07/598875-1-dia-de-acoes-na-cracolandia-

prende-traficantes-interna-5-e-interdita-imoveis-em-sp.shtml?mobile>. 
379 “Ação na Cracolândia resulta em 27 prisões por envolvimento com o tráfico de drogas”, , disponível em 

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/07/29/ult5772u4804.jhtm>. 

http://m.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u598491.shtml?mobile
https://exame.abril.com.br/topicos/drogas
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/07/598875-1-dia-de-acoes-na-cracolandia-prende-traficantes-interna-5-e-interdita-imoveis-em-sp.shtml?mobile
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/07/598875-1-dia-de-acoes-na-cracolandia-prende-traficantes-interna-5-e-interdita-imoveis-em-sp.shtml?mobile
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/07/29/ult5772u4804.jhtm
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ostensiva da PM, na visão de Prefeitura e Estado, vai incentivar consumidores da 

droga a procurar ajuda. Na terceira fase, a meta será manter os bons resultados. 

“A falta da droga e a dificuldade de fixação vão fazer com que as pessoas busquem 

o tratamento. Como é que você consegue levar o usuário a se tratar? Não é pela 

razão, é pelo sofrimento. Quem busca ajuda não suporta mais aquela situação. Dor 

e o sofrimento fazem a pessoa pedir ajuda”, diz o coordenador de Políticas sobre 

Drogas da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Luiz Alberto 

Chaves de Oliveira.”380 

 O modus operandi da operação deixou bem claro que o objetivo não era propriamente 

o acolhimento para tratamento ou oferecimento de soluções terapêuticas: 

“O programa se desdobrou na Operação Centro Legal, em 2012, uma intervenção 

estatal bastante emblemática, que ficou conhecida como “Operação Sufoco”. 

Durante os primeiros dias de intervenção, policiais militares perseguiram usuários 

de crack e moradores de rua que frequentavam o espaço com armas menos letais, 

com a finalidade de levá-los à exaustão até que pedissem por ajuda ou deixassem a 

região. Em alusão a essa estratégia, a operação ficou conhecida também como 

“romaria do crack” ou “operação dor e sofrimento”. As imagens feitas pela TV 

Folha mostram policiais militares jogando bombas de gás lacrimogêneo em um 

agrupamento de usuários de crack com cerca de trinta pessoas; eles correm e as 

viaturas começam uma perseguição. Em uma esquina, os policiais jogam o carro 

em cima de dez pessoas que andavam rapidamente a fim de fugir. Um morador que 

assiste à cena explica: “isso é um jogo de gato e rato: a polícia corre atrás, eles dão 

a volta na quadra, eles voltam e assim se passa toda a noite”.381 

  Mais uma bala de prata, sem êxito, todavia. 

“Dois meses após início da operação Centro Legal, PM 

tira usuários de crack só de “área nobre” da Luz” 
R7 flagrou consumo da droga em oito pontos; um deles é vizinho à polícia 

“O último balanço da Polícia Militar referente à Operação Centro Legal mostra 

que 23 mil abordagens foram feitas nesses dois meses de trabalhos na região. Elas 

resultaram na prisão de 250 pessoas. Outros 243 adolescentes foram detidos. A PM 

diz também ter recolhido mais de 4 kg de crack e cerca de 60 kg de cocaína e 

maconha382. A CGM (Guarda Civil Metropolitana) também esteve envolvida na 

                                                           
380 Disponível em <https://exame.abril.com.br/brasil/sp-usa-dor-e-sofrimento-para-acabar-com-cracolandia/> 
381 NASSER, Marina Mattar e BRITO, Juliana Gomes Machado, “Drogas, atores e sociedade”. Disponível em 

<https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg11-4/10966-entre-a-repressao-e-o-

cuidado-formas-de-gestao-do-espaco-urbano-na-cracolandia/file>. 
382 Fato que se repete em outras situações, demonstrando que, nem mesmo quando a operação se direciona aos 

vendedores de crack, esta é a droga mais apreendida. Neste sentido, o alerta de Katerina Volcov e Maria da 

Penha Vasconcellos, analisando os resultados do Relatório Brasileiro sobre Drogas e a iniciativa de centrar-se 

campanha nacional sobre o crack: “Com base nos dados expostos é possível afirmar que não há dados 

atualizados sobre o uso do crack nos últimos cinco anos, assim como não há dados suficientes para dizer que 

se se trata de uma droga epidêmica e tampouco mostra sua relação com a criminalidade e morte como é 

exposta à sociedade por meio das suas campanhas. Sendo assim, questiona-se: baseado em quais dados pode-

se dizer que há uma epidemia de crack no Brasil? Qual guerra é preciso vencer? Por que justamente o crack 

é visto como a droga que merece investimentos públicos de campanhas publicitárias?”, em “ ‘Crack, é possível 

vencer’ ou é preciso compreender”, in Revista Saúde e Transformação Social, vol. 4 (2), p. 102. 

https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg11-4/10966-entre-a-repressao-e-o-cuidado-formas-de-gestao-do-espaco-urbano-na-cracolandia/file
https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg11-4/10966-entre-a-repressao-e-o-cuidado-formas-de-gestao-do-espaco-urbano-na-cracolandia/file
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operação e, ainda segundo a Polícia Militar, deteve mais 43 pessoas e encaminhou 

outras 65 para tratamentos de saúde.”383  

 

Nova operação nasce das entranhas da Dor e Sofrimento, sequela de uma ação civil 

pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município, cobrando políticas públicas 

para a região. Foi nesta ação, então ainda inconclusa cinco anos depois, que a Prefeitura 

inseriu pedido genérico para uma internação compulsória em massa de usuários de crack, 

manobra aceita pelo juiz de primeiro grau e, ao final, obstada pelo Tribunal de Justiça. 

A operação transcorre em maio de 2017, e novamente teve como objetivo declarado 

o “combate ao tráfico de drogas” e a “retomada” daquele território pelo Estado, em uma ação 

espetacularizada e amplamente veiculada (ao vivo, inclusive) pela televisão e internet. O 

relato foi narrado na comunicação “Drogas, atores e sociedade: Entre a repressão e o 

cuidado: formas de gestão do espaço urbano na Cracolândia”, apresentada no 41º encontro 

da ANPOCS, por Marina Mattar Soukef Nasser e Juliana Gomes Machado Brito: 

“Mais de 500 policiais civis e militares desembarcam e em formação de tropas, 

avançam sobre as ruas Dino Bueno e Helvétia atirando balas de borracha e bombas 

de gás lacrimogêneo. Atiradores de elite da Polícia Civil posicionados 

estrategicamente em topos de edifícios e um helicóptero da Polícia Militar fazem 

sua guarda. “Uma mega operação para desarticular os traficantes que comandam 

a Cracolândia no centro de São Paulo”, anunciou a rede Globo. Planejada há 

meses, a investida policial do dia 21 de maio de 2017 foi coordenada pelo Denarc. 

Enquanto as tropas da frente avançam, expulsando todos em seu caminho, outros 

policias verificam o que ficou para trás. Um deles mira sua arma de fogo a um 

usuário de crack escondido entre os sacos de lixo e o manda correr. Outros rasgam 

as lonas que cobrem barracas em busca de drogas e de pessoas remanescentes. 

Munidos de mandados de busca e apreensão, alguns arrombam as portas de 

pequenas pensões e estabelecimentos comerciais. Mais pessoas correndo em fuga. 

Os caminhões e tratores da limpeza urbana seguem a marcha, recolhendo tudo o 

que estava na rua: colchões, roupas, mochilas, malas, barracas, lixo. Em seguida, 

caminhões pipa jogam jatos de água no chão. Em poucos instantes, as ruas do fluxo, 

antes ocupadas por centenas de pessoas entre barracas, malocas e carroças, 

encontram-se totalmente vazias. Ouve-se apenas o som de bombas, do helicóptero 

voando baixo e alguns gritos. Segundo as autoridades estaduais, estavam 

expulsando traficantes; justificativa repetida à exaustão por grande parte da 

imprensa e contestada por movimentos sociais. Antes, porém, de chegar ao 

perímetro conhecido como “cracolândia”, a operação se iniciou na Favela do 

Moinho - a última do centro de São Paulo, a menos de um quilômetro de distância, 

e teve como resultado a prisão de algumas pessoas supostamente vinculadas ao 

                                                           
383 Disponível em <http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/dois-meses-apos-inicio-da-operacao-centro-

legal-pm-tira-usuarios-de-crack-so-de-area-nobre-da-luz-20120303.html>. 

 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/dois-meses-apos-inicio-da-operacao-centro-legal-pm-tira-usuarios-de-crack-so-de-area-nobre-da-luz-20120303.html
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tráfico, apontadas pelo governo do estado como principais responsáveis pelo 

fornecimento de drogas aos usuários de crack daquela região.” 384 

 No outro polo, a situação não é muito diversa. Imagem máxima do poder paralelo e 

síntese da potência armada das organizações criminosas, da ideia bélica do território a ser 

recuperado, são os morros cariocas, nos quais importantes líderes do tráfico de drogas 

mantêm suas fortalezas inacessíveis às forças policiais comuns. Das políticas de pacificação 

(com guerra) à intervenção propriamente militar, o folk devil mais adequado é justamente 

aquele que exige tônus de controle cada vez maior para ser detido, o que põem em risco a 

integridade da sociedade (pela disputa do monopólio da violência) e a força motriz que 

supostamente alimenta a macro-criminalidade.  

Depois de décadas de abandono, o Estado, enfim, se volta para a ocupação de suas 

favelas, na forma mais militar possível: incursões táticas, veículos bélicos e muitas baixas. 

Os breves relatos da guerra às drogas no Rio de Janeiro também se alongam ao correr dos 

anos, com investidas periódicas, alimentando-se e também nutrindo pânicos morais 

aglutinados. 

 Os breves relatos que seguem apontam para as ocupações do Complexo do Alemão 

(em 2007 e 2010), e a intervenção federal militar na qual está imerso todo o Estado desde 

2017. 

 Na primeira das ocasiões, a ocupação do Morro do Alemão se inicia aos 02/05/2007, 

na sequência de um homicídio de dois policiais militares supostamente por moradores de 

suas favelas. Ponto culminante da ocupação foi a ação que envolveu mais de mil e trezentos 

agentes no dia 27/06/07, quando resultaram em dezenove mortes, mais tarde conhecidas 

como Chacina do Alemão (ou Chacina do Pan, eis que às vésperas dos Jogos Panamericanos, 

que aconteceriam no Rio de Janeiro). Aqui encontramos uma outra forma de caracterizar o 

pânico moral, pela aceitação da mídia da versão da autoridade, sem desvelar o potencial 

crítico, justamente quando a posição dos agentes do Estado seria similar a de um investigado. 

Nem mesmo a lição de Stuart Hall sobre a relação atávica da imprensa com a informação de 

primeira-mão que recebe da autoridade, por suas necessidades de rapidez e confiabilidade, 

podem justificar por completo o tamanho adesismo acrítico. 

 A notícia vem, portanto, a princípio, como uma operação bem-sucedida: 

                                                           
384 Op. cit. 
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“Terminou com 19 mortos e treze pessoas feridas - entre elas uma estudante que 

estava na escola e uma criança - a megaoperação realizada pela polícia nesta 

quarta-feira, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Treze corpos foram 

recolhidos pela própria polícia, e outros seis foram deixados à noite numa van em 

frente à 22ª DP (Penha). Entre os feridos, sete pessoas foram vítimas de balas 

perdidas, além de um policial e cinco traficantes atingidos. A operação reuniu 1.350 

policiais, entre civis, militares e soldados da Força Nacional; e foi a maior realizada 

no complexo desde que a polícia ocupou as favelas, no dia 2 de maio, após 

criminosos que seriam do Alemão terem assassinado dois policiais, em Oswaldo 

Cruz, também na Zona Norte. O secretário de segurança José Mariano Beltrame 

negou que haja relação entre a operação desta quarta e a proximidade dos Jogos 

Panamericanos. Em entrevista coletiva, Beltrame disse que "desta vez a secretaria 

quebrou o pacto de não-agressão contra os bandidos". Em entrevista ao RJTV, o 

chefe de Polícia Civil chamou a operação de "incursão cirúrgica" e disse que o 

horário foi planejado de forma em que fosse reduzido o risco para a população. O 

secretário de Segurança lamentou que tenha havido mortos e feridos durante a 

operação, mas garantiu que a ação não foi violenta. Ele afirmou que os policiais, 

que teriam sido rechaçados brutalmente pelos traficantes locais, não teriam entrado 

nas favelas para buscar a violência, mas para cumprir a obrigação de desarmar a 

quadrilha que atua no local.”385 
 

 E repercute até mesmo na imprensa alternativa, normalmente crítica ao discurso do 

Estado, tanto mais quando envolve este número tão elevado de mortos:  

“Pela primeira vez, depois de pelo menos uma década, as forças de segurança 

pública do Rio de Janeiro colocaram em xeque os traficantes que controlam o 

Complexo do Alemão, conjunto de favelas localizado na Zona Norte da capital. A 

poucos dias da operação de cerco e ocupação de parte da região completar dois 

meses, um efetivo de cerca de 1.400 policiais invadiu simultaneamente diversas 

favelas do complexo nesta quarta-feira (27), numa ofensiva que resultou em 19 

mortos (número que ainda pode aumentar) e é apontada pelas autoridades como a 

maior ação policial conjunta já realizada no Brasil. No entanto, entidades de luta 

pelos direitos humanos lançaram severas críticas às operações. A invasão do 

Complexo do Alemão mobilizou 700 homens da Polícia Civil, 550 da Polícia Militar 

e 150 da Força Nacional de Segurança (FNS). Além da grande quantidade de 

policiais, e também de mortos, outros números resultantes da operação são 

elevados. Foram apreendidos 113 quilos de maconha, 30 quilos de cocaína, três 

quilos de crack (dois em pedra e um em pasta) e cem frascos de lança-perfume, além 

de mais de dois mil projéteis de calibres variados e de grande quantidade de pólvora 

e espoleta para fabricar munição. A apreensão de armas foi ainda mais 

significativa: cinco pistolas, um revólver calibre 38, quatro morteiros, um lança-

rojão, duas submetralhadoras e, para especial alegria dos policiais, duas 

metralhadoras antiaéreas calibre .30 de uso (que deveria ser) exclusivo das Forças 

Armadas. Segundo informes da Secretaria de Segurança Pública, essas 

metralhadoras já haviam sido usadas pelos traficantes para tentar abater 

helicópteros da polícia em incursões anteriores ao complexo. O fato mais 

comemorado pelas autoridades, entretanto, foi a chegada da polícia a determinados 

pontos do Complexo do Alemão considerados inacessíveis há quase dez anos, como 

                                                           
385 “Megaoperação no Alemão deixa 19 mortos”, Ana Cláudia Costa e Cristiane de Cássia - O Globo, Marcelo 

Gomes e Carlos Brito - Extra, GloboNews, CBN, Reuters e O Globo Online. Disponivel em 

<https://extra.globo.com/noticias/rio/megaoperacao-no-alemao-deixa-19-mortos-681274.html>. 

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296546433.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296546433.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296541475.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296541632.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296541632.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296541632.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296538863.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/27/296538863.asp
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14424
https://extra.globo.com/noticias/rio/megaoperacao-no-alemao-deixa-19-mortos-681274.html
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as localidades conhecidas como Areal, Matinha e Chuveirinho. Localizados nas 

proximidades da favela da Fazendinha, numa das áreas mais altas do complexo e 

onde os barracos se juntam ao que ainda resta de vegetação nativa na Serra da 

Misericórdia, esses trechos eram usados como quartéis-generais do tráfico e 

serviam para o armazenamento de armas e drogas.”386 

 

 Veja-se que temos aqui uma clara reprodução do discurso oficial: a primeira vez que 

colocam traficantes em xeque; os números de apreensão como resultados exitosos; a 

recuperação do território, com a chegada a lugares antes inacessíveis; o desmonte dos 

quartéis generais do tráfico. 

 Aos poucos, sem grande alarde, a verdade sobre a chacina vai se estabelecendo, sem, 

todavia, causar maiores incômodos, afinal, o Complexo do Alemão já fora palco de duas 

chacinas que separadamente teriam terminado com treze mortes cada uma, entre os anos de 

1994 e 1995387. Em 2007, a suposta disputa de território entre Estado e o crime teria se dado 

de uma forma bem tradicional: 

  “Relatório da União acusa operação policial no Rio de "execução sumária" 

“Um relatório elaborado por três peritos forenses da Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República afirma que 6 das 19 pessoas mortas 

em 27 de junho passado durante uma megaoperação policial no complexo do 

Alemão, na zona norte do Rio, foram baleadas no rosto. Em dois casos, os peritos 

afirmam haver "evidências de morte por execução sumária e arbitrária". O 

documento foi elaborado pelos peritos com base em laudos cadavéricos e fotos feitos 

no IML (Instituto Médicos Legal) do Rio e com base em resultados de exames de 

balística feitos pelo Instituto de Criminalística. Das 19 pessoas mortas, 14 foram 

baleadas na parte superior do corpo. Em média, cada pessoa morta na 

megaoperação levou 3,84 tiros --algumas foram atingidas por disparos saídos de 

mais de uma arma. Conforme os peritos, dos 70 tiros que atingiram os 19 mortos, 

54 foram dados em partes mortais do corpo, sendo 5 a curta distância.”388 

                                                           
386 “Secretário nega excessos da polícia em operações no Complexo do Alemão”, Carta Maior, 29/06/07. 

Disponível em <https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Secretario-nega-excessos-da-

policia-em-operacoes-no-Complexo-do-Alemao/5/13631>. Chama a atenção também, para além das mortes, o 

volume reduzido da apreensão de crack, principalmente em cotejo com a de maconha (pouco mais de 2%). 
387 Crimes, aliás, da Favela Nova Brasília, que foram objeto de condenação do Brasil na Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, em 16/02/17: “(...) declarado o Estado brasileiro internacionalmente responsável pela 

violação do direito a garantias judiciais de independência e imparcialidade da investigação e julgamento em 

prazo razoável, do direito à proteção judicial e do direito à integridade pessoal, com respeito às investigações 

de duas incursões policiais na Favela Nova Brasília, na cidade do Rio de Janeiro, em 1994 e 1995, que 

resultaram no assassinato de 26 homens e na violência sexual de três mulheres”, disponível em 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_333_esp.pdf>. Como apontam Caio Paiva e 

Thimotie Heeman (Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, p. 657), este foi o primeiro caso 

brasileiro na Corte Interamericana envolvendo o tema da impunidade em casos de violência policial e o ponto 

central, que fora desde logo levantado pela Comissão Interamerciana de Direitos Humanos, era a extinção 

imediata dos autos de resistência -prática tradicional de imputação do crime à vítima que oculte ou menospreze 

a violência policial (vide nota 455). 
388 Folha Online, Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u341949.sht>. 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Secretario-nega-excessos-da-policia-em-operacoes-no-Complexo-do-Alemao/5/13631
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Secretario-nega-excessos-da-policia-em-operacoes-no-Complexo-do-Alemao/5/13631
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_333_esp.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u341949.sht
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 E, como vinha a se mostrar ainda mais tradicional, a vinculação entre as operações e 

dentro delas de uma irregularidade com outra: 

“Trovão e mais dois são expulsos da Polícia Civil por envolvimento com o tráfico”  

“Leonardo Torres, conhecido por usar roupas camufladas durante as operações, foi denunciado 

na Operação Guilhotina, em 2011. Eles também são acusados de ligação com milicianos. Entre 

os primeiros policiais expulsos da Civil em decorrência da operação está um antigo 

conhecido dos cariocas, o Trovão. Considerado exemplo de eficiência na polícia, ele 

foi um dos autores do episódio que ficou conhecido como Chacina do Alemão, em 

2007, em que 19 suspeitos de tráfico foram mortos...”389 

 

 A continuidade das operações resultou na consideração do inusitado como regra, do 

excepcional como natural. Veja-se, a propósito, o comentário de Vitor Stegemann Dieter: 

“Também é perceptível a fragmentação legislativa da questão. Com a demonização 

da questão das drogas, as garantias constitucionais, internacionais, penais e 

processuais penas são relativizadas, ao ponto que observamos uma naturalização 

do Estado de sitio em regiões periféricas, criando um efetivo apartheid social 

brasileiro; cite-se para tal, a Operação Complexo do Alemão realizada no final de 

2010, também no Rio de Janeiro que contou com a cooperação –força tarefa- da 

Polícia Civil, Militar, Exército, Aeronáutica, além do Poder Judiciário, tanto 

Ministério Público quanto juízes”390 

E aqui retomamos a ideia de inovação, alterações que surgem no controle social 

como respostas inovadoras ao pânico moral (Cohen), que se reveste não apenas da ocupação 

ou intervenção de forças mistas, civis e militares nas comunidades, mas, principalmente, 

pelo aval conferido por decisões judiciais quanto ao cumprimento de mandados de busca e 

apreensão coletivos (ou seja, sem indicação precisa do objeto ou residência submetidos à 

vasculha) –que é a própria representação do Estado de Sítio informal a que Vitor Dieter 

menciona. 

 Como se lê desta notícia de Veja: 

“Na terça-feira, o judiciário expediu esses mandados para todo o complexo. Era a 

ampliação de uma autorização dada no domingo, para a região conhecida como 

Pedra do Sapo, uma das favelas do Alemão. Na prática, a Justiça tinha dado carta 

branca para que os 80 mil moradores das 13 favelas do complexo fossem vistoriados 

por militares da Força de Pacificação.391” 

 Goode apontaria como um dos indicativos seguros do pânico moral a conduta de 

políticos propondo legislações que suspendem as rotineiras garantias constitucionais para o 

                                                           
389 O Dia, 24/08/2014. Disponível em <https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2014-08-

23/trovao-e-mais-dois-sao-expulsos-da-policia-civil-por-envolvimento-com-o-trafico.html>. 
390 “A política penal de drogas proibidas nos EUA e Brasil”, Revista Direito e Práxis, vol. 2 (1), p. 116. 
391 “Justiça suspende mandado de busca e apreensão no Alemão, disponível em <https://veja.abril.com.br/politica/justica-

suspende-mandado-de-busca-e-apreensao-no-alemao/>. 

https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2014-08-23/trovao-e-mais-dois-sao-expulsos-da-policia-civil-por-envolvimento-com-o-trafico.html
https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2014-08-23/trovao-e-mais-dois-sao-expulsos-da-policia-civil-por-envolvimento-com-o-trafico.html
https://veja.abril.com.br/politica/justica-suspende-mandado-de-busca-e-apreensao-no-alemao/
https://veja.abril.com.br/politica/justica-suspende-mandado-de-busca-e-apreensao-no-alemao/
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controle da ameaça em questão392 –mas a ideia se adapta como uma luva, e ainda um pouco 

mais revelador do nosso estágio do sistema de justiça, quando essa suspensão se dá não por 

obra do legislador, mas do próprio juiz393. 

 Se a mídia no pânico moral tem como um de seus princípios a produção de exageros 

ou distorções acerca da gravidade do problema, um dos pontos pouco analisados na produção 

estrangeira, mas também indispensável para a compreensão da realidade nacional e da 

produção das crenças generalizadas, é a relação ufanista para com a ação policial-militar. E, 

ao que se tem visto, é tanto mais ufanista, quanto mais bélica se mostra a ação: 

“Ocupação do Alemão, em 2010, contou com 600 homens e blindados da 

Marinha” 

No dia 25 de novembro de 2010, numa ação ousada, que envolveu cerca de 600 

homens e logística da Marinha do Brasil, a polícia do Rio deu uma resposta ao 

tráfico que entrou para a história do Rio como uma das mais contundentes dos 

últimos anos. Com ela, caiu por terra um velho mito, sempre lembrado desde o início 

das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), de que os grandes complexos de 

favelas da cidade, como a Penha e o Alemão, eram territórios do tráfico quase 

inexpugnáveis. No fim da tarde, a imagem de policiais no cruzeiro que fica no alto 

da encosta, e dá nome à favela, era emblemática. A fortaleza do narcotráfico no 

Complexo do Alemão revelou-se de papel, suscetível a uma operação que 

combinasse tropa treinada e surpresa tática. Na época, de símbolo do poder 

paralelo, que dela se apoderou por anos, a Vila Cruzeiro passou a troféu do Estado, 

que retomou uma área de mais 200 mil metros quadrados, que estava alijada da 

cidade formal. Passando sobre todas as barricadas que os traficantes instalaram 

nos acessos ao morro, principalmente usando pneus em chamas, os carros blindados 

sobre esteiras, pilotados por fuzileiros navais — em vez dos caveirões que fatalmente 

ficariam nos obstáculos por terem pneus — avançaram pelas vielas, empurrando o 

que estivesse pela frente e obrigando os traficantes a uma fuga em massa pela mata. 

Eram pelo menos 200. As imagens da fuga foram transmitidas ao vivo pela TV e 

reproduzidas no mundo todo.”394 

 

 A reportagem objetiva de Carta Capital de 30/11/2010, calcada sobretudo no relato 

oficial, mostra que nem o posicionamento tradicionalmente mais crítico é suficiente para 

quebrar o ufanismo no âmago do pânico moral: 

“Saldo da operação é de 253 presos. Exército deve ficar até julho no Complexo do Alemão” 

“Ocupação do morro terá 2 mil homens das Forças Armadas até que seja instalada 

a UPP, prevista para o final do primeiro semestre. A Polícia Militar do Rio de 

Janeiro divulgou nesta segunda-feira um balanço das ações para conter a 

criminalidade desde os ataques a ônibus, vans e carros de passeio, ocorridos no 

último dia 21. Ao todo 37 pessoas morreram, 123 acusados e 130 suspeitos foram 

                                                           
392 Item 3.6, supra.  
393 Item 2.3, supra –nota 198. 
394 O Globo, 11/07/2013. Disponível em <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/ocupacao-do-alemao-

em-2010-contou-com-600-homens-blindados-da-marinha-9001633>. 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/ocupacao-do-alemao-em-2010-contou-com-600-homens-blindados-da-marinha-9001633
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/ocupacao-do-alemao-em-2010-contou-com-600-homens-blindados-da-marinha-9001633
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presos. A PM que informou ainda que durante os ataques foram incendiados 102 

veículos. O levantamento apontou que foram apreendidas 125 armas, entre fuzis, 

metralhadoras, pistolas, e até metralhadoras com calibre capaz de derrubar 

helicópteros e romper a blindagem de carros de guerra. Também foram recolhidas 

125 granadas e bombas de fabricação caseira, 12 coquetéis molotov, oito 

explosivos, 14 litros de gasolina, além de seis dinamites e seis espoletas para 

acionar os explosivos. O material apreendido no Complexo do Alemão deve ser 

apresentado hoje pelo secretário de Segurança Pública José Mariano Beltrame. 

Agora ocupado, o Alemão dará lugar a 2 mil homens das Forças Armadas que 

trabalharão na pacificação da favela considerada por Beltrame como o “coração 

do mal”. O anúncio foi feito na segunda-feira 29 pelo governador do Estado Sérgio 

Cabral. Segundo o governador, a presença do exército é necessária para evitar que 

o governo não adie o calendário de retomada de outras comunidades ainda 

dominadas pelo tráfico. Cabral disse que a presença das Forças Armadas irá até o 

final do primeiro semestre de 2011, quando ele afirmou que terá sido instalada a 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). O governador demonstrou preocupação 

com a infraestrutura que o estado precisará para receber os Jogos Olímpicos e a 

Copa do Mundo. Segundo ele, será necessário fazer o trabalho de “três décadas em 

seis anos” nas áreas de saneamento, transporte, mobilidade urbana e 

infraestrutura.395” 

 

 Um pouco mais adiante, de uma fonte ainda mais alternativa na seara da imprensa, 

aparecem as primeiras críticas, com base em apurado trabalho jornalístico, não apenas de 

reprodução das informações primárias entregues pelos órgãos oficiais, rompendo de certa 

forma o consenso original –ao menos no restrito campo da Internet. 

  “As violações de direitos no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro” 

“Ativistas visitam regiões ocupadas e colhem relatos de moradores. Execuções, 

tortura, arrombamento de portas e roubo são denúncias constantes. Os casos de 

arrombamento de porta são fartos no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro. “Não 

é permitido entrar na casa de ninguém sem mandado. Isso é ilegal”, afirma Ignácio 

Cano, do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Embora seja, de fato, 

proibida, a ação é historicamente comum em favelas no Rio de Janeiro. Como 

muitas, essa é uma lei que não vale para regiões pobres da cidade. Entretanto, nas 

ocupações recentes da Zona Norte, a lei nunca foi tão desrespeitada. Como há, na 

região, todos os tipos de polícia, além do Exército, uma mesma casa está sendo 

invadida mais de uma vez. Tem sido comum moradores próximos se unirem para 

vigiar as casas dos vizinhos. “Muita gente está perdendo oportunidade de emprego, 

porque tem que ficar em casa vigiando nossas casas de quem deveria protegê-las”, 

acusa a moradora Solange.396 

 

Como já havia sido observado, todavia, campo relativamente pequeno para que possa 

dizer suficiente para a quebra das estruturas midiáticas que dão suporte ao pânico moral, na 

base do pensamento de McRobbie, exposto como crítica à permanência da relevância do 

                                                           
395Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/saldo-da-operacao-ate-agora-tem-253-presos-

exercito-deve-ficar-ate-julho-no-complexo-do-alemao>. 
396Brasil de Fato, 27/12/2010. Disponível em <https://www.brasildefato.com.br/node/5339/>. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/saldo-da-operacao-ate-agora-tem-253-presos-exercito-deve-ficar-ate-julho-no-complexo-do-alemao
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/saldo-da-operacao-ate-agora-tem-253-presos-exercito-deve-ficar-ate-julho-no-complexo-do-alemao
https://www.brasildefato.com.br/node/5339/
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próprio conceito de pânico moral397. De todo o modo, praticamente os mesmos pretextos que 

vem sendo oferecidos desde o começo do século (em 2002, registrem-se as atividades que 

se sucederam ao sequestro e morte do jornalista Tim Lopes, fortemente subsidiado pela Rede 

Globo398), remanescem como motivos para a fundamentação da decisão de intervenção 

federal no Estado do Rio de Janeiro, uma mostra de que, mesmo a inovação inerente às 

respostas do pânico moral uma hora se exaurem. 

A intervenção federal (e militar) no Rio de Janeiro seria o pico culminante do pânico 

moral, a espiral de significação que acaba por suceder diversos outros mecanismos e agrega 

uma institucionalização mais perene desta força anteriormente tida como excepcional. O 

pequeno volume de resistência política à intervenção, às vésperas de uma eleição geral, e o 

aparente apoio popular399, corroborando o dispositivo de mídia colocado à disposição, 

indicam os traços de ligação profunda entre os momentos de pânico moral e os instrumentos 

tradicionais do populismo penal. 

É sobre essa ligação que trataremos na parte final deste capítulo.  

 

 

3.7-) Populismo penal 

  

 

 Um dos atributos da virada punitiva, para Garland, era justamente a maior incidência 

do populismo penal, desalojando os especialistas e afrontando, especialmente na crítica ao 

                                                           
397 V. item 3.4. 
398 “O jornalista Tim Lopes, de 51 anos, foi torturado e morto por traficantes na favela da Vila Cruzeiro, no 

Rio de Janeiro, em junho de 2002, quando fazia uma reportagem investigativa sobre bailes funk financiados 

pelo tráfico no Complexo do Alemão, subúrbio carioca. A morte do repórter da TV Globo foi ordenada por 

um dos líderes da facção Comando Vermelho, o traficante Elias Maluco. Ele e outros seis homens foram 

condenados por envolvimento no crime”, (“Jornalista foi assassinado por traficantes quando fazia uma 

reportagem investigativa sobre o tráfico no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro”), disponível 

em <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/crimes/caso-tim-lopes/n1597661837127.html>. Para uma crítica 

do envolvimento da imprensa na ampla cobertura e sua influência na ação policial, “O caso Tim Lopes: o mito 

da ‘mídia cidadã’.”, de autoria de Sylvia Moretzsohn, disponível em <http://www.bocc.ubi.pt/pag/moretzsohn-

sylvia-tim-lopes.html#SECTION000110000000000000000>. 
399 “Maioria no Rio aprova intervenção federal, mas não vê melhoria na cidade. Segundo Datafolha, 76% dos 

que vivem na capital do estado apoiam a medida”, disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/maioria-no-rio-aprova-intervencao-federal-mas-nao-ve-

melhora-na-cidade.shtml>. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/crimes/caso-tim-lopes/n1597661837127.html
http://www.bocc.ubi.pt/pag/moretzsohn-sylvia-tim-lopes.html#SECTION000110000000000000000
http://www.bocc.ubi.pt/pag/moretzsohn-sylvia-tim-lopes.html#SECTION000110000000000000000
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/maioria-no-rio-aprova-intervencao-federal-mas-nao-ve-melhora-na-cidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/maioria-no-rio-aprova-intervencao-federal-mas-nao-ve-melhora-na-cidade.shtml
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correcionalismo, a ideia do previdenciarismo penal. Penas mais expressivas, centralidade da 

vítima, crescimento da discussão das políticas penais no campo eleitoral viraram slogans ao 

novo enfoque: 

“Agora, um discurso político fortemente carregado permeia todos os temas 

relacionados ao controle do crime, de modo que toda decisão é tomada sob as luzes 

dos holofotes e da disputa política e todo erro se transforma em escândalo. O 

processo de formulação das políticas se tornou profundamente politizado e 

populista (...) Os grupos profissionais, que uma vez dominaram o processo de 

elaboração de políticas, agora são crescentemente afastados, na medida em que as 

diretrizes estão sendo formuladas por comitês de ação política e conselheiros 

políticos.”400 

 Desde a metade dos anos 1970, assinala Garland, os legisladores têm reclamado o 

poder punitivo que havia sido delegado aos especialistas, revertendo, portanto, o sistema 

penal-previdenciário, então formatado com devido processo legal e acolhimento de direitos 

de presos, entre outros a que Foucault chamou de Declaração de Independência Carcerária. 

Os mecanismos de endurecimento penal da virada punitiva envolveram as penas mínimas 

obrigatórias, diminuição das hipóteses de soltura antecipada e estipulação mais rígida dos 

regimes prisionais. 

 O populismo não afronta apenas o previdenciarismo penal, mas outro pilar do estado 

de bem-estar combatido fortemente pelo neoliberalismo emergente, o constitucionalismo 

democrático, como aponta Mauricio Martinez, na contraposição entre a exclusiva vontade 

popular e a preservação dos direitos fundamentais: 

“Nesse sentido, no novo modelo de Estado social o poder público está limitado em 

suas decisões e na disponibilidade normativa; enquanto no Estado legislativo a 

sujeição à lei expressava o respeito à vontade popular, no novo modelo, a dita 

submissão é válida, mas em relação a todo o ordenamento e, sobretudo, de ordem 

objetiva dos direitos, imposto pela supremacia constitucional ainda 

independentemente da dita vontade geral; em outras palavras, a integridade e a 

realização digna do ser humano precedem axiologicamente à vontade política das 

pessoas.”401 

 É nessa configuração de Estado Democrático de Direito que se pode falar na 

conformação dos direitos fundamentais como cápsula de proteção do indivíduo, a salvo da 

vontade geral, e para a sua realização, a assunção da função contramajoritária do juiz, a que 

o populismo penal procura desmontar. 

                                                           
400 A Cultura do Controle, p. 57 
401 “Populismo punitivo, maiorias e vítimas”, in Depois do Grande Encarceramento, p. 315. 
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 Essa contraposição entre o papel do juiz e a vontade popular será, aliás, um 

importante elemento da construção do populismo penal. Pratt relembra o discurso de Nixon, 

para quem os “juízes foram longe demais em promover a doutrina de que quando uma lei é 

quebrada, a sociedade, não o criminoso, é culpada, em seus apelos eleitorais à maioria 

silenciosa”402. O chamado ao apelo popular tinha como destinatário romper, portanto, não 

apenas o privilégio dos especialistas, mas, sobretudo, dar relevo à influência popular sobre 

a decisão dos juízes. O minimum mandatory sentencing seria, nessa condição, uma moção 

de desconfiança à avaliação dos juízes -e da mesma forma, os indicativos legais ligados à 

fixação dos regimes, como, por exemplo, o da Lei das Crimes Hediondos em sua redação 

original.  

 Garland, em sua leitura culturalista, avalia que o momento da virada punitiva 

representa, sobretudo, uma leitura reacionária da pós-modernidade. O apelo ao clamor 

popular combina-se com a angústia das mudanças comportamentais produzidas pelas 

alterações do mercado de trabalho (fim do fordismo) e formatando uma sensação maior de 

insegurança, também com o crescimento da criminalidade. É uma antipatia ao Estado do 

bem-estar, com o qual se combinam neoliberalismo (reafirmação das disciplinas do 

mercado) e o neoconservadorismo (reafirmação das disciplinas morais), o compromisso de 

retração do Estado concomitante com a um aparato mais poderoso e autoritário do que antes 

–e, assim, arregimentaram expressivo apoio popular.403 

 Como evidencia Pratt, o populismo penal bebe na frustração e no ressentimento, na 

concepção da população de que é marginalizada pelo poder e que, de alguma forma, existe 

um protecionismo a pessoas que não merecem404. Vai daí desde a noção de que criminosos 

são favorecidos em relação às vítimas e aos cidadãos respeitadores da lei até mesmo a crítica 

aos beneficiários de programas sociais, estrangeiros etc.  

 Essa distinção entre os respeitadores da lei e os criminosos, ou como entre nós se 

popularizou cidadãos de bem e bandidos, é essencial para a construção do populismo penal: 

arregimentar a defesa dos honestos, dos valores populares, por intermédio da união em face 

do estranho, do outro, que nem sequer é merecedor das regras que o tutelam. A construção 

                                                           
402 Penal Populism, p. 32. 
403 Op. cit., p. 215. 
404 Op. cit., p. 15. 
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do inimigo interno, portanto. Entre os de bem e os criminosos, a identificação da população 

com as vítimas. No dizer de Martinez: 

“(...) as maiorias supostamente não delinquentes são identificadas com as vítimas 

dos delitos, para provocá-las a que irracionalmente exijam ou desfrutem da violação 

dos direitos fundamentais dos incriminados. Nesse sentido, bem como a voz do povo 

seria a voz de Deus, a voz das vítimas, das maiorias e dos nacionais, também o seria: 

desde essa perspectiva resulta ‘justificada’ a violação das garantias processuais dos 

imputados, a intervenção seletiva e a sobrerrepresentação de estrangeiros nas 

diferentes fases processuais, pois assim o aceitam pretensamente as maiorias”405 

 Denis Salas assinala que o populismo penal está longe de ser um apanágio de partidos 

extremistas, pois é o que caracteriza o discurso de punição em nome das vítimas e contra as 

instituições desqualificadas, uma combinação que resumiu em patologia da representação 

e patologia da acusação406. Trata-se não apenas de compensar a falência do Estado de bem-

estar com o punitivismo popular, que expressa o ressentimento e a frustração, mas também 

de compensar o desprestígio das instituições. Na reação excessiva, a tentativa de recuperação 

popular de um certo esvaziamento da autoridade407 –análise também partilhada por Pratt, 

que aponta o enfraquecimento da burocracia e do sentido de deferência da autoridade, 

acelerados pelos processos de globalização, como a porta que se abre ao populismo penal. 

 Não à toa, como mencionamos anteriormente, o prestígio conferido aos órgãos de 

acusação no mesmo momento em que se deprecia a atividade de representação: a luta contra 

a corrupção, por exemplo, é um modelo que aproveita a criminalização da política para a 

superfetação do representante das vítimas -no imaginário popular, ora o Ministério Público, 

ora o juiz condenador que satisfaça o ressentimento popular. 

Uma perspectiva interessante sobre os efeitos das limitações do estado-providência 

e a consequente judicialização é oferecida por Antoine Garapon, que conecta a expansão do 

neoliberalismo ao crescimento das imposições ao Judiciário. A incapacidade de cumprir as 

expectativas criadas com o welfare-state e a gradativa complexidade das reivindicações 

projetam no juiz, mais do que no Poder Executivo, enfim, a figura e novo guardião das 

promessas, em meio ao declínio da suficiência da lei e da corrosão de representatividade dos 

políticos. O pathos do conflito se estabelece sem maiores mediações políticas; o ativismo 

glorifica juízes midiáticos e a expansão do populismo, na ilusão da democracia direta. A 

                                                           
405 Op. cit., p. 321. 
406 La volonté de punir, p. 14. 
407 “Toda hesitação será um indicativo de fraqueza; toda prudência, uma marca de cumplicidade”, ibid. 
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judicialização também vai expandir a criminalização generalizada e a lógica penal estendida 

aos mais diversos campos (político, administrativo, comercial, social, familiar): 

“Essa linguagem jurídica simplista, enriquecida em uma lógica sacrificial que se 

acreditava ser definitivamente dominada, tem como conseqüência o aumento do 

número de detentos em proporções inquietantes, um fenômeno que nenhuma 

democracia realmente suporta.”408 

 O juiz acresce poder na medida em que se sobrepõe às autoridades esgarçadas do 

Executivo e Legislativo e, sobretudo, no âmbito penal, quando ouve a voz das ruas, abdica 

de sua posição contramajoritária e, por consequência da redução dos limites do poder 

punitivo, expandem-se tanto a esfera de alcance da norma penal, como os próprios números 

do encarceramento. 

 Para Pratt, todavia, o recurso ao populismo não é uma chave que se pode desligar a 

qualquer tempo, como algo a que se recorre extraordinariamente e se guarda. Mas sim uma 

mudança da qual não se tem controle. Significou, inclusive, um redesenho no processo de 

governança na democracia -uma alteração fundamental no eixo de poder penal 

contemporâneo, ainda que a extensão tenha suas diferenças de sociedade para sociedade, 

dependendo do seu impacto local409. 

 Em relação a esse redesenho na governança da democracia, cabe, entretanto, duas 

importantes observações. Seja em relação à ideia de que o anseio populista pela punição 

expresse efetivamente uma vontade de baixo, seja pela noção de democracia que é resultante 

deste procedimento. 

 De um lado, a observação de Stuart Hall, cujo contraponto é citado na própria obra 

de Pratt: 

“Por este princípio - primeiro, formar a opinião pública, então, de forma pouco 

engenhosa, consultá-la- a tendência de "alcançar a lei" de cima, é complementada 

por uma exigência popular de ser governada mais estritamente de baixo. Assim, a 

tendência para a lei e ordem  assegura um grau de apoio popular e legitimidade 

entre os impotentes, que não vêem nenhuma outra alternativa”410. 

Ou seja, só seria possível pensar em uma ampliação democrática, se se afasta a 

intervenção do poder –seja representado pelas autoridades, seja pela mídia- na geração destas 

expectativas de punição. E mesmo assim, com o conteúdo de ofensa direta ao patamar do 

                                                           
408 Juez y la Democacia, p. 20. 
409 Op. cit., p. 3. 
410 Op. cit., p. 33 
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constitucionalismo democrático, segundo o qual não se tutela apenas a expressão da maioria, 

mas as garantias de própria condição digna dos indivíduos. Neste sentido, o populismo penal, 

ancorado justamente na raiva e no ressentimento aos protegidos sem merecimento (em 

grande medida, isso inclui direitos fundamentais de réus processados criminalmente) 

significa um esvaziamento e não simples redesenho da governança democrática. 

 É o que compreende, aliás, Rubens Casara, para quem, com populismo penal e 

processo penal do espetáculo e uma subjetividade incorporada pelo neoliberalismo como 

razão de existir, o manejo de direitos como mercadorias, reduz-se de tal forma a função 

limitativa do direito, dos direitos fundamentais, que funcionariam como espécie de trunfos 

contra as maiorias, que o Estado assume uma feição Pós-Democrática: 

“(...) o que caracteriza a morte do Estado Democrático não é a presença ou o 

aumento das ilegalidades, a mercantilização da vida ou a primazia da economia na 

conformação do Estado (fato, aliás, já denunciado por Weber). O que há de novo 

no Estado Pós-Democrático é o desaparecimento dos limites. Assim, por exemplo, 

se no Estado Democrático de Direito existiam limites à mercantilização da vida, 

limites que podiam ou não ser violados, no Estado Pós-Democrático, os próprios 

limites tornaram-se mercadoria e, como tal, explicitamente descartáveis.”411 

 Enfim, se o apelo popular condiciona a criação de tipos penais, fato que é notório e 

perceptível no âmbito das disputas eleitorais, assinala ênfase nas diretrizes orçamentárias 

(armas, veículos, pessoal de policiamento, novas delegacia, tecnologia de ponta para a 

segurança) e, ainda por cima, é fundamento de decisão judicial (seja da condenação, da 

fixação da pena ou da cautelaridade da prisão), é sinal de que na seara do Estado 

Democrático de Direito, que molda o constitucionalismo democrático, já não estamos mais. 

Como afirma Martinez, em relação ao juiz, a maioria é um aspecto que comprime o poder 

do juiz, antes de o legitimar: 

“(...) as pressões das maiorias são também um fator de violação da independência 

judicial, tendo em conta que hoje se individualizam quatro formas de dependência 

da justiça: a dependência dos poderes políticos, a dependência da própria estrutura 

judicial, a dependência dos poderes econômico-militares e dos meios de 

comunicação, e a dependência do ‘clamor popular’ ou da vontade das maiorias”412 

 Ponto central do avanço do populismo penal é a recuperação e centralidade da vítima, 

em torno do qual se congrega o discurso entre nós e eles e se justifica a participação popular. 

Como assinala Salas, depois de muito tempo silenciosa, a vítima se torna o centro da cena 

                                                           
411 Estado Pós-Democrático, p. 64/67. 
412 Op. cit., p. 324. 
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penal, a tal ponto de ocultar a preocupação sobre o réu413: as penas acabam se configurando 

mais como uma forma de responder à agressão sofrida pela vítima do que propriamente a 

ideia de necessidade, que havia margeado o previdencarismo penal. 

 A transposição faz com que se opere uma guinada na própria relevância do público 

no âmbito do direito penal: de destinatário da norma, ele se transforma em uma espécie de 

critério para a sua aplicação414. Salas vê nisso a correlata transformação do direito de punir 

a uma vontade de punir, em uma expressão da necessidade coletiva de segurança. O apelo 

ao povo é, sobretudo, um apelo contra os outros e por isso mesmo impõe uma retórica de 

guerra na via democrática.415 

   Passamos a considerar, então, a contribuição imprescindível que os pânicos morais 

têm para a formatação deste populismo penal. Seus elementos são importantes instrumentos 

para a modelagem deste populismo. Ou, para usar as palavras de Denis Salas, “a construção 

dos pânicos morais é a matriz do populismo penal”416. 

 Assim, o primeiro pilar do populismo penal é o resgate da vítima. Não apenas por si 

mesmo, mas, sobretudo, como aduz Salas, como meio para formação de uma expressão de 

um anseio coletivo de segurança. O que os pânicos morais trarão, com eficiência, é, 

primordialmente, a ideia de generalização. Ou seja, o culto à vítima determinada é um ponto 

essencial para a condução do medo para todas as demais. A própria criação do inimigo 

interno compreende a necessidade de que as pessoas se sintam na condição daqueles que 

devem ter medo. Esse processo de ampliação e generalização está, como preceituava Cohen, 

na base da elaboração do pânico moral. 

 Para que crimes aparentemente sem vítima possam provocar o mesmo furor, como é 

o caso do tráfico de drogas, é preciso estabelecer a ideia da ponta do iceberg, como explicava 

Hall, ou seja, que da decorrência do tráfico sejam geradas consequências imediatas aptas a 

causar pânico. No caso do tráfico de drogas, isso se executa com duas grandes vertentes: a-

) a ideia de destruição de família, inerente às vítimas que são sugadas pela droga (do qual a 

figura dos zumbis da Cracolândia é a mais eficaz); b-) a correlação do tráfico com a violência 

e o crime organizado, do qual as imagens de intervenções bélicas é a melhor demonstração 

                                                           
413 La volonté de punir, p. 17. 
414 Idem, p. 44. 
415 Idem, p. 54. 
416 Idem, p. 110 
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da necessidade. O tráfico passa a representar, assim, a porta de entrada para o mundo do 

crime. 

 Casa-se muito com o pânico moral associado ao tráfico a ideia de convergência, 

estipulada por Stuart Hall: o tráfico se alia tanto à criminalidade organizada que detém 

controle, tal qual um exército, de porções do território, quanto o consumo de entorpecente 

por usuários pobres ou pequenos traficantes influenciam o aumento de crimes contra o 

patrimônio, para a consecução de suas pretensões. E, portanto, o tráfico deixa de ser apenas 

um comércio ilícito, para se transformar no ponto de partida de uma bola de neve  contra a 

segurança da sociedade. 

 A ponta do iceberg ou convergência, chegam, enfim, no mesmo ponto no imaginário 

coletivo: a certeza da gravidade e da urgência da situação, que é o coração da estrutura do 

pânico moral. É o sentido de que “algo deve ser feito imediatamente” que prepara a reação 

que vai estimular os agentes do controle. É o caso de lembrar aqui da própria noção de 

urgência e relevância que consagra o modelo do desastre empregado por Cohen para 

descrever a microfísica do pânico moral. 

 O populismo penal, como lembrou Garland, também depende da substituição do 

especialista pela voz popular e a indutora deste trabalho é fundamentalmente a mídia que 

provê, por intermédio das simplificações, reduzindo o grau de ambiguidade normalmente 

criado pelas incertezas. Como preceituava Cohen, a imprensa não se dedica ao crime apenas 

pela via do entretenimento –ou seja, exclusivamente para amealhar mais leitores, ouvintes 

ou expectadores- e sim como forma de instituir uma espécie de diretriz normativa, para dizer 

o que é certo e o que é errado. 

 Para Zaffaroni, o que denomima criminologia midiática aposta tanto na divisão 

simplista entre o bem e o mal: 

“A criminologia midiática cria a realidade de um mundo de pessoas decentes frente 

a uma massa de criminosos, identificada através de estereótipos que configuram um 

eles separado do resto da sociedade, por ser um conjunto de diferentes e maus”417 

quanto suplanta o conhecimento especializado pela ideia do pensamento mágico: 

“(...) tudo isso é deixado de lado e se apela para uma causalidade mágica quando a 

sociedade quer motivar condutas menos violentas e desmotivar as mais violentas. 

Nesse caso, a ciência social não tem espaço e cada um opina segundo o pensamento 

                                                           
417 A Palavra dos Mortos, p. 307. 
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mágico. Os simplismos mais grosseiros e as hipóteses mais estapafúrdias se 

retroalimentam entre a televisão, a mesa do café e as decisões políticas”.418 

 A inserção dos temas do cotidiano criminal na pauta eleitoral, por fim, contribui 

decisivamente para impor a politização da punição, sobrevalorizando a importância da mídia 

e subvalorizando a relevância dos especialistas. Especialista para que, se é sempre de rigor 

acompanhar o clamor popular pela punição inclemente? De novo, Zaffaroni: 

“Ante o peso da pressão midiática, são poucos os que se animam a desafiá-la e a se 

opor às suas conclamações. Os que mais se amedrontram são os políticos que, 

desconcertados, tratam de ficar a seu lado, redobrando as apostas repressivas, de 

acordo com aquelas amplamente difundidas pela criminologia midiática, assim 

como a desqualificação dos juízes.419” 

 Retomamos aqui as referências de Stuart Hall acerca do reclamo à leniência dos 

juízes como elemento do pânico moral em relação ao mugging, na Inglaterra do começo da 

década de 1970. Ainda que as críticas não fossem justas, seja em relação ao volume de 

condenações, seja sobre a intensidade das penas até então aplicadas, é perceptível o 

envolvimento dos juízes no frenesi acusatório, declarando guerra ao mugging420. 

 A ideia de leniência, de privilégios imerecidos, de favorecimento a criminosos, 

enfim, essência do desprestígio da deferência da autoridade, na concepção de populismo 

penal de Pratt, tem não só a contribuição epistêmica do neoliberalismo, que fragiliza por si 

só a configuração do Estado, como se impulsiona de forma decisiva com os pânicos morais, 

nos quais a generalização, a simplificação, a disseminação de crenças e o sensacionalismo 

são forças motrizes.  

Mas nada é tão relevante para a moldagem do populismo penal do que a noção de 

folk devils, calcado no estereótipo, na formação dos símbolos inequivocamente 

desfavoráveis, na dicção de Cohen, que permitem de um lado a sensibilização para a defesa 

coletiva da vítima, e, de outro, a circunscrição de um inimigo interno que possa, de forma 

também generalizada e simplificada, facilitar a distinção entre o certo e o errado, o bem e o 

mau. 

Muito embora, pelos exemplos trazidos à baila, especialmente por Goode e Ben-

Yehuda, pânico moral não seja um conceito necessariamente datado –posto que pressões de 

alguma forma de mídia sobre preocupações coletivas, desproporcionalmente aventadas não 

                                                           
418 Idem, p. 337. Atual como nunca para nós brasileiros. 
419 Idem, p. 332. 
420 Item supra 1.6. 
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são privilégio de uma época, fato é que o próprio Stanley Cohen aponta a relevância do 

momento de transição social, em que a magnitude das mudanças, e com elas, as crenças e os 

medos, tem um papel formador na sociedade. O medo que configura o pânico moral não é 

um medo qualquer, assinala Kenneth Thompson: “é o medo que põe em risco a ordem 

social”421.  

Como aponta, enfim, Maurízio Martinez, reside no populismo a principal faceta da 

nova ordem punitiva: 

“Em contraposição à redefinição do conceito de democracia surgido dos Estados 

Constitucionais posteriores à Segunda Guerra Mundial, pôs-se de moda, sobretudo 

com a chamada luta contra as drogas e contra o terrorismo, governar manipulando 

o medo da população diante do delito. Por isso, as campanhas eleitorais se centram 

na busca de consenso entre os governados para oferecer segurança e erradicação 

do delito, que é a encarnação da maldade, substituindo, assim, os debates sobre os 

problemas sociais: nele se sustenta o novo modelo de controle social denominado 

populismo punitivo contemporâneo, ou Governing Through Crime, a que se refere 

Simon e Garland, e assim se constrói o novo Direito Penal do Inimigo, que parece 

uma espécie de Direito Penal mágico, manipulado por bruxos para exorcizar 

fantasmas”422. 

 Ou, no dizer de Denis Salas, a democracia se transforma em refém dos pânicos 

morais que produz423. 

O esforço da pesquisa empírica está justamente em identificar a possível absorção 

destes elementos do pânico moral, formador portanto do populismo penal, nas sentenças de 

tráfico de drogas de diferentes Estados do país e seus distintos reflexos. 

 Antes, porém, vamos abordar a segunda vertente de fenômenos que a hipótese 

elaboradora do trabalho nos permitiu identificar como de nossa própria geografia conceitual, 

o legado autoritário. Também o faremos a partir de um estudo lançado por Stanley Cohen, 

inspirado em sua própria vivência na África do Sul da época do apartheid e em Israel, dos 

conflitos israelo-palestinos, acerca dos estados de negação e a forma de convivência com o 

conhecimento de atrocidades e sofrimentos. 

  

                                                           
421 Op. cit., p. 9. 
422 Op. cit., p. 313. 
423 Op. cit., p. 16. 
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CAPÍTULO 4 – ESTADOS DE NEGAÇÃO E LEGADO AUTORITÁRIO 

 

   

“Mais tarde, comecei a fazer outra pergunta, que ainda discuto com pessoas que 

cresceram comigo. Por que os outros, mesmo aqueles criados em famílias, escolas 

e bairros semelhantes, que lêem os mesmos documentos, andaram pelas mesmas 

ruas, aparentemente não ‘viram’ o que vimos? Eles poderiam estar vivendo em outro 

universo perceptual -onde invisível e a presença física de pessoas negras 

freqüentemente escorregou da consciência? Ou talvez eles tenham visto exatamente 

o que vimos, mas simplesmente não se importaram ou não viram nada de errado.” 

 

 O ponto de partida do livro States of Denial, de Stanley Cohen, reside em sua 

infância, quando, ainda garoto na África do Sul, começa a entender o apartheid, ao se dar 

conta do porquê tinha direito a dormir dentro de quarto aquecido, enquanto seu vigia 

noturno, um adulto zulu, tinha de ficar à noite inteira tiritando no frio do inverno. A epifania 

noturna evoluíra para um desconforto e cresceu para a consciência sociológica. Mas o que 

lhe incomodava era o porquê tantos outros não prestaram atenção no que viam ou 

simplesmente não se importaram com aquilo. 

 States of Denial é o estudo desta híbrida situação que envolve a circunstância de 

que, em sofrimentos e atrocidades que nos circundam, as pessoas reagem como se não 

soubessem o que sabem. Ou então a informação é registrada -não há tentativa de negar os 

fatos- mas sua implicação é simplesmente ignorada. 

 Ao final da introdução para a terceira edição de Folk Devils and Moral Panics, 

Cohen simula a possibilidade de criar um pânico moral bom, ou seja, de usar as mesmas 

estruturas do pânico moral, a noção do overreacting em relação a sofrimentos e atrocidades 

que nos circundam e que passam no maior silêncio, naturalizados, com uma forma de 

underreacting. Mas o próprio Cohen intui que os mesmos mecanismos que funcionam para 

estruturar os pânicos morais, criando os inimigos adequados, fortalecendo as agências de 

controle e evitando todas as faces do pluralismo e da ambiguidade social, jamais funcionarão 

em iguais moldes. Faltarão empreendedores morais, faltará o suporte da mídia, faltarão os 

agentes de controle, pois em sua maioria as atrocidades são, se não de forma integral ou 

exclusiva, ao menos parcialmente conduzida e/ou permitida pelos próprios agentes. 
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 Os anseios de Cohen de um pânico moral sobre os estados de negação não serão 

realizados, porque os mesmos que fazem alarde sobre os pânicos são os que fazem silêncio 

sobre sofrimentos e atrocidades. É o que se busca compreender por intermédio da pesquisa 

empírica, através do cotejo, em dimensão operativa, das consequências diversas que pânico 

moral e estado de negação tendem a provocar nos juízes.  

Neste capítulo, pretendemos entender não apenas o que Cohen quis dizer com estados 

de negação, quais e como são as negações a que se refere, e os mecanismos encontrados para 

viabilizá-las. Para análise do trabalho dos juízes, serão referenciais também os estudos 

mencionados por Philip Zimbardo em Lucifer Effect¸ que indiretamente se referem a 

condutas que contribuem à negação, como a desindividualização do perpetrador ou a 

desumanização da vítima. Por fim, o que nosso legado autoritário ilumina sobre a dinâmica 

do processo penal, que permite ou instiga esses comportamentos. 

 

 

4.1-) As formas de negação 

 

 

 Da segunda experiência pessoal de Cohen, como membro de organização protetiva 

de direitos humanos em Israel (B’ttselem), deriva a primeira estratificação das negações, no 

caso, em relação à tortura sobre palestinos detidos. As versões oficiais orbitavam entre: 

“(...) a negação total (isso não aconteceu); desacreditar a negação (a organização 

acusadora tinha viés, era manipulada ou ingênua); renomear (sim, algo aconteceu, 

mas não é tortura); justificar (de qualquer maneira "isso" era moralmente 

justificado).424 

 A partir das inquietações, Cohen vai distinguir as três formas principais de negação:  

a-) negação literal: o fato não aconteceu, que pode ser verdadeira ou não, ou seja, dividida 

entre a ignorância genuína ou mesmo a mentira deslavada;  

b-) negação interpretativa (não nega o fato em si, mas dá a ele um sentido diferente). Cohen 

vai lembrar o desmentido de Clinton, no caso Monica Lewinsky: ato inapropriado, mas não 

                                                           
424 Op. cit., l. 170. 
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propriamente sexual; e em escala bem superior, a expressiva mudança populacional atribuída 

apenas a um dano colateral não pretendido, e não uma conduta de higienização étnica; 

c-) negação implicatória: não nega o fato, nem dá a ele um sentido diferente, mas nega a 

responsabilidade por ele, a implicação de que o fato possa lhe ser de alguma forma atribuído 

(uma espécie de racionalização). 

Cohen também distingue a negação segundo o seu patamar: individual ou pessoal, 

oficial (coletiva e organizada) e cultural (que deriva de normas não escritas e fincadas na 

história, como por exemplo o que se passa em sociedades discriminatórias, como as que 

naturalizaram brutalidades contra indígenas). No âmbito das negações oficiais, incluem-se, 

por exemplo, as respostas dos governos diante de atrocidades e massacres. Um exemplo de 

negativa oficial seria a recusa em reconhecer o genocídio armênio, pela Turquia, por 

exemplo; o negacionismo do Holocausto é tido como negação de âmbito cultural, até porque 

não é negado pelo perpetrador. 

Uma das questões cruciais do estudo de Cohen diz respeito as dificuldades de 

convencimento quanto à consciência ou boa-fé das negações: 

“Pode ser realmente difícil descobrir a verdade sobre as atrocidades dentro do 

complexo circuito de reivindicações e reconvenções feitas pelos governos, seus 

críticos humanos e forças da oposição. Os manifestantes usaram a violência 

primeiro ou a polícia? Isso é realmente uma tortura ou um interrogatório ‘intenso’, 

mas legítimo? É ainda mais difícil produzir evidência legal e, quase sempre, 

virtualmente impossível estabelecer responsabilidade causal. Em todo caso, as 

afirmações de negação podem ser de boa fé. Isso é verdade tanto para governos 

(não houve massacre) e para os indivíduos (não vi nada).”425 

A negativa deliberada se traduz em mentira pura e simples, nos casos individuais, 

mas no âmbito dos governos isso normalmente envolve uma gramática diplomática: 

propaganda, desinformação, manipulação, encobrimento. 

A questão se coloca em uma situação intermediária quando se verifica a tão comum 

busca pelo não-conhecimento:  

“Uma forma diferente de negação consciente é a escolha deliberada de não nos 

expor a certas informações desagradáveis. Por isso, tomamos uma decisão 

consciente de desligar as fontes de tais informações. Isto é como tomar um caminho 

diferente para evitar ver moradores sem-teto na rua”. 

                                                           
425 Idem, l. 170. 
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No âmbito de um processo judicial, por exemplo, para os fins de nossa pesquisa, isto 

poderia significar não perguntar à vítima sobre agressões policiais ou não determinar a 

realização de um laudo de exame de corpo de delito, quando a notícia da violência vem aos 

autos. 

Por fim, nem sempre é tão simples concluir, a partir da negação, acerca do prévio 

conhecimento: 

“Este é o terceiro e mais intrigante conjunto de possibilidades. A negação pode não 

ser uma questão de dizer a verdade nem de dizer uma mentira intencionalmente. A 

declaração não é totalmente deliberada, e o status do conhecimento sobre a verdade 

não é totalmente claro. Parece haver estados mentais, ou mesmo culturas inteiras, 

nos quais sabemos e não sabemos ao mesmo tempo”. 426 

 

 

4.2-) As atrocidades 

 

 

 Antes de prosseguir no estudo de Cohen a respeito dos personagens da negação (o 

perpetrador, a vítima e o observador), cabe realizar um parêntesis que nos auxiliará, 

oportunamente, na avaliação do papel do juiz –objetivo central do estudo empírico que se 

                                                           
426 Idem, l. 313. A questão será ainda abordada sob a ótica psicanalítica: “A negação é entendida como 

mecanismo de defesa inconsciente para lidar com a culpa, a ansiedade e outras emoções perturbadoras 

despertadas pela realidade. A psique bloqueia informações que são literalmente impensáveis ou impossíveis 

de serem invocadas. O inconsciente cria uma barreira que impede o pensamento de alcançar o conhecimento 

consciente. Informações e memórias se infiltram em uma região inacessível da mente” (l. 317). Todavia, depois 

de percorrer o caminho que vagou entre Freud e Sartre, Cohen conclui: “A negação é uma presença que 

evapora, quanto mais perto você consegue defini-lo. Mecanismos de defesa inconsciente, cisão do ego, 

paradoxos cognitivos, auto-ilusão, má-fé, esquemas inferenciais: esses construtos se desdobram em seus 

próprios espaços. À medida que se afasta dos ricos originais freudianos e sartrianos, o discurso acadêmico 

torna-se mais superficial do que os pensamentos do adulto mais minimamente autoconsciente - sem falar na 

sensação de saber e não-saber encontrada na literatura. Esses conceitos psicológicos não podem 

simplesmente ser transpostos para o nível político. Eles não estão baseados em papéis e relacionamentos; nem 

levam em conta as diferenças entre vítima, agressor e espectador. Também há pouco senso de ambiente social: 

uma sala de tribunal, uma conversa cotidiana, um confronto com um amante ciumento, uma sessão de 

psicoterapia, uma novela pai-filho, testemunhar uma atrocidade em massa, apanhados em guerras, a ala de 

câncer de um hospital, assistindo as notícias na televisão ou passando um mendigo na rua. Além disso, as 

considerações usadas para atribuir a negação - o valor de dizer a verdade, a credibilidade dos apelos ao 

inconsciente, o ideal de autointegração - não são mecanismos cerebrais universais, mas dispositivos 

linguísticos altamente contextualizados e práticas culturais que variam ao longo do tempo e espaço social. 

Acima de tudo, o discurso científico perde o fato de que a capacidade de negar é um fenômeno humano 

surpreendente, amplamente inexplicável e muitas vezes um produto da complexidade de nossas vidas 

emocional, lingüística, moral e intelectual.” (l.  1271/1282). 
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promove. A questão preliminar, a esta altura, é a de saber o que são as atrocidades de que se 

fala, e que relação pode existir entre elas e as responsabilidades do juiz. 

 Embora o exemplo da vivência e ciência do Holocausto tenha sido a mais impactante 

das atrocidades ligadas à negação, Cohen vai acumulando exemplos que envolvem tanto 

aqueles que estão mais próximos do evento, quanto os mais distantes, mas que tem condições 

de saber. Atrocidades e sofrimentos não são facilmente admitidos e tampouco 

proporcionalmente destacados. Mas ao mesmo tempo é difícil ocultá-los, efetivamente, 

mesmo que sem o destaque proporcional nos noticiários ou até nas próprias agências de 

direitos humanos. Ao citar essa conhecida desproporção, e ao mesmo tempo, a ciência do 

fato sob o silêncio, Cohen relata que: 

“Não há correspondência exata entre a gravidade, a duração e a extensão das 

violações e a quantidade de atenção que qualquer país em particular recebe da 

mídia ou dos relatórios de direitos humanos. Portanto, as respostas do governo às 

críticas internacionais (por que nos escolher novamente?) podem ser justificadas, 

mesmo quando são dissimuladas ou distraem427. 

 E arremata, localizando o problema: 

“Apesar dessa seletividade, a maioria dos países e questões foram encobertas: 

supressão de dissidentes políticos na China, violência policial no Brasil, crimes de 

guerra na Bósnia, trabalho infantil no Paquistão, minas terrestres em Angola, 

condições carcerárias na Polônia, mutilação genital feminina em o Sudão, 

massacres genocidas em Ruanda, privação do direito das mulheres no Afeganistão, 

destruição da sociedade civil no Haiti, massacres políticos da Indonésia em Timor 

Leste, desaparecimentos no Peru, atrocidades na Austrália, tortura na Turquia, 

prisão de ciganos na Hungria, assassinatos extrajudiciais na Somália, esquadrões 

da morte na Colômbia, amputações e flagelações públicas na Arábia Saudita, ou a 

pena de morte nos EUA.” (g.n.).428 

Mais adiante, vai fazer referência a uma chamativa e contundente publicidade da 

Oxfam429, que também nos atinge, com o seguinte slogan: “Enquanto você está almoçando, 

oito crianças de rua são mortas no Brasil”. 

Como explica Susanne Karstedt, a terminologia atrocidade substituiu o termo 

genocídio e passou a ser mais amplamente empregada a partir da criação da Força-Tarefa da 

Comunidade Europeia para a Prevenção das Atrocidades, em 2013. Não só porque no século 

                                                           
427 Idem, l. 2403. 
428 Idem, l. 2411. 
429 Oxford Committee for Famine Relief: “a Oxfam é uma confederação de 20 organizações independentes de 

caridade com foco no alívio da pobreza global, fundada em 1942 e liderada pela Oxfam International”. Está 

baseada em Oxford, Inglaterra. Site: https://www.oxfam.org/ 
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XXI, os genocídios são mais raros, mas porque a expressão é menos ambígua, retirando 

várias das divergências que envolveram o genocídio ao longo do tempo430.  

  Atrocidades seriam, assim, as “indiscriminadas e seletivas violências, no curso de 

ações repressivas pelos Estados, seus subsidiários ou rebeldes”. Envolvem não apenas os 

agentes do Estado, em sentido estrito, como militares e policiais, como agentes secundários, 

entre milícias e outros grupos paramilitares, sem afastar a possibilidade de ações de gangues 

criminosas ou rebeldes431. E também os atos individuais, quando são cometidos como parte 

ampliada de um ataque sistemático. 

O que envolve explicitamente a atrocidade é a magnitude dos atos, cometidos em 

larga escala, como parte de uma empreitada coletiva, organizado de forma institucional –ou 

atos individuais quando são cometidos como parte ampliada de um ataque sistemático. Ou 

seja, uma reunião entre impacto e contexto432. 

Não se estranha assim que as menções ao Brasil, na obra de Cohen, no conjunto de 

atrocidades e sofrimentos de que tratam as negações em questão, se referem ora a violência 

policial, ora à mortandade de crianças moradoras de rua –que, muitas vezes, como se sabe, 

se operam em cumulação, como foi o caso da Chacina da Candelária. 

Embora as atrocidades não sejam realizadas exclusivamente pelos agentes do Estado, 

as lideradas pelo Estado são elementos constitutivos e parte integrante de sociedades 

extremamente violentas, como pontua Karstedt: 

“Esse tipo de violência repressiva é um motor de outros tipos de violência que se 

aglutinam no contexto de sociedades extremamente violentas. De fato, o Estado e as 

suas armas legalistas (milícias, grupos paramilitares) representam a maioria dos 

crimes de atrocidades...”433 

 E ainda que, de uma maneira global, a atrocidade estatal na América Latina tenha 

diminuído desde a década de 1980, sobretudo com o final de inúmeros regimes ditatoriais, 

esses números subiram em determinados países. Entre eles, significativamente, o Brasil, que 

chama a atenção por não estar submetido desde meados dos anos 1980 a nenhum tipo de 

regime formalmente de exceção ou de explícito conflito armado. E o acréscimo na nota das 

                                                           
430 “Atrocity. The Latin America experience”, in Alternative Criminologies, p. 302. 
431 Idem, p. 303. 
432 Ibid. 
433 Idem, p. 310. 
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atrocidades estatais é de cerca de 50%, consoante apuração do Genocide Watch 1945-2009, 

reproduzida no artigo de Karstedt434: 

  

O país está, pois, fechando o prazo de contagem (entre 2000 e 2014) apenas atrás da 

Colômbia, imersa em um conflito interno e armado de grandes proporções, recentemente 

objeto de um complexo pacto de pacificação. 

 E embora isso represente politicamente uma enorme derrota para a democracia, eis 

que no período anterior estavam inseridos os anos derradeiros da ditadura, a magnitude das 

violências estatais no Brasil não é propriamente um dado que represente enorme surpresa. 

Os índices de violência estatal, especificamente o de violência policial são demais de 

conhecidos, seja dos organismos internacionais, seja dos relatos produzidos pela imprensa. 

                                                           
434 Para a autora, o centro das atrocidades mudou da Ásia (entre as décadas de 1960 e 1970) para a América 

Latina na década de 1970, para Europa e África, nos anos 1990 e retorna, a partir de 2000, para a América 

Central e do Sul. 
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 A propósito, uma relação pautada entre letalidade e criminalidade, pela Ponte 

Jornalismo: 

PM de SP bate recorde de mortes e não reduz crimes435 

Entre janeiro e novembro de 2014, 816 pessoas foram mortas por policiais militares 

no Estado de SP. Letalidade policial foi maior até do que em 2006 e 2012, anos de 

enfrentamento das forças de segurança contra a facção criminosa PCC. 

 

 

 E outras tantas referências que circulam ao longo dos anos sobre estudos empíricos 

que se sucedem. 

Letalidade da PM é escandalosa, diz diretor da Anistia Internacional no BR436 

No país há uma “classe perigosa”, composta por jovens negros e moradores da 

periferia. É com esta premissa que opera a repressão policial no país, afirma 

o diretor da Anistia Internacional no Brasil, Atila Roque. Em entrevista à Ponte, 

Roque diz ainda que existe, por parte da sociedade, grande aceitação das mortes 

cometidas pelos agentes das forças de segurança, principalmente devido à forma 

como normalmente esses crimes são retratados pela chamada “grande mídia” 

 

Força policial brasileira é a que mais mata no mundo, diz relatório437 

Brasil e Estados Unidos têm em comum números trágicos. A força policial brasileira é a 

que mais mata no mundo. A americana é considerada uma das três polícias mais 

violentas. É o que diz um relatório da organização Anistia Internacional, divulgado nessa 

segunda-feira (7). O documento traz números assustadores da violência policial. O 

                                                           
435Disponível em <https://18razoes.wordpress.com/2015/01/18/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-

reduz-crimes/>. 
436 Entrevista de 10/08/14, disponível em <https://anistia.org.br/imprensa/na-midia/letalidade-da-pm-e-

escandalosa-diz-diretor-da-anistia-internacional-br/>. 
437 G1, 07/09/15, disponível em <http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2015/09/forca-policial-brasileira-e-

que-mais-mata-no-mundo-diz-relatorio.html>. 

https://18razoes.wordpress.com/2015/01/18/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes/
https://18razoes.wordpress.com/2015/01/18/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes/
https://anistia.org.br/imprensa/na-midia/letalidade-da-pm-e-escandalosa-diz-diretor-da-anistia-internacional-br/
https://anistia.org.br/imprensa/na-midia/letalidade-da-pm-e-escandalosa-diz-diretor-da-anistia-internacional-br/
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2015/09/forca-policial-brasileira-e-que-mais-mata-no-mundo-diz-relatorio.html
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2015/09/forca-policial-brasileira-e-que-mais-mata-no-mundo-diz-relatorio.html
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relatório sugere a criação de ferramentas para reduzir as mortes por violência policial. 

Entre elas, investigações independentes, punições em caso de abuso e regras mais rígidas 

sobre a atuação dos agentes da lei, estatutos que deixem claro quando o uso da força se 

justifica. Brasil e Estados Unidos são os destaques do levantamento. O Brasil aparece 

como o país que tem o maior número geral de homicídios no mundo inteiro. Só em 2012, 

foram 56 mil homicídios. Em 2014, 15,6% dos homicídios tinham um policial no gatilho. 

Segundo o relatório da Anistia Internacional, eles atiram em pessoas que já se renderam, 

que já estão feridas e sem uma advertência que permitisse que o suspeito se entregue 

 

Anistia Internacional aponta aumento de mortes por policiais no Brasil438.  

O crescimento dos homicídios, em especial daqueles cometidos por forças policiais, 

e os processos de desumanização que naturalizam a morte de jovens negros nas 

periferias do país foram apontados pelo relatório global da Anistia Internacional, 

intitulado “O Estado dos Direitos Humanos no Mundo” como as mais graves 

violações ocorridas no Brasil. 

 

19,5% das mortes violentas em 2017 em SP foram causadas por policiais439 

No ano passado, 940 pessoas foram mortas por policiais em São Paulo, aponta levantamento 

do G1 com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI). O número representa 19,5% 

das 4.832 mortes violentas registradas no estado em 2017. O percentual é o mais alto do país. 

No Amapá, 17,2% das mortes violentas foram causadas por agentes públicos de segurança; 

no Rio foram de 16,7%. 

 

20% de homicídios no RJ são cometidos pela polícia em serviço, aponta Anistia440 

O aumento alarmante de homicídios decorrentes de intervenção policial no Rio e o uso 

desproporcional da força policial na repressão a protestos chamaram a atenção de órgãos 

internacionais de direitos humanos. Segundo relatório anual da Anistia Internacional, pelo 

menos 20% dos homicídios no Rio são cometidos por policiais em serviço. 

 

 A Nota Técnica do Fórum Brasileiro da Segurança Pública e do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA) nº17, sobre o Atlas da Violência, ao mesmo tempo em que 

pontua que os dados sobre homicídios com intervenção policial ainda são continuamente 

subnotificados junto ao Sistema de Informações sobre Mortalidade, assinala: 

“A letalidade policial é a expressão mais dramática da falta de democratização das 

instituições responsáveis pela segurança pública no país. O processo que se deu em 

outras esferas do Estado, nos últimos trinta anos, ainda é incipiente na segurança 

pública.”441. 

 A convicção é generalizada, por quaisquer que sejam os métodos de pesquisa. Como 

relata Teresa Caldeira: 

                                                           
438 Folha de S. Paulo, 21/02/17, disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860898-

anistia-internacional-aponta-aumento-de-mortes-por-policiais-no-brasil.shtml>. 
439 G1, 10/05/18, disponível em <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/195-das-mortes-violentas-em-

2017-em-sp-foram-causadas-por-policiais.ghtml>. 
440 G1, 21/02/17, disponível em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/20-de-homicidios-no-rj-sao-

cometidos-pela-policia-em-servico-aponta-anistia.ghtml>. 
441 Nota Técnica FBSP-IPEA nº17, Atlas da Violência, disponível em 

<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/atlas-da-violencia-2016>. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/mundo-se-tornou-lugar-mais-sombrio-e-instavel-em-2016-diz-anistia-internacional.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860898-anistia-internacional-aponta-aumento-de-mortes-por-policiais-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860898-anistia-internacional-aponta-aumento-de-mortes-por-policiais-no-brasil.shtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/195-das-mortes-violentas-em-2017-em-sp-foram-causadas-por-policiais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/195-das-mortes-violentas-em-2017-em-sp-foram-causadas-por-policiais.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/20-de-homicidios-no-rj-sao-cometidos-pela-policia-em-servico-aponta-anistia.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/20-de-homicidios-no-rj-sao-cometidos-pela-policia-em-servico-aponta-anistia.ghtml
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/atlas-da-violencia-2016
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“(...) a mais dramática indicação da falência do controle da violência policial é a 

cifra estrondosamente alta de civis que continuam sendo mortos pela polícia 

brasileira. Os números não têm equivalência em nenhum outro país das Américas. 

Em alguns anos, a polícia matou mais de mil civis apenas na região metropolitana 

de São Paulo. Nos últimos 20 anos de consolidação democrática, a polícia do Estado 

de São Paulo já matou pelo menos 11.692 pessoas. Em outras regiões 

metropolitanas os números são igualmente elevados”.442 

  Uma breve comparação entre a letalidade policial da cidade de Nova York e do 

Estado de São Paulo443, no curso de dez anos, foi apresentada pela socióloga Adriana Loche, 

com base em três indicadores internacionalmente reconhecidos: a proporção entre civis 

mortos e feridos na ação policial; b-) entre a proporção de mortes civis e de policiais em 

confronto; c-) entre a proporção geral dos civis mortos pela polícia e o conjunto dos 

homicídios. Nas três variáveis, os indicadores são bem superiores no Brasil: a-) a proporção 

entre civis mortos e feridos se inverte entre os EUA e o Brasil (enquanto há cerca de 50% 

de mortos para feridos em Nova York, em São Paulo, o resultado tangencia os 125%); b-) 

no confronto, há pelo menos o dobro de civis mortos sobre policiais mortos no Brasil; c-) a 

proporção entre civis mortos e homicídios em geral é superior a quatro vezes em SP do que 

em Nova York444. 

 A questão está longe de se vincular exclusivamente ao homicídio, sendo comuns as 

críticas referentes a torturas e outras formas de violência policial, que recheiam os relatórios 

das agências de direitos humanos, amplamente noticiados, conquanto que sem desproporção 

ou alarde, nem mesmo a criação de folk devils a serem combatidos ou providências urgentes 

e emergenciais. 

Brasil lidera ranking de medo de tortura policial445 
“Trinta anos depois da assinatura da Convenção Internacional Contra a Tortura da 

ONU por 155 países, entre eles o Brasil, a grande maioria dos brasileiros ainda 

teme por sua segurança ao serem detidos por autoridades, revela um relatório 

divulgado nesta segunda-feira pela ONG de defesa de direitos humanos Anistia 

Internacional. Quando questionados se estariam seguros ao serem detidos, 80% dos 

brasileiros ouvidos pela ONG no levantamento discordaram fortemente. Trata-se do 

                                                           
442 “The paradox of police violence in democratic Brazil”, in Etnography, vol. 3 (3), p. 236. Pelos números 

atualizados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, as violências aumentaram no correr dos anos: entre 

2009 e 2016, fora 21.892 brasileiros mortos em ações policiais, sendo que de 2015 para 2016, o crescimento 

da letalidade se deu em 25,5% (disponível em <http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2017/12/ANUARIO_11_2017.pdf>, acesso em 26/06/18, às 20h00) 
443 Comparação considerando a competência municipal do policiamento ostensivo nos Estados Unidos e 

estadual no Brasil. 
444 “A letalidade da ação policial: Parâmetros para análise”, TOMO, vol. 17 (jul-dez-2010), p. 47/52, 

disponível em <https://seer.ufs.br/index.php/tomo/article/view/507>. 
445 BBC, edição de 15/05/04, disponível em 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140512_brasil_tortura_vale_rb>. 

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANUARIO_11_2017.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANUARIO_11_2017.pdf
https://seer.ufs.br/index.php/tomo/article/view/507
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140512_brasil_tortura_vale_rb
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maior índice dentre os 21 países analisados no estudo e quase o dobro da média 

mundial, de 44%.” 

  
  El Pais - Seis pessoas são torturadas por dia no Brasil446 

“O relatório anual da ONG Human Rights Watch (HRW) revelou que diariamente 

seis pessoas são vítimas de tortura no Brasil. A maioria delas, 84%, estão em 

penitenciárias, delegacias e unidades de internação de jovens. Os dados divulgados 

como um capítulo do relatório mundial da entidade, são baseadas nas denúncias 

recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. De janeiro de 2012 a 

junho de 2014 foram relatados 5.431 casos de tortura. Para a HRW, uma das razões 

para isso ocorrer é a falta de punição dos agressores. "Mais do que uma herança 

da ditadura militar a tortura é uma herança da impunidade. O agente sabe que não 

será punido, por isso tortura", afirmou a diretora da HRW no Brasil, Maria Laura 

Canineu.” 

   
O Brasil que ainda tortura447 

“Duas décadas e meia depois do fim da ditadura militar (1964-1985), o Brasil não 

está livre da tortura – uma das pragas que marcaram o regime. Sevícias como 

pressão psicológica, choques, espancamentos, violência sexual e assassinatos ainda 

fazem parte do cotidiano de delegacias, batalhões da PM, presídios e unidades para 

adolescentes infratores. Nos anos de chumbo, as vítimas preferenciais eram 

estudantes engajados, intelectuais e líderes políticos. Os militares se viram 

obrigados a arrefecer quando as ações praticadas nos porões da repressão 

repercutiram no Exterior. Atualmente, os torturadores mostram sua face mais cruel 

aos pobres e encarcerados. Pessoas sem voz e com pouquíssimo acesso à Justiça. 

Mas tudo indica que a violência contra esses cidadãos, em breve, também 

repercutirá além das fronteiras nacionais e voltará a abalar a imagem do País. Uma 

delegação do Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura virá ao Brasil, 

provavelmente em setembro, e fará visitas-surpresa a locais de privação de 

liberdade. O objetivo do grupo é traçar um panorama das agressões e pressionar 

para que o Estado tome providências.” 

 

ONU denunciará Brasil por impunidade de violência policial; 8 em cada 10 

brasileiros temem tortura448 

"Os casos de agentes de segurança que cometem abusos contra prisioneiros ou 

detidos não são investigados de maneira significativa e tais autores raramente são 

levados à Justiça (...) Nenhum mecanismo independente de investigação existe para 

impedir que esses casos sejam arquivados", refere-se às aos governos estaduais, 

responsáveis pelas corporações militares. Na entrevista ao jornal O Estado de S. 

Paulo, o relator reforça a impunidade em casos que envolvem policiais militares. 

"Contribui para o aumento dos crimes violentos". E ainda questionou um dos 

argumentos mais comuns nos boletins policiais, referindo-se à reação de suspeitos 

que já sabem que serão torturados. "A espiral da violência criminal é exacerbada 

pela impunidade que prevalece." 

 

                                                           
446 El País, 29/01/15, disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/29/politica/1422542790_405990.html>.  
447 IstoÉ, 15/07/11, disponível em <https://istoe.com.br/146953_O+BRASIL+QUE+AINDA+TORTURA/>. 
448Catraca Livre, 07/03/16, disponível em <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/onu-

denunciara-brasil-por-impunidade-de-violencia-policial-8-em-cada-10-brasileiros-temem-tortura/>. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/29/internacional/1422495414_063216.html
http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/brazil
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/29/politica/1422542790_405990.html
https://istoe.com.br/146953_O+BRASIL+QUE+AINDA+TORTURA/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/onu-denunciara-brasil-por-impunidade-de-violencia-policial-8-em-cada-10-brasileiros-temem-tortura/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/onu-denunciara-brasil-por-impunidade-de-violencia-policial-8-em-cada-10-brasileiros-temem-tortura/
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Relatório da Defensoria é considerado um marco contra a tortura policial no 

Estado449 

Representantes de entidades ligadas ao setor de Direitos Humanos no Estado 

consideram o relatório da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), divulgado 

nessa terça-feira (9), um marco contra a tortura policial no Estado. O documento 

de 27 páginas denuncia que, entre 23 de julho de 2015 e 10 de abril de 2016, foram 

registrados 112 relatos de tortura na Grande Vitória durante audiências de custódia 

realizadas pela DPES. Essas práticas expõem o nome de 189 policiais, sendo 13 

deles mencionados pelo menos duas vezes (os nomes não foram divulgados). Quase 

todos os casos (99,11%) tiveram algum tipo de agressão física. Uma delas, inclusive, 

culminou em morte. Os dados fazem parte do “Relatório sobre Denúncias de 

Tortura: Análise de 112 Casos Catalogados em 257 dias nas Audiências de Custódia 

no Espírito Santo”, elaborado pela Coordenação de Direitos Humanos da DPES. 

 

  Paulo Mesquita aponta, inclusive, como, no Brasil, a violência policial afeta um 

número relativamente grande de pessoas, para além das vítimas fatais: 

“Pesquisa de vitimização realizada pelo CPDOC-FGV/Iser mostra que entre agosto 

de 1995 e agosto de 1996, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 5,3% da 

população foram desrespeitados, 2,3% foram ameaçados e 1,1% foi agredido 

fisicamente por policiais. Isso significa que num período de um ano, pelo menos 

835.454 pessoas sofreram algum tipo de violência policial. A mesma pesquisa 

mostra que, no mesmo período, aproximadamente 80% das vítimas de roubo, furto 

ou agressão não recorreram à polícia, sendo que de 30 a 40% destas vítimas, 

dependendo do tipo de crime, não o fizeram porque não acreditavam na polícia ou 

tinham medo dela.”.450 

Esta é, aliás, parte da situação captada pelo estudo de Teresa Caldeira: ao mesmo 

tempo em que a população diz apoiar a violência policial, diante da aceitação do bordão 

“bandido bom é bandido morto”, também tem uma atávica reprovação ao trabalho efetivo  

dos órgãos de repressão: 

“Paradoxalmente, este apoio coexiste com uma avaliação negativa da polícia e a 

alta vitimização da classe trabalhadora por esta mesma polícia. Argumento que as 

raízes deste paradoxo podem ser encontradas na longa história de desrespeito pelos 

direitos civis, especialmente o direito dos pobres, e uma profunda desconfiança na 

justiça do sistema judicial e de seu funcionamento a partir de certas inclinações”451.

  

Se a letalidade policial é reconhecidamente alta, a accountability acerca dela é 

flagrantemente insuficiente. Para Karstedt: 

“As democracias de pleno direito têm uma vantagem comparativa, já que seus 

padrões institucionais promovem a responsabilização em todas as camadas, onde 

as instituições controlam umas às outras e os cidadãos tem os direitos e o espaço 

                                                           
449 Século Diário (ES), 10/01/18, disponível em <http://seculodiario.com.br/37241/9/relatorio-da-defensoria-

e-considerado-um-marco-contra-a-tortura-policial-no-es>.  
450 “Violência policial no Brasil”, in Cidadania, Justiça e Violência, p. 130. 
451 Op. cit., p. 236. 

http://seculodiario.com.br/37241/9/relatorio-da-defensoria-e-considerado-um-marco-contra-a-tortura-policial-no-es
http://seculodiario.com.br/37241/9/relatorio-da-defensoria-e-considerado-um-marco-contra-a-tortura-policial-no-es
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para controlar o controle das instituições. O estado de direito é o eixo principal das 

estruturas de prestação de contas.”452  

Não é, propriamente, o caso brasileiro, coalhado por uma enorme seletividade. Ao 

revés do espectro amplamente repressivo, tradicional no sistema penal brasileiro –o que se 

pode aquilatar, inclusive, pelo volume do encarceramento em massa- o grau de punição da 

violência policial é irrisório453.  

 Instrumentos penais como a tipificação da tortura ganharam vigência apenas em 

1997 -curiosamente também após a exposição pública de abordagens e violências ilícitas, na 

televisão; o deslocamento de competência para julgamento de policiais militares para o 

Tribunal do Júri (Justiça Comum) também se deu em período relativamente recente (Lei 

9299/96)454, e após a plêiade de intercorrências para apreciação do Massacre do Carandiru. 

A propósito, nos cinco julgamentos populares a que foram seus autores submetidos, houve 

decreto condenatório envolvendo praticamente todos os policiais. Todavia, em segundo 

grau, duas foram as decisões do TJSP que reconheceram nulidades, de modo que o caso mais 

se aproxima da própria absolvição, mesmo paradeiro de outros casos rumorosos. Outros 

projetos para contornar a expressividade e impunidade da violência policial, continuam 

ainda em trâmite, especialmente o que pretende a extinção dos chamados autos de 

resistência455, que por muitas vezes acabaram ocultando mortes violentas que deixaram de 

ser devidamente apuradas. 

                                                           
452 Op. cit., p. 317. 
453 PINHEIRO, Paulo Sérgio.“A incapacidade dos judiciários latino-americanos de investigarem e 

processarem os responsáveis por graves violações de direitos humanos é o exemplo da incompetência do 

sistema legal dessa região. No Brasil, o sistema da justiça criminal não investigou e nem processou numerosos 

casos de violência rural contra os pobres. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, os 1730 casos de 

assassinatos de trabalhadores rurais, de líderes sindicais e religiosos e de advogados, entre 1964 e 1992, 

apenas 30 tinham ido à julgamento em 1992 e, dentre eles, só 18 foram condenados”. Op. cit., p. 48. 
454 Considerando, ademais, a oportuna crítica de Paulo Mesquita Neto sobre a limitação da norma aos casos de 

homicídios: “Esta lei é insatisfatória do ponto de vista do controle da violência policial, na medida em que 

não transfere da Justiça Militar para a Justiça Comum a competência para julgar policiais militares acusados 

de qualquer tipo de crime no exercício das funções de policiamento, conforme proposta original do deputado 

Hélio Bicudo”. Op. cit, p. 141. A crítica poderia se aprofundar, ainda, no fato de que apenas o processamento 

e o julgamento da ação penal foram transferidos de competência, mas não a instauração do inquérito, momento 

em que as principais provas técnicas são (ou não) reunidas. Patrick Mariano Gomes, a seu turno, critica o 

retorno da militarização, com a aprovação recente da lei 13.491/2017 no artigo: “O foro privilegiado dos 

assassinos”, Revista Cult, edição de 11/05/18, disponível em <https://revistacult.uol.com.br/home/foro-

privilegiado-assassinos-e-torturadores/>. 
455 PLS 239/16: Altera o Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) para atualizar as normas 

sobre o Exame de Corpo de Delito e Perícias Criminais, tornando obrigatória a autópsia e exame interno nos 

casos de morte violenta em ações com o envolvimento de agentes do Estado; e dá nova disciplina para a 

hipótese de resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, determina a 

instauração de inquérito para apuração de eventual excesso no uso da força, disponível em < 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126117>. 

https://revistacult.uol.com.br/home/foro-privilegiado-assassinos-e-torturadores/
https://revistacult.uol.com.br/home/foro-privilegiado-assassinos-e-torturadores/
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 Um desenho do papel geral do sistema de justiça sobre a violência policial pôde ser 

averiguado no livro de Orlando Zaccone, Indignos de Vida. O Ministério Público 

costumeiramente tão assertivo e persecutório, acusador e indignado com absolvições, exerce 

outro perfil quando o assunto são os homicídios praticados por policiais contra supostos 

traficantes, os indignos de vida. Poucas diligências, manifestações modelos, ausências de 

análise fática -e muitas vezes até sem laudos cadavéricos, presunção quase absoluta da 

legítima defesa sempre que a vítima está no rol dos matáveis: marginais, habitantes de 

favelas, pontos de negócios com drogas, portadores de maus antecedentes criminais, 

traficantes.  

O fiscal da lei simplesmente a abandona, quando em questão a higidez da polícia, 

como mostra a seguinte passagem de uma promoção de arquivamento:  

“Aqueles que jamais subiram morros, favelas ou sequer conhecem de perto os antros 

frequentados por marginais, e que se enclausuram em seus gabinetes sem que nunca 

tenham participado de tiroteio, seja no estrito cumprimento do dever legal ou 

também em legítima defesa, não devem se apegar com antolhos ao tecto gélido da 

lei, distante do calor dos acontecimentos e a salvo de gravíssimos riscos, na busca 

do enfraquecimento ou do desestímulo das atividades de Polícia Judiciária, em toda 

a sua plenitude legal. 456 

 A conclusão de Zaccone: “a violência policial não é um erro de procedimento de 

alguns policiais despreparados. É uma política de Estado no Brasil, que recebe o apoio e o 

incentivo de parcela da sociedade”457. 

 A ausência de responsabilização deste tipo de crime, que nasce das entranhas do 

próprio Estado é justamente mais um condimento para a caracterização do elemento de 

atrocidade. Com Karstedt: 

“A responsabilização perante os cidadãos e pelas ações dos agentes do Estado é a 

característica fundamental que faz com que Estados e governos respeitem os direitos 

humanos e se abstenham de violações e policiem seus próprios agentes. As 

democracias de pleno direito têm uma vantagem comparativa, já que seus padrões 

institucionais promovem a responsabilização em todas as camadas, onde as 

instituições controlam umas às outras e os cidadãos tem os direitos e o espaço para 

controlar o controle das instituições. O Estado de direito é o eixo principal das 

estruturas de prestação de contas. Em contraste, estados autoritários são 

caracterizados pela baixa responsabilização e, além disso, níveis significativamente 

mais altos de crimes de atrocidades do que democracias estáveis e maduras: 

Estados e regimes fortes são bons guardiões contra as atrocidades em seus 

territórios.” 

                                                           
456 Indignos de vida, p. 155. 
457 Op. cit., p. 5. 
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4.3-) Os atores da negação 

 

  

 Reconhecida que a questão das atrocidades está mais perto de nós do que à primeira 

vista costumamos admitir, inclusive pela própria negação, voltamos a Cohen para a 

identificação dos atores, de modo a poder apurar (ou não) a presença do juiz em cada vértice 

desta equação. 

 Para Cohen, os atores participam do que denominou triângulo da atrocidade, mas 

nem sempre com papéis rígidos: 

“Em um canto, vítimas, contra quem as coisas são feitas; no segundo, 

perpetradores, que fazem essas coisas; no terceiro, observadores, aqueles que vêem 

e sabem o que está acontecendo. Esses papéis não são fixos: os observadores podem 

se tornar perpetradores ou vítimas; e perpetradores e observadores podem 

pertencer à mesma cultura de negação”.458 

A negação vai habitar cada um dos papéis, ainda que de forma distinta. 

 A primeira reação da vítima, seja em relação a ações involuntárias, como desastres 

naturais, ou mesmo deliberadas, como uma prisão injusta ou abuso sexual, é pensar: isso não 

pode estar acontecendo comigo. Isso tanto pode ser um clichê automático como um 

profundo senso de negação, a ideia de dissociação (o que está acontecendo a uma pessoa na 

verdade está acontecendo a outra), que pode estar associada a manobras psíquicas. A fuga 

da realidade também pode ser atribuída culturalmente: grupos inteiros de vítimas designadas 

podem negar a aproximação de um destino certo –o que poderia, para Cohen, explicar como, 

apesar de sinais de alerta relativamente firmes, comunidades judaicas se negaram a acreditar 

que seriam colhidas pelo furacão nazista:459 

“Advertências explícitas foram ignoradas; cada aumento na perseguição era visto 

como o último; relatos iniciais foram desacreditados; o conhecimento insuportável 

de que você e seus entes queridos seriam mortos e que nada poderia salvá-lo foi 

suprimido; a crença foi sustentada contra todas as probabilidades de que pessoas 

inocentes não sofreriam. Os governos observadores se recusaram a acreditar em 

relatórios claros sobre o programa de aniquilação. Havia indiferença moral, mas 

talvez também uma zona de negação compartilhada com as vítimas: a recusa em 

reconhecer uma verdade que parecia impossível demais para ser verdade.”460 

                                                           
458 States of Denial, l. 498. 
459 Idem, l. 502. 
460 Idem, l. 509. 
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 E em certas situações, a negação não é apenas saudável, como necessária: habitantes 

de cidades intensamente conflitivas, como Beirute e Belfast em outros tempos, ou Bagdá 

agora, não poderiam viver em um estado permanente de atenção de que um carro-bomba 

exploda nas ruas, sem perder a capacidade de tocar a vida cotidiana. 

A negação é também o mecanismo pelo qual os perpetradores se escondem. E assim 

possibilita que cidadãos comuns sejam capazes da prática das maiores atrocidades –não as 

reconhecendo como tais. A negação é um fator causal para permitir que estas atrocidades 

continuem, seja em face de uma mentira convicta ou de uma crença sincera. E, sobretudo, é 

o discurso que permitirá, posteriormente, silenciar sobre a punição dessas práticas. 

A ideia que mais nos atormenta é justamente a conclusão de que as atrocidades não 

são praticadas por seres especiais ou que se apartem, de alguma forma, do gênero humano. 

Não é raro que diante das atrocidades, tenha-se a percepção de que teriam sido atos de outra 

espécie, que não reconheçamos à nossa imagem e semelhança. Mas, infelizmente, elas são 

praticadas, em regra, por gente como a gente.  

Em Lucifer Effect, Philip Zimbardo busca compreender justamente como pessoas 

comuns praticam coisas terríveis, e o faz a partir do relato de diversas experiências científicas 

destinadas a destrinchar as facetas do comportamento humano. A começar pelo seu próprio, 

o experimento de Stanford. Neste, estudantes em férias foram contratados para simular o 

funcionamento de uma prisão, sendo aleatoriamente divididos entre os que representariam 

os papéis dos presos e os que desempenhariam, simuladamente, a função de guardas. 

Previsto, originalmente, para durar quinze dias, o experimento foi encerrado em menos de 

uma semana, em razão dos efeitos contundentes gerados pela assunção tão fidedigna dos 

papéis atribuídos, a começar pelo sadismo e violência dos guardas e o espírito rebelde ou 

submisso dos prisioneiros. Medo e violência foram gerados a partir de uma distribuição de 

funções simuladas –e o primeiro dos elementos compreendido por Zimbardo foi a 

importância da perda de individualidade para a verossimilhança da transformação desejada. 

Uniformes de estilo militar, óculos escuros, linguajar típico, todos esses elementos serviram 

como mecanismos essenciais para a assunção dos papéis. Para que os atores pudessem não 

se reconhecer a si mesmos ao representa-los461. 

                                                           
461 Lucifer Effect, p. 301. 
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Zimbardo retoma em seu livro também outras experiências ou estudos sobre 

comportamentos, como o do antropólogo R. J. Watson, que se baseou em relatos de outros 

cientistas e missionários, que estudaram mecanismos de alteração de aparência, como 

medida preparatória para soldados em conflito: os resultados confirmaram a previsão de que 

o anonimato auxilia um comportamento destrutivo. Em quinze sociedades analisadas, nas 

quais guerreiros são autorizados a disfarçar sua aparência (com pinturas faciais ou máscaras), 

são justamente as sociedades com o maior potencial destrutivo: oitenta por cento destes 

brutalizam seus inimigos; em contraste, sete em oito das sociedades onde estas mudanças de 

aparência pré-conflitos não eram possíveis ou comuns, não se engajam em comportamento 

tão violentos. Ao reverso, em 90% do tempo em que vítimas são mortas, torturadas ou 

mutiladas, isto se deu por soldados que, primeiro, puderam alterar a sua aparência e se 

desindividualizaram462: 

“A sabedoria cultural dita que um ingrediente-chave na transformação de jovens 

ordinariamente não agressivos em guerreiros que podem matar sob comando é, 

primeiro, mudar sua aparência exterior. A maioria das guerras é sobre homens 

idosos que persuadem homens jovens a ferir e matar outros jovens como eles. Para 

os rapazes, torna-se mais fácil se eles mudam sua aparência, alterando sua face, 

colocando uniformes militares ou máscaras ou pintando seus rostos. Com a 

anonimato proporcionado, a compaixão interna usual e a preocupação com os 

outros vão se embora.”463 

Outro componente importante da desindindivualização, levantado por Zimbardo, é o 

conformismo com o grupo e neste ponto relata a experiência do psicólogo social Muzafer 

Sherif, que imigrara aos Estados Unidos no entre-guerras. Sua experiência envolveu 

estudantes de colégio que eram individualmente inseridos em um quarto totalmente escuro, 

onde visualizam um efeito auto-cinético –com um ponto de luz aparecendo e se movendo de 

forma irregular. O que se pergunta aos jovens era a dimensão do movimento da luz: os 

julgamentos variavam entre o intervalo de algumas polegadas a vários pés. Colocados em 

grupos, onde se fixava em certo patamar, ainda que propositadamente errado, os jovens 

quando individualmente se confrontaram com a reprodução dos testes, estavam muito mais 

propensos a dar a resposta mais próxima à do grupo, que era errada, do que a sua própria. A 

adesão irrestrita a uma ideia majoritária, ainda que, intuitivamente, a pessoa tivesse 

condições de saber que a versão do grupo era menos precisa do que a sua. Com pequenas 

variações, a experiência foi reproduzida –e assim confirmada- por outro psicólogo, Salomon 

Asch. A conclusão, após a oitiva dos próprios participantes e suas explicações, fornece desde 

                                                           
462 Idem, p. 304. 
463 Ibid. 
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já duas importantes hipóteses para avaliar-se, posteriormente, o conformismo na ação 

judicial: 

“Alguns relataram estar cientes das diferenças entre o que viram e o consenso do 

grupo, mas sentiram que era mais fácil ir junto com os outros. Para outros, a 

discrepância criou um conflito que foi resolvido ao se acreditar que o grupo estava 

certo e que sua percepção estava errada. Todos aqueles que cederam subestimaram 

o quanto haviam se conformado, afirmando terem cedido muito menos à pressão do 

grupo do que realmente havia sido o caso. Eles permaneceram independentes - em 

suas mentes, mas não em suas ações.”464(g.n.) 

Por fim, ainda na perspectiva de uma certa desindividualização, no agir na 

conformidade alheia, mais do que a si próprio, o relato do experimento mais famoso, o de 

Milgram, segundo o qual os contratados teriam de aplicar de pequenos e grandes choques 

àqueles para quem faziam certas perguntas, quando do erro. Mesmo cientes do impacto dos 

choques -de forma ardilosa, posto que na verdade, as falsas vítimas não o sentiam, embora 

às vezes até gritassem e pedissem para parar- a maior parte dos participantes da experiência 

prosseguiu na aplicação contínua dos choques, eis que obedecendo a determinação do 

organizador, considerando que parar de fazê-lo não era uma hipótese admissível no contrato 

subscrito. Em resumo, dois de cada três voluntários aplicaram, supostamente, o choque 

máximo de 450 volts, mesmo depois de ouvir desesperados pedidos dos “alunos” para parar.  

Uma das razões, conclui Zimbardo, é que a maioria dos voluntários simplesmente 

não sabia como sair da situação, para além da cega obediência. Alguns protestaram, mas 

acharam que era mais fácil simplesmente terminar o teste. O disfarce do professor-aluno 

também pode ter ajudado a dessensibilização: a ideia de que, enfim, não se estava 

propriamente torturando pessoas, mas contribuindo para com a ciência -o que estaria a 

demonstrar que a alteração semântica do ato pode reduzir a hesitação em práticá-lo. Um 

auto-engano. No campo do direito, e mais especificamente do direito penal, esse eufemismo 

semântico sempre teve forte penetração, como a medida de segurança, que substitui a ideia 

de pena; o reeducando, ao invés de preso; a ressocialização, para o cumprimento da pena 

privativa, entre outras465. 

Enfim, para relacionar submissão a atrocidade, a citação do autor britânico Charles 

Percy Snow, em boa hora trazida por Zimbardo: “Quando você pensa na longa e sombria 

                                                           
464 Idem, p. 264. 
465 Ricardo Gloeckner é mais preciso na definição, ao falar das práticas pós-constitucionais do processo penal: 

“(...) processo de ressignificação das práticas punitivas mediante operações de transformação semânticas, 

assim como a atenuação, ou melhor, a introdução de ‘eufemismos’ no discurso processual penal, como 

tentativa de ajuste ou equilíbrio discursivo”. Op. cit., p. 148. 
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história do homem, você descobrirá que crimes muito mais hediondos foram cometidos em 

nome da obediência do que em nome da rebelião”466. 

No meio do caminho do encontro entre o apego ao conformismo e a cega obediência, 

Zimbardo chama a atenção para outro ingrediente que será de aguda importância para análise 

da postura judicial: a ideia da expectativa não-verbalizada da autoridade. É menos do que 

uma ordem, dado que nem sequer chega a ser verbalizada, e ao mesmo tempo um importante 

contribuinte à submissão467.  

A ideia de que a ação em conformidade com expectativas não-verbalizadas 

possibilita o ingresso em uma espécie de núcleo duro (inner ring, citado por Zimbardo) é 

uma das razões que estimula subordinados em práticas irregulares, por exemplo na política 

ou no mundo corporativo. No âmbito da Justiça, esta mesma expectativa não-verbalizada 

pode significar uma supressão indireta da independência. Como aponta Zaffaroni, sobre as 

orientações que se originam nos níveis superiores: 

“Em alguns casos, a pressão não é sequer necessária, porque a dependência se 

introjetara de tal modo que o juiz já sabe ‘como’ deve decidir, sem pressão alguma. 

Inevitavelmente, sua personalidade defende sua auto-estima, racionalizando sua 

decisão e pretendendo que seja produto de sua livre determinação. É curioso que 

mui frequentemente não sejam necessárias as pressões, porque este mecanismo de 

fuga e defesa atua com maior eficácia.468” 

O que se adequa integralmente à crítica de Zaffaroni, acerca de como os juízes 

divergentes são vistos dentro do Judiciário: o alto custo da estranheza e da desconformidade 

acaba sendo um dos principais componentes da compressão da independência judicial469.  

A ideia da desindividualização parece ser, assim, de extrema relevância para 

contornar os freios morais que a prática das atrocidades poderia, a princípio, suscitar. E ela 

se conecta de outro lado com a desumanização das vítimas, que permite ao perpetrador não 

vê-las como pessoas próximas, familiares, integrantes de seu grupo. Enfim, não reconhecê-

las como iguais. 

                                                           
466 Lucifer Effect, p. 273. 
467 Idem, p. 319. 
468 Poder Judiciário, p. 139, o que explica, de certa forma, porque Zaffaroni entende a necessidade de uma 

defesa mais contundente da independência do juiz (independência interna) do que propriamente a 

independência do Poder Judiciário (independência externa): “A pressão sofrida pelos juízes em face da lesão 

à sua independência externa, em um país democrático, é relativamente neutralizável, por via da liberdade de 

informação, de expressão e de crítica, mas a lesão de sua independência interna é muito mais contínua, sutil, 

humanamente deteriorante e eticamente degradante.”, p. 89. 
469 Ibid. 
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Não por outro motivo, assinala Zimbardo, que governos costumam identificar os 

inimigos, ou culturas identificam preconceitos em outros povos, como inferiores, vermes, 

insetos, baratas etc. Retirar a condição de humano do outro é não apenas um mecanismo 

central no processo do preconceito, racismo, discriminação, como instrumento essencial para 

a caracterização do mal a ser combatido –e, por este motivo, negando a atrocidade dos atos, 

que passam a ser revestidos com positividade, como limpeza, higienização, purificação, 

combate ao mal, à impunidade etc. 

A construção dos folk devils, observe-se, também representa uma importante forma 

de desumanização. Como vimos, a generalização que produz e reproduz estereótipos, tem 

como matriz a ideia de eliminar diferenças, tratar tipos específicos sem a individualização 

ou humanidade com que lhe sejam distinguíveis. Mantê-los como se os defeitos de uns 

pudessem genericamente ser atribuídos a todos. Ponto a ser conferido na pesquisa das 

sentenças, principalmente pelo fato de que em relação ao privilégio no tráfico de drogas, por 

exemplo, são justamente as características subjetivas do agente que, segundo as diretrizes do 

STF, devem entrar em consideração para sua concessão. Como tratam os juízes a questão, 

fazendo a análise subjetiva caso a caso, ou considerando traficantes como um genérico 

inimigo popular, desumanizado e desindivualizado? 

Retirar a condição de humano da vítima não é característica exclusiva da atuação dos 

perpetradores, mas também comum aos observadores. Como expõe Cohen, quando menor a 

identificação do observador com a vítima, mais provável será sua passividade e o seu 

silêncio: 

“(...) quando as pessoas não conseguem se identificar com a vítima (mesmo que eu 

veja alguém como uma vítima, não agirei se não puder ter empatia com o sofrimento 

delas; nós ajudamos nossa família, amigos, comunidade, pessoas como nós), não 

aqueles excluídos de nosso universo moral, que podem até ser culpados por sua 

situação...”470 

Com isso entendemos que a negação das atrocidades tende a ser maior, menos 

arriscada e mais aceitável dentro de sociedades mais desiguais. Quanto maior a 

estratificação, menor tende a ser a identificação entre observadores e vítimas, inclusive 

porque, em sociedades profundamente desiguais como a nossa, a própria situação de vítima 

é sobrerrepresentada. Como existe uma maior concentração de negros entre as vítimas da 

violência policial. Dado que também indicam essa desigualdade e sobrerrepresentação é a 

                                                           
470 Op. cit., l. 533. 
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quase transparência entre o perfil da população carcerária e a do Mapa da Violência, com 

presença majoritária de jovens negros e pardos tanto na maioria dos presos, quanto entre as 

principais vítimas de homicídios.471 

Essa ausência de identificação vitaminada pela desigualdade social e racial, e a 

proximidade entre presos e vítimas da violência, inclusive a policial, podem estimular ainda 

mais a conduta dos observadores, quanto à culpabilização das vítimas, vendo-as, como diz 

Cohen, como merecedoras do seu destino:  

“Espectadores, como perpetradores, são gradualmente atraídos para aceitar como 

ações normais aquelas que são inicialmente repugnantes. Eles negam o significado 

do que vêem, evitando ou minimizando informações sobre o sofrimento das 

vítimas.”472 

 Desta primeira abordagem quanto aos agentes da negação, surgem, portanto, algumas 

questões que poderão ser apreciadas com a análise de conteúdo das sentenças coletadas. Em 

especial, a tangência do juiz nos papéis desta equação. Seria um mero observador, um 

perpetrador de violências ou vítima, de alguma forma? 

 Do que se depreende do estudo de Cohen, juízes seriam, em primeiro lugar, como 

todas as demais pessoas, observadores externos, que recebem notícias das atrocidades por 

intermédio da mídia. O levantamento do item 4.2  mostra, de forma mais ou menos segura 

que, ainda que as violências policiais não sejam, por assim dizer, maximizadas a ponto de 

causar alarde e desproporção –e raramente exigem comprometimento dos agentes de 

controle sobre o tema- são amplamente conhecidas e integrantes do nosso cotidiano. Seja 

porque são objeto frequente de análise por parte das organizações de direitos humanos e 

organismos internacionais -é um dos temas que mais motiva visita de integrantes da ONU 

ao país, por exemplo, e tema de condenação do país perante a Corte Interamericana; seja 

porque é assunto reiterado na imprensa, praticamente todos os anos, consignando não apenas 

os casos mais bizarros, mas as estatísticas que se sucedem quase sempre em ascensão. O fato 

é ainda notório pelas implicações provocadas, consoante as pesquisas anteriormente 

                                                           
471 Vide nota 5. Entre outros, vale a pena citar também o levantamento do PNUD, Violência Racismo e Pobreza 

“Neste, foram analisados 1.538 casos, ocorridos de janeiro de 1998 a setembro de 2002, nomeados “autos de 

resistência” pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesse período, 1.880 opositores foram mortos pela polícia. 

A proporção de pretos, entre as vítimas da violência policial, é três vezes a proporção desse grupo na 

população como um todo (...). Os negros têm um peso 61% maior entre as vítimas do que na população”. 

Disponível em <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/rdhs-brasil/relatorio-do-

desenvolvimento-humano-2000141.html> 
472 Op. cit., l. 548. 
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abordadas: a avaliação de desempenho ruim que recebem os integrantes da polícia e o medo 

de seus agentes diversas vezes colhido. 

 Portanto, seria o caso de se perguntar se, como observadores externos, eventualmente 

os juízes se dão conta das ilicitudes atribuídas, por exemplo, aos agentes do policiamento 

ostensivo, ou desprezam por completo as informações que, vindas da mídia, não sejam 

admissíveis nos autos?  

 De outra parte, os juízes também podem funcionar como observadores diretos, na 

medida em que vítimas de violências policiais (especificamente, no caso, os réus), lhes 

relatam diretamente os fatos praticados. Qual vem a ser a reação dos juízes nestas 

circunstâncias? Determinam investigações, colocam em suspeita os depoimentos policiais 

ou apenas desprezam os relatos? A dificuldade de identificação para com a vítima ou a 

identificação para com o suposto perpetrador pode ter aí alguma influência neste campo? 

 Para analisar a participação do juiz nos demais vértices do triângulo da negação, ou 

seja, como perpetrador e vítima, deixaremos para a parte final do capítulo, após discutir a 

potência do legado do autoritarismo no sistema penal, sobretudo, a partir da marcante 

influência do inquérito policial e como seu prestígio molda um processo que, por sua 

dinâmica efetiva, é marcado pela presunção da culpa. 

 

  

4.4-) Sentidos e mecanismos da negação 

 

  

 Para Stanley Cohen, a negação é sempre parcial: alguma informação é registrada. Por 

isso, o coração do conceito se concentra no paradoxo: saber e não saber ao mesmo tempo473. 

 A negação pode corresponder à dimensão da cognição (negar os fatos ou que os 

conhece), da emoção (conhece, mas nega o sentimento que ele provoca), da moralidade ou 

do julgamento (sabe, mas nada vê de errado) ou, enfim, na dimensão da ação (tem 

informação, sentimento e julgamento, mas age contrariamente assim mesmo). No último 

                                                           
473 States of Denial, l. 656. 
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caso, trata-se de indiferença, provocado pela apatia ou passividade. Essa situação, assinala 

Cohen, é melhor explicada por crenças políticas, covardia, preguiça, egoísmo ou pura 

amoralidade do que por estados intricados de negação psíquica.”474 

 Tendo como premissa que a negação é parte de uma decisão para evitar situações que 

revelem os incômodos a si mesmo, Cohen estipula as ações possíveis para não conhecer o 

que se conhece: deliberadamente desviar os olhos da realidade (como, por exemplo, parar 

de ver televisão, para desconhecer as notícias sobre crimes ou atrocidades); não perceber a 

realidade que o envolve, porque isso afeta as suas verdades pré-concebidas; ver o que se 

passa, mas não acreditar, porque afronta as suas crenças; saber o que acontece, mas negar 

porque apoia o perpetrador ou sua política; e, por fim, aquele que fica “incomodado, 

perturbado, até indignado com o que está acontecendo, mas por muitas razões (medo de 

ficar de fora, impotência, autoproteção, ausência de uma solução visível) permanece em 

silêncio”475. 

 Uma das primeiras hipóteses da negação, sob o aspecto social, é a naturalização: 

situações indesejadas tratadas como se fossem normais, em uma mistura de acomodação, 

rotinização, tolerância e conluio. O exemplo trazido por Cohen neste campo é o a violência 

doméstica, por muito tempo cercada por um muro de silêncio¸ em grande medida pela 

consideração privada, a partir da construção da ideia de que a mulher era parte da 

propriedade e o exercício de dominação pelo marido uma atividade vista como legítima. A 

visibilidade do movimento feminista, a exposição das vítimas, o discurso de 

empoderamento, a atualização de normas legais, enfim, estão permitindo levar o assunto do 

âmbito privado ao público e firmando a travessia da negação ao reconhecimento.476 

 Mas Cohen vai se preocupar, sobretudo, com a atrocidade que não é naturalizada e, 

portanto, deve ser justificada. A teoria da negação, como assinala, deve se importar menos 

com as razões objetivas em si, mas com as alegações, ou seja, com as razões subjetivas, 

verdadeiras ou falsas, daqueles a quem se atribui a atrocidade –conquanto se possa, em certa 

medida, estender também às omissões e à tolerância, por parte de observadores e vítimas: 

“Confrontados (responsabilizados) pelos pais, polícia, professores, tribunais e 

assistentes sociais, os delinquentes não justificam as suas ofensas apelando para 

valores opostos aos da sociedade em geral. Há uma aliança, ainda que fraca, 

condicional e comprometida, com a moral e a legalidade convencionais. É 

                                                           
474 Idem, l. 675. 
475 Idem, l. 695. 
476 Idem, l. 1294. 
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exatamente por isso que esses valores precisam ser neutralizados, em vez de 

completamente ignorados ou rejeitados por uma alternativa ideológica completa. O 

delinqüente não pode escapar totalmente da condenação. Negações e neutralizações 

são de fato dispositivos retóricos, mas não podem ser descartadas como meros 

gestos manipuladores para apaziguar a autoridade477. 

 São, assim, os principais mecanismos de defesa, citados por Cohen: 

a-) negação da responsabilidade: apelar para um acidente, para a falta de vontade de 

praticar o resultado, para outras causas excludentes de consciência: Quanto mais extrema a 

ofensa e quanto maior o sofrimento infligido, mais radicais são as negações de 

responsabilidade; 

b-) negação do dano:  tática de neutralizar o ato minimizando suas consequências; não 

critica a existência em si das proibições, mas aponta que o comportamento não gera tantos 

danos mesmo que irregular. Exemplos de Cohen: o vandalismo é uma travessura; a briga 

entre jovens é um assunto privado, sem tanto interesse para a sociedade etc; 

c-) culpabilização da vítima: a lesão existe, mas não está errada nas circunstâncias. A 

vítima foi a transgressora original ou trata-se de uma defesa legítima, de ato praticado para 

cessar uma injustiça: a vítima, enfim, mereceu a agressão sofrida –mais ainda do que as 

demais, a responsabilização da vítima é tática tão presente na negação pelos perpetradores 

quanto na omissão ou passividade dos observadores; 

d-) condenação dos condenados: tática de desviar a atenção de sua própria ofensa para os 

motivos e o caráter de seus críticos, que são apresentados como hipócritas ou desviantes 

disfarçados. É do réu criticando a polícia que o prende por ser corrupta ou violenta; mas 

também pode ser da própria polícia criticando o réu que os acusa de agressão. Para Cohen, 

esse mecanismo de defesa é o que está mais perto da projeção. 

e-) apelo a lealdades mais altas: tática de neutralizar os controles sociais, em face de 

lealdades pessoais, grupos íntimos, amizades, enfim, motivos escusos, infringindo-se ainda 

mais a lei.  

  Outra consideração envolvida nos aparelhos de defesa é o conluio e encobrimento. 

A negação compartilhada entre parceiros (folie à deux), que apoia e compartilha uma 

negação em outra. Para Cohen, as negações compartilhadas funcionam ainda melhor,  

quando não as percebemos: como o exemplo dos membros de uma família que sabem que 

                                                           
477 Idem, l. 1496. 
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tipos de problemas devem ser evitados, fatos que não devem ser noticiados. São negações 

que se reforçam mutuamente, quase que inconscientemente478. De certa forma, há um  

paralelismo possível quando se trata do silêncio do sistema judicial acerca de violências 

policiais (os arquivamentos pedidos pelo Ministério Público nos casos de homicídios, de que 

relata Orlando Zaccone, em Indignos de Vida, por exemplo): não existe propriamente a 

necessidade de um conluio expresso ou consciente, quando, para usar a expressão de Cohen, 

se trata de “membros de uma família que sabem quais problemas evitar”. 

 Especificamente quanto aos observadores, Cohen aproveita as estratégias sugeridas 

por Clarkson que, na essência, não são muito distintas daquelas que o próprio Cohen elencou 

para os perpetradores. Como podemos analisar, também aqui há correlações possíveis entre 

os mecanismos de defesa e eventuais atuações judiciais –cujo aparecimento ou frequência 

serão posteriormente apreciadas na pesquisa empírica.   

Entre as estratégias mencionadas, podemos encontras as seguintes explicações 

possíveis para a omissão do observador:  

a-) não é da minha conta (que corresponderia, no âmbito judicial, à falta de competência, 

por exemplo em questões que deveria ser de análise em outro feito);  

b-) devo me manter neutro, sem tomar lado (a suposta necessidade da neutralidade 

judicial, muitas vezes erroneamente considerada);  

c-) a verdade está no meio (a ausência de provas);  

d-) apenas segui ordens (o juiz como escravo da lei);  

e-) culpabilização da vítima, que aplica-se também na esfera judicial de mesmo modo. 

 E, ainda sobre a passividade dos observadores, Cohen enumera os principais fatores 

que a estimulam ou a reprimem:  

a-) compartilhamento: quanto mais observadores presenciarem o fato, menor a chance de 

cada um interferir, esperando o outro;  

b-) ambiguidade: quanto maior a dúvida na interpretação do fato, menor a chance de 

intervenção;  
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c-) recompensa x risco: o cálculo de vantagens do observador aumenta ou diminui a 

perspectiva de auxiliar;  

d-) justiça social: algumas vítimas parecem merecer mais que outras (seletividade);  

e-) culpa: quanto maior o sentimento de responsabilidade, maior a perspectiva de 

intervenção do expectador;  

f-) empatia: maior ajuda com maior empatia com a vítima, o mesmo na identificação. 

 Por fim, Cohen identifica a similaridade entre a negativa das atrocidades públicas em 

relação à matriz das negações proferidas pelos indivíduos acusados: 

“(...) as negações usadas por perpetradores individuais de algumas atrocidades bem 

conhecidas e as reações oficiais dos governos de hoje a alegações sobre violações 

de direitos humanos. Esses dois conjuntos de contas serão muito semelhantes. Não 

pode ser de outra forma. O estoque cultural de negações acessíveis durante o "tempo 

real" de uma atrocidade é usado por perpetradores que depois são 

responsabilizados e por governos que tornam essas contas aceitáveis. A linguagem 

usada pelo Estado para persuadir as pessoas a fazer coisas terríveis ou a ficarem 

quietas reaparece em resposta a críticas externas.”479 

  Agrega, todavia, outras defesas que são ainda mais estimuladas em relação aos 

agentes do Estado: 

a-) negação do conhecimento: aqui, há duas distinções em relação a um crime comum. 

Primeiro, a ideia de que a negação é contemporânea à própria atrocidade, que já é praticada 

com mecanismos prévios para exclusão da responsabilidade; segundo, a noção de open 

secret, que leva à consideração de gradação de conhecimento entre os próprios envolvidos. 

Aqui, a questão nem é da diferença entre perpetrador e espectador, que pode saber mais do 

que determinados perpetradores, que tem conhecimento apenas parcial da engrenagem do 

crime: 

“Imagine, porém, que as afirmações de ignorância não fossem mentiras 

intencionais, mas pertenciam ao "crepúsculo entre saber e não saber": supostos 

perpetradores e espectadores coniventes presos na rede de negação que é "parte e 

parcela do ato". Coberturas e desculpas posteriores são mais plausíveis quando o 

engano é incorporado ao aviso inicial, planejamento e execução - por eufemismo, 

ambigüidade, sigilo, duplicidade ou ordens codificadas, obscurecendo a cadeia de 

comando.”480 

b-) negação da responsabilidade: nos crimes políticos, há um repertório mais rico de 

negações de responsabilidade. Citando Bauman, afirma que evasão de responsabilidade, 
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pode não se tratar apenas de uma desculpa conveniente, mas de uma espécie de 

responsabilidade flutuante, que estimulam a condição para as pessoas comuns para 

participar de atrocidades. Neste repertório, estão incluídas questões já mencionadas, aqui 

vitaminadas, como a obediência (a compreensão de engrenagem em uma máquina), a 

conformidade (atuação igual aos demais membros), a necessidade (o trabalho sujo que 

alguém precisa fazer) e a cisão (moralidade dissociada entre o público e o privado). 

  E, por fim, também as espécies de negação acabam amplificadas quando o tema são 

as atrocidades públicas. 

 A negação literal exige uma justificativa que compreenda o sentido da autoridade e 

a oficialidade: 

“A negação literal geralmente implica em atacar a confiabilidade, a objetividade e 

a credibilidade do observador. As vítimas estão mentindo e não podem ser 

acreditadas, porque têm um interesse político em desacreditar o governo. As 

testemunhas são indignas de confiança ou tiradas da oposição política. Jornalistas 

e observadores de direitos humanos são seletivos, tendenciosos, trabalhando a 

partir de uma agenda política oculta, ou ingênuos, ingênuos e facilmente 

manipulados. Ou a magia da negação é evocada: a violação é proibida pelo 

governo, por isso não poderia ter ocorrido.”481 

 Isto, por exemplo, significa que outros requisitos podem ser empregados para 

fortalecer a negação, considerando a maior dificuldade de fazê-lo em grande escala. A 

negação literal é mais fortalecida nos regimes autoritários, diante da completa ausência de 

accountability. Cohen exemplifica com os desaparecimentos –que facilitam a tese da 

negação dos homicídios praticados pelo Estado, por ausência física dos corpos. 

 No campo da negação interpretatória, quando não o fato em si, mas o significado 

legal é que é o objeto da negação, estipulando métodos mais adequados para as atrocidades 

do Estado. Assim, cita-se:  

a-) eufemismo: para mascarar ou conferir credibilidade ao ato praticado, como o intenso 

interrogatório, para disfarçar a tortura ou procedimentos especiais, como forma de ocultar 

supressão de direitos -a pacificação, como slogan de ocupação policial dos morros cariocas 

seria um exemplo na medida para este mecanismo;  

b-) legalismo: muitas vezes imerso apenas em um silogismo: a tortura é proibida; se 

ratificamos a convenção contra tortura, o que praticamos não é tortura. O mágico legalismo 
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e as dificuldades interpretativas em nível internacional contribuíram, por exemplo, para a 

ausência de condenações por genocídios por mais de cinquenta anos; 

c-) negação de responsabilidade: o espaço é mais estreito para evadir-se da 

responsabilidade, portanto, uma das estratégias é transferir responsabilidade. Ainda que 

admitir que as atrocidades tenham acontecido, que os responsáveis não tenham qualquer 

ligação com as forças do Estado (como, pensamos, atribuir as mortes de uma operação 

policial, por exemplo, aos disparos efetuados pelos traficantes que vieram a ser presos ou 

mortos); 

d-) estratégia do “caso isolado”: o governo reconhece o que aconteceu e aceita a 

responsabilidade - mas nega a qualidade sistemática, rotineira ou repetida atribuída ao ato. 

Foi um incidente isolado; não se pode nem mesmo nos colocar na mesma categoria dos 

governos que sistematicamente fazem isso. É mais ou menos o que acontece a cada episódio 

de violência policial, chacina, massacre que vem à tona, retirando, sempre, seu caráter 

orgânico. Como as ações ilícitas são casos isolados, permanece a ideia de que em todos os 

demais casos, não houve ilicitude. E que, portanto, trata-se de uma presunção de legalidade 

que só pode ser rompida com prova robusta. 

 A negação implicatória, a seu turno, reúne uma série de justificativas, sobretudo, 

ideológicas, para a prática da atrocidade: 

a-) justiça: fazê-la como ideologia ou missão, justificativas que tenham aceitação na 

sociedade; 

b-) necessidade: imperiosa ao Estado –tal como, por exemplo, o combate à impunidade, ou 

a conquista territorial de espaços públicos tomados por criminosos; 

c-) negação da vítima: a defesa é situacional, apenas uma reação seja à provocação imediata 

ou mesmo histórica, colocando a vítima atual como perpetrador primitivo. As atrocidades 

das últimas décadas mostram que não há fim para as espirais históricas de alegações 

conflitantes sobre qual grupo é a vítima original, "real" ou última; 

d-) contextualização pela singularidade: a contextualização mais forte afirma que os 

padrões normais de julgamento não podem ser aplicados porque as circunstâncias singulares 

do país - terrorismo, isolamento, ameaças nucleares etc - são únicas. Isto não é rejeitar os 

padrões universais, mas reconhecer a impossibilidade de observá-los (algo que corresponde 
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a dizer, por exemplo, que as nossas leis não são aplicáveis, porque são feitas como se 

vivêssemos na Suiça); 

e-) comparação com o adversário: uma espécie mais aprofundada e politizada da 

condenação dos condenadores. Propõe uma comparação entre o agir do Estado e o agir 

daqueles que o criticam, sejam grupos criminosos -por exemplo, que moral teriam os 

traficantes para exigir um julgamento justo se praticam morte bárbara com julgamento 

sumário no micro-ondas (fileira de pneus pegando fogo)? Ou mesmo de países que teriam 

praticado muito mais violências anteriormente, como os países no topo da régua de 

civilização que se formaram com uma feroz violência colonialista.  

 Com esse apanhado, temos um segundo instrumental para análises das sentenças, a 

fim de apurar em que medida os juízes criminais participam, com suas decisões, comissivas 

ou omissões, deste triângulo de atrocidades, praticando, observando ou sendo, ainda que 

indiretamente, vítima de suas consequências. O estudo permitirá avaliar em que medida se 

submetem os juízes aos pânicos morais e em que medida se escondem nas negações, como 

hipóteses de pesquisa que tomam o fator juiz como contribuição determinante à formação 

do grande encarceramento. 

 Mas os estudos de Cohen e Zimbardo, com as dinâmicas próprias que traduzem o 

cometimento das atrocidades e as suas formas de negação, deixam pistas de alguns 

diferenciais que percorrem as circunstâncias históricas e as consolidações políticas das 

distintas sociedades. Seja na desindividualização do agressor ou na desumanização da 

vítima, ou ainda na maior fragilidade do accountability, é inequívoco que os espaços 

autoritários são muito mais propensos às atrocidades e mais confortáveis para as negações. 

A compreensão do legado autoritário tem, portanto, uma fonte distintiva –mais ainda quando 

considerado que parte significativa das atrocidades marcam permanência pela naturalização 

com que convivemos com elas e a pouca atenção dos sistemas de controle, nos quais o papel 

do juiz é central. 

 Encerramos este capítulo, portanto, com uma noção do legado autoritário que nos 

marca –e assim nos distingue- e quais são seus reflexos no âmbito do processo penal e na 

estruturação do sistema de justiça. Trata-se, pois, de fechar a segunda chave para a 

compreensão do modelo de grande encarceramento, com a contribuição que vem de nossa 

própria história. 
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4.5-) O legado autoritário 

 

 Banhado pela exploração colonial, disciplinado por uma legislação absolutista, 

coberto por uma longeva e abrangente escravidão, salpicado de períodos ditatoriais mesmo 

após a proclamação da República. Sufocando movimentos e revoltas populares e 

mergulhando em conciliações oligárquicas que evitaram tanto quando foi possível rupturas 

consideráveis. Não se vive um passado deste sem marcas; se toda a história do Brasil emerge 

para uma consagração das permanências, não há legado mais persistente nas estruturas do 

poder e na própria sociedade do que o autoritarismo. 

 Embora poucas sejam as divergências sobre o espólio, as formas de conceber a 

origem do autoritarismo, de fato, são múltiplas, visões bem contrastantes. 

 Em Bases do Autoritarismo Brasileiro, por exemplo, Simon Schwatrzman chama 

a atenção para o patrimonialismo, elemento central de construção para o que identificou 

como autoritarismo, com a persistência de “um Estado hipertrofiado, burocratizado e 

ineficiente, ligado simbioticamente a uma sociedade debilitada, dependente e alienada”. 

Utilizando uma leitura que se afirma weberiana, Schwartzman elenca o tradicionalismo 

como elemento inibidor da emergência de uma economia racional: 

“Nos sistemas patrimoniais tradicionais não havia diferenças entre as esferas 

política e econômica da sociedade. A ligação íntima entre esses aspectos é também 

uma característica predominante de sociedades em que o aparato estatal é grande 

e multifuncional e antecede, historicamente, ao surgimento de grupos de interesse 

autônomos e articulados. Nesses contextos, a busca do poder político não é 

simplesmente feita para fazer prevalecer esta ou aquela política, mas visa à posse 

de um patrimônio e grande valor, o controle direto de uma fonte substancial de 

riqueza.”482  

 O pensamento está longe de ser consensual e se encontra entre aqueles que 

compreendem o fundamento das mazelas brasileiras muito mais no exercício do 

patrimonialismo do que propriamente no legado da escravidão e nas desigualdades que a 

partir dela foram criadas. De uma forma geral, como tem insistentemente criticado Jessé 

Souza, o modo de atribuir ao Estado e a seus servidores os males da corrupção como um 

elemento distintivo do país ou, com redivivo determinismo, em face de sua origem ibérica, 

não foge a um certo culturalismo, que apenas na essência, substitui o racismo: 
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“O patrimonialismo é uma espécie de amálgama institutucional do homem cordial, 

desenvolvendo todas as suas virtualidades negativas dessa vez no Estado.  (...) Esse 

caráter patrimonialista responderia, em última instância, pela substância 

intrinsecamente não democrática, particularista e baseada em privilégios que 

sempre teria marcado o exercício do poder político no Brasil. Ou seja, o conceito 

de patrimonialismo passa a ocupar o lugar que a noção de escravidão e das lutas 

de classe que se formam a partir dela deveria ocupar”.483 

Uma característica básica do pensamento de Schwartzman é a localização entre 

moderno e atraso, na distância entre o poder econômico de São Paulo e o poder político que 

orbitou no eixo Rio-Brasília, tal como a dualidade que existiria entre a progressista sociedade 

civil e o Estado ineficiente, tomado por agentes inescrupulosos. A tônica das críticas que 

recebeu se direciona justamente à distinção entre o atraso e o moderno, que deposita as fichas 

em um liberalismo econômico que, entre nós, jamais manteve sintonia com o liberalismo 

político –bem ao reverso. Atraso e moderno, ao contrário, marcaram o país menos pela 

sucessividade do que pela mútua convivência, como explica Werneck Vianna484. 

Já Florestan Fernandes indica que são nas particularidades do que denominou 

revolução burguesa que estariam as principais correntes ancorando o país ao autoritarismo: 

“Trata-se de uma situação ambígua, pois aqui estamos diante do avesso da 

medalha: incorporada a contextos histórico-sociais ou socioculturais mais ou 

menos arcaicos, os dinamismos sociais engendrados pela competição concorrem 

para manter ou preservar ‘o passado no presente’, fortalecendo elementos arcaicos 

em vez de destruí-los (....) Aqui, cumpre ressaltar, em especial, a estreita vinculação 

que se estabeleceu, geneticamente, entre interesses e valores sociais 

substancialmente conservadores (ou, em outras terminologias: particularistas e 

elitistas). Por suas raízes históricas, econômicas e políticas, ela [burguesia] 

prendeu o presente ao passado como se fosse uma cadeia de ferro. Se a competição 

concorreu, em um processo histórico, para acelerar a decadência e o colapso da 

sociedade de castas e estamentos, em outro momento ela irá acarretar a expansão 

                                                           
483 A Elite do atraso, p. 193 e 194. Uma leitura mais aprofundada sobre as críticas de Jessé Souza à errônea e 
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origem à teoria da modernização de inspiração parsoniana. É de Weber que se retira a autoridade científica 

e a palavra no sentido de ‘nome’ e não de ‘conceito científico’ para a legitimação científica da noção central 

da Sociologia e da Ciência Política brasileira: a noção de ‘patrimonialismo’, para indicar uma suposta ação 

parasitária do Estado e de sua ‘elite’ sobre a sociedade. Entre nós, no entanto, esse conceito perde qualquer 

contextualização histórica, que é fundamental no seu uso por Max Weber, e passa a designar uma espécie de 

‘mal de origem’ da atuação do Estado enquanto tal em qualquer período histórico”, p. 21. 
484E ainda, baseando-se em Maria Sylvia Carvalho Franco: “O diagnóstico formulado por essa interpretação 

se fazia singularizar, entre outros motivos, pela compreensão de que o atraso e o moderno não se achavam, 

em virtude da forma de desenvolvimento desigual do capitalismo brasileiro, em contraposição agonística, mas 

combinados, levando à acomodação princípios antitéticos que se fundiriam de modo heteróclito no Estado...”. 

Até porque, com fulcro no mesmo estudo de Homens livres em uma sociedade escravocrata, Maria Sylvia 

Carvalho Franco concluíra que o elemento retardatário teria a sua origem justamente na sociedade civil, a 

partir da estruturação do modo de propriedade e das relações de trabalho nela prevalecentes –não, portanto, 

no Estado. Apud VIANNA, Luiz Werneck “Weber e a interpretação do Brasil”, Novos Estudos, vol.53, 1999, 

p. 43.  
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do capitalismo a um privatismo tosco, rigidamente particularista e 

fundamentalmente autocrático, como se o burguês moderno renascesse das cinzas 

do senhor antigo.”485 

 A transição ao capitalismo não é, portanto, incompleta ou perversa: o autoritarismo 

não vem a ser um efeito colateral do capitalismo dependente, mas a sua própria essência. O 

Estado, pois, está longe de ter se colocado como o atrasado e ineficiente obstáculo ao pujante 

e progressista mercado –noção que remanesce no ideário de nossos liberais-conservadores- 

mas foi justamente a espinha dorsal das mudanças para as quais a burguesia local e 

dependente não tinha condições de efetuar.  

  Como observa Octávio Ianni: 

“Todas as formas históricas do Estado, desde a independência até o presente 

denotam a continuidade e reiteração das soluções autoritárias, de cima para baixo, 

pelo alto, organizando o Estado segundo interesses oligárquicos, burgueses e 

imperialistas. O que se revela, ao longo da história, é o desenvolvimento de uma 

espécie de contra-revolução burguesa permanente”486. 

 Para José Alberto Bandeira Ramos, a ausência das rupturas é ainda um elemento 

central das peculiaridades do reacionarismo que aqui se implanta desde a independência, 

inclusive em comparação com os demais países da América Latina, que também vivenciaram 

o histórico escravista-autoritário-ditatorial. Em “Heranças Escravistas e Ambiguidade 

Política na América Latina”, Ramos pontua a excepcionalidade do projeto conservador 

brasileiro, que não contou como nos demais Estados nacionais formados a partir da 

dissolução do Império espanhol, com um confronto aberto pela independência, mas “tratou-

se, ao fim e ao cabo, de toda uma transação política”: 

“No caso do Brasil, diferentemente do que ocorreu nos países que se originaram da 

derrocada da América espanhola, tal corrente [democrática, federalista e até em 

alguns casos republicana] era mais débil, sobretudo do ponto de vista de suas bases 

políticas; por isso mesmo, acabou sendo derrotada em todas as tentativas havidas 

de concretização de suas consignas, ao longo de todo o período que se estende entre 

1824 e 1838. Período que, por esta razão, é aqui caracterizado como de vitória da 

contra-revolução, isto é, vitória da corrente que, desde o início, se enquistou no 

poder do Estado que, por isso mesmo, manteve-se sempre como um Estado 

                                                           
485 A Revolução Burguesa no Brasil, p. 199/200. 
486 “O Ciclo da Revolução Burguesa no Brasil”, in Temas de Ciências Humanas, vol. 10 (1981), p. 12. Do 

mesmo artigo, retiramos a citação apuditca de Carlos Nelson Coutinho, sobre o caráter prussiano (autoritário) 

das nossas transições: “Todas as grandes alternativas concretas vividas pelo nosso país, direta ou 

indiretamente ligadas àquela transição [revolução burguesa] (Independência, Abolição, República, 

modificação do bloco de poder em 30 e 37, passagem para um novo patamar de acumulação em 64), 

encontraram uma resposta ‘à prussiana’; uma resposta na qual a conciliação ‘pelo alto’ não escondeu jamais 

a intenção explícita de manter marginalizadas ou reprimidas –de qualquer modo, fora do âmbito das decisões- 

as classes e camadas sociais ‘de baixo’. (p. 5)  
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conservador, baseado em uma monarquia escravista e centralista, apesar do seu 

embasamento legal, de natureza constitucional”487 

 Como assinala Octávio Ianni, entretanto, a ideia de força do Estado e fragilidade 

atávica da sociedade civil acabou por reproduzir uma cultura do autoritarismo –como a falsa 

ideia de que a sociedade exigia uma contínua tutela, sendo incapaz de decidir os seus 

caminhos. A despeito de não se ter provocado as rupturas, não houve inação da sociedade 

civil, com protestos, fugas e revoltas que polvilharam o percurso da história nacional, com 

sensíveis consequências para a tonificação da estrutura autoritária, que sobreviveu à abolição 

da escravatura: 

“À medida que se formava e desenvolvia o Estado nacional, organizava-se o 

aparelho estatal de modo a garantir o regime de trabalho escravo. Depois, à medida 

que o regime de trabalho escravo foi sendo substituído pelo de trabalho livre, os 

grupos e as camadas dominantes reorganizaram o aparelho estatal de modo a 

garantir o predomínio e a força dos seus interesses, em detrimento de trabalhadores 

rurais e urbanos, negros, índios, imigrantes. Os governantes reagiam negativamente 

às reivindicações populares. ‘Na lei e no debate parlamentar sempre se distinguiu 

revolução, feita por gente igual, e rebeldia, sedição e insurreição, feitas por gente 

menor socialmente ou por escravos’ (José Honório Rodrigues). Daí a brutalidade 

da repressão.488” 

 Em um trabalho de fôlego sobre a genealogia das ideias autoritárias no país, Ricardo 

Gloeckner aponta um sumo das principais características de sua expressão no Brasil: a-) 

catastrofismo (ideia da crise permanente); b-) cientificismo (força dada à tecnocracia; c-) 

elitismo (governo pela minoria esclarecida); d-) nacionalismo político  (refratário às ideias 

estrangeiras e baseadas na unidade nacional); e-) antiliberalismo político (mas não o 

econômico); f-) pensamento antidemocrático489 -características que se encontram presentes 

no cotidiano da política até os dias atuais.  

O trabalho, por evidência, não pretende mergulhar em uma análise histórica mais 

profunda, nem seria o lugar para tanto, mas apenas conectar, ainda que de forma panorâmica, 

essa relação presente que se espelha, seja nas contradições e ambiguidades da história, às 

                                                           
487 Aprofundando as diferenças: RAMOS, José Alberto Bandeira. “Heranças Escravagistas e Ambiguidade 

Política na América Latina”, in Cadernos PROLAM/USP, vol. 2, 2005, p. 151. Ainda: “O legado principal 

das lutas pela Independência nacional travadas em todo o Continente contra o domínio da Coroa espanhola 

constitui-se no fato de sua radicalidade, enquanto processo político, não só por basear-se em lutas com caráter 

predominantemente armado, mas também por ter contado com uma participação maior de camadas pobres 

da população, inclusive de mestiços, muito embora sob a influência ideológica das camadas dominantes. É 

um processo que, em seu conjunto, difere essencialmente do modelo brasileiro, sobretudo porque, apesar da 

influência caudilhista, o paradigma que rege as lutas de Independência no mundo hispano-americano é, em 

sua essência, de natureza republicana, ao contrário do que se dá no caso do Brasil, onde predominou sempre 

o paradigma da monarquia centralizadora, embora já não de natureza absolutista.” (p. 146) 
488 Op. cit, p.14. 
489 Op. cit., p. 102/6. 
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quais nos referimos no item 2.3, seja nas consequências para o sistema penal da sobreposição 

de escravismo-absolutismo-dependência-ditadura, que formata não apenas o arcabouço 

legal, como e principalmente, as práticas do cotidiano.  

  Como assinala Teresa Caldeira, a questão não se resume nesse apanhado 

relativamente consensual da dubiedade entre ideias liberais e práticas autoritárias, mas no 

fato de que isso não se revela propriamente como uma perversão, mas, enfim, sua própria 

racionalidade: 

“(...) essas oposições impedem o entendimento das instituições da ordem brasileiras 

e de seu papel na reprodução da violência. De fato, ambiguidades, tratamentos 

diferenciados, regras e legislações excepcionais, privilégios, impunidade e 

legitimação de abusos são intrínsecos às instituições da ordem e não externos a ela 

(ou seja, manifestações de uma prática desvirtuada).  O problema não é nem de 

princípios liberais versus uma prática personalista e violenta, nem de um marco 

constitucional versus uma prática ilegal, mas sim de instituições da ordem que são 

constituídas para funcionar com base em exceções e abusos”490. 

 Ou seja, como aponta Ianni, “a despeito das formas jurídico-políticas estabelecidas 

nas constituições republicanas, a verdade é que o poder estatal tem sido exercido de modo 

autoritário ou ditatorial, quando não fascista”491.  

Enfim, se é de certa forma intuitivo que o passado escravista e ditatorial tenham um 

relacionamento direto com as atrocidades estatais aqui praticadas e, por tabela, com as 

negações empreendidas, nem sempre é fácil isolar os fatores ou tratá-los  individualmente, 

pois a própria origem no colonialismo escravista e na forma consensual como alçamos a 

independência –ou mantivemos a dependência- certamente foram elementos contributivos 

para os momentos ditatoriais que nos acompanharam na República e, de certa forma, 

continuam gerando consequências. 

 Assim, se de um lado como lembra Paulo Sérgio Pinheiro, a “(...) sucessão de 

assassinatos e massacres no campo e na cidade é um legado do enfoque militar que é dado 

à segurança pública”492, remetendo-os à ditadura recente, é inescondível, como assinala 

Darcy Ribeiro, o quanto ainda somos servos da maliginidade destilada da escravidão: 

                                                           
490 Cidade de Muros, p. 142. 
491 Op. cit., p. 15. Paulo Sérgio Pinheiro demonstra que a situação se mantém inalterada com a 

redemocratização: “As práticas autoritárias profundamente enraizadas nas novas democracias permeiam 

tanto a política como a sociedade. As práticas autoritárias persistem ao nível da macropolítica, por exemplo, 

em instituições do Estado como a polícia. Ficou provado que é mais difícil instituir práticas democráticas nas 

instituições encarregadas de controlar a violência do que foram as mobilizações contra o regime autoritário.”, 

Op. cit., p 47. 
492 Op. cit., p. 49. 
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“A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de 

torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. 

Ela é que incandesce ainda hoje, em tanta autoridade brasileira predisposta a 

torturar, seviciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos.”493 

 

  

4.5.1-) As facetas do autoritarismo 

 

 

 Embora estejamos discorrendo genericamente sobre o legado do autoritarismo no 

Brasil, inclusive para depreender suas influências sobre o sistema penal e o próprio 

Judiciário, cabe aqui fazer um importante registro sobre as diversas acepções que o termo 

autoritarismo encontra na linguagem. Subsidia essa abordagem o percuciente estudo 

empreendido por Christiano Fragoso em seu Autoritarismo e Sistema Penal que, por si só, 

condensou as principais reflexões sobre o tema. 

 Assim, é possível falar de autoritarismo sob quatro diferentes conceitos, embora, 

como se verá, fortemente articulados entre si: 

a-) autoritarismo como abuso na constituição ou no exercício do poder: o autoritarismo 

se expressa no excesso, na transposição de limites. Um policial ou um juiz que extrapolam 

os limites impostos às suas respectivas competências. Como expõe Fragoso, embora o abuso 

de autoridade –no sentido do exercício do poder para além dos limites- seja a principal faceta 

desta concepção, ela também inclui o abuso no processo de constituição ou de atribuição do 

poder da autoridade. A instituição de poder para além das vias democráticas, com exclusão 

de parcelas da sociedade da participação na escolha, eleições fraudulentas ou em ambientes 

hostis ou fortemente desiguais: 

“Nas tramas do autoritarismo como abuso de autoridade e do seu exercício estão 

inextricavelmente enredados. Para que não haja autoritarismo no sentido desse 

                                                           
493 Op. cit., p. 120. “Este ranço autoritário, presente na ideologia dos herdeiros dos senhores de escravos, 

hoje donos do capital, constitui elemento fundamental da essência autoritária, vigente até o presente, nas 

relações de poder, isto é, na esfera das relações políticas, incluindo principalmente as que envolvem as 

estruturas estatais....” RAMOS, José Alberto Bandeira. “Heranças Escravagistas e Ambiguidade Política na 

América Latina”, in Cadernos PROLAM/USP, vol. 2, p. 161. 
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primeiro contexto, a autoridade tem de ter sido constituída e tem que exercer-se 

legitimamente.”494  

b-) autoritarismo como regime político: em contraposição ao regime democrático, pela 

ausência de eleições populares ou de parlamento; ausência de liberdade de manifestação e 

exercício da oposição; completa obstrução ao pluralismo. Os limites de oposição entre 

democracia e autoritarismo não deixam de estar colocados, com muito mais frequência, em 

zonas cinzentas. Na maioria dos Estados, a democracia popular é mitigada (pela força efetiva 

do Estado ou pelos abusos do poder econômico); o pluralismo encontra limites formais na 

censura ou materiais, na concentração dos meios de comunicação; os direitos fundamentais 

ou não são protegidos ou se o são, abrem-se espaços para a rotinização dos estados de 

exceção.  

Com Fragoso: 

“Nenhum regime democrático histórico, na prática, observou todas as regras de 

uma democracia formal, nem conseguiu atingir plenamente todos os valores 

importantes para a efetivação de uma democracia substancial, sendo lícito, 

portanto, falar de regimes mais ou menos democráticos; ademais, não é possível 

estabelecer quantas regras devem ser observadas para que um regime possa dizer-

se democrático.”495  

c-) autoritarismo como ideologia política: fundada em concepções anti-igualitárias; 

considera a ordem como um bem supremo; valoriza o poder em detrimento das liberdades 

individuais e dos direitos humanos. As ideologias autoritárias são meios para se atingir 

regime autoritários; o pensamento autoritário moderno é, sobretudo, uma reação ao 

iluminismo. Partilhada por inspirações nacionalistas, aliado a elementos discriminatórios e 

racistas: 

“Todas as ideologias autoritárias buscam criar, a partir de fundamentos anti-

igualitários, uma comunidade privilegiada (uma renovada sociedade fechada), que 

deveria ser protegida contra aqueles que dela não fazem parte e que ameaçam esta 

ordem vista, seja por fundamentos religiosos, místicos, biológicos, raciais etc, como 

natural...”496 

d-) mentalidade autoritária (autoritarismo psicológico-social): pré-disposições 

individuais, fundadas em circunstâncias psicológicas, psicanalíticas, cognitivas ou 

decorrentes do processo de socialização a adotar e aceitar atitudes autoritárias no exercício 

do poder. Questão suscitada, sobretudo, após os fenômenos do fascismo e do nazismo, na 

                                                           
494Autoritarismo e Sistema Penal, p. 67/8. 
495 Idem, p. 82. 
496 Idem, p. 90. 
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busca da chamada personalidade autoritária, nos estudos, entre outros, de Erich Fromm e 

Theodor Adorno. Deste último, retira-se o prestigioso estudo a que fez referência Fragoso: 

“A personalidade autoritária é descrita, por Adorno e seus colaboradores como um 

conjunto de traços característicos inter-relacionados: cruciais são as chamadas 

“submissão” e “agressão” autoritárias: de uma parte a crença cega na autoridade 

e a obediência voltada para os superiores e, de outra, o desprezo pelos inferiores e 

a disposição em atacar as pessoas débeis e que socialmente são aceitáveis como 

vítimas (...) intolerante para com a ambiguidade, a personalidade autoritária 

refugia-se numa ordem estruturada de modo elementar e inflexível e faz uso 

marcado de estereótipos, tanto no pensamento quanto no comportamento. 

Particularmente sensível a influências externas e tende a aceitar supinamente todos 

os valores convencionais do grupo social a que pertence”497  

 Como expõe Fragoso, as facetas do autoritarismo se articulam entre si. Por óbvio que 

uma ideologia autoritária tem forte influência na construção de um regime autoritário –e de 

certa forma, é o que se buscou, retrospectivamente compreender no item anterior. A 

mentalidade autoritária, por sua vez, é inerente não só à construção das ideologias 

autoritárias, como da própria prática dos abusos de autoridade, que lhe são peculiares. E é 

certo que a vivência no regime autoritário, onde os abusos são regra, também produz e 

consolida ideologias autoritárias. 

 Ingo Muller relatando a história d’ Os Juristas do Horror, explica, por exemplo, 

que os magistrados alemães tiveram muito mais dificuldade em conviver com a República 

de Weimar498 do que propriamente com os nazistas, a quem saudaram logo de cara: 

“A maioria dos juízes alemães foram rápidos em resolver suas dúvidas, no entanto, 

apesar do ‘Decreto para a Proteção do Povo Alemão’ e o 'Decreto para a Proteção 

do Povo e do Estado'. Através desses decretos, como já vimos, o governo havia 

revogado, o que equivalia a um golpe de estado, uma boa parte da Constituição, 

apesar das taticas de terror da SA durante a campanha eleitoral de 1933 e as 

manobras de golpe que permitiram a ela controlar a polícia na maioria das 

províncias alemãs, o Conselho de Juízes da Federação emitiu uma declaração em 

19 de março que expressava aprovação quanto à 'vontade do novo governo em por 

fim ao imenso sofrimento do povo alemão' e ofereceu sua cooperação na 'tarefa de 

reconstrução nacional ", dizendo: 'Que a lei alemã sempre repouse nos domínios 

alemães! Os juízes alemães sempre foram leais à nação e estão cientes de sua 

                                                           
497 Idem, p. 94. 
498 MULLER, Ingo, Los juristas del horror, p. 21/22.“Quando o Império Alemão chegou ao fim e um social-

democrata declarou uma república, foi um golpe terrível para os membros do Judiciário que tinham sido muito 

monárquicos. ‘Toda a majestade caiu’, lamentou o primaz da Federação dos juízes, Johannes Leeb, ‘incluindo 

a majestade da lei’. Nas leis da república, ele viu um 'espírito de mentira', 'um direito bastardo de partido e 

classe'.”. No caso espanhol, ao revés, a criação de um Tribunal Constitucional, como órgão exterior e superior 

ao Poder Judiciário, se justificou porque “não parecia que o Poder Judiciário existente em 1978 fosse 

adequado para cumprir essa tarefa de "constitucionalização", diante da composição basicamente franquista”. 

TREMPS, Pablo Pérez. Tribunal Constitucional y Poder Judicial, p. 9. 
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responsabilidade', terminando a declaração com a afirmação de que: juízes alemães 

confiam plenamente no novo governo.”499 

 

 Particularmente, para o nosso estudo, são importantes compreender os reflexos do 

autoritarismo sobre a legislação e a judicatura penais. Ou seja, compreender em que medida 

o regime oficialmente democrático preserva, dentro de si, uma projeção autoritária. E como 

a prática autoritária, a seu turno, o abuso da autoridade, pode revelar a persistência da 

mentalidade ou ideologias autoritárias, ainda pouco enfrentadas pela relativa brevidade da 

vivência no modelo democrático. 

 

 

4.6-) Reflexos no sistema penal 

 

 

 De fato, como expôs Fragoso, separar o joio autoritário do trigo democrático não tem 

sido uma tarefa das mais corriqueiras. Principalmente porque até mesmo os regimes dos 

países da Europa e América do Norte, fina flor das ditas democracias ocidentais, cedem cada 

vez mais aos impulsos securitários, supostamente como mecanismo de combate à 

criminalidade ou ao terrorismo500, abrindo um sem-número de buracos negros em suas 

legislações outrora liberais, ou às vezes, simplesmente o uso da exceção como forma de não 

aplicá-las501. E o recrudescimento se dá não apenas para os que efetivamente caem em suas 

                                                           
499 Idem, p. 58.  
500 Bustos Ramírez, em “Estado de Controle: A ideologia do controle e o controle da ideologia” (O 

Pensamento Criminológico II: elenca a reforma do processo penal alemão em 1975, por intermédio das leis 

anti-terrorismo, limitando o direito de defesa, o aumento progressivo da militarização da polícia e a proibição 

profissional (uma espécie de Ficha Limpa para exercício de funções públicas, que envolvem a proibição de 

atividades hostis à ordem livre e democrática (p. 33); a Legge Reale italiana, também de 1975, ampliando os 

poderes da polícia, erodindo o papel de garantia a magistratura, o renascimento a periculosidade (p. 35), na 

França, a Lei Anti-casseurs, que, a pretexto de reprimir novas formas de criminalidade, limitou fortemente o 

direito de reunião e manifestação; e depois a Lei Peyrefitte, destinada a ampliar a proteção da liberdade do 

indivíduo, com a entrega ao Estado de um maior poder de controle de todos os habitantes (p.35/6); e, enfim 

na Espanha, com o artigo 55.2, da Constituição, que reconhece que direitos e liberdades poderão ser suspensos 

para pessoas específicas, relacionadas com as investigações das atividades de bandos armados ou elementos 

terroristas (p.37)”. 
501 Como observa Agambem em Estado de exceção, ao registrar que  “(...) conforme uma tendência em ato 

em todas as democracias ocidentais, a declaração do estado de exceção é progressivamente substituída por 

uma generalização sem precedentes do paradigma da segurança como técnica normal de governo. (p. 27/8). 

Assim: “Longe de responder a uma lacuna normativa, o estado de exceção apresenta-se como a abertura de 
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malhas penais, mas para as comunidades cada vez mais vigiadas. Tratamento para imigrantes 

ilegais aquém dos limites da indignidade também se tornou moeda corrente502. 

 Às vezes, tem-se a impressão de que os países mais desenvolvidos do centro mundial 

estão aprendendo a conviver neste meandro de modernidade e atrasos, legalidades e 

exceções cotidianas, em relação aos quais os países da periferia já têm experiência 

acumulada de séculos. 

 No nosso caso, o modelo que forjamos ao final da ditadura militar, estabeleceu as 

bases de um Estado Democrático de Direito apto a confrontar as seguidas experiências 

autoritárias. Manteve um extenso rol de garantias que fundamentam o estado liberal, no 

apreço à liberdade de expressão, proibição expressa da censura, garantia irrestrita de 

manifestação e regras minuciosas para conter os tradicionais avanços do poder punitivo. 

Instaurou também um estado social, com a redução de desigualdades como meta e a 

preservação da dignidade humana como objetivo, e incorporou deveres relativos à 

democracia material, como educação, saúde e moradia. Armou um estoque de direitos 

fundamentais e sociais para fazer frente aos abusos de poder e à exploração trabalhista, 

garantindo, de um lado a impossibilidade de supressão, pela existência das cláusulas pétreas 

e de outro a inafastabilidade de reclamá-los judicialmente –impondo, pois, o juiz como um 

garante de tais direitos. Reconheceu expressamente a laicidade do Estado, abriu-se ao 

pluralismo e afirmou a submissão aos princípios do direito internacional dos direitos 

humanos. O reflexo para o sistema penal desse modelo antropocêntrico só poderia ser um 

minimalismo garantista. 

Como já afirmamos: 

                                                           
uma lacuna fictícia no ordenamento, com o objetivo e salvaguardar a existência da norma e sua aplicabilidade 

à situação normal. A lacuna não é interna à lei, mas diz respeito à sua relação com a realidade, à possibilidade 

mesmo de sua aplicação. É como se o direito contivesse uma fratura essencial entre o estabelecimento da 

norma e sua aplicação e que, em caso extremo, só pudesse ser preenchida pelo estado de exceção, ou seja, 

criando-se uma área onde essa aplicação é suspensa, mas onde a lei, enquanto tal, permance em vigor (p. 

48/9). 
502 Um largo elenco de violações é possível ser encontrado em “The war on migration” (capítulo de Beyond 

Criminology. Taking Harm Seriously), em que Frances Webber analisa o recrudescimento. Da prisão de 

crianças à proibição de ingresso de bombeiros em um centro de detenção em chamas; da omissão de socorro 

em embarcações acidentadas até a instigação ao suicídio. “Desde a década de 1970, a política europeia de 

imigração esteve indissoluvelmente ligada à lei e à ordem (...) Existe ampla evidência de colaboração entre 

os serviços de segurança do Reino Unido, França, Suíça e Alemanha, por um lado, e Turquia e Argélia, por 

outro, de modo a inviabilizar o direito ao refúgio” (p. 154). Seja nos Estados Unidos, em que se tornou legal 

a detenção seletiva para deportação, baseada na origem étnica, ou no Reino Unido, que formalmente derrogou 

a proibição de detenção indefinida, sem deportação, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, são 

inúmeros os atos que formalizam a política excludente e repressiva na imigração.  
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“O extenso conjunto de normas atinentes à liberdade na Constituição Federal é a 

prova viva do caráter limitativo ao Direito Penal. Há prescrições minuciosas quanto 

à forma, à dimensão e aos meios legítimos ao poder punitivo –da legalidade ao 

direito ao silêncio, da humanidade das penas à ampla defesa, da lesividade à 

presunção de inocência”503. 

 É verdade que não havia escravidão para ser ocultada, como na Constituição liberal 

do Império, mas tampouco havia vontade e força suficientes para fazer das palavras 

instrumentos aptos a debelar seja as estratosféricas desigualdades na sociedade, pilares da 

seletividade do próprio sistema penal, seja para fazer frente às práticas autoritárias que 

recorrentemente faziam parte do cotidiano. A legislação penal que brotou da Constituição, 

ademais, pouca ou nenhuma identidade tinha com ela. Ao revés: 

“(...) o conjunto de normas  que formam hoje o sistema penal é também revelador 

da estrondosa afronta ao coração deste estado democrático com a recente rendição 

a um direito penal simbólico, pautado sobre o predomínio da eficiência sobre a 

garantia”504. 

 E tampouco se trata exclusivamente da dissonância entre novas (e regressivas) 

legislações e o pilar democrático da Constituição. Mesmo as legislações liberais, como 

temos visto, não desestimularam comportamentos autoritários, sobretudo seletivos.  

 Afinal, como assinala Vera Andrade: 

“Para saber como a dogmática penal funciona, temos de olhar para o real 

funcionamento do controle penal, indagar para quem se fecham as portas da justiça 

e para quem se abrem as portas da polícia (notadamente homens adultos, jovens, 

pobres, de cor), e concluir que uma igualdade e uma segurança tão seletivas não 

correspondem ao funcionamento prometido pela dogmática penal”.505 

  E aqui nos encontramos em uma dupla força que mantém, no mesmo sentido, mas 

por direções diversas, a potência do poder penal e o apego atávico ao autoritarismo: a-) o 

inadimplemento das garantias prometidas (o atraso que convive com o moderno); b-) o 

gradual recrudescimento da legislação, sob as ondas populistas e punitivas (o pós-moderno 

regressivo). 

 Não só não houve uma efetiva interrupção das violências estruturais, como vimos no 

item 4.2, como se agregam mecanismos que reforçam o poder e esgarçam os limites ao 

Estado de Polícia, em um movimento de marcha-a-ré.  

 Como assinala Débora Pastana: 

                                                           
503 Princípios Penais no Estado Democrático, p. 25. 
504 Idem, p. 26. 
505 Op. cit., p. 210. 
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“Nesse  sentido  ficam  cada  vez mais evidentes  as  posturas  autoritárias  que, 

atreladas ao liberalismo contemporâneo, vêm sendo  incorporadas  pelo  Estado  

brasileiro e  articuladas,  também,  pela  Justiça  Penal. Isso  significa  dizer  que  o  

sistema  penal brasileiro  caminha  atualmente  menos  para a  consolidação  

democrática,  e  muito  mais para  a  atuação  simbólica,  traduzida  em aumento  

desproporcional  de  penas,  maior encarceramento,  supressão  de  direitos e  

garantias  processuais,  endurecimento da  execução  penal  entre  outras  medidas 

igualmente  severas.  Tal  sistema  opera  no sentido do “excesso de ordem”, único 

capaz de  tranqüilizar  nossa  atual  sociedade  de consumo hedonista e 

individualista.”506 

 

Assim, antes de apresentar a pesquisa empírica que permitiu confrontar as sentenças 

com os impulsos do populismo penal (instrumentalizado pelos pânicos morais) e do legado 

autoritário (sobretudo a negação acerca da violência policial), cabe uma vista panorâmica 

sobre os pontos nevrálgicos da estrutura processual penal que mais remetem à reminiscência 

da matriz histórica dos modelos autoritários, em especial a prisão provisória e inquérito 

policial, e na memsa toada, porque indissociável, a condução judicial da prova (o 

autoritarismo travestido de liberdade de consciência). 

 No que pertine à prisão provisória, também podemos dizer que são perceptíveis os 

dois percursos recentes, tanto o da garantia inadimplida, quanto o moderno recrudescimento. 

É certo que, como expusemos anteriormente, o sistema trabalha com a convivência com 

normas liberalizantes, ainda que de impacto reduzido. Assim, de um lado, o sistema evoluiu 

para eliminar gradativamente o caráter compulsório da prisão cautelar, que havia sido 

instituído como regra para os acusados de crimes graves (apenados com dez ou mais anos 

de reclusão) no Código de Processo Penal. Essa foi a redação original do art. 312, do CPP, 

posteriormente alterado pela edição da Lei 5349/67. Uma curiosa cominação do atraso com 

o moderno resultou na mais liberal atualização do Código de Processo Penal no meio da 

ditadura cívico-militar, quando surgiu o interesse de evitar a prisão provisória de um dos 

mais importantes personagens da tortura, o delegado Sérgio Paranhos Fleury507. A Lei Fleury 

                                                           
506 “Os contornos do Estado Punitivo no Brasil”, in Perspectivas, vol. 31, 2007 p. 210. 
507 “MEMORIAL DA DEMOCRACIA- 22 DE NOVEMBRO 1973. “É promulgada a Lei nº 5.941, que alterou 

o Código de Processo Penal e garantiu ao réu primário e com bons antecedentes o direito de responder o 

processo em liberdade. Penalistas e constitucionalistas consideram que a nova lei foi um avanço 

jurídico. Quando foi editada, porém, a lei tinha o claro objetivo de impedir que o delegado Sérgio Paranhos 

Fleury, do Dops paulista, fosse para a cadeia por seu envolvimento nas execuções do Esquadrão da Morte. O 

delegado Fleury era o mais conhecido agente da repressão política, conhecido pela crueldade e truculência 

contra militantes da oposição. A nova lei ficou conhecida como Lei Fleury e ficou associada ao nome do 

notório torturador”, disponível em <http://memorialdademocracia.com.br/card/nova-lei-penal-salva-o-

delegado-fleury>. 

http://memorialdademocracia.com.br/card/nova-lei-penal-salva-o-delegado-fleury
http://memorialdademocracia.com.br/card/nova-lei-penal-salva-o-delegado-fleury
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(Lei 5941/73) inverteu a premissa ao tratar da liberdade provisória como padrão, desde que 

ausentes os requisitos subjetivos para a prisão preventiva, inclusive para os efeitos de recurso 

da sentença condenatória.  

A evolução do artigo 594, do CPP, é por si só um ilustrativo desse percurso. 

Sua redação original impunha “que o réu não poderá apelar sem se recolher à prisão, 

ou prestar fiança, salvo se condenado por crime de que se livre solto”;  a redação foi alterada 

pela própria Lei Fleury, quando passa a constar o acréscimo “salvo se for primário e de bens 

antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória”, abrindo espaço para que o 

delegado não fosse preso ao ser condenado em primeiro grau; por fim, o artigo é revogado 

pela Lei 11.719/08, para se adequar à Constituição Federal de 1988, que assegura à liberdade 

o epicentro do processo penal, especialmente pelo texto expresso com que se revestiu a 

incorporação do princípio da presunção de inocência entre nós: 

“art. 5º, LVII: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”   

O ponto de chegada deste percurso liberalizante é a edição da Lei 12.403/11, não só 

estabelecendo mecanismos alternativos à prisão provisória como exigindo decisão 

fundamentada para a conversão da prisão em flagrante, bem ainda sua revisão periódica. 

Do ponto de vista jurisprudencial, o paradigma do STF também foi gradativamente 

se alocando para desconstituir os espaços de prisão obrigatória ainda encartados na 

legislação (como os impostos pela Lei dos Crimes Hediondos e pela Lei de Drogas), até 

atingir a decisão do HC 84.078/MG (05/02/2009), que reconheceu a impossibilidade de 

prisão antes do trânsito em julgado, ausentes os requisitos de decretação da custódia cautelar. 

Com a decisão, inclusive, abriu-se espaço para a reprodução da regra em nível 

infraconstitucional, dentro do Código de Processo Penal (art. 283), na mudança da Lei 

12.403/11. 

Apesar, todavia, dessa confluência do percurso liberalizante entre a legislação e os 

paradigmas do Supremo Tribunal Federal, a prisão provisória continuou a fazer parte do 

cotidiano do sistema penal, em níveis expressivos -mais de 40% do sistema penitenciário era 

composto de presos que não haviam sofrido condenação definitiva. A exposição de motivos 

da Lei 12.403/11 deixa entrever que os mecanismos então criados tinham como objetivo 
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justamente reduzir a elevada aplicação do aprisionamento cautelar, por intermédio da criação 

de um cardápio de alternativas a ele508.  

  O horizonte pouco mudou após a edição da referida lei –presos provisórios sendo 

37,1% da população prisional509. Ou seja, a prisão provisória continuou sendo fortemente 

prestigiada, mesmo com os movimentos legislativos e jurisprudenciais do STF indicando 

paradigmas em sentido contrário510. Pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça e Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), denominada “Excesso de Prisão Provisória no 

Brasil”, envolvendo por amostragem os Estados de Bahia e Santa Catarina, entre 2008 e 

2012, concluiu altíssima a taxa de aprisionamento cautelar, em processos de furto, roubo e 

tráfico de entorpecentes511. Os números são impressionantes: computados os três crimes 

analisados, a conversão da prisão em flagrante fora de 84,1% na Bahia e 87,7% em Santa 

Catarina. Considerado apenas o delito de tráfico de drogas, a média atinge a 93% em ambos 

os Estados, e, nos casos de roubo, atinge a 100%, em Santa Catarina. Ou seja, uma prisão 

preventiva obrigatória, depois de todo o caminho para exclui-la. Enfim, a garantia 

inadimplida.  

 Como assinala Salah Khaled,  

“Talvez o maior dos flagelos que o processo penal brasileiro experimenta hoje (e 

que expressa exatamente o quanto há um comprometimento de sua estrutura 

                                                           
508 “Grande avanço pretendido no sistema resulta da ampliação do leque de medidas cautelares diversas da 

prisão cautelar, proporcionando-se ao juiz a escolha, dentro de critérios de legalidade e proporcionalidade, 

da providência mais ajustada ao caso concreto.” Exposição de motivos, Diário da Câmara Federal, 

30.mar.2001. Fauzi Hassan Choukr, comentando o momento anterior à entrada em vigência da referida lei, 

aponta que em 2009, a população prisional cautelar era de 44% no total e em quase metade dos estados 

brasileiros havia um percentual cautelar igual ou superior a 50% do número total de presos: “Diante daquele 

cenário iniciou-se um largo movimento de tentativa de ‘domesticação’ sobre o sistema prisional com a edição, 

pelo CNJ, da Resolução nº 66, de 27 de janeiro de 2009 que criou mecanismo de controle estatístico e 

disciplina do acompanhamento, pelos juízes e Tribunais, dos procedimentos relacionados à decretação e ao 

controle dos casos de prisão provisória”, em “As medidas cautelares pessoais no Processo Penal Brasileiro”, 

in Empório do Direito, edição de 25/03/15, disponível em <http://emporiododireito.com.br/leitura/as-

medidas-cautelares-pessoais-no-processo-penal-brasileiro-panorama-dos-tres-anos-da-lei-n-12-403-11-por-

fauzi-hassan-choukr>. 
509 Infopen, 2016, disponível em < http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-

nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf>. 
510 Como apontam Garapon e Salas, a prisão provisória passa a estar no centro do imaginário inquisitório, até 

porque ela permite uma articulação imediata entre indignação coletiva e reação social, mesmo antes de uma 

decisão sobre a culpa. (Les Nouvelles Sorcière..., p. 104). Mais adiante, na mesma obra, reproduzem a 

avaliação de Christian Morel sobre a exagerada relevância e autonomia que se da à fase preparatória do 

processo: trata-se da síndrome da Ponte do Rio Kwai, em que, tal qual entre os prisioneiros britânicos do filme 

que se dedicam a construir uma ponte aos inimigos para demonstrar sua superioridade ética, os operadores se 

dão boas razões para cultuar a fase inicial do processo em si, abrindo mão da finalidade última, ou seja, a de 

preparar o julgamento (p. 114). Até porque, como ainda veremos na pesquisa, há certas prisões provisórias que 

representam condenações em si mesmo.  
511PROJETO PENSANDO O DIREITO. Excesso de prisão provisória no Brasil. Disponível em 

<http://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/rogerio_finalizada_web.pdf>. 

http://emporiododireito.com.br/leitura/as-medidas-cautelares-pessoais-no-processo-penal-brasileiro-panorama-dos-tres-anos-da-lei-n-12-403-11-por-fauzi-hassan-choukr
http://emporiododireito.com.br/leitura/as-medidas-cautelares-pessoais-no-processo-penal-brasileiro-panorama-dos-tres-anos-da-lei-n-12-403-11-por-fauzi-hassan-choukr
http://emporiododireito.com.br/leitura/as-medidas-cautelares-pessoais-no-processo-penal-brasileiro-panorama-dos-tres-anos-da-lei-n-12-403-11-por-fauzi-hassan-choukr
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/rogerio_finalizada_web.pdf
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democrática e dos princípios da necessidade e proporcionalidade) seja o fenômeno 

cada vez maior de prisões cautelares, que são o perfeito exemplo de exceção tornada 

regra (...) prova de o inquisitorialismo ainda sobrevive, manifestado na necessidade 

de ter o corpo do herege à disposição, apesar da previsão constitucional em 

contrário. Tudo em nome do mito da verdade real, da eficácia das investigações, 

enfim.512 

Mas se o percurso liberalizante resultou por si só em reduzida eficácia para a 

efetivação da presunção de inocência, ou seja, para preservar a finalidade última do processo 

penal enquanto garantia, evitando que a pena possa ser cumprida independente de uma 

condenação, as perspectivas são ainda mais drásticas após o giro hermenêutico do Supremo 

Tribunal Federal, no contexto do abandono de sua função contramajoritária. Em fevereiro 

de 2016, no julgamento do HC 126.292/SP, por apertada maioria, o STF ignora a menção 

expressa a trânsito em julgado da sentença penal condenatória e altera sua jurisprudência 

para permitir a execução antecipada da decisão, inclusive com a prisão,  após a condenação 

em segundo grau, independentemente da presença dos requisitos da cautelaridade513.  

Pode-se, assim, somar ao histórico dos juízes de resistência às legislações e até 

mesmo às jurisprudências liberalizantes –cujo impacto na pesquisa empírica poderá permitir 

uma melhor intelecção, o atual esgarçamento do sentido limitativo do processo penal, tanto 

na legislação quanto nos paradigmas do STF, em franco recrudescimento. 

Por fim, em relação ao inquérito policial, tem-se menos um percurso do que 

propriamente uma permanência. O inquérito policial é, definitivamente, o ponto de contato 

do legado autoritário incrustado em um sistema supostamente democrático, ainda que os 

enclaves do atraso não se restrinjam a ele. Sua construção e seu valor, todavia, são decisivos 

para o que Kant de Lima denomina estratégias de suspeição sistemática514. 

Como assinala Michel Misse: 

“Todo o investimento feito no Brasil, no sentido de construir-se um sistema de 

administração de justiça moderno esbarrou (como ainda esbarra) no predomínio de 

uma tradição inquisitorial, que privilegia mais a “cabeça” do suposto autor e dos 

envolvidos no evento, do que a definição da situação em que se deu o crime. A 

sujeição criminal antecipa-se à busca de evidências empíricas no processo de 

construção da verdade “real” (eis o eufemismo através do qual a polícia distingue 

a “sua” verdade da “verdade” judicial). Para poupar tempo e esforços, basta 

“apertar” suspeitos e testemunhas para obter a verdade, isto é, a versão dos fatos. 

                                                           
512 “O sistema processual penal brasileiro. Acusatório, misto ou inquisitório”, in Civitas, vol. 10, p. 306. 
513 Como entendemos em artigo recente, uma decisão muito influenciada pelos desdobramentos da chamada 

Operação Lava-Jato: “Lógica Lava Jato dilacera racionalidade do STF”, disponível em 

<https://revistacult.uol.com.br/home/logica-lava-jato-dilacera-racionalidade-do-stf/>. 
514 “Polícia e exclusão na cultura Judiciária”, in Tempo Social, vol. 9 (1), p. 179. 

https://revistacult.uol.com.br/home/logica-lava-jato-dilacera-racionalidade-do-stf/
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Uma vez que essa é a estratégia, então a tomada de depoimentos por escrito, com fé 

pública, em cartório, na delegacia, toma a forma de uma instrução criminal 

preliminar, sem contraditório, cujo nome é inquérito policial”515. 

E a questão mais delicada, prossegue Misse, é o fato de que o inquérito policial 

continua sendo a peça mais importante do processo de incriminação no Brasil, por interligar 

o conjunto do sistema, desde o indiciamento de suspeitos até o julgamento: 

“A sua onipresença no processo de incriminação, antes de ser objeto de louvação, 

é o núcleo mais resistente e problemático de resistência à modernização do sistema 

judicial brasileiro. Por isso mesmo, o inquérito policial transformou-se, também, 

numa peça insubstituível, a chave que abre todas as portas do processo e que poupa 

trabalho aos demais operadores do processo de incriminação –os promotores e 

juízes”516. 

A produção de um inquérito policial, que será encartada nos autos, portanto acessível 

a quem nele litigar, o distancia do sentido de uma investigação preliminar: é mais do que o 

sumário de uma investigação, reunindo os depoimentos, laudos e um relatório juridicamente 

orientado. Bem diverso, como explica Kant de Lima, do sistema norte-americano, cuja 

investigação preliminar é voltada para a construção de verdades oficialmente negociadas, 

seja no plea bargaing (com a acusação) seja no trial by jury (entre os jurados)517. 

Para Salah Khaled, a permanência do inquérito policial contamina o próprio sistema 

acusatório, pois “um sistema acusatório é tendemente democrático, enquanto um sistema 

inquisitório é dado a práticas punitivas autoritárias”. Dada a natureza da permanência do 

inquérito policial, especialmente a possibilidade de aproveitamento dos elementos ali 

colhidos posteriormente no processo judicial, nem sequer é possível denominar de misto 

nosso sistema, eufemismo preferido na doutrina tradicional: 

“(...) não faz sentido falar em sistema misto ou sistema bifásico. O sistema é 

acusatório ou inquisitório. Não basta afirmar que é acusatório e permitir a 

utilização de elementos da fase inquisitória, que contaminam e comprometem a 

possível estrutura acusatória da segunda etapa. Seguir essa trilha significa 

perpetuar a ingerência do poder sobre o saber: significa seguir a trilha ditatorial 

estabelecida por Napoleão em pleno refluxo da Revolução Francesa.”518 

Nesse particular, o melhor ensinamento de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, de 

que o “sistema misto” é, na verdade, um sistema regido pelo princípio inquisitivo, apenas 

                                                           
515 “O Papel do Inquérito Policial no processo de incriminação no Brasil”, in Revista Sociedade e Estado, vol. 

26 (1), p. 18/9. 
516 Idem, p. 19. 
517 Op. cit, p. 179/180. 
518 Op. cit., p. 304. 
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agregado a si elementos provenientes do sistema acusatório519. O importante é entender, 

como explica Coutinho, que a construção dos sistemas processuais se deu por opções 

políticas historicamente demarcadas –assim, no caso, o inquisitório, que nasce no âmbito da 

Igreja Católica e tem seu marco histórico em face do IV Concílio de Latrão (1215): 

“Resistiu –e resiste- como o mais apurado sistema jurídico do qual se tem 

conhecimento, tendo persistido por tanto tempo justo por sua simplicidade, isto é, 

porque usa o próprio modelo de pensamento (por excelência) da civilização 

ocidental. Ao permitir –sobremaneira- que se manipule as premissas (jurídicas e 

fáticas), interessa e sempre interessou aos regimes de força, às ditaduras, aos 

senhores do poder.”520 

As questões centrais, que diferenciam os sistemas, se concentram, especificamente 

na participação do juiz na gestão das provas. Se de um lado, a participação ativa na colheita 

da prova já subsume o julgador aos propósitos de quem deve provar (e por isso, faz com que 

trabalhe com a hipótese a ser confirmada521), de outro, o aproveitamento dos elementos 

colhidos no inquérito é um artifício para a colheita inquisitória da prova, que na verdade, é 

feita antes e fora do próprio processo. 

Como aponta Aury Lopes Jr:  

“A fraude reside no fato de que a prova é colhida na inquisição do inquérito, sendo 

trazida integralmente para dentro do processo e, ao final, basta o belo discurso do 

julgador para imunizar a decisão. Esse discurso vem mascarado com as mais 

variadas fórmulas, do estilo: a prova do inquérito é corroborada pela prova 

judicializada; cotejando a prova policial com a judicializada; e assim todo um 

exercício imunizatório (ou, melhor, uma fraude de etiquetas) para justificar uma 

condenação, que, na verdade, está calcada nos elementos colhidos no segredo da 

inquisição. O processo acaba por converter-se em uma mera repetição ou 

encenação da primeira fase.”522
 

O projeto de lei que pretendeu alterar a sistemática do processo penal, tinha 

originalmente a vedação para utilização dos elementos de inquérito pelo juiz, à exceção de 

provas produzidas antecipadamente ou irrepetíveis –o símbolo, por assim dizer, do 

rompimento com o legado autoritário: 

“Art. 155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida 

em contraditório judicial não podendo fundamentar sua decisão nos elementos 

                                                           
519 “Sistema Acusatório. Cada parte no lugar constitucionalmente demarcado”, Revista de Informação 

Legislativa, vol. 46, p. 109. 
520 Op. cit., p. 105. 
521 O que vai gerar o alerta de Franco Cordero, retomado por Coutinho: “(...) primado da hipótese sobre o fato 

e os quadros mentais paranoicos, que fazem com que o juiz defina previamente o que deverá ser provado e 

vem a ser o que, de qualquer forma, há de encontrar para justificar sua hipótese”. Op. cit., p. 112. 
522 Fundamentos do Processo Penal, l. 2984.  
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informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

irrepetíveis e antecipadas”. 

A exposição de motivos era suficientemente clara: 

“Por este motivo, o anteprojeto propõe nova redação ao art. 155 do Código de 

Processo Penal, deixando bem claro que não podem ser reconhecidas como provas 

–e portanto capazes de servir à formação do convencimento judicial- os elementos 

colhidos sem aquelas garantias, como ocorre em relação aos dados informativos 

trazidos pela investigação que devem servir exclusivamente à formação da opinio 

delicti do Ministério Público e à concessão de medidas cautelares pelo juiz....523” 

No processo legislativo, todavia, a inserção de uma emenda com a expressão 

exclusivamente (não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos), tornou a vedação letra morta. Qualquer mínimo acréscimo de prova na fase 

judicial já descarta essa limitação, mantendo-se íntegro, pois, o aproveitamento dos 

elementos colhidos fora do contraditório, paradoxalmente dentro de um processo que é, por 

obrigação constitucional, submetido ao contraditório. Como bem aponta Misse, “Quando o 

contraditório começa, o inquérito já está pronto –não resta senão a retórica dos 

contendores”524, o que acaba por esvaziar, muitas vezes, a importância da colheita de prova 

em juízo. Até porque, como aduz Kant de Lima, tudo pode ser justificado pela polícia, com 

base na pressuposição de que possui o conhecimento testemunhal ‘verdadeiro’ dos fatos: ela 

estava lá525. 

A transposição dos elementos de inquérito aos autos permite que sejam utilizados 

como meios de prova, porque, a uma, não existe tarifação das provas que posicione umas 

em relação a outras; a duas, porque o juiz se ampara no livre convencimento para amealhar, 

entre todos os elementos reunidos nos autos, provas para proferir a sua decisão.  

Os perigos desse método também já foram descritos por Coutinho: 

“Pesa, nele, em todos os quadrantes, a sobreposição de funções do órgão 

jurisdicional e do órgão da acusação. Quando o juiz é o senhor plenipotenciário do 

processo –ou quase- e pode buscar e produzir a prova que quiser a qualquer 

momento (na fase de investigação e naquela processual), não só tende de 

sobremaneira para a acusação como, em alguns aspectos, faz pensar ser 

despiciendo o órgão acusatório. 

(...)  

                                                           
523 Diário da Câmara dos Deputados, edição de 30/03/2001, p. 09474. 
524 Op. cit., p. 24. 
525 apud Khaled, op. cit., p. 303. 
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Com tamanha liberdade probatória, o juiz, no sistema processual brasileiro –e basta 

apontar em tal direção- pode fazer quase tudo o que pretender. Isso se dará, no mais 

das vezes, dentro daquilo que Franco Cordero chamou de lógica deforme”526. 

  Paradoxalmente à importância do inquérito policial como obtenção de elementos 

aptos a permitir o julgamento, no entanto, existe enorme fragilidade da investigação policial. 

Parte significativa dos processos penais, como se verá na pesquisa empírica a seguir (e esta 

situação talvez seja ainda mais contundente nos crimes de drogas), é iniciada por auto de 

prisão em flagrante, ou seja, pelo desempenho das atividades de policiamento. O inquérito 

policial, nestas situações, tem apenas a serventia de realizar uma prévia da audiência de 

instrução, só que sem a presença da defesa. O que significa dizer que o inquérito policial não 

prestigia a investigação ao mesmo tempo em que esvazia o contraditório.  

  Mas, a questão do aproveitamento do inquérito policial, é preciso reconhecer, não é 

único legado autoritário nesta equação da produção da prova; a livre apreciação da prova é 

o registro do poder autoritário com que se investiu o juiz, epicentro do processo de uma 

dinâmica autoritária. Com Gloeckner, analisando a montagem do Código de Processo Penal, 

pelo ministro Francisco Campos: 

“Campos depositará em duas categorias estruturantes esta função extra-processual 

de ‘combate’ à criminalidade exercida pelo direito processual penal: a-) nas mãos 

dos juízes os poderes instrutórios (poderes instrutórios ex oficcio) e b-) nas mãos 

destes juízes o princípio da livre apreciação da prova. Em última instância, o 

julgador, repetindo-se como protagonista do processo penal, poderá produzir e 

interpretar, ‘em conformidade com a sua própria consciência’, os elementos 

probatórios. Temos, portanto, uma ideia de monopólio de prova no processo penal, 

garantindo aos magistrados uma ampla e irrestrita liberdade no campo semântico 

e pragmático.”527 

 A pesquisa empírica vai mostrar os efeitos resultantes deste protagonismo da 

produção e interpretação da prova –especialmente porque é, a partir dela, que o juiz buscará 

elementos nos autos, fundamentalmente nas palavras policiais, de testemunhos ou elementos 

no inquérito, para apreciar em conformidade com a sua própria consciência. 

 Seja na preservação da prisão provisória como regra, seja no prestígio conferido ao 

inquérito policial para além de objetos de informação, a questão que mantém vivo o legado 

autoritário é justamente a malversação da presunção de inocência, ou, em sentido inverso, a 

pouca adaptação de um dos pilares básicos do liberalismo em nossas paragens. A dinâmica 

como as presunções de culpa e de inocência foram trabalhadas dentro dos sistemas penais 

                                                           
526 Op. cit., p. 111. 
527 Op. cit., p. 132. 
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pode ser melhor apreciada com a análise dos modelos ideais de processo, efetuada por 

Herbert Packer em The Limits of the Criminal Sanction –que ajuda a iluminar os 

fundamentos de algumas de nossas práticas. 

 Para Packer, existem dois tipos ideais de processos criminais: o controle do crime 

(crime control) e o devido processo (due process). Na relação entre essas duas lógicas é que 

podem ser encontrados, e distinguidos, os diversos arranjos positivos do processo penal. 

 O crime control model traz como valor a ideia de que a repressão à conduta criminosa 

é a função mais importante no processo criminal. Sua tônica é a eficiência, ainda que a custo 

de uma tendência de desrespeito generalizado aos controles legais. Eficiência aqui significa 

dizer uma alta taxa de prisão e condenação, com rapidez, informalidade, sem rituais 

desnecessários. Para esse intento, o sistema dá preferência para os procedimentos 

extrajudiciais, em relação aos judiciais. Trata-se, assim, de um modelo essencialmente 

administrativo-gerencial, tocado e preferido por policiais e promotores. O que sustenta o 

sistema é justamente a presunção de culpa: 

“A suposição é que os processos de triagem operados pela polícia e pelos 

promotores são indicadores confiáveis de provável culpa. Uma vez que um homem 

foi preso e investigado sem ser considerado inocente, ou, em outras palavras, uma 

vez feita a determinação de que há provas suficientes de culpa para permitir que ele 

continue a agir, toda atividade subseqüente dirigida a ele é baseado na opinião de 

que ele é provavelmente culpado”.528 

 A presunção de culpa não é, propriamente, uma regra, mas a consequência deste 

complexo de atitudes. Ou seja, a expressão operacional da confiança do sistema nas 

atividades extrajudiciais, que existem nas primeiras fases do processo. 

 É preciso entender a distinção epistemológica que Herbert Packer efetua entre 

presunção de culpa e presunção de inocência. Enquanto a primeira se baseia na 

probabilidade, e tem uma natureza descritiva e causal (a perspectiva, dadas as evidências, de 

que a culpa venha a ser declarada), a presunção de inocência tem natureza normativa, 

funciona uma regra de como proceder. Assim, pouco importa para reduzir a chave da 

presunção de inocência, exemplifica Packer, tratar-se do caso de um homicida confesso, que 

pratica o ato na presença de várias testemunhas e é preso em flagrante: 

“Nessas circunstâncias, que podem parecer extremas, mas que, de fato, 

caracterizam com precisão a situação probatória em uma grande proporção de 

casos criminais, seria claramente absurdo sustentar que, provavelmente, o suspeito 

                                                           
528 The Limits of the Criminal Sanction, p. 160. 



226 
 

não tenha cometeu o assassinato. Mas isso não é o que significa a presunção de 

inocência. Significa que, até que haja uma decisão de culpa por autoridade 

legalmente competente para fazê-la, o suspeito deve ser tratado, por razões que 

nada têm a ver com o provável resultado do caso, como se sua culpa fosse ainda 

uma questão em aberto,”529 

Como o sistema coloca todo o peso nas evidências da investigação preliminar, o que 

importa é que haja o menor número de restrições possíveis a estas, de forma a viabilizá-lo. 

A valorização do sistema implica necessariamente em uma redução ao máximo do 

julgamento e o modelo se adequa, perfeitamente, ao sistema do plead guilty. 

De outro lado, o modelo due process é concebido mais como uma corrida de 

obstáculos. Cada passo sucessivo é designado como um impedimento para afirmar a culpa 

do acusado. A ideologia do modelo é mais profundamente impregnada da estrutura formal 

da lei do que propriamente a eficiência. O modelo rejeita a premissa de confiança nas fases 

extrajudiciais, ante a concepção de que a informalidade e a ausência de defesa e julgamento 

aumentam a possibilidade de erros: 

“As pessoas são notoriamente pobres observadores de eventos perturbadores - 

quanto maior o contexto estimulador de emoções, maior a possibilidade de que a 

lembrança esteja incorreta; confissões e admissões por pessoas sob custódia 

policial podem ser induzidas por coerção física ou psicológica, de modo que a 

polícia acabe ouvindo o que pensa que quer ouvir, e não a verdade; as testemunhas 

podem ser estimuladas por um viés ou interesse que ninguém teria dificuldade em 

descobrir, exceto um especialmente encarregado de proteger os interesses do 

acusado (como a polícia não é). Considerações desse tipo levam a uma rejeição do 

processo informal de apuração de fatos como sendo definitivos da culpa factual e à 

insistência em processos formais de investigação adversária, nos quais o caso 

contra o acusado é ouvido publicamente por um tribunal imparcial e avaliado 

somente depois que o acusado teve uma oportunidade completa de desacreditá-

lo.”530 

Enquanto a tônica do crime control é centrada na ideia de que o sistema é confiável, 

porque eficiente, no modelo due process é exatamente o contrário: a confiabilidade é um 

valor de per si, que não pode se submeter à eficiência: o sistema protege, sobretudo, o 

eventual inocente. A acusação só pode ser avaliada depois que o acusado tem a oportunidade 

de se defender. Os valores da culpa legal são, profundamente, anti-autoritários e 

compreendem o primado do indivíduo como limitação do poder estatal. Como o poder está 

sempre sujeito ao abuso, a máxima eficiência pode também representar o máximo abuso. 

Constrói-se assim um edifício de garantias, compreendido de acusação, instrução regular, 

jurisdição, competência, prazo da acusação, proibição do bis in idem, imputabilidade etc. 

                                                           
529 Idem, p. 161. 
530 Idem, p. 163. 
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Como diz Packer: “Nenhum destes requisitos tem nada a ver com a questão crucial se a 

pessoa se envolveu ou não na conduta de que é acusada; mas a resposta favorável para 

qualquer um deles significa que ele é legalmente inocente”.531 

 Contrariamente, portanto, ao modelo do crime control, o do due process está 

estruturado em torno da presunção de inocência, como mecanismo de controle: forçando o 

Estado a provar a culpa no processo, a presunção de inocência produz um resultado seguro. 

A possibilidade da inocência é expandida enormemente quando o processo criminal é visto 

com um fórum apropriado para corrigir seus próprios abusos. E aqui reside a principal 

diferença com o modelo anterior: o modelo do controle do crime pode até tolerar, em tese, 

regras que proíbam prisões ilegais, buscas sem motivação, interrogatórios coercitivos; o que 

ele não tolera é aplicar dentro do processo as sanções de nulidade em relação a essas provas, 

se elas ajudaram a tornar certa a culpa, mas punir eventual agente que tenha praticado o 

desvio. No modelo do devido processo, se reconhece que as sanções dentro do processo (ou 

seja, a desconsideração das provas ilícitas) são as únicas capazes de exercer a pressão para 

a regularidade das provas. 

 Com Packer: 

“Essa é a força e a fraqueza do Modelo do Devido Processo: sua força porque em 

nosso sistema o apelo à Constituição fornece a última e mais importante palavra: 

sua fraqueza porque dizer não em casos específicos é um exercício de futilidade a 

menos que haja uma disposição geral por parte dos funcionários que operam o 

processo para aplicar as prescrições negativas em toda a linha. Não é por acaso 

que as declarações que reforçam o Modelo do Devido Processo provêm dos 

tribunais e, ao mesmo tempo, às que a rejeitam são firmadas pela polícia e pelos 

promotores.”532 

É certo que o próprio autor trata dos modelos como tipos ideais, sem apontar que 

qualquer um deles seja inteiramente contemplado pela legislação norte-americana. E não há 

dúvidas que há inúmeras diferenças entre o nosso sistema e o lá aplicado. Todavia, como 

tipos ideais, os modelos funcionam muito bem para compreender as racionalidades. De fato, 

o devido processo é um modelo lento, trabalhoso e que abre um sem-número de 

possibilidades de absolvição. A presunção de inocência foi muito bem descrita como uma 

                                                           
531 Idem, p. 166 
532 Idem, p. 173. A propósito do apego dos promotores a um sistema fundado na presunção da culpa, observem-

se a apresentação das 10 Medidas contra a Corrupção, com as quais o Ministério Público Federal pretendeu 

transformar o sucesso da Operação Lava Jato em reformulação do Código de Processo Penal. Na pauta, a 

redução dos mecanismos de proibição da admissibilidade de provas ilícitas e o enfraquecimento das decisões 

que reconhecem nulidades no processo. A probabilidade de culpa se sobrepondo aos obstáculos legais e às 

formalidades desnecessárias. Vide nota 182. 
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complexa corrida de obstáculos –com a observação de que qualquer queda pode ser fatal 

para as pretensões punitivas.  

De outro lado, o modelo que se baseia na construção das evidências extrajudiciais, 

na busca da eficiência, na eliminação de ritos e formalidades desnecessárias, na tolerância 

com a admissão de provas ilícitas, tem como fundamento a presunção de culpa. Este é o 

edifício do processo como controle do crime: quanto maior a probabilidade de condenação, 

menor as exigências formais, posto que a confiabilidade do sistema é a própria eficiência. É 

esta lógica da eficiência, da presunção de culpa, da informalidade e da ausência de imposição 

de limites para a construção da verdade que justifica, por exemplo, a validade dos elementos 

informativos colhidos na investigação como se prova fossem se sobrepondo às formalidades 

desnecessárias, no caso, o próprio exercício do contraditório.  

 Duas diferenças, todavia, separam a aplicação destes modelos nos Estados Unidos e 

no Brasil. A primeira é que o modelo do controle do crime, como bem aponta Packer, pela 

sua rapidez e eficiência, se molda, sobretudo para a aplicação da plead guilty, ou seja, quando 

a transação evita o julgamento (trial by jury), mecanismo que praticamente inexiste por aqui 

–nossa transação penal, para pequenos delitos, é de aplicabilidade ínfima perto do plea 

bargain norte-americano. 

 De outro lado, a narrativa de Packer induz a compreender uma espécie de transição, 

entre o tradicional due process, que efetivamente é de matriz norte-americana, e a 

modernização informal do crime control, que tem muito a ver não apenas com o padrão de 

eficiência que forja a parte processual da virada punitiva, como com a aguda expansão do 

modelo de transação no cotidiano do processo penal nos Estados Unidos. Esse percurso de 

esvaziamento das garantias é captado também por Denis Salas no horizonte francês, como 

um reflexo do populismo penal, ainda que de forma mais suave que no direito norte-

americano: 

“A resposta judicial é projetada em eficiência e pragmatismo. O sistema se adapta 

a essa estratégia por meio de uma redistribuição dos meios e de seus atores. Nesses 

dois níveis, o surgimento de um modelo de controle do crime ("crime control”) em 

detrimento do modelo do respeito aos direitos. ("due process") se torna uma 

realidade.”533 

 Entre nós, o movimento é menos de transição entre a defesa dos direitos e a presunção 

da culpa, um caminho de claro retrocesso entre a garantia e a eficiência, do que propriamente 

                                                           
533 Op. cit., p. 140 
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da distinção que marcou toda nossa trajetória jurídica: uma concepção liberal permeada pela 

prática autoritária. Não abandonamos o devido processo legal;  talvez seja o caso de nos 

perguntarmos se chegamos efetivamente a exercitá-lo534.  

 O tônus do legado autoritário, que se expressa em circunstâncias concretas como a 

generalização da prisão provisória ou a valorização frequente dos elementos de inquérito, 

essencialmente sustentando os pilares da manutenção da ordem, em uma postura quase 

complementar à polícia (à prisão que ela faz, a instrução que ela preside, a verdade que ela 

produz), exponencia os pressupostos que inviabilizam um julgamento acerca de seus atos. 

 Há aí diversas capas de negação. A negação literal, no sentido de presumir que as 

vítimas, nesta situação, em regra mentem; a negação interpretatória, em que os eufemismos 

são comumente aceitos (os desforços físicos para conter a resistência, o disparo para evitar 

a fuga, a violação de domicílio para conter o flagrante); a negação implicatória, com a 

singularidade que abona a situação ilegítima ou a violência policial que não interfere na 

qualidade da prova. 

  Herbert Packer dizia que um modelo que se aferra à presunção da culpa costuma ser 

reafirmado, sobretudo, por policiais e promotores, enquanto os juízes prestigiam o que se 

ancora na presunção de inocência. De fato, podemos dizer que ocorre o mesmo aqui?   O 

conjunto da pesquisa empírica pode nos ajudar com essa resposta.  

                                                           
534 Se bem que a crítica de John Baldwin em “Research on the Criminal Courts” oferece uma pista de que esse 

desvio seja mais generalizado, quando avalia, em relação ao Judiciário britânico, que “os procedimentos 

adotados nos tribunais penais ficam aquém do que se esperaria da leitura dos textos legais” e que, 

especialmente os “Magistrates Courts” são “tribunais de crime control com uma fina camada de due process”. 

Doing Research on Crime and Justice, p. 375-398.  
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CAPÍTULO 5 – SENTENCIANDO TRÁFICO (PESQUISA EMPÍRICA)  

 

 

“Quanto às consequências, ainda que não se tenha, concretamente, demonstrado 

uma vítima em especial, é fato incontroverso que o delito de tráfico de drogas traz 

consequências nefastas na sociedade como um todo. Notório que outros crimes 

ocorrem em função do tráfico, com roubos, latrocínios, furtos e homicídios, uma 

verdadeira rede interligada de delitos que tem uma única causa, o tráfico de drogas. 

Onde o imaginário público é assolado por chacinas, execuções e confrontos entre 

quadrilhas de traficantes como ilustrações dramáticas que parecem crescentemente 

tomar conta do cotidiano dos grandes centros urbanos brasileiros, culminando, 

também, na destruição de famílias, reduzindo usuários a indigentes em condições 

subumanas.” (sentença-463) 

 

 

 

 Há dois bons fundamentos que justificam, neste trabalho, a elaboração da pesquisa 

empírica.  

  Primeiro, o fato de ser claramente insuficiente, para o conhecimento do sistema penal 

e, mais ainda, a compreensão dos mecanismos de encarceramento, que a análise se restrinja 

à sucessão de leis. É certo que, de alguma forma, os estilhaços da virada punitiva das últimas 

décadas do século XX também se alastraram ao Brasil, incluindo-se, entre eles, 

principalmente, a construção de uma legislação draconiana, da qual, como dissemos, a Lei 

dos Crimes Hediondos foi uma espécie de abre-alas. Mas seria insuficiente para entender a 

dinâmica do sistema penal e até mesmo para encontrar causas para o grande encarceramento 

restringir o estudo ao âmbito legal.  

  A frenética produção legislativa, o contínuo desprezo pelos conceitos penais e 

mesmo os princípios constitucionais, a paulatina substituição da garantia pela eficácia no 

processo, enfim, tudo isso certamente tem um forte impacto no engrandecimento e no 

enrijecimento do sistema penal. Ainda assim, conhecer o sistema e entender o milagre da 

multiplicidade das prisões implica, sobretudo, conhecer e compreender também os seus 

atores e como o direito se corporifica: as seletividades, as omissões, as interpretações que 

não raro definem mais do que a própria lei. Afinal, como adverte Nilo Batista: “muitas vezes, 
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a vigência objetiva, a outorga da lei, não produz qualquer efeito sobre as práticas do sistema 

penal”535. 

 E, neste particular, pesquisas mais recentes tem se dirigido, sobretudo, para o 

funcionamento da Justiça criminal, especialmente fora do Brasil. Como aponta John 

Baldwin: 

“Desmistificar a justiça criminal é agora uma indústria em crescimento. A maioria 

das pesquisas relevantes tem um tom altamente crítico, uma vez que estudos 

realizados revelaram graves falhas nas operações dos tribunais. Está bem 

estabelecido nesta literatura que os tribunais criminais, em comum com outras 

instituições legais, freqüentemente não trabalham da maneira que os textos legais 

descrevem.”536 

  Isso se mostra ainda mais relevante entre nós, que reiteradamente praticamos a 

convivência entre legislações draconianas e liberais que se acumulam em determinados 

períodos, sob certa esquizofrenia legislativa, bem ainda a informalidade, em um sistema 

construído pelas práticas que se descolam da lei com enorme frequência. Seja por uma, seja 

por outra característica, a forma como os juízes recepcionam os diplomas e lhes conferem, 

ou não, vitalidade, faz toda a diferença no resultado final. 

 De outro lado, observa-se o alerta de Máximo Sozzo sobre as dificuldades de 

construção de uma criminologia latino-americana, especialmente pelo predomínio, em face 

de uma antiga tradição italiana, para a qual teríamos aderido desde a recepção do 

positivismo, de prestigiar o olhar do jurista e, por isso mesmo, com um certo abandono do 

viés empírico, o que não deixa de ser uma contradição em relação aos propalados objetivos 

de produzir um aporte teórico mais adaptado à nossa realidade537. Como fazê-lo, portanto, 

sem compreender empiricamente, as particularidades dessa própria realidade? A este alerta, 

agrega-se o fato de que, como aduz Alexandre Samy de Castro, “Observa-se no Brasil uma 

carência, em relação ao resto do mundo, de pesquisas quantitativas sobre o funcionamento 

das instituições do sistema de justiça”538 –ainda que, como veremos, o trabalho não se esgote 

na produção de inferências. 

 Seja, portanto, para compreender o sistema penal que não se limita à produção 

legislativa, seja, por outro lado, para construir pontes com a realidade local, que permita 

                                                           
535 Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro – I, p. 21. 
536 Op. cit., p. 375 e ss. 
537 Op. cit., p. 74 e ss. 
538 “O método quantitativo na pesquisa em Direito”, in Pesquisar Empiricamente o Direito (MACHADO, 

Maíra Rocha Machado, org.), p. 39. 
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mensurar os impactos dos movimentos penais, optou-se por realizar uma pesquisa empírica 

fundada em sentenças de processos-crime por tráfico de drogas, cuja metodologia será 

descrita nos próximos itens. 

 

 

5.1-) As sentenças 

 

 

 Embora o sistema penal reúna uma quantidade não insignificante de atores, entre os 

membros do policiamento ostensivo, das investigações, promotores, advogados, defensores 

e toda a vasta gama de profissionais envolvidos na execução das penas, o trabalho se centrou 

na análise da produção dos juízes, em sua principal manifestação, a sentença. De certa forma, 

como desaguadouro natural das acusações, resultantes das investigações ou prisões, no 

desenvolvimento do processo no qual se envolvem polícias, testemunhas e acusados, parte 

considerável das situações que se reproduzem no sistema penal, de uma forma ou de outra, 

passam pelo juízo. O processo retrata, em alguma medida, a interferência de todos os demais 

atores do sistema. 

 É certo que o trabalho dos juízes não se restringe à prolação das sentenças. Há uma 

série de decisões que a antecedem que tem igualmente relevância, como o recebimento (ou 

rejeição) das denúncias, a conversão da prisão em flagrante em preventiva (ou a concessão 

desde logo de liberdade provisória) e, eventualmente, a rejeição ou indeferimento de provas. 

O comportamento dos juízes nas audiências, por exemplo, para análise do envolvimento na 

gestão da prova, também tem importantes reflexos, especialmente no que tange ao prestígio 

do sistema acusatório. Todavia, seja por que a sentença pode tratar de todos esses temas –

prisão e liberdade, nulidade pela não-realização de provas, ou mesmo o retrato da sua 

colheita, optamos por restringir a elas o objeto da pesquisa –por fim, mas não menos 

importante, também porque a sentença torna viável a pesquisa a distância, sendo acessível 

sua recolha pela internet.  

 É lógico que esta opção tem também algumas consequências.  
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  A pesquisa de sentenças não é exatamente uma pesquisa dos processos. O 

conhecimento dos atos processuais que antecederam a sentença é, via de regra, fornecido 

pelo próprio relatório das decisões, muito embora, até por não haver forma determinada para 

sua elaboração, nem todos os relatórios contém as informações relevantes ao processo. Datas 

da conversão ou decreto da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória muitas 

vezes estão inacessíveis a partir dos relatórios, o mesmo ocorrendo com dados sobre os réus, 

como ser ou não assistido por defensor constituído ou informações mais detalhadas sobre 

suas condições financeiras. Quando possível, recorreu-se ao andamento dos processos, por 

intermédio dos sítios dos Tribunais na Internet –embora, aí também, a disposição de 

informações ao público não seja uniforme em todas as varas. Em alguns casos, portanto, 

tem-se informações não conhecidas –em especial, com relação a quem defende o réu 

(defensor constituído, defensor nomeado ou defensor público) ou tempo exato de prisão 

cautelar. Mas serão apenas exceções. 

 Da mesma forma, não se tem acesso aos despachos de recebimento de denúncia ou 

de avaliação de prisão e liberdade, salvo quando esta decisão é proferida na própria sentença. 

Como o não-recebimento de denúncia é uma absoluta raridade –não há indicativos de nem 

um só caso entre os analisados- e como o status libertatis do réu é necessariamente 

reapreciado na sentença, estas ausências não prejudicam as informações mais importantes. 

Não deixaremos de saber, enfim, o tamanho da prisão provisória nos processos de tráfico de 

drogas, inclusive a prisão marcadamente excessiva que deságua em um processo de 

absolvição ou de aplicação de sanções restritivas de direito. 

 Faz-se necessário também explicitar a opção pelas sentenças –e não por uma pesquisa 

de acórdãos, que poderiam se prestar a igual avaliação do trabalho de julgadores. Há 

vantagens, todavia, na opção pelas sentenças. Primeiro, que nelas tem-se uma relação mais 

próxima com a análise de fatos. Muito embora nas apelações, a matéria fática seja devolvida 

à Turma Julgadora (o que já não acontece nos recursos especial e extraordinário), perceptível 

que existe uma abordagem fática maior nas sentenças do que nos acórdãos de apelação. A 

individualização das situações tende a ser, portanto, maior. Fato é que isso nem sempre se 

traduz em realidade, o que também será objeto de apreciação. 

Em segundo lugar, os juízes de primeiro têm, necessariamente, o contato pessoal, 

tanto com o réu, quanto com as testemunhas. Parte da avaliação acerca da credibilidade de 

alegações e depoimentos pode depender deste contato, por exemplo, inclusive em relação a 
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acusações de violência policial. Por fim, a pesquisa de apelações ou recursos de instância 

superior agrega, necessariamente, uma redução do espectro de dados, que pode provocar 

alterações de quadro, como a circunstância de só serem avaliadas determinadas decisões, por 

terem sido objeto de recurso. Afastam-se, assim, em regra, determinados nichos de 

processos, como, por exemplo, as decisões de improcedência provenientes de pedidos de 

absolvição pelo Ministério Público, face à ausência de sucumbência, bem ainda nas situações 

de condenações a penas mínimas de réus confessos em que o volume de apelação pode ser 

atenuado, sem contar os recursos que por diversos motivos não sejam  admitidos539.  

 Assim, como também alerta Samy de Castro,  

“A seleção de recursos em instâncias superiores está sujeita a algum critério de 

seleção. O conjunto dos recursos admitidos não permite uma aferição precisa de 

qual seria a taxa de reforma de decisão na população, que inclui também aqueles 

casos que não foram recorridos.”540   

  Tratando-se de sentenças o objeto da pesquisa, tornou-se possível obter uma 

amostragem bem ampliada dos prolatores, o que não se verificaria em relação às Turmas 

Julgadoras, considerado o menor número de Câmaras. Um dos pontos que marcou a escolha 

da amostra, como se verá mais adiante, foi justamente obter um volume ampliado de 

julgadores, de modo a evitar, tanto quanto possível, a repetição de sentença pelos mesmos 

juízes. A vantagem aqui é reduzir o percentual estatístico dos excessos, para que não se trate, 

por exemplo, a exceção como regra. Mais adiante veremos como a marca mais presente na 

pesquisa, seja em relação a resultados (como a condenação) seja em relação aos argumentos 

(a validade do depoimento policial, a utilização dos elementos do inquérito em razão da livre 

motivação do juiz), é justamente a convergência. A pesquisa busca apurar e cremos que nisso 

houve um resultado maior até do que a expectativa inicial, alguns padrões que permitam 

identificar a atuação do juiz criminal. 

 Por fim, basear o estudo nas sentenças também significa discutir o tamanho dessas 

convergências e, por consequência, a aplicabilidade dos atributos da independência judicial. 

A pesquisa vai nos mostrar que as principais divergências se encontram na aplicação das 

                                                           
539 Foram consultados acórdãos de apelação, em uma pequena amostragem, apenas para avaliar a proximidade 

entre sentenças e acórdãos de um mesmo tribunal; a pesquisa de compatibilidade foi feita nos Estados de São 

Paulo e da Bahia. 
540 Op. cit, p. 57. E, ainda na mesma obra, tratando da estratégia de contornar o problema da endogeneidade 

explorando o princípio do juiz natural, pela aleatoriedade na distribuição: “Importante frisar que o juízo 

natural é mais adequado no contexto do primeiro grau, pois em tribunais superiores, há diversos outros 

mecanismos de seleção presentes, que podem resultar em endogeneidade.” (p. 65). 
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penas o que acaba por envolver uma outra convergência, desta feita de âmbito regional –a 

tendência que juízes de determinados Estados tem de pesquisar e seguir mais a 

jurisprudência de seus próprios Tribunais do que propriamente a jurisprudência dominante 

nos tribunais superiores. Como veremos, isso acaba por criar  uma significativa diferença 

regional, muito pouco adequada à jurisdição nacional que tanto o legislador constituinte, 

quanto o reformador, procuraram desenhar541. 

  Com a premissa de questionar a legitimidade dos processos de criminalização e não 

as causas pessoais, clínicas ou sociais da formação do criminoso, assume-se que o objeto de 

pesquisa tem seu lastro fincado nos fundamentos da criminologia crítica.  

 Na definição de Alessandro Baratta:  

“Na perspectiva da criminologia crítica, a criminalidade não é mais uma qualidade 

ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se 

revela, principalmente, como um status atribuído a determinados indivíduos, 

mediante uma dupla seleção: em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos 

penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens, descritos nos tipos penais; 

em segundo lugar, a seleção dos indivíduos que realizam infrações a normas 

penalmente sancionadas. A criminalidade é –segundo uma interessante perspectiva 

já indicada nas páginas anteriores- um ‘bem negativo’, distribuído desigualmente 

conforme a hierarquia dos interesses fixada no sistema sócio-econômico e conforme 

a desigualdade social entre os indivíduos”542.  

  Não se pretende buscar as causas que levam ao uso, guarda e comercialização das 

drogas ilícitas, mas escrutinar as premissas de que se partem para a extensa criminalização 

dessas condutas que, mais do que nenhuma outra figura típica, vem turbinando, nas últimas 

décadas, os índices de aprisionamento, bem ainda como se forma a seletiva distribuição 

destes bens negativos.  

Parte-se, portanto, da análise da hipótese que vincula a participação dos juízes na 

construção de um encarceramento desmedido e, como tal, o esforço do desvelamento dos 

mecanismos multiplicadores das condenações e penas como contribuição para a 

transformação da realidade. Não se esconde, pois, a pesquisa detrás de um amontoado de 

números ou da repetição de clichês jurídicos, como forma de produção de conhecimento 

puramente descritivo, ainda que cientificamente sustentado. A escolha em investigar o 

                                                           
541 Pensamos aqui no legislador constituinte, ao criar o Superior Tribunal de Justiça e o recurso especial, com 

o propósito de uniformizar o entendimento da lei federal e, posteriormente, o da Reforma do Judiciário, com 

outros elementos ainda mais fortalecidos de uma jurisdição nacional (Súmula Vinculante, Repercussão Geral, 

Conselho Nacional de Justiça etc). 
542 Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, p. 161. 
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volume e a intensidade das condenações por tráfico de drogas e a forma seletiva com a qual 

é direcionada, por si só indicam o compromisso diante do qual se propõe a pesquisa. Afinal, 

como pontuam Laura Caulfield e Jane Hill: 

“Os processos de pesquisa estão envolvidos em relações de poder, que devem 

começar a nos alertar para a falácia de noções de neutralidade que cercam os 

debates sobre pesquisa. Dizer que existe uma relação entre poder e conhecimento 

não é o mesmo que dizer que todo conhecimento produzido dentro da relação de 

poder deve ser descartado. Pelo contrário, o reconhecimento das relações de poder 

/ conhecimento deve permitir que os pesquisadores questionem por que algumas 

questões recebem alta prioridade (por exemplo, crimes de rua) e por que outras são 

consistentemente marginalizadas (por exemplo, violência doméstica ou crimes 

corporativos).”543 

 

   

5.2-) A metodologia.  

 

 

 Não optamos por restringir a pesquisa apenas ao método quantitativo ou ao método 

qualitativo. Entendemos que a aplicação de ambos os métodos nos permitiria ter uma gama 

de resultados que não apenas pudessem se complementar entre si, como nos abrisse a 

possibilidade de compreender melhor as hipóteses em questão: o papel do juiz na formação 

do grande encarceramento e o impacto do pânico moral e do estado de negação para esses 

resultados. 

 A dinâmica de associar métodos em um mesmo trabalho empírico não é propriamente 

uma novidade, sendo cada vez menos possível tratar elementos quantitativos e qualitativos 

como componentes de realidades distintas e não complementares544 –o que é, 

                                                           
543 Criminological Research for Beginners, p. 12 
544 “Combinar dados quantitativos e qualitativos não é algo novo, estando esta combinação presente na 

Sociologia e nas Ciências Sociais em diversas pesquisas ao longo do tempo, de diferentes formas”, 

OLIVEIRA, Fabiana Luci de. “Triangulação metodológica e abordagem multimétodo na pesquisa 

sociológica”, in Rev. Ciências Sociais Unisinos, vol. 51, p. 136. Também Louise Westmarland, para quem a 

distinção entre pesquisa quantitativa e qualitativa é uma falsa dicotomia: “(...) preferencialmente as questões 

e métodos de pesquisa devem ser desenvolvidos em paralelo, uns informando aos outros (...) qualquer 

combinação dos métodos e abordagens será parte da pesquisa que tenta descobrir a verdade. Researching 

Crime and Justice, p. 23 e 32. 
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particularmente, relevante dentro do universo das pesquisas em Direito, como alerta Laura 

Beth Nielsen: 

“Não apenas a complexidade do mundo social em que o Direito opera torna vários 

métodos de pesquisa apropriados, mas o estudo empírico do Direito quase sempre 

é, de fato, multi-método. Mesmo quando um projeto não emprega sistematicamente 

múltiplos métodos, estudiosos empiricamente orientados de instituições jurídicas 

estão quase sempre usando múltiplos métodos, reconhecendo ou não esse fato.”545 

 Por isso, optamos em construir uma amostra que fosse suficientemente considerada, 

proporcionada, na medida das possibilidades, ao conjunto de sentenças, de modo que: a-) 

fosse possível conceber os resultados dos processos como padrões (similares, inclusive, a 

pesquisas mais extensas em termos de amostras, como se verá), ou seja, balizar as 

convergências e; b-) possibilitasse a apuração das eventuais divergências, que ajudassem a 

iluminar, com maior precisão, o cerne da atividade do juiz criminal. Paralelamente à 

apuração dos dados quantitativos e das formatações de padrões de decisão, proporcionar uma 

análise qualitativa, sobre as razões, os fundamentos explícitos e os argumentos não expostos 

nas decisões, combinando, portanto, com uma fase interpretativa, na qual os substratos 

teóricos dos conceitos do pânico moral e do estado de negação pudessem ser testados. 

 Como expõe Fabiana Oliveira, com fundamento nas lições de Gerring e Thomas: 

“Na abordagem multi-método, os métodos quantitativos e qualitativos não devem 

ser vistos em oposição, ou pensados como uma questão de números versus palavras, 

ou ainda, um debate sobre o que pode ou não pode ser quantificado, mas sim a partir 

da produção de diferentes níveis e tipos de explicação, enfocando diferenças de 

termos de quão precisas, explícitas e amplas as comparações e as explicações 

podem ser na Sociologia”546. 

  Na esfera quantitativa, a pesquisa nos permite ter a ideia do volume médio de 

condenações criminais (por Estado e nacionalmente), bem como da dimensão das penas e 

                                                           
545 “The Need for Multi-Method Approach in Empirical Legal Research”, in The Oxford Handbook of 

Empirical Legal Research, p. 952. E comentando especificamente uma pesquisa que escrutinou a litigância 

civil nos Estados Unidos, em termos de amplitude, temas, engajamento de advogados, fundamentos para 

ingresso em juízo etc, conclui Nielsen no mesmo estudo: “A combinação de dados quantitativos de alta 

qualidade e pesquisa explicativa baseada em dados qualitativos produziu insights sobre o sistema de justiça 

que não teriam sido possíveis sem a pesquisa de múltiplos métodos.” (p. 967) E ainda Sharyn Anleu e Kathy 

Mack, para quem estudos empíricos sobre tribunais geralmente combinam métodos quantitativos e 

qualitatitivos, usando várias mesclas de entrevista, pesquisa, documentos estatística etc. “Trial Courts and 

Adjudication”, in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, p. 545/570. 
546 Op. cit., p. 136. Também Sharyn Anleu e Kathy Mack: “As razões para projetos de pesquisa de 

metodologias mistas variam: às vezes há um desejo de olhar para um problema ou questão de pontos de vista 

diferentes; alguns métodos são mais apropriados para tipos particulares de questões de pesquisa; e, às vezes, 

a escolha do método é pragmática: certos dados estão disponíveis e acessíveis e podem ser complementados 

com coletas de dados adicionais”, op. cit., p. 545/70. 
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tempo de prisão provisória. Este panorama nos permitiu, por exemplo, estabelecer quão 

longe os juízes ficam da aplicação das penas mínimas, por exemplo, inclusive dado ao 

expressivo volume de réus primários. A pesquisa quantitativa também dá mostras da 

dimensão do tráfico, a partir das quantidades de droga apreendida, do volume de co-autoria 

e da apreensão ou não de arma de fogo, desvelando, a partir disso, indicadores de gravidade. 

 A definição da amostra não é propriamente uma questão simples, considerando que 

não existe um vetor que o balize genericamente para todo o tipo de pesquisa, tanto mais 

aquelas que se propõem mesclar dados quantitativos com uma análise qualitativa e de 

conteúdo, como nos propusemos. Mesmo limitando-se aos dados quantitativos, tampouco 

há segurança no padrão da amostra547. Analisando a aplicação dos métodos quantitativos em 

pesquisas jurídicas a partir da econometria, admite Luciana Yeung: 

“Não existe uma resposta certa para qual seria o tamanho da amostra mínima 

necessária para ser considerada de tamanho ‘razoável’; isso dependerá do objeto 

em estudo, do total de variáveis que serão incluídas no estudo (quanto mais 

variáveis, menor é o ‘grau de liberdade’ do exercício estatístico, e poderá ser 

exigido um número maior de observações), etc. Normalmente microeconomistas e 

financistas tendem a trabalhar com amostras bastante grandes, com pelo menos 

milhares de observações. Já os macroeconomistas, que muitas vezes tem o número 

de países do mundo, ou de Estados de um país, como observações, tendem a ter 

tamanhos de amostra menores. De toda a forma, para um razoável exercício de 

regressão econométrica, é necessário pelo menos algumas dezenas de observações 

(novamente, dependendo do objeto em análise).548 

 Victor Jupp demonstra como nem sempre é necessário um expressivo volume de 

dados, dando como exemplo o paradigmático estudo de Baldwin e McConville sobre a 

justiça negociada, os pontos de intimidação e as fragilidades da defesa no pled guilty: 

“Não é necessário realizar pesquisas em larga escala e gerar grandes quantidades 

de tabelas estatísticas para que o valor seja gerado. A resposta dos profissionais à 

publicação prospectiva de justiça negociada é uma indicação de até que ponto 

entrevistas com apenas 121 indivíduos conseguiram descobrir práticas e 

procedimentos que eram, e ainda são, uma parte tão importante dos sistemas de 

adjudicação e sentenciamento.”549 

 Luciana Yeung, no trabalho já referido, menciona o trabalho de Victoria Jaeger que, 

com uma amostra de uma centena de decisões, “avalia características de réus e dos atos 

cometidos por estes, em casos que se encaixam na Lei Maria da Penha e que tornavam mais 

                                                           
547 “Não há regras definitivas sobre tamanho da amostra e validade”, WESTMARLAND, Louise, op. cit., p. 

39.  
548 “Jurimetria ou análise quantitativa de decisões judiciais”, in Pesquisar Empiricamente, p. 253. 
549Methods of Criminological Research, p. 166. 
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prováveis a condenação judicial”550. Sharyn Anleu e Kathy Mack, relatando a aplicação das 

pesquisas empíricas no campo judicial, exemplificam o trabalho sobre arbitragem e 

comércio exterior (com 300 entrevistas em 11 países); um estudo comparativo institucional 

da justiça criminal, que envolveu 9 tribunais, em três estados norte-americanos; e a pesquisa 

de casos de housing possession, que envolveu a análise de 894 processos em quatro 

diferentes tribunais551. 

 Nesta pesquisa, trabalhamos ainda com a imprecisão da população geral, 

considerando que não há dados que apontem o volume de sentenças referentes a tráfico de 

drogas prolatadas em cada um dos oito Estados no período de apuração, o que inviabiliza o 

cálculo produzido diretamente entre população e amostra. O paradigma estatístico, todavia, 

nos permite uma formatação de amostra que lide, sobretudo, com a variável da margem de 

erro e da confiabilidade. Segundo o diagrama de Levine552, uma margem de erro aceitável 

de 5%, com a confiabilidade de 95%553 (ou seja, que repetida cem vezes, a pesquisa resulte 

o mesmo resultado em 95 delas), aponta para uma amostra mínima necessária de 385 

questionários. Não se levou em conta, para este cálculo, a homogeneidade apurada 

posteriormente às sentenças (que para determinadas respostas, atingiu valor superior a 70%), 

o que ensejaria um número ainda menor de sentenças na amostra554. 

  Todavia, duas razões sugerem o aumento deste volume de sentenças: a-) a 

necessidade de assegurar amostras razoáveis também em cada um dos Estados, considerando 

que o total deve ser proporcionado para servir a amostragem de um resultado geral, sem 

inviabilizar comparativos regionais; b-) a regra exposta por Epstein e King de coletar tantos 

dados quanto possível555, de modo a permitir trabalhar com um nível de informação maior, 

até o limite de uma pesquisa empreendida de forma individual. 

 Resolvemos, portanto, trabalhar com a amostra de oitocentas (800) sentenças de 

primeiro grau, que apreciam denúncias de tráfico de drogas e eventuais crimes conexos –o 

que reduz a margem de erro entre 3 a 4%. Foram colhidas sentenças da Justiça Comum de 

oito Estados distintos, proporcionalmente à população (tabela 1). Assim, o montante envolve 

                                                           
550 Op. cit., p. 269. 
551 Op. cit., 545/570. 
552 n = (Zα/2)². 0,5 (1-0,5)/e² [onde Zα/2 = 1,96, pela regra da confiabilidade; e margem de erro (e) de =0,05). 
553 Valor mínimo para consolidar as inferências: BACHMANN, Ronet e SCHUTT, Russell. The Pratice of 

Research in Criminology and Criminal Justice, p. 121.  
554 Quanto maior a homogeneidade da população, maior a confiança que se tem na representatividade de uma 

amostra de qualquer tamanho, The Pratice of Research..., p. 108.  
555 Op. cit. p. 131. 
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285 sentenças do Estado de São Paulo, 134 do Estado de Minas Gerais, 98 da Bahia, 73, do 

Rio Grande do Sul, 72 do Paraná, 52 de Goiás, 44 do Maranhão, 42 do Pará, todas no 

intervalo de 01/07/2013 a 30/06/2015. Buscou-se, com isso, uma representação tanto quanto 

possível de todas as regiões, contempladas as proporções populacionais para a formação do 

quadro final. 

 A título de comparação, a pesquisa Ipea-Depen acerca da aplicação de penas e 

medida alternativas, realizada no ano de 2014, publicada em 2015, buscou um horizonte 

regional similar, abarcando 9 Estados sendo 4 do Sudeste, 2 do Nordeste, 1 do Sul, 1 do 

Centro-Oeste e 1 da Região Norte556.  

 

Tabela 1 

 As sentenças foram colhidas pelos sítios eletrônicos dos respectivos tribunais na 

internet, sendo o campo de pesquisa prioritário o de Banco de Sentenças onde havia (São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná), nas informações gerais digitais de atos processuais (Goiás), 

na rede interna (Pará) e por intermédio das publicações eletrônicas do Diário Oficial (Bahia, 

Rio Grande do Sul e Maranhão). A ausência de um banco de sentenças de âmbito nacional 

ligado ao CNJ, ou mesmo sua institucionalização em todos os Estados, merece registro, pois 

é um complicador da captação dos dados. Em alguns Estados, não se pode consultar 

                                                           
556 Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf

>. 
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http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf
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livremente o conjunto de sentenças, mas apenas algumas que sejam previamente escolhidas, 

e nem todas as sentenças são transcritas integralmente no corpo dos Diários Oficiais557. 

Assim, para evitar condicionamento que prejudiquem a amostra, não foram escolhidos. É o 

caso, por exemplo, do Rio de Janeiro.  

  As datas de coletas foram selecionadas com dois parâmetros: a-) sendo posteriores 

às decisões plenárias do STF que: a1-) reconheceu a inconstitucionalidade da proibição de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas condenações por 

tráfico de entorpecentes (HC 97.256-RS, em 01/09/2010, que foi, ainda, objeto da Resolução 

nº 5 do Senado Federal, excluindo-a do mundo jurídico (em 16/02/2012); a2-) assentou que 

era inconstitucional a obrigatoriedade de fixação do regime fechado como início do 

cumprimento da pena aos crimes hediondos e equiparados (HC 111.840-ES em 27/06/2012); 

b-) aquelas que, pragmaticamente, melhor possibilitaram a recolha dos dados pelos sistemas 

informáticos, considerando que havia diferenças nos sítios em relação à disponibilidade e 

formas da pesquisa, em especial, antes ou depois do ano de 2014. A multiplicidade de 

sistemas, ou sua ausência, impediu que fosse alcançado ao mesmo tempo a amplitude das 

pesquisas e o encurtamento de seu período. Como não se verificou, de leituras preliminares, 

movimentos significativos de alteração no período temporal, concluímos que a ampliação 

do espaço de tempo não causaria perturbação aos dados. As sentenças foram proferidas no 

período compreendido entre 01/07/13 à 30/06/15. 

 As sentenças também foram proporcionadas em relação às comarcas, considerando 

a divisão populacional entre capital e interior, e, nesta, a presença de cidades de dimensões 

variadas. Assim, ao total, foram colhidas sentenças de 321 (trezentos e vinte e uma) cidades 

diferentes, com pelo menos quatro perfis em cada Estado. Não se verificaram também 

significativas variações em relação a decisões das diferentes comarcas (situadas em Capitais, 

                                                           
557 A propósito das dificuldades enfrentadas pelos Bancos de Dados dos sítios eletrônicos dos Tribunais, 

confira-se CASTRO, Alexandre Samy de: “Todos os tribunais brasileiros possuem sítios de internet para a 

consulta e o acompanhamento processual e de jurisprudência, de forma pública e aberta. O problema é que a 

interface de consultas processual pública não foi desenhada para fins de pesquisa jurídica, mas sim para 

consultas avulsas por parte de entes diretamente envolvidos na lide. Na prática, consulta-se apenas um 

processo por vez, de modo que a única forma de construir um banco de dados é através da utilização de uma 

ferramenta automatizada para busca e consulta de processos: o robô. Dentre as dificuldades associadas ao 

uso de robôs destacam-se: a exigência de conhecimentos de programação, embora existam muitos softwares 

“amigáveis ao usuário”; nas consultas de primeiro grau, é impossível a busca por classe ou assunto 

processual (justamente os parâmetros essenciais que delimitam as pesquisas empíricas); no segundo grau, 

bancos de jurisprudência não necessariamente contêm o universo e pior, o processo de seleção (de quais 

processos serão incluídos) é desconhecido.” Op. cit., p. 47.  
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cidades maiores, médias ou pequenas), possivelmente porque todos os cargos são 

preenchidos pelo mesmo corpo de magistrados, inclusive em progressão, ou auxílio, o que 

fez, em algumas poucas situações, coincidir sentenças de comarcas distintas proferidas pelo 

mesmo magistrado. 

 Procuramos, portanto, escapar de vieses que pudessem prejudicar a pesquisa –como, 

por exemplo, a concentração em um só Estado ou neste, em uma cidade, ou a reiteração de 

decisões por um número limitado de juízes. De outro lado, junto com a recolha aleatória das 

sentenças –as primeiras que apareciam cumprindo os requisitos temporais, estabelecemos 

apenas como escolha não aleatória, as divisões nos Estados e nas respectivas comarcas, de 

distinto volume populacional. 

 Cumprimos assim as recomendações de Lee Epstein e Gary King quanto as regras de 

inferência558, tanto no sentido de minimizar os vieses (a fim de permitir o livre trânsito da 

aleatoriedade, mais permeável a garantir a confiabilidade dos dados estatísticos) como o de 

fornecer o máximo de informações que permita o padrão da replicação (outro pesquisador 

deve conseguir entender, avaliar, basear-se em, e reproduzir a pesquisa sem que o autor lhe 

forneça qualquer informação adicional)559.   

 Ao mesmo tempo, ao lado dessa amostra significativa, optou-se por fazer uma análise 

de leitura dos temas que tocam as hipóteses em comento: em que medida os juízes se 

sensibilizam pelas crenças generalizadas, fruto dos pânicos morais; e as consequências para 

o tratamento dos réus. As questões aqui envolvem menos uma contagem propriamente dita, 

mas o relato do discurso, das expressões, do modus operandi da generalização que impacta, 

inclusive, a análise de circunstâncias que são, pela lei, marcadamente pessoais. 

 De outra parte, a sistemática de uma condenação lastreada, sobretudo, nos relatos 

policiais, presentes no inquérito policial, muitas vezes repetidos em juízo, e os mecanismos 

de ancoragem das provas. Denúncias anônimas, vigilância, prisão em flagrante, apreensão 

de droga, confissão informal, normalmente compreendidas como “o conjunto das provas”, 

são, na verdade, todas ligadas umbilicalmente às próprias declarações dos policiais. A 

pesquisa nos permite avaliar a relação dos juízes com os fatos que são de conhecimento 

comum, de forma seletiva: de um lado os procedimentos que se conhecem e se atribuem aos 

réus como forma de consolidar a prova (o modus operandi dos traficantes, que entram nos 

                                                           
558 Op. cit. 
559 Idem, p. 47. 
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autos como fatos notórios); de outro a suspeita sobre policiais que se submete ao vigor da 

presunção de veracidade –ou seja, são simplesmente desconsideradas. Esta diferença de 

procedimento é captada, portanto, pela parte qualitativa da pesquisa por intermédio dos 

mecanismos interpretativos. 

 Por fim, conjuntamente a essas análises quantitativas e qualitativas que se 

acomodam, agrega-se uma versão simplificada da metodologia da análise de conteúdo560, 

por meio da qual se apura, através da identificação da maior ou menos presença nos textos 

(portanto, da contagem sobre discursos), a relevância que é conferida ou desprezada a 

determinadas questões, por exemplo: a-) o amparo de jurisprudência do próprio tribunal ou 

dos tribunais superiores, e os temas mais recorrentes nestas pesquisas; c-) as doutrinas 

empregadas nas fundamentações (autores e obras). Para esses temas, foram identificados, na 

leitura flutuante, as balizas que permitiram formar as perguntas do questionário e os 

indicadores a serem vasculhados. 

 Ou seja, o trabalho envolve a aplicação de métodos distintos, mas que se apresentam 

complementares e no seu conjunto auxiliam a responder as hipóteses levantadas. Como 

exemplo, a pesquisa quantitativa nos situa a pouca frequência de apreensão de armas, uma 

baixa média de co-autoria e padrões não significativos de apreensões de drogas ilícitas e ao 

mesmo tempo um volume de pena significativa superior aos padrões mínimos possíveis. Mas 

só a análise interpretativa das decisões nos auxilia a entender o porquê dessa aparente 

contradição. Neste ponto, optamos pela não realização de entrevistas com os prolatores das 

sentenças, que julgamos menos inadequadas do que a análise dos próprios conteúdos 

afirmados em seus textos. E novamente, para escapar das estratégias que contornam 

preferências sinceras, acompanhamos a sugestão de Epstein e King: 

“Assim, ao invés de (ou, às vezes, de maneira adicional) pedir aos inquiridos que 

respondam às questões da pesquisa diretamente, é geralmente melhor procurar 

                                                           
560 Sendo a análise de conteúdo, na explicação de Laurence Bardin, “Um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e 

continentes), extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas múltiplas e multiplicadas –desde o 

cálculo de frequências que fornece dados cifrados até a extração de estruturas traduzíveis em modelos- é uma 

hermenêutica controlada baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de 

conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e 

cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do 

não-dito), retido por qualquer mensagem. Tarefa paciente de ‘desocultação’...”. A análise de conteúdo, que é 

captada em diversas pesquisas mencionadas no trabalho, especialmente da área da saúde (como, por exemplo, 

a frequência dos diversos temas sobre drogas no contexto das reportagens jornalísticas e o que isso mostra ou 

esconde sobre as escolhas da mídia), aqui nos auxilia apenas incidentalmente para identificar padrões no 

contexto da fundamentação, em especial, na catalogação das referências citadas pelos juízes nas sentenças. 
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preferências reveladas, que são as consequências de teorias de motivos que são 

diretamente observáveis no comportamento real.”561 

 Assim, é o caso, por exemplo, da complementação da pesquisa de fundamentação, 

por indicação da jurisprudência (temas e tribunais) mencionada e da doutrina referenciada, 

que são elementos que permitem a identificação nas fontes que delimitam os argumentos. 

Isso vai ser especialmente importante para a discussão acerca da adesão ao senso comum (e, 

portanto, um elemento facilitador da aceitação das crenças generalizadas, de que trata 

Stanley Cohen, no paradigma do pânico moral) e das considerações acerca das divergências 

regionais, com profundas implicações no volume prisional. 

  Por óbvio, a pesquisa não apenas se aproveita, como forma de conferência ou 

complementariedade de outras que nos antecederam, e interpretações que contribuam para 

responder as perguntas de partida, como abre espaço a outras perguntas que poderão 

estimular pesquisas posteriores, considerando as estruturais limitações deste trabalho: a 

diversidade regional iluminada, por exemplo, pode ser um ponto de partida para pesquisas 

mais abrangentes.  

 No caso específico das entrevistas, fazemos referência às realizadas por Maria Gorete 

Marques de Jesus na em “O que está no mundo não está nos autos”: a construção da verdade 

jurídica nos processos de tráfico de drogas”562; no âmbito quantitativo, comparamos 

algumas séries de dados com pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro (coleta de dados entre os meses de agosto de 2014 a janeiro de 2016) que, de 

alguma forma, ancoram os resultados desta, com um número bem mais expressivo de 

sentenças analisadas (2.591)563.  

  No que respeita à apreensão de drogas, fazemos um comparativo com o Panorama 

das Apreensões de Drogas no Estado do Rio e Janeiro, pesquisa do Instituto de Segurança 

Pública (ISP), com base em Boletins de Ocorrência referentes ao delito de tráfico de drogas 

no Estado nos coincidentes anos de 2013 a 2015.564 Para contraste em relação às prisões 

provisórias, paralela com a pesquisa “Excesso de prisão provisória no Brasil: um estudo 

empírico sobre a duração da prisão nos crimes de furto, roubo e tráfico”, inserida no Projeto 

                                                           
561 Op. cit, p. 118. 
562 Tese (Doutorado). FFLCH, USP. 
563 “Relatório Final. Pesquisa sobre as Sentenças Judiciais por Tráfico de Drogas na Cidade e Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 2018, disponível em 

<http://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-

dpge/public/arquivos/Relatorio_Pesquisa_Lei_Drogas.pdf>. 
564 Disponível em http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelatorioDrogas2016.pdf. 

http://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/Relatorio_Pesquisa_Lei_Drogas.pdf
http://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/Relatorio_Pesquisa_Lei_Drogas.pdf
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelatorioDrogas2016.pdf
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Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça em 

parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Universidade Federal 

Fluminense (UFF)565. Por fim, alguns dados que cruzam encarceramento e prisão provisória, 

em uma comparação regional, buscamos subsídios no trabalho de José de Jesus Filho e 

Francisco César Pinto da Fonseca com a pesquisa “Taxa de Encarceramento: Análise 

Comparativa entre os Estados Brasileiros”. 566 Comparamos os dados de apreensão de armas 

junto com drogas na Bahia, por intermédio de uma pesquisa em audiências de custódia em 

convênio do IBDAPP com o TJBA567. Por fim, cotejamos também dados com a pesquisa 

conjugada IPEA-Depen, sobre a Aplicação de Penas e Medidas Alternativas, acerca do 

volume de absolvições de réus então presos568.  

  

5.3) Heurística e psicologia social. 

 

 Embora pouco desenvolvida no Brasíl, têm crescido as pesquisas destinadas a 

desvelar a heurística do julgador; quais os padrões pelos quais decide, quais as inclinações, 

conscientes ou inconscientes, e quais são as variantes que interferem nessa decisão. 

Principalmente nos países de common-law, a ausência de critérios mais rígidos permeia a 

noção de grande discricionariedade dos julgadores -restringida, como se viu, em vários 

aspectos na nova penologia- bem ainda o caráter essencialmente oral das disputas, podem 

convergir para uma pesquisa empírica mais profunda.  

  Craig Jones avalia que o conhecimento da heurística da decisão tem significativa 

relevância, inclusive para que o julgador possa se guiar por parâmetros mais racionais, sendo 

a heurística, sistemática, invisível, robusta e, sobretudo, suscetível à manipulação569. 

Principalmente em se considerando o potencial de estímulo da intuição sobre o raciocínio. 

Jones traz à discussão a distinção fornecida por Mlodinov: entre o cientista que pesa as 

                                                           
565 Disponível em <https://pt.scribd.com/document/265625898/IPEA-PrisaoProvisoria>. 
566 Publicado na Revista Brasileira de Administração Política, vol. 10, p. 99-132. 
567 Grupo de Pesquisa sobre Audiência de Custódia em Salvador, 2017 (em convênio com Tribunal de Justiça 

da Bahia). Disponível em <http://www.ibadpp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/RELATO%CC%81RIO-

Pesquisa-Audie%CC%82ncias-de-Custo%CC%81dia-IBADPP-1-1.pdf >. 
568 Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf

>.  
569 “The Trouble New Science of Legal Persuasion”, in Hein Online, vol. 41, p. 54. 

https://pt.scribd.com/document/265625898/IPEA-PrisaoProvisoria
http://www.ibadpp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/RELATO%CC%81RIO-Pesquisa-Audie%CC%82ncias-de-Custo%CC%81dia-IBADPP-1-1.pdf
http://www.ibadpp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/RELATO%CC%81RIO-Pesquisa-Audie%CC%82ncias-de-Custo%CC%81dia-IBADPP-1-1.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf
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evidências para chegar a uma conclusão racional, e o jurista, que busca evidências para 

fundamentar a decisão já tomada570. A questão é abordada também em “Unconscious 

Influences on Judicial Decision Making: the illusion of objectivity”, de John Irwin e Daniel 

Real, através da distinção entre os modelos formalista (deliberativo) e realista (intuitivo) de 

decisão judicial, figurativo nas ações de blinking (piscando) ou staring (encarando). A 

decisão judicial agrega influências inconscientes justamente porque é, em regra, mais 

intuitiva do que deliberativa. E há evidências, apontam os autores, de que são justamente as 

atitudes implícitas que produzem comumente comportamentos discriminatórios571. 

 A teoria da heurística como atalhos cognitivos é apresentada na literatura brasileira 

por Paola Bianchi Wojciechowski e Alexandre Morais da Rosa, com base no esquema 

consolidado por Daniel Kahneman –distinguindo o Sistema 1 (que opera automática e 

rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário) 

e o Sistema 2 (que opera com processos mentais analíticos, deliberativos, amparados em 

regras normativas)572. 

 No âmbito das operações cognitivas automáticas do Sistema 1, prosseguem os 

autores, que se baseiam na intuição, estariam assim, as heurísticas de julgamento, regras 

simplificadoras ou atalhos cognitivos que podem ser úteis em algumas situações, mas que 

podem gerar erros (vieses) sistemáticos e previsíveis573.  

  Ao processo penal, aplicar-se-iam entre outros, os seguintes atalhos: a-) heurística da 

disponibilidade: processo de julgar a frequência de um evento ou de uma categoria segundo 

a facilidade com que as ocorrências vem à mente, o que levaria a que um evento proeminente 

e dramático com ampla cobertura na mídia seja mais facilmente recuperado da memória –

tal como as generalizações que se levam a partir da exposição intensiva nas dinâmicas do 

pânico moral; b-) heurística da ancoragem: a tendência de se confiar na primeira avaliação 

disponível: quando uma pessoa é instada a fazer jugamentos rápidos, tende a ficar ancorada 

a sua opinião original, mesmo que depois tenha mais tempo para pensar); c-) o viés 

confirmatório: tendência a favorecer informações que corroborem seus pontos de vista, 

                                                           
570 Idem, p. 60.  
571 McGeorge Law Review, vol. 42 (2016), p. 5-7 
572Vieses da Justiça, p. 23. 
573 Idem, p. 17 
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negligenciando evidências em sentido contrário –que é bem sentida na instrução criminal, 

no desequilíbrio entre o apreço à prova de acusação e à defesa.574 

 Entre as várias questões que influenciam a tomada de decisões pelos juízes, fruto de 

um apanhado de pesquisas descritas no trabalho de Craig Jones, chamam atenção ainda duas 

matérias que tem potencial de envolver diretamente decisões criminais: a força quase 

inquebrantável do argumento que vem primeiro deduzido e a relação entre afinidade e 

confiança, especialmente quanto à avaliação da prova testemunhal. Isso indicaria o peso 

argumentativo do inquérito policial (uma verdade anterior já previamente submetida a uma 

instância, antes do julgamento) e ajudaria a explicar o desequilíbrio entre as testemunhas da 

acusação, com as quais o juiz se identifica, e as de defesa, que lhe são, via de regra, 

totalmente estranhas, portadores de uma realidade que mal compreende575. A ideia de 

afinidade e confiança (nas pesquisas referidas por Jones, as testemunhas que impressionam 

e mais se aproximam do juiz, são tidas com mais credibilidade) e a noção da constituição 

prévia da verdade também ajudam a explicar o valor conferido aos elementos trazidos do 

inquérito policial que, como se verá, servem de importante estoque de indícios para a 

fundamentação de uma decisão condenatória. 

 Mas o que conjunto de sentenças que serão mais adiante analisadas nos mostra é 

menos um amontoado de decisões singulares, indistinguíveis e imprevisíveis –a ideia 

recorrente de que, tratando-se de juízes, em cada cabeça, uma sentença. Ao revés, o que 

chama atenção das decisões é justamente o seu padrão, os elementos que a constituem, o 

peso relativo concedido a cada prova, a fundamentação que, similar, explica mais sobre os 

prolatores do que propriamente o mérito das decisões. A ideia de uniformidade está mais 

presente do que propriamente a distinção; mais convergência do que divergência. Sem 

prejuízo do valor que o estudo da heurística pode revelar, especialmente quando em análise 

dos julgamentos, mais do que apenas as sentenças, é a repetição do padrão, a noção de 

atitudes coletivas que marcam o conjunto amealhado. Ou, como explicam Thomas e 

Znaniecki, aqui citados por via do texto de Antony Doob e Julian V, Roberts576, “quanto 

mais genericamente uma atitude é compartilhada pelos membros de um determinado grupo 

                                                           
574 Idem, p. 37/55. 
575 Op. cit, p. 85. 
576 “Social Psycology, Social Attitudes and Attitude Toward sentencing”, in Canadian Journal of 

Behavioural Science, vol. 16 (4), p. 269. 
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social e pela maior parte que desempenha na vida de cada membro, mais forte o interesse 

que é provocado no psicólogo social”.  

 O trabalho de aqui referido, “Social psychology, social atitudes and atitudes toward 

sentencing”, buscou se concentrar em pesquisas canadenses sobre a reação coletiva do 

público à leniência das sentenças, que reduzia a medida em que os entrevistados amealhavam 

mais conhecimentos sobre os fatos julgados.  

  Pesquisa similar foi realizada no Reino Unido, com conclusões também próximas: a 

leniência, carro-chefe da rejeição da popularidade dos juízes, é, por si só, uma construção 

social. A maior parte das pessoas entrevistadas tinham visões bem disformes em relação aos 

índices de condenação e prisão e, inclusive, diante de situações simuladas, mostraram-se em 

certos casos, mais lenientes ainda do que as próprias sentenças que originalmente 

criticavam.577 

 Conquanto a presente pesquisa não se lastreie em elementos teóricos da psicologia 

social, nem se realize por intermédio da ausculta de opiniões, é interesse do estudo identificar 

pelas decisões proferidas ou suas fundamentações, as atitudes coletivas que se reproduzem, 

desde as alocações tradicionais às rejeições de jurisprudências de tribunais superiores, 

passando ainda por temas que influenciam decisão ou fixação de penas, com lastros tão 

pouco científicos quanto o das pesquisas com público leigo aqui mencionadas. Como 

exemplo: a associação do perigo da substância e sua maior gravidade ou o senso comum da 

capacidade dissuasória, fundamentando a conveniência de uma decretação de prisão. 

Capacidade essa, aliás, nunca efetivamente demonstrada. Reunindo uma glosa de pesquisas, 

Andrew v. Hirsch aponta que as associações estatísticas entre severidade da punição e 

dissuasão do crime são consideravelmente fracas, quando não expressamente negativas. 

Todavia, reconhece, alguns juízes parecem desconhecer ou duvidar, uma vez que a retórica 

geral dissuasora permanece comum quando se justificam sentenças 578.  

                                                           
577 HOUGH, Mick e ROBERTS, Julian. “Sentencing trends in Britain – Public knowledge and public 

opinions”, in Punishment and Society. vol. 1 (1), p. 15/21. 
578 Criminal Deterrence and Sentence Severity, p. 48. Ou, no sentido inverso, com a leitura que propõe 

Jeffrey Reiman em The Rich Get Richer and The Poor Get Prison: o sistema criminal serve ao poder quando 

falha (na redução de crimes), não quando tem sucesso (p. 6), com o bonus ideológico de que, ao associar crime 

à pobreza, faz com que seja o pobre –e não o rico- o inimigo preferencial da classe media (p. 151). No mesmo 

sentido Lola Anyiar acerca do suposto fracasso do previdenciarismo: “Mas será que o tratamento realmente 

fracassou? Fracassaram, talvez, os fins explícitos da prisão e do tratamento. Não fracassou na medida em que 

tanto o cárcere –repressão pura- como o tratamento –repressão ideologizada- lograram cumprir seus funs 

implícitos: reproduzir o sistema de classes e deixar a classe hegemônica de mãos livres para realizer seus 

objetivos através da racionalidade do Mercado; ratificar as teorias do senso comum, as quais, ao separar as 

classes delinquents das classes não delinquentes, consolidam a estratificação.” (Op. cit., p. 49) 
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Nossos resultados apontam para alguns círculos de convergência, que merecem ser 

melhor iluminados. Vamos a eles. 

 

 

5.4-) Questionário. 

 

 

O questionário buscou aproveitar ao máximo a oportunidade de submeter as decisões 

a classificações objetivas e possíveis correlações em seus dados, sem descurar dos aspectos 

subjetivos, quais sejam o espaço para recolha de fundamentações e as principais assertivas 

que moldaram o discurso judiciário.  

  Entre os temas em apuração pelo questionário, dados objetivos sobre o processo  

(comarca, número, juiz prolator, número de réus, crimes conexos, início do inquérito, droga 

apreendida, espécie e volume, outros bens apreendidos); dados que permitam avaliar a 

identidade dos réus (gênero, defensor atuante e eventuais dados para informação sócio-

econômica); dados que permitam conhecer o fato o acesso e abordagem policiais 

(investigação prévia, patrulhamento de rua, interceptação telefônica) local e forma da 

apreensão (emprego ou não de mandado de busca), ocorrência e duração da prisão 

provisória; testemunhas de acusação ouvidas e sua origem (agentes policiais e outros); 

testemunhas de defesa; comportamento do réu em seu interrogatório judicial (confissão, 

negativa, admissão de porte, revelia, silêncio); pedido do Ministério Público nas alegações 

finais. 

Com relação à sentença propriamente dita, o resultado (procedência, improcedência, 

desclassificação, anulação, extinção da punibilidade); emprego na fundamentação de 

elementos do inquérito policial; análises de eventuais contradições em depoimentos (e se 

testemunhas de acusação ou defesa); das condições subjetivas do réu (primário ou 

reincidente). 

Do questionário, constam ainda dados da pena e do regime impostos, da aplicação 

do redutor e eventual substituição por restritivas de direitos; do status libertatis definido com 

a sentença; da utilização da detração penal (art. 387, §2º, CPP); de eventuais providências 
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para apurar prática de crime de falso testemunho; emprego de doutrina e jurisprudência; 

exame de dependência toxicológica e insanidade (requerimento e eventual resultado) 

 

Nem todos os dados do questionário, todavia, serviram à pesquisa quantitativa, 

alguns, inclusive por sua irrelevância no resultado final (como exemplo, a impetração de 

HCs, objeto de alto percentual de dados não informados). O item 23 (Ato de Mercancia 

considerado pelo Juízo) também não resultou em respostas válidas, especialmente porque, 

tratando-se de elemento quantitativo ora incluía inúmeras respostas, ora exigia uma 

interpretação subjetiva para completar a resposta, diante da sentença não suficientemente 

clara. O mesmo se diga quanto às teses de defesa, considerando que nem todas foram 

suficientemente descritas nos relatórios de sentença.  

 

Abandonaram-se tais respostas, portanto.  

   

Para efeitos de mera orientação preliminar, previamente foi feito um mini-

questionário aplicado ao conjunto das oitocentas sentenças, que permitiu uma conclusão 

prévia, inclusive para alterações no questionário geral. Isto se deu em relação apenas a dois 

quesitos: a-) resultado da denúncia: condenação pelo tráfico de entorpecentes, 

desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal ou absolvição; b-) 

regime de pena aplicado.  

 

Por este intermédio, foi possível anotar, em dados preliminares, o primeiro resultado 

que direcionou a análise, aparentemente paradoxal: a significativa convergência das decisões 

em relação à analise fática e a expressiva divergência regional sobre o regime de aplicação 

da pena, o que supostamente tenderia a ser mais uniforme, tratando-se de uma legislação 

única (a comparação entre as Tabelas 2 e 3 permite essa rápida visualização).  

Isto sugeriu uma pequena remodelação do questionário de modo a tentar 

compreender os mecanismos pelos quais a divergência se justificava -acrescentou-se ao 

questionário inicial, por exemplo, perguntas sobre referências de jurisprudência local e 
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superior, para investigar o padrão de incorporação das decisões dos tribunais superiores e 

suas justificativas.  

 

Tabela 2 

 

 

 

 

Tabela 3 

 

BRASIL SP MA PA MG PR GO RS BA

Condenação em Tráfico 78,40% 85,52% 79,37% 77,91% 77,60% 76,92% 73,33% 72,41% 70,44%
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BRASIL SP MG RS GO PR BA PA MA

Fechado 67,93% 89,66% 80,41% 66,67% 54,55% 51,85% 38,39% 34,33% 32,00%

Semiaberto 16,51% 4,08% 9,79% 13,10% 13,64% 19,75% 33,93% 49,25% 42,00%

Aberto 15,56% 6,27% 9,79% 20,24% 31,82% 28,40% 27,68% 16,42% 26,00%
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5.5-) Os juízes 

 

 

 

 Conforme já relatado, optou-se por privilegiar a recolha de sentenças de tantos juízes 

quanto possível, sendo esta uma das poucas interferências na aleatoriedade, justamente para 

preservar o estudo de vícios estatísticos, que poderiam se dar, especialmente em Estados e 

comarcas menores.  

 

  Tanto quanto foi possível, significa dizer que não se deixou de pesquisar em 

comarcas em que havia vara especializada (abrindo-se, quando possível, o espectro do prazo 

para colher outros juízes), ou mesmo em comarcas de juízo único, quando, muitas vezes, 

não foi possível evitar a repetição de magistrado.  

 

  A interferência nesta aleatoriedade teve como objetivo aumentar a pluralidade de 

prolatores das sentenças, de modo a também abrir o campo para possíveis novos 

fundamentos, que pudessem também servir à análise interpretativa, evitando o vício de 

decisões-modelo. 

 

 O resultado dessa estratégia apontou um grau de diversidade de 83%; as 800 

sentenças foram prolatadas por 665 juízes diferentes; na repetição, deu-se nos casos de vara 

única, vara especializada e promoção de juiz, afinal colhido em duas comarcas diferentes. O 
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estudo envolveu, enfim, sentenças de 315 cidades579 (21,14% dos municípios dos 8 tribunais 

envolvidos580). 

 Do total, 490 sentenças foram prolatadas por juízes (61,13%) e outras 310 sentenças 

prolatadas por juízas (38,87%).  

                                                           
579 No Estado de São Paulo: Capital (100 sentenças); Campinas e Guarulhos (10); Ribeirão Preto, Sorocaba, 

São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Osasco (6); Santos, Mauá, Guarujá, Sumaré, Presidente 

Prudente, Americana, São Carlos, Limeira, Bauru, Piracicaba, Jundiaí, Diadema, São José do Rio Preto (4); 

Cubatão, Barretos, Catanduva, Jaú, Itapetininga, Bragança Paulista, Itu, Itapecerica da Serra, Ferraz de 

Vasconcelos, Araraquara (3); Ituverava, Itanhaém, Bertioga, Itapeva, Taquaritinga, Peruíbe, Fernandópolis, 

Lins, Itapira, Ibiúna, Avaré, Ubatuba, Votuporanga (2) e ainda Dracena, Louveira, Monte Alto, Jales, 

Promissão, Presidente Epitácio, Socorro, Cabreúva, Presidente Venceslau, Ilhabela, Cachoeira Paulista, 

Pirajuí, Itatinga, Caconde. Bananal, Santa Branca e São Manuel (1). No Estado do Paraná: Curitiba (18), 

Londrina e Maringá (5); Cascavel e São José dos Pinhais (3); Colombo, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, 

Paranaguá, Guarapuava, Umuarama (2); e Assis Chateaubriand, Lapa, Guaíra, Toledo, Arapongas, Cambé, 

Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Cambará, Araucária, Pato Branco, Almirante Tamandaré, Matinhos, 

Jaguariaíva, Dois Vizinhos, Medianeira, Santo Antônio da Platina, Sarandi, Castro, Paranavaí, Cornélio 

Procópio, Ivaiporã, Pinhão, Rio Branco do Sul, Marialva e Campo Mourão (1). No Estado do Rio Grande do 

Sul: Porto Alegre (16); Novo Hamburgo, Rio Grande, Pelotas, Alvorada, Caxias do Sul, Viamão (4); Bagé, 

Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Passo Fundo (2) e Alegrete, Guaíba, Montenegro, Esteio, 

Santana do Livramento, Canguçu, Cachoeira do Sul, Charqueados, Eldorado do Sul, Canela, Encantado, São 

Gabriel, Palmeiras das Missões, Rosário do Sul, Torres, Tramandaí, Itaqui, Vera Cruz, Taquara, Não-me-

Toque e Antonio Prado (1). No Estado do Maranhão: São Luis (12), Imperatriz (4), Paço do Lumiar, Bacabal 

(3), São José do Ribamar, Codó, Caxias, Açailândia, Pedreiras (2), e Itapecuru-Mirim, Santa Inês, Turiaçu, 

Pindaré-Mirim, Araoises, Bom Jardim, Estreito, São Bento, Bacuri, Santa Luzia do Paruã, Olho d’Água dos 

Cunhãs e Cândido Mendes (1). No Estado de Goias: Goiânia (12); Anápolis, Rio Verde, Aparecida de Goiânia 

(3); Catalão, Senador Canedo, Novo Gama, Pirenópolis, Itumbiara (2) e Goiás, Jaraguá, Padre Bernardo, 

Sanclerlândia, São Luiz dos Montes Belos, Mineiros, Itaberai, Rialma, Piracanjuba, Luziânia, Trindade e Santa 

Helena de Goiás (1). No Estado do Pará: Belém (14); Ananindeua (6); Santarém (5); Icoaraci (4); Abaetetuba, 

Paraopebas, Altamira (3), Marituba, Cametá (2) e Muaná, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Alenquer, São 

Miguel do Guamá, Manaparim, Igarapé-Mirim, Canaã dos Carajás, Paragominas, Tucuruí e São Felix do Xingu 

(1). No Estado da Bahia: Salvador (26); Feira de Santana (5); Vitoria da Conquista, Juazeiro, Camaçari (4); 

Simões Filho, Lauro de Freitas, Itabuna, Alagoinhas, Porto Seguro, Eunápolis, Ilhéus, Jequié (2) e Barreiras, 

Itapebi, Planalto, Santo Antônio de Jesus, Canasvieiras, Maracás, Cândido Sales, Lençóis, Tanhaçu, Santa Inês, 

Miguel Calmon, Itiriçu, Itororó, Palmeiras, Ibirapuã, Ubatã, Guaratinga, Correntina, Carinhannha, Capim 

Grosso, Andaraí, Ibotirama, Senhor do Bonfim, Canarana, Dias d’Ávila, Santo Amaro, Valença, Jeremoabo, 

Riacho de Jacuípe, Bom Jesus da Lapa, Esplanada, Seabra, Cruz das Almas, Xique-Xique, Camacã, Amargosa, 

Entre Rios, Caetité, Ipíau, Euclides da Cunha, e Cícero Dantas (1). No Estado de Minas Gerais: Belo Horizonte 

(25); Uberlândia, Betim (6); Juiz de Fora, Contagem (5); Ipatinga, Poços de Caldas, Ibirité, Ribeirão das Neves, 

Governador Valadares, Montes Claros, Divinópolis, Sete Lagoas (3); Araguari, Varginha, Passos, Pouso 

Alegre, Teófilo Otoni, Sabará, Lagoa Santa (2); e Formiga, Três Corações, Oliveira, Alfenas, Ituiutaba, Campo 

Belo, Mariana, São João del Rey, Cristina, Patos de Minas, Itabirito, Pará de Minas, Janaúba, Januária, Frutal, 

Três Pontas, Pirapora, Leopoldina, Lagoa da Prata, Nova Serrana, Itajubá, Visconde de Rio Branco, Viçosa, 

Timóteo, São Francisco, Ponte Nova, Guaxupé, Curvelo, Caratinga, João Pinheiro, Bocaiúva, Manga, 

Campestre, Santa Rita do Sapucaí, Arcos, Bicas. Campina Verde, Bom Despacho, Cássia, Diamantina, Eloi 

Menes, Canápolis, Santo Antônio do Monte, Santos Dumont, São João Nepomuceno, São Lourenço, 

Jaboticatubas e Barroso (1).   
580 Relatório Justiça em Números 2018, CNJ. 
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Tabela 4 

 

  Considerando a aleatoriedade na escolha (não houve viés de seleção entre sexos), 

tem-se que a proporção se equilibra com outros dados de pesquisas de composição do 

Judiciário. O Censo do Judiciário Brasileiro de 2013, publicado pelo CNJ581 aponta a 

composição da Justiça Estadual de 65,5% de juízes e 34,5% de juízas para aquele ano (o 

primeiro dos três envolvidos nas pesquisas). Quando a comparação se dá entre os cargos (o 

de juiz titular, o mais próximo dos envolvidos nesta pesquisa), o resultado é de 63,3% de 

juízes e 36,6% de juízas. A proporção de juízas aumenta consideravelmente no cargo de juiz 

substituto (que a pesquisa, embora em reduzido grau, também contempla). Daí são 57,2% 

de juízes e 42,8% de juízas –tudo indicando um crescimento maior do número de juízas ao 

correr do ano, o que explicaria que as sentenças desta pesquisa, que correspondem ao período 

de julho/2013 a junho/2015, alcancem efetivamente uma população um pouco maior de 

mulheres (38,87%). A evolução do ingresso das mulheres é também relatada em pesquisa 

posterior, agora de 2017, dando conta de um total de 37,73% em todas as Justiças582. Os 

dados revelam, pois, a proximidade estatística entre a amostra e a população. Não se 

                                                           
581Censo do Poder Judiciário. Vetores Iniciais e Dados Estatísticos, disponível em 

<http://www.cnj.jus.br/images/dpj/CensoJudiciario.final.pdf>. 
582Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-na-

magistratura-brasileira-e-de-37-3> (Índice de Reportagens).  

61,13%

38,87%

Sentenças-gênero

juízes juízas

http://www.cnj.jus.br/images/dpj/CensoJudiciario.final.pdf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-na-magistratura-brasileira-e-de-37-3
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-na-magistratura-brasileira-e-de-37-3
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verificou, todavia, variação significativa das decisões envolvendo gênero no prolator da 

sentença583.  

  E, embora exista uma compatibilidade entre o conjunto da amostra e a população de 

juízes e juízas, apurados nacionalmente, certo é que há sensíveis divergências em âmbito 

regional, conforme segue na Tabela 5. Esses números, grosso modo, não estão muito 

distantes da mencionada pesquisa do CNJ, sobre juízas nos tribunais estaduais –à exceção 

do Maranhão, onde o volume de juízas desta pesquisa parece bem distinto do volume geral 

dos magistrados, mesmo em se tratando de levantamento apurado em época distinta, como 

se vê da Tabela 6. 

 

 

 

 

Tabela 5 

                                                           
583 Na literatura pesquisada, a única encontrada que buscou apurar a hipótese de que juízas seriam mais 

rigorosas ao julgar não concluiu pela diferenciação por gênero. Margrit Oswald e Regine Drewniak em 

“Attitude and Behavior of Male and Female Judges Concerning the Punishment of Offenders” in Psychology, 

Law and Criminal Justice, p. 301, concluem apenas que aumenta o rigor (ou o que denominaram de direção 

pró-sociedade) com a maior vinculação ou interesse do magistrado pela área criminal. Ou seja, quanto mais o 

juiz julga ou tem interesse em fixar-se na área criminal, menor a leniência  

de suas penas. Não há padrão de comparação possível, considerado os dados de recolha a partir apenas das 

sentenças. 

MA MG GO RS SP PA BA PR

juízes 77,27% 73,88% 66,67% 59,15% 57,89% 54,72% 54,55% 52,78%

juízas 22,73% 26,12% 33,33% 40,85% 42,11% 45,28% 45,45% 47,22%
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Tabela 6 

   

5.6-) Os atores 

 

 A casuística parece um reencontro. São oitocentos casos diferentes, mas de uma 

maneira geral, similares em seu contexto. De um lado agentes de segurança pública, policiais 

em regra, de outro, réus de parcas condições colhidos no meio da rua ou dentro de residências 

humildes. O processo judicial reencontra os mesmos personagens do momento da prisão em 

flagrante –que é quase absoluta no início do inquérito policial. As inovações deste quadro 

também não são muito frequentes –seja em relação aos atores, seja às suas explicações. Essas 

convergências nos ajudam a entender, sobretudo, a seletividade, ou seja, contra quem o 

direito penal é posto em movimento. 

 

5.6.1-) Os réus 

 

 A primeira consideração a fazer é que todos os dados colhidos na pesquisa foram 

subtraídos diretamente das sentenças, não especificamente dos autos do processo aos quais 

PR BA PA SP RS GO MG MA

Pesquisa 47,22% 45,45% 45,28% 42,11% 40,85% 33,30% 26,12% 22,73%

CNJ, 2013 39,60% 44,80% 41,90% 37,70% 45,40% 35,10% 24,90% 35,40%
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não se teve acesso. Algumas informações puderam ser completadas pelo acompanhamento 

processual geral –como é o caso da nomeação ou constituição de defensor, nas situações em 

que isso não é descrito no relatório. Portanto, as condições para análise da situação 

econômica dos réus não são as ideais, mas o volume de informações à disposição, permite 

com razoável segurança, uma certa generalização.  

  De se observar que para análise dos dados econômicos, dois são os requisitos básicos: 

a-) que os elementos cheguem aos autos (muitas vezes, eles são completamente 

desconhecidos, tanto que a aplicação de multa, por exemplo, é baseada no mínimo legal, por 

falta de outras informações); b-) que o juiz registre na sentença, seja no relatório, 

fundamentação ou dispositivo.  

 De outro lado, as informações sobre a capacidade econômica são alternadamente 

oriundas: a-) de auto-declaração: o réu dá relato de suas dificuldades financeiras, do 

desemprego, da qualificação de trabalho e até do salário; b-) presumidas pela nomeação de 

Defensoria Pública, ou advogado dativo para lhe fazer as vezes, em face da ausência de 

condições do réu (a nomeação não é fator absoluto, mas é altamente indicativo da 

hipossuficiência); c-) local e condições de apreensão (que, via de regra, são trazidas aos autos 

pelas testemunhas policiais); d-) observações aduzidas pelo próprio juízo acerca das 

condições do réu. 

 Assim, ainda que não seja possível a discriminação dos réus por faixa salarial -a 

informação não consta em praticamente nenhuma sentença, é possível fazer uma avaliação 

pela somatória dos fatores: nomeação de defensor público ou dativo, desemprego ou 

empregos de baixa renda (exemplos citados nas sentenças: mecânico, instalador de vidro, 

lavador de carro, feirante, pintor de parede, servente, catador de papel, ajudante de pedreiro, 

eletricista, servente de pedreiro, lavadora de roupa, gesseiro, vigilante, garota de programa, 

carroceiro, ajudante geral, montador de andaimes, ajudante de pintor, açougueiro, motorista, 

professor de ensino público, cuidador de cavalo, auxiliar de serviços gerais, estudante do 

ensino público, doméstica, vendedor de mingau, camelô, lavrador, vendedor de fruta, 

pescador, chapa, barbeiro, entregado de água, babá, ajudante de marceneiro, estampador, 

funileiro, pizzaiolo, balconista, motoboy, canavieiro, manicure, telhadista, ajudante de 

ferreiro, repositor, marceneiro, funcionário de lava-rápido, madeireiro); local da prisão, 

quando em comunidades carentes e outras observações apontadas pelo juízo.  
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  Do total de réus trazidos, essa combinação atinge a marca de 63,40%, sendo que 

apenas pela ausência de constituição de defensor, tem-se, pelo menos 50% (30,75%, 

nomeação de defensor público e 13,20% de defensores dativos, sobre um total de 87,97% 

em que tais dados estão ou na sentença ou no sítio do tribunal. 

Os números não são precisos, considerando que em muitos casos a informação não é 

conhecida. Ou seja, é possível que uma porcentagem de réus ainda maior seja composta de 

réus pobres. Mas com os dados existentes nos autos, é certo que em torno de dois terços dos 

réus são hipossuficientes.  

A corroborar este resultado, as quantias não expressivas, em regra, do volume de 

dinheiro apreendido em poder dos réus. A média por réu é de R$ 265,68, aqui contabilizados, 

inclusive, nas grandes apreensões que, de certa forma, enviesam e desconfiguram o patamar 

médio. Assim, dividimos em sete faixas de montante de apreensão, considerando a média 

dos salários mínimos nos três anos de intervalo da pesquisa (R$ 728,00).  

A grande massa dos processos se encontra no patamar mais baixo, de zero (não 

apreensão de dinheiro, até 10% do salário mínimo médio: R$ 72,80): 67,63%. Apenas uma 

ínfima parcela das apreensões estaria na faixa superior, acima de dez salários R$ 7.280,00 –

o que nem sequer pode-se configurar como uma elevada quantia proveniente de tráfico ilícito 

de drogas. 

 

Tabela 7 
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As diferenças regionais não são significativas, embora o Estado de São Paulo ocupe, 

novamente, a parte mais alta do gráfico –o que significa dizer, nesta apresentação 

simplificada, que reúne a maior margem de processos nos quais a apreensão não ultrapassa 

um salário mínimo médio, ou seja, tem mais prisões com apreensões de valores menos 

significantes. 

 

Tabela 8 

 A maior ou menor apreensão de valores pode ser fruto da aleatoriedade, mas ao longo 

do tempo tende a se correlacionar com o maior ou menor esforço investigativo (uma 

investigação mais profunda pode sugerir uma chance maior de apreensão de dinheiro, com 

momentos de realização do comércio etc). Por óbvio não é possível captar esse automatismo, 

tanto mais que existe certa margem de erro da pesquisa, o que obstrui a construção de 

diferenciais em resultados muito próximos. Observando, todavia, os resultados das 

extremidades do gráfico (SP e RS), percebemos que estes Estados estarão invertidos quando 

se apreciar o volume de prisões antecedidas de alguma forma mais ou menos organizada de 

investigação (Tabela 16). Assim, o Estado do Rio Grande do Sul vai apresentar os maiores 

índices de investigação e, em paralelo, as maiores apreensões de dinheiro (maior constância 

de apreensões menos irrisórias); de outro lado, São Paulo apresenta um dos menores volumes 

de investigação (menor, dentro da margem de erro) e ao mesmo tempo, o volume de 

apreensões menos significativo.  

SP PA MA GO MG PR BA RS

Apreensões 96,62% 96,14% 92,86% 92,85% 91,71% 91,50% 91% 88,57%
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 Quanto ao gênero, 85,49% dos réus são homens e 14, 45% são mulheres (Tabela 9). 

Como a representação das mulheres na população prisional geral é de 6,4%584, comprova-se 

também na pesquisa a sobrerrepresentação da mulher no âmbito do tráfico de entorpecente 

(mais de 60% das mulheres estão presas por tráfico)- Tabela 10. 

 

Tabela 9 

 

 

 

Tabela 10 

                                                           
584 Infopen/2014, acesso em <http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-

penitenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>. 
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 Há duas outras considerações em relação aos réus que vale a pena anotar, ainda que 

sejam posteriormente abordadas em pontos específicos relacionados à aplicação da pena. 

Permite, todavia, uma compreensão maior dos atores do processo. 

 

 Os réus são, em sua expressiva maioria, primários (Tabela 13). A contagem nacional 

alcança 69,58% de réus primários e 17,64% de réus reincidentes –sobre 12,78% dos réus 

não existem informações conhecidas (por exemplo, em hipótese de absolvição em que a 

questão não é suscitada ante a ausência de fixação de pena)585. São menores de 21 anos pelo 

menos 12,20% dos réus –partindo dos apontamentos registrados nas sentenças –sem prejuízo 

de que em outros casos, as informações possam não ter sido expostas (por exemplo nos casos 

em que também não houve fixação da pena). Não há registros nas sentenças, todavia, que 

possibilitem o recorte racial –embora este possa ser presumido pelos resultados de todos os 

dados de pesquisa sobre encarceramento. 

 

 O volume de co-autorias é também diminuto: cada processo tem, em média, 1,52 réus 

(ou seja 1213 réus envolvidos em 800 processos)586. É certo que existe, alheio a este cálculo, 

eventual co-autoria praticada com o auxílio de adolescente, e ademais, em certos (e poucos) 

casos, processos vieram a ser desmembrados. Ainda assim, pode-se afirmar que na média, a 

co-autoria não é uma constante e, na maior parte das vezes, composta de poucos réus. Mais 

de 70% dos processos se refere a apenas um réu, como se vê na Tabela 11. 

                                                           
585 Os valores também estão plenamente compatíveis com a pesquisa Sentenças Judiciais por Tráfico de 

Drogas na Cidade e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que encontrou 74,01% de primários contra 

11,82% de reincidentes (com um volume um pouco ampliado de respostas não-especificadas, 14,16%). De 

toda a forma, o valor de 11,82% de reincidentes inseriria a região metropolitana do Rio em um local 

intermediário na pesquisa regionalizada (Tabela 50) 
586 O valor não está muito distante daquele encontrado na pesquisa carioca, publicada pela Defensoria Pública, 

com 2591 sentenças (3735 réus, ou 1,44 réu por processo). 
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Tabela 11 

 No plano regional, São Paulo é o Estado de menor co-autoria: 

 

Tabela 12 

 Mas desde logo podemos dizer que o que possibilita que o microtráfico, quantidade 

módica de droga, baixa remuneração dos agentes, baixo nível de organização e elevada 

primariedade, seja a atividade preferencial da opção policial é o fato de como e onde ela se 

origina. 
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Tabela 13 

 

 

5.6.2-) Os policiais 

 

 

 A base de inícios dos inquéritos policiais é mesmo a prisão em flagrante. 

 

 Para efeitos da pesquisa, distinguimos duas classificações: os inquéritos que se 

iniciaram com o auto de prisão em flagrante e aquelas prisões que, ao contrário, foram 

decorrência de investigações prévias.  

 

  Neste quesito, elencamos como investigações que antecederam a prisão em flagrante, 

as interceptações telefônicas e o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Nestes 

casos, fica evidente que a investigação deu curso à prisão, ainda que o inquérito possa ter 

sido formalmente por ela iniciado.  

69,58%

17,64%

12,78%

Réus: primários x reincidentes

Primários Reincidentes INC
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  Na distinção entre prisão em flagrante e investigação prévia, temos um resultado 

expressivo: 88,75% dos casos se originaram da prisão; em 11,25%, de investigações 

pretéritas (Tabela 14)587. 

 Os flagrantes, por sua vez, foram empreendidos em 70% dos casos pela Polícia 

Militar, 15,49% pela Polícia Civil, em 7,89% dos casos, a sentença não permite saber se se 

trata de Polícia Militar ou de Polícia Civil (porque o juiz se refere simplesmente à policial), 

em 2,39% dos casos, a prisão foi efetuada por Guardas Civis Metropolitanos; em 2,11% por 

agentes penitenciários (prisões realizadas dentro de instituições prisionais) e em 1,69% dos 

casos, por policiais federais –observando que as sentenças pesquisadas estiveram na 

competência da Justiça Estadual (Tabela 15). 

 

 

 

Tabela 14 

                                                           
587 A comparação com os resultados da pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro neste ponto não 

permite uma identificação completa das classificações. Enquanto aqui se distinguiu entre flagrante e 

investigações, naquela pesquisa a distinção é entre flagrante em operação regular da polícia, denúncia anônima, 

apreensão dentro de unidade prisional (todas na verdade hipóteses de flagrante), investigação policial e “outra” 

e “não especificado”. O conjunto das prisões em flagrante resultaria em 88,23% e a investigação policial em 

apenas 6,10% -esta um pouco abaixo do valor aqui apresentado, mas, todavia, com incidência relativamente 

alta de respostas “não especificadas”, 11,38%. A avassaladora predominância das prisões em flagrante sem 

investigações prévias, todavia, são similares.  

88,75%

11,75%

Início do Inquérito

APF Investigação
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Tabela 15 

 

 O quadro que vai se firmando, portanto, é o do grosso da ação policial por parte da 

Polícia Militar, não obstante, os Estados contarem com departamentos especializados na 

Polícia Civil para apuração de crimes ligados às drogas. A questão básica nem é o bom ou 

mal funcionamento dos Departamentos de Narcóticos (DENARCs), mas, sobretudo,  o fator 

irrisório da investigação. Ou ela não existe, ou existe de forma tênue, como se verá, por 

intermédio de denúncias anônimas ou informantes policiais e, mesmo assim, muitas vezes 

em tais elementos entregues diretamente à Polícia Militar, responsável pelo policiamento 

ostensivo. Como aponta Troy Duster, que diagnosticou o mesmo modelo na guerra às drogas 

norte-americana, a “polícia policia as ruas, de modo que as vendas nas ruas é que são mais 

vulneráveis à forma como o aparelho de justiça criminal é atualmente constituído e 

empregado”.588 Em grande medida, este é um ponto essencial da seletividade. 

 Podemos diagnosticar aqui alguma diferença regional? Vejamos estes mesmo índices 

divididos por Estados: 

                                                           
588 Op. cit., p. 265. 

70,56%

15,49%

7,89%

2,39% 2,11% 1,69%

Agente policial

PM PC Policial GCM A. Penit. PF
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Tabela 16 

 Grosso modo, não há significativas diferenças entre as ações policiais dos diversos 

Estados, sendo os processos criminais muito mais produzidos pelas prisões em flagrante do 

que propriamente pelas investigações, embora exista uma diferença não tão expressiva de 

um maior número de investigações nos Estados de RS, MG e PR, os únicos acima de 10%. 

Se de um lado, pode-se dizer que estes três Estados estão na parte superior do PIB brasileiro 

(4º, 3º e 5, respectivamente), o que poderia ensejar a ideia de que mais investigação se 

relaciona com estruturas administrativas mais encorpadas, o exemplo de São Paulo, entre os 

Estado de menor investigação, atua em sentido reverso.  

 Correlato à dinâmica da prisão e investigação, está o quesito do acesso policial ao 

fato. Mesmo que ele decorra de prisão em flagrante, existem mecanismos de informação à 

mão dos policiais, como, por exemplo, a denúncia anônima e o uso de informante. Só é 

possível distingui-los pelos relatos das testemunhas, e às vezes nem mesmo com elas, diante 

da imprecisão. Praticamente todas as informações de denúncia anônimas, ao menos pelo que 

se depreende da narrativa da sentença, se comprova exclusivamente pelo testemunho dos 

policiais –sem registros escritos. Segundo seus relatos, portanto, 29,38% das informações 

seriam provenientes destas denúncias anônimas (na maior parte, pelo que descrevem os 

policiais, com breves relatos e desacompanhadas de investigação prévia). Em 8,75% dos 

casos, afirmam que a notícia veio de um informante, também nunca identificado nos autos.  

BRASIL BA SP PA MA GO PR MG RS

APF 88,75% 93,94% 92,98% 92,45% 90,91% 90,48% 84,72% 81,34% 77,46%

Investigação 11,25% 6,06% 7,02% 7,55% 9,09% 9,52% 15,28% 18,66% 22,54%
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 Os números que expressam com mais segurança a diversidade entre prisão e 

investigação acabam sendo mesmo os extremos da pergunta: 44% das prisões são 

decorrentes de atividades de patrulhamento, 29,38% decorrente de denúncia anônima, ao 

passo que apenas 3,88% é decorrente, por exemplo, da realização de interceptação 

telefônica. O quadro regional também mostra números interessantes: 

 

Tabela 17 

 Como advertência a qualquer comparação, deve-se prevenir que as respostas ao 

questionário são extraídas dos relatórios ou da fundamentação de sentença –e chegaram lá 

por meio das informações de inquérito (com a denúncia) ou dos relatos testemunhais (em 

audiência). Em suma, os dados foram colhidos pelos relatos policiais, de forma que existe a 

margem da auto-declaração, nem sempre confiável. Pode ser que o policial tenha recebido 

uma informação anônima e, com base nela, tenha resolvido fazer patrulhamento, sem indicar 

a fonte primária. Como pode ter havido simplesmente o patrulhamento e a denúncia anônima 

(em regra não documentada), venha apenas como suporte para torná-la mais vigorosa. Os 

casos de interceptação telefônica, por óbvio, apenas registram as hipóteses legais, ou seja, 

com autorização judicial. Esse grau de auto-declaração é menos suscetível a enganos. De 

toda a forma, o que se pode constatar a partir desses primeiros dados é que, de uma maneira 

geral, o grosso da ação policial é empreendida por meio de patrulhamento –quando não 

denúncias anônimas com sua palavra como único lastro confirmatório. 

BRASIL SP PR BA MG MA RS GO PA

Patrulhamento 44,00% 56,14% 45,83% 42,42% 38,06% 34,09% 33,80% 28,57% 28,30%

Denúncia Anônima 29,38% 23,51% 25,00% 28,29% 34,33% 36,36% 23,35% 30,95% 52,83%

Interceptação Telefônica 3,88% 2,46% 9,72% 3,03% 5,97% 0,00% 5,63% 2,38% 1,89%
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 Os dados certamente estão interligados. Quanto menor o grau de investigação, maior 

a importância do patrulhamento. Neste particular, São Paulo é referência em ambas as 

pesquisas: campeão das prisões em patrulhamento (56,14%) e o último colocado no volume 

de investigações (6,06%). É sinal inequívoco da importância da Polícia Militar nas 

atividades de repressão do tráfico589. 

 Mesmo em dimensões um pouco reduzidas que São Paulo, os números em geral de 

certa forma se completam, exibindo um padrão de abordagem policial ligada, essencialmente 

ao patrulhamento da Polícia Militar (com ou sem informações localizadas sobre o comércio 

ilícito), sendo a investigação relegada a uma posição secundária e a investigação mais 

aprofundada ou invasiva, como a interceptação telefônica, nada mais do que uma exceção. 

 O quadro dos atores, portanto, se fecha nesta relação entre comércio de rua e 

patrulhamento militar, como a peça de resistência que justifica a maior fração dos processos 

de tráfico de drogas no país. 

 A falta de investigação reproduz, sem freios, o monstro da seletividade, eis que é 

também desproporcional o horizonte de pessoas abordadas na rua –a começar pelas ruas em 

que o patrulhamento é realizado (na sua grande maioria, em setores periféricos, ou 

excessivamente centrais). Como afirma Maria Gorete Marques de Jesus: 

“Alguns segmentos da sociedade despertam um grau elevado de fiscalização 

policial. Os alvos preferenciais da atuação policial são as minorias étnicas e raciais, 

os pobres que vivem nos bairros que compõem a chamada periferia das grandes 

cidades e os jovens em geral. Bittner destaca que essa ação seletiva tem a ver com 

o próprio surgimento da polícia, que veio para controlar a transgressão e a 

desordem das chamadas ‘classes perigosas’; o jovem, negro e pobre e o velho, rico 

e branco, fazendo exatamente as mesmas coisas, sob as mesmas circunstâncias, 

certamente não vão receber a mesma espécie de tratamento por parte dos policiais 

(Bittner, 2003, p. 103). A vigilância policial é distribuída de forma seletiva.”590 

 A pesquisa não pôde fazer um corte racial, considerando a ausência de elementos 

disponíveis no corpo das sentenças –o crescimento de importância do tráfico de drogas para 

o grande encarceramento e a sobre-representação de pretos e pardos no sistema prisional, no 

                                                           
589 No Estado de São Paulo, em particular, durante o governo Geraldo Alckmin aumentou o protagonismo da 

Polícia Militar, especialmente da ROTA, seu grupo de elite, na investigação e repressão ao tráfico de 

entorpecentes, o que chegou a ser apontado, inclusive, como causa para retaliações violentas: “A PM vem 

fazendo uma cruzada contra o tráfico de entorpecentes e nesse processo acabam surgindo grupos insatisfeitos 

com a ação da polícia”, apontou José Vicente da Silva Filho, na reportagem “Especialistas apontam repressão 

ao tráfico como causa de onda de violência em SP”, Folha de S. Paulo, disponível em 

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/30/especialistas-apontam-repressao-ao-

trafico-de-drogas-como-causa-da-onda-de-violencia-em-sp.htm>. 
590Op. cit., p. 84.  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/30/especialistas-apontam-repressao-ao-trafico-de-drogas-como-causa-da-onda-de-violencia-em-sp.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/30/especialistas-apontam-repressao-ao-trafico-de-drogas-como-causa-da-onda-de-violencia-em-sp.htm
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entanto, tudo indica que o que Duster denominou de artilharia seletiva também tem nítida 

marca racial entre nós.  

 

 

5.7-) O local do crime 

 

 

 Em 63% dos processos, a droga foi apreendida em via pública; em 48,88% dos 

processos no interior de uma residência. A soma dos percentuais supera 100, considerando 

que, em várias situações, a apreensão se deu no interior de uma residência e na via pública, 

cumulativamente. Existem alguns poucos casos em que à apreensão de droga ilícita na 

residência, seguiu-se a apreensão de bens em vias públicas ou locais contíguos, como 

terrenos baldios e similares. Todavia, a maior incidência foi justamente o contrário: após a 

apreensão de droga na via pública, é que houve a apreensão em residência. 

 O volume de droga apreendido na via pública, em quase dois terços dos processos 

que originaram as sentenças, corresponde inteiramente aos números anteriormente 

oferecidos, em especial o alto índice de prisão em flagrante sem investigação prévia, a 

presença expressiva da Polícia Militar na autuação e, com ela, forte marca do patrulhamento. 

Os processos de tráfico de drogas se originam, em sua expressiva maioria, da ação policial 

nas ruas –a confirmação dos dados de uma pergunta do questionário pela resposta de outra 

é também indicativo do acerto da amostra. 

 De outro lado, a despeito do volume irrisório de investigações prévias, há um número 

não insignificante de apreensões de droga em residências, o que, a princípio, poderia gerar 

uma certa incoerência. Se não há investigação prévia, como a polícia localiza drogas no 

interior de residências? A resposta é encontrada na cumulação de apreensões na via pública 

e, depois, na residência, e é confirmada pelo volume, também baixo, de apreensões de droga 

que foram resultados de mandados de busca e apreensão regularmente expedidos pela 

autoridade judicial.  

 Segundo a pesquisa, em 19,18% dos processos, as testemunhas policiais relatam que 

o agente teria franqueado a entrada e, desta maneira, tornado desnecessária eventual 
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mandado de busca e apreensão para violação do asilo inviolável. Em outros 2,05%, a 

informação das testemunhas é que a porta da residência estava aberta (ou entreaberta, 

semiaberta etc).  

“(...) fomos até o local citado, sentimos o cheiro forte de maconha, observamos pela 

brecha da palafita...” (sentença-491) 

“Eu visualizei a negociação e vi o rapaz mexendo com droga pela janela”, 

(sentença-535) 

“(...) em patrulhamento pela região, viram que no portão da casa tinha várias 

perfurações de tiro, acharam estranho e resolveram procurar no sistema, 

constatando que ali havia denúncias de tráfico de drogas; que subiu em cima do 

muro e viu do lado de dentro da residência o réu e mais três rapazes....”, (sentença-

545) 

  Não são necessárias explicações muito sofisticadas para convencer o juízo da 

desnecessidade do mandado de busca: o franqueamento do ingresso à residência ou situações 

que fazem presumir o flagrante, ainda que sem muitos elementos: 

“Disse que quando o réu avistou a polícia, estava parado, sozinho, em frente  ao 

portão da casa e que imediatamente correu para o interior do terreno, onde foi 

realizada a abordagem.” (sentença-054). 

 

“Na data descrita na inicial acusatória, os agentes de segurança pública, com  

ciência das denúncias anônimas, lograram visualizar para dentro da residência do 

acusado [segundo o policial 1, perceberam um portão entreaberto; segundo o policial 

2, avistaram por uma janela], vislumbrando o momento no qual ele manuseava o 

entorpecente apreendido, razão pela qual entraram no local (...) Nesse contexto, 

descabe falar em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no agir dos policiais, os 

quais, pelo contrário, agiram no estrito cumprimento do dever legal e albergados 

por expressa exceção constitucional ao mencionado direito fundamental, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida.” (sentença-061) 

 

“Testemunha acompanhou a equipe policial até a residência do denunciado tendo 

avistado duas pessoas na frente da residência e ao perceberem do que se tratava, 

uma pessoa empreendeu fuga, enquanto o indigitado adentrou o imóvel.”(sentença-

082). 

 

“A testemunha policial 1 declarou: que recebeu informação que estava havendo 

comercialização de drogas no local, quando vimos o elemento na porta da 

residência e quando viu as motos empreendeu fuga para dentro da residência e a 

gente fez perseguição e conseguiu abordar o mesmo no quintal (...) No mesmo 

sentido, a testemunha policial 2 declarou que fazendo ronda no bairro, a gente 

entrou na rua dele e quando ele viu as motos, ele adentrou correndo na casa; a gente 

pulou das motos e foi lá e encontrou parte da droga com ele, a outra a gente, em 

uma busca pelo quintal encontrou a outra parte; que ele já era conhecido como 

traficante e que já tinha prendido ele antes; que ele estava do lado da casa e quando 

viu ele entrou na casa...” (sentença-071) 

 

 Pouco importa quem franqueia o ingresso à residência, a regra serve mais como uma 

explicação quase desnecessária do que propriamente um elemento relevante de prova. 
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 Assim, pode ser o proprietário do imóvel, ainda que não seja o morador (sentença-

158); ou até o mesmo o líder do terreiro, no que se refere a um barraco onde estaria residindo 

o réu (sentença-629).   

  Mais ainda do que franquear a entrada da residência à polícia, o que se vê, em 

diversos casos, pelos relatos dos policiais, são as situações em que o próprio réu os convida 

à ingressarem em sua residência, ou noticia que dentro dela existe droga –em certas 

situações, a droga chega a ser apreendida exclusivamente no local indicado pelo réu591. Os 

exemplos se multiplicam: 

“A testemunha policial declarou: que participou da diligência que culminou na 

prisão do réu; que na ocasião passaram em um bar e receberam uma denúncia de 

que ‘Chamador’ estava traficando drogas, sendo também informado o endereço; 

que ao chegaram na casa do réu bateram em sua janela, que por ele foi aberta; 

então solicitaram que ele saísse para que conversassem; que assim foi realizada a 

busca pessoal no réu, e durante a abordagem, indagado, ele confessou que de fato 

estava traficando entorpecentes naquele local, levando em seguida os policiais até 

um quarto, onde em cima de uns blocos foi encontrada a cocaína...”g.n. (sentença-

088). 

 

“Segundo o Parquet, durante patrulhamento pelas ruas do bairro supracitado, 

policiais militares avistara os denunciados em atitude suspeita e resolveram abordá-

los, momento em que o réu 1 teria tirado seis porções de crack sobre  o balcão de 

um trailer de lanches. Acrescentou que o denunciado 2 [com quem até então nada 

fora apreendido], teria confidenciado aos policiais militares que havia outras 

porções de tóxicos escondidas em sua residência, sendo realmente arrecadadas 

outras 28 pedras de crack.” g.n.(sentença-102). 

 

“Policial 1: obtiveram a informação de que os dois elementos (...) estariam na 

localidade  e eram suspeitos do envolvimento com o tráfico de drogas; que se 

dirigiram ao local e encontraram o suspeito com as características físicas citadas 

na denúncia; que nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas seguiram 

até a casa indicada por ele [onde a droga foi apreendida]; Policial 2: (...)que o 

colega já tinha informações de que os elementos estavam pela área portando arma 

de fogo; que foram até a localidade e encontrou os elementos e os abordaram; que 

abordaram os dois elementos, mas nada de ilícito foi encontrado; que eles não 

resistiram à abordagem; que após conversas sobre as denúncias se dirigiram  até a 

casa onde o réu 1 indicou...”g.n. (sentença-098)  

 

 

 Curiosamente, essa não é uma conduta que desperte, de alguma forma, a suspeita por 

parte dos juízes, ainda que, em um primeiro momento não parecesse tão simples de explicar 

                                                           
591 Ainda com amparo na pesquisa de Maria Gorete Marques: “Outra situação comum narrada pelos policiais 

entrevistados é o fato de a pessoa abordada na rua levar o agente para sua residência. A pesquisa do NEV/USP 

(Jesus et al. 2011) identificou 5% de casos em que a abordagem policial teria sido iniciada em via pública e 

finalizada na casa das pessoas abordadas. Esses fatos são narrados nos autos de prisão em flagrante de forma 

padrão, sem revelar resistências, conflitos ou violência na ação”. Op. cit., p. 94. 
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–afinal, como veremos mais adiante, os juízes se queixam em demasia dos interrogatórios 

em que são fornecidas versões fantasiosas e reiteradamente indicam que a negativa é tão 

praticada que nem chama a atenção (como sói acontecer talvez seja uma das expressões mais 

empregadas). Quando a questão é o relato do policial, dando conta de que o réu colaborou, 

no entanto, não se levantam dúvidas, ainda que sem este procedimento prisão nenhuma 

tivesse sido realizada.  

“(...) que procederam a abordagem e encontraram uma arma de fogo em poder do 

acusado; que também encontraram arma de fogo em poder do adolescente que 

estava em companhia do acusado; que o acusado levou os policiais até a sua 

residência onde, atrás da porta, foi encontrada maconha” (sentença-630) 

Em nenhum dos casos, houve hesitação com esse elemento de prova. A regra, enfim, 

consubstanciada na leitura das sentenças, pode ser traduzida mais ou menos assim: confiar 

no policial quando ele diz que o réu colaborou; desconfiar do réu quando ele diz que foi 

forçado.    

  Fato é que, a despeito de um percentual relativamente alto de apreensões de droga 

ilícita no interior de residências, apenas em 16,62% destes casos havia expedição prévia de 

mandado de busca e apreensão. 

 

 

 

Tabela 18 

16,62%

83,38%

Mandado de Busca e Apreensão

mandado sem mandado
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 E, muito embora a questão em tese pudesse suscitar divergências de interpretação, 

ainda que com base numa enviesada análise de que a posterior prisão em flagrante seria 

suficiente para, de forma retroativa, justificar a invasão domiciliar sem prévia autorização 

judicial, o que mais chama a atenção é o fato de que a questão é muito pouco discutida nas 

sentenças –e praticamente não é citada entre os temas que lideram as referências de doutrina 

ou de jurisprudência indicadas nas sentenças, como veremos adiante.  

  Não há, ademais, no conjunto das decisões pesquisadas uma só sentença que tenha 

decidido pela ilicitude da prova. 

 A questão jurídica veio apreciada pelo STF posteriormente às sentenças da pesquisa, 

em repercussão geral, firmando-se a tese de que: 

“A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial só é lícita, mesmo em 

período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a 

posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob 

pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de 

nulidades dos atos praticados.”592 

 O relator ministro Gilmar Mendes fez anotar uma advertência que, para nosso estudo, 

será de extrema valia: 

“O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que 

o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza 

a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, 

deve merecer especial escrutínio.g.n.”  

 Mas será mesmo que os juízes dedicam especial escrutínio aos depoimentos 

policiais? Voltamos a isso mais tarde. Mas antes observemos que das discussões que 

resultaram na tese aprovada em repercussão geral, o único voto vencido foi do ministro 

Marco Aurélio, indagando se a forma de justificativa a posteriori não seria uma carta em 

branco para a polícia invadir domicílios. A resposta do ministro Luiz Fux é esclarecedora: 

“Não, aliás, sobre esse aspecto, Senhor Presidente, eu sugeriria que houvesse um 

minimalismo para aplicar-se isso, por ora, ao tráfico”. 

 A sugestão de Luiz Fux, embasada em certa avaliação da necessidade de condutas 

especiais para situações delicadas (ou seja, ainda que a justificativa posterior possa gerar 

uma carta em branco para a polícia, poderia ser aplicada, de forma minimalista, por ora ao 

tráfico) não está nada distante do padrão que vislumbra nas decisões pesquisadas. A ânsia 

                                                           
592 RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
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de que a exigência judicial quanto à prova não seja de tal monta que possa de alguma forma 

resultar, para uma situação tão grave, espaços de impunidade. 

 “Tal alegação não procede, observada, em especial, a situação de flagrância 

constatada pelos milicianos, visto que encontrada grande quantidade de 

entorpecente na residência do acusado, pelo que constatada a ocorrência do delito 

previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, pelo que desnecessária qualquer autorização 

de natureza judicial no presente caso. Neste panorama, inexistente qualquer 

ilegalidade, muito menos situação apta a eivar de nulidade a presente ação 

criminal.” (sentença-005) 

 

“Em crimes de tóxico, evidentemente, exigir-se prova direta da mercancia da droga 

seria inviabilizar o combate ao tráfico, deixando a sociedade desprotegida, 

permitindo a livre ação dos traficantes.” (sentença-114) 

 

“É oportuno lembrar que o tráfico de drogas, mal que grassa a atual sociedade,  se 

desenvolve cada vez mais por caminhos dissimulados, tudo visando dificultar a 

repressão punitiva. Trata-se de delito incruento em que sua prática, em regra, não 

deixa vestígios explícitos e é favorecido pela ‘lei do silêncio’, além de não impedir 

o exercício de outros trabalhos lícitos, ou até mesmo o concomitante uso de drogas 

com o próprio tráfico, que exige o dispêndio de precioso trabalho investigativo, 

muitas vezes frustrado pela facilidade de eliminação do entorpecente e rastros do 

crime. Então, diante dessa estratégia criminosa, que dificulta a prova direta, o 

julgador pode e deve se valer de um somatório de indícios que convirjam em um 

determinado sentido, como no caso em apreço.” (sentença-046). 

 

 

 E, mais especificamente, na sentença-400, onde se desenha melhor os valores em 

confronto: 

“A criminalização das condutas descritas na Lei 11343/06 visa coibir a difusão da 

droga, resguardando a saúde pública e, sendo norma de interesse social, não 

afronta a garantia constitucional da liberdade individual. É, pois, inadmissível que 

o direito à intimidade sobreponha-se ao interesse coletivo de proteção da saúde 

pública. Por certo, a condenação de pequenos traficantes se impõe como medida 

profilática a fim de desestimular a que outros se enveredem em idêntico caminho, 

que apenas beneficia aos barões do narcotráfico” (g.n.) 

Por fim: 

“No zeitgest do terceiro milênio, tenho que um dos maiores cânceres da sociedade 

moderna é, induvidosamente, o tráfico ou comércio de drogas ilícitas (....) Hoje 

assistimos gradativamente a uma completa inversão de valores, o cidadão de bem 

se encontra preso em casa, sob muros altos, cercas elétricas, com horários regrados, 

com restrição ao tráfego em determinados locais, etc; ao passo que os criminosos 

se encontram cada dia mais soltos, demonstrando maior ousadia e coragem para o 

cometimento de crimes. Essa subversão de valores demonstra, a toda a evidência, 

que devemos fazer um realinhamento da interpretação do ordenamento jurídico 

penal até para convergir com os objetivos da atuação judicial na seara punitiva: 

prevenir e reprimir os delitos.” g.n. (sentença-556) 
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Neste diapasão, dada a ausência absoluta de decisões pela ilicitude da prova e a quase 

inexistência de discussão acerca do assunto, nem sequer preocupações mínimas sobre as 

circunstâncias da entrada forçada da polícia, cuja demonstração se limita, em regra, aos 

relatos dos próprios agentes, é o caso de reconhecer o completo esvaziamento da 

inviolabilidade do domicílio como direito fundamental.  

Ou, no dizer de uma das sentenças, algumas das liberdades individuais que cedem 

no confronto com os interesses sociais, porque estas são normas de ordem pública, como se 

os direitos fundamentais também não o fossem.  

 Como vimos anteriormente, a perda ou diminuição de garantia constitucional é, de 

certa forma, um dos resultados padrões da intervenção decorrente do pânico moral –aqui, no 

caso, submetida ao propalado realinhamento da interpretação, a forma de contribuição 

padrão do Judiciário nestas situações. 

Portanto, nos raros casos em que a questão é suscitada, bastou dizer que: 

“(...) o delito do art. 33, caput, da Lei 11343/06, na modalidade ter em depósito, é 

crime de natureza permanente, que se prolonga no tempo. Assim, possibilita que 

policiais, sem mandado de busca, possam adentrar a residência para fazer cessar a 

atividade criminosa em estado de flagrância.” (sentença-627) 

“Com efeito, ainda que não tenha havido expedição de mandado de busca e 

apreensão, foi realizada prisão em flagrante dos acusados, conforme autoriza o 

artigo 5º, XI, da Constituição Federal de 1988. Portanto, não há que se falar em 

qualquer nulidade na prisão dos acusados, muito menos na apreensão das drogas.” 

(sentença-146) 

Pouco importa se a informação era anterior e se o juízo até podia ser suscitado; a 

regra que os próprios juízes assinalam, quanto à desnecessidade da autorização, é 

integralmente incorporada na rotina das diligências: 

“(...) que não havia o mandado, mas havia o flagrante; que o delegado sabia da 

operação; que não deu nem tempo de providenciar o mandado; que fazia mais de 

10 ou 15 dias que estavam investigando, mas não achou necessário o mandado...” 

(sentença-381) 

A regra é, portanto, a violabilidade do domicílio e, em caso hipotético de não dar 

certo: 

“(...) se os policiais não encontrassem nada de ilícito com o réu e no seu domicílio, 

eles responderiam por crime de violação de domicilio”(sentença-282) 
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Esta possibilidade por si só já justificaria a interpretação contrária: ou seja, que o 

ingresso em flagrante só seria autorizado se houvesse indícios prévios da existência de um 

crime e, neste caso, mesmo no insucesso, não haveria motivos para a punição. Mas, de toda 

a forma, não se teve notícia de nenhum caso em que policiais viessem a ser processados por 

tal crime. 

 

Tabela 19 

 

  Completando a relação do local do crime, é o caso de mencionadar que apenas 0,08% 

das apreensões se deram no interior do sistema penitenciário. Esta proporção irrisória pode 

indicar tanto que o tráfico de drogas ilícitas é pouco encontradiço nas prisões, quanto o fato 

de que, caso seja de maior expressividade, sua repressão é absolutamente ineficaz. O que 

por si só abala, de forma significativa, a suposta relevância da revista vexatória, com o qual 

centenas de mulheres são invasivamente agredidas todas as semanas com atos que se 

assemelham ao estupro sob o pretexto da necessidade de impedir, especialmente, o ingresso 

de substâncias entorpecentes. Não por outro motivo, persiste-se, mesmo diante das 

proibições legais, na vasculha até mesmo das vaginas das visitas, tratadas depreciativamente 

como esconderijos. Das duas, uma, portanto: ou a entrada de drogas pela via da visita a 

presos não é significativa (pelo diminutíssimo grau de prisões que acarreta) ou, se for, a 

revista vexatória, a despeito de todo o gigantesco constrangimento causado, não tem servido 

de forma alguma para impedi-la e, também por motivos pragmáticos, não se justifica. 
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 O local do crime voltará a ser abordado, quanto relevantes para duas outras 

considerações: a prova (quando pode ser elemento que corrobora a participação no 

comércio) e a pena, com as múltiplas formas de aumento em face de onde o comércio é 

efetuado. Passamos, então, para compreender os padrões de acusação. 

 

 

5.8-) A acusação 

 

 

 Dos dados contabilizados, tem-se um volume baixo de investigação, especialmente 

se comparado com o volume de prisão em flagrante sem medidas prévias mais consistentes 

de investigação –ainda que um relato de informante ou dado de denúncia anônima possa ter 

chegado aos policiais pouco antes da abordagem. De uma maneira geral, tem-se uma 

expressividade de prisões baseadas no patrulhamento e em pequenas informações, não 

registradas, sobre movimentos de droga em certas residências. 

 A acusação, de certa forma, também reflete essa realidade.  

 

Tabela 20 

 

36,69%

23,29%

20,73%

6,99%

5,63%

1,37%

1,11%

1,02%

4,27%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

trazer consigo

ter em depósito

guardar

transportar

vender

adquirir

fornecer gratuitamente

expor à venda

outras

Denúncia

conduta



278 
 

 O núcleo verbal mais presente nas denúncias é o trazer consigo, com 36,69%, ao 

passo que ter em depósito atinge a 23,29%. O verbo guardar é utilizado sem muita precisão 

técnica, de modo que encontrado na posse do agente ou em algum lugar próximo (moita, 

árvore, muro, etc) a acusação se traduz como guardar, embora isso também ocorra em certas 

denúncias em que a droga tenha sido localizada na sua própria residência. E ainda quando 

abordado na rua (muitas vezes com a superposição entre trazer consigo  e guardar). Como 

é possível a prática de mais de uma conduta, esta soma supera os 100% (Tabela 20). Entre 

outras condutas, encontram-se ocultar, oferecer, preparar, entregar, bem como as 

equiparadas semear e cultivar. 

 Como Salo de Carvalho já havia chamado a atenção em “O encarceramento seletivo 

da juventude negra brasileira: a decisiva contribuição do Poder Judiciário”593, os processos 

criminais –tais como as ações da polícia que os pautam- se direcionam para as condutas 

preparatórias ao comércio ilícito propriamente dito: trazer, guardar, ter em depósito, 

transportar. Importar, exportar ou vender, por exemplo, são condutas raramente 

encontradiças nas denúncias. E, por consequência, o grosso da ação policial, e em 

decorrência, das denúncias e processos, se direciona para as partes mais frágeis na cadeia de 

transmissão do comércio: a pequena venda a varejo realizada nas ruas e os pequenos 

depósitos que municiam estas micro-transações. 

 A questão tem, por óbvio, uma ligação direta com o esforço desenvolvido pelas 

polícias: quanto menos esforço de investigação, menor é a chance de captar agentes que 

estejam em um nível superior no comércio, seja nas importações, nas exportações ou mesmo 

nos grandes movimentos de venda. Mesmo nas poucas hipóteses em que volumes muito 

grandes são apreendidos, a regra é que apenas as pessoas de menor escala venham a ser 

presas, como, por exemplo, os motoristas que transportam os grandes volumes ou quem quer 

que faça papel de zelador –a questão está melhor escrutinada após a Tabela 30. 

  Isto se reflete, como já vimos, no estrato social que é normalmente processado –em 

grande medida, pessoas em situação de vulnerabilidade, pouco dinheiro, residências 

modestas, empregos de baixa exigência ou rendimento. De certa forma, é um começo de 

explicação para a perene sensação de fracasso que se instaura, mesmo com o relativo sucesso 

                                                           
593 Revista da Faculdade de Direito da UFMG, vol. 67 (jul/dez-2015), p. 623 e ss. 
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das operações, ou seja, com o volume cada vez maior de prisões, processos e condenações, 

que bem se resume neste desabafo:  

“Observa-se, ainda, o grande número de casos de tráfico em andamento na justiça 

paulista, que continua a receber considerável número de novos casos, indicando que 

não há redução nesse tipo de infração” (sentença-282). 

 A autocrítica não deságua em alguma forma que fuja à ortodoxia da prisionalização. 

Ao revés, a conclusão do juiz é a de que “justifica-se custódia cautelar para garantia da 

ordem pública, também por todas essas razões”. 

 Alguns detalhes da acusação também nos permitem ter uma ideia da gravidade da 

imputação. Para tanto, pesquisamos: volume de denúncias de crimes conexos (em especial 

a associação para os fins do tráfico, mas não só); o volume de corréus no processo (o que 

pode supor maior ou menor organização); a apreensão de instrumentos especificamente 

empregados na mercancia (aqui escolhemos, por exemplo, a balança de precisão) e a 

apreensão de armas de fogo, considerando a expectativa impregnada na sociedade de que o 

comércio ilícito de drogas se enfronha com praticamente todos os delitos graves e é, digamos 

assim, uma porta de entrada da alta criminalidade. Trata-se aqui de escrutinar a 

convergência, tal qual proposta por Hall. 

 Os números, todavia, não correspondem às crenças generalizadas de que até mesmo 

os juízes partilham em suas fundamentações, o que será tema de item posterior. 

 Mesmo em se considerando as interpretações extensivas da denúncia, o contumaz 

excesso de acusação para pleitear procedência parcial ao final594, apenas 21,88% das 

acusações envolvem, além do tráfico, também o crime do art. 35, da Lei 6468/76, associação 

para o tráfico. Em 11,25% houve denúncia pelos crimes do Estatuto do Desarmamento 

(3,38% para o porte ilegal de arma; 5,0% para a posse ilegal de arma, encontrada dentro de 

residência, e outros 2,88% para o porte de munição – Tabela 21).  

                                                           
594 A propósito, a arguta observação de Angela Davis, acerca do processo penal norte-americano: “Os 

promotores recorrem rotineiramente a acusações excessivas, uma prática que envolve "aplicar" acusações 

adicionais que eles sabem que não podem provar além de uma dúvida razoável ou que podem tecnicamente 

provar que são inconsistentes com a intenção legislativa ou de outra forma inadequada.” Os motivos, no 

processo penal norte-americano seriam dois: a-) uma vantagem na negociação do plea bargaing; 2-) a chance 

e condenação quando o jurí absolve do crime principal (Op. cit, l. 613). Por aqui, pôde se constatar não apenas 

quando se trata de associação, como com relação a inúmeros réus –e exatamente nesta variável, como veremos 

adiante, é que aumentam as chances da absolvição. A absolvição em parte expressiva dos casos muitas vezes 

não é nada mais do que é do que o registro de um excesso na acusação. 
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 O volume de armas apreendidas em relação aos processos é de 12% –levando-se em 

consideração de que em um mesmo processo podem ser apreendidas mais de uma arma e, 

ademais, nem todas as armas apreendidas geram denúncias -como por exemplo quando a 

posse da arma não é identificada ou é atribuída a um inimputável. 

  Em relação a outros crimes conexos, o patamar também é de 11,25%, destacando-se 

as imputações dos arts. 329, 333 e 180, todos do Código Penal e 244, do ECA. 

 

 

Tabela 21 

                                 

 No conjunto, como já se fez referência, foram 1213 réus denunciados no cômputo 

dos 800 processos, cujas sentenças foram analisadas, produzindo uma média de 1,52 réu por 

processo. É certo que não foram contabilizados como corréus, os adolescentes que teriam 

sido apreendidos juntamente com os réus –não se sabe, inclusive, se responderam ou não por 

eventuais atos infracionais. Tampouco estão nesta contagem, eventuais desmembramentos 

dos processos, ante a impossibilidade de pesquisar o seu andamento. Neste último, tratando-

se de hipóteses pouco incidentes na amostra, cremos não suficiente para os fins de alterar 

significativamente o resultado. 

 Donde se conclui que a associação para os fins do tráfico está longe de ser uma regra 

(os parâmetros ainda menores de condenação vão deixar isso mais claro), o crime não é em 
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regra praticado por um volume expressivo de pessoas e o tráfico é raramente armado. 

Levando em consideração apenas o percentual de armas portadas pelos agentes, o volume é 

de irrisórios 3,38%. Isso não quer dizer necessariamente que o tráfico de drogas é um crime 

que se pratica, sempre, desarmado; mas que o tráfico de drogas que é atingido pelo sistema 

judicial tem na arma um ator coadjuvante de pouca notoriedade. 

  

 

Tabela 22 

   

 Com exceção dos resultados da Bahia, especialmente, pode-se avaliar que existe um 

certo intervalo entre os Estados, em cujos processos mais apreenderam armas (como MG) e 

os Estados em que nos processos existiu menos apreensão (no caso, SP).  

  Não é fácil estabelecer inferências diretas em relação a estes resultados, 

especialmente porque a apreensão de arma pode ser uma das informações não 

suficientemente preenchida no relatório, considerando que os dados são extraídos das 

sentenças, não propriamente dos processos. De toda a forma, chama a atenção dois paralelos 

que atuam em sentido contrário: a-) de um lado, um maior índice de investigação pode 

resultar em maior apreensão de armas, a medida em que membros de escalas superiores 

venham a ser presos. Isto pode ter acontecido na correlação entre os dados de MG e SP. Há 

nitidamente mais ações resultados de investigação nos processos mineiros do que nos 
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paulistas (18,06% x 7,02%). Corroborando este dado, pode-se avaliar o volume de prisões 

decorrentes de interceptações telefônicas autorizadas, 5,97% (MG) x 2,46% (SP), que 

poderia indicar mais do que o dobro de intercorrências. Nesta situação, a maior apreensão 

de armas 17,91% (MG) x 4,91% (SP) não é propriamente uma surpresa; b-) todavia, as 

comparações dos mesmos dados entre RS e BA por exemplo pode indicar que a correlação 

não seja suficiente: Enquanto RS é o Estado que registra maior percentual de processos 

derivados de investigação prévia, a BA registra ao mesmo tempo, o maior volume de 

apreensão de arma e o menor volume de investigação prévia.  

 Além de eventual subnotificação das apreensões de armas, outras particularidades 

poderiam justificar essa defasagem, como o local das apreensões (urbanos ou rurais) e 

eventual maior concentração de posse de armas em uma ou outra área. Mais o dado que 

ajuda a entender as particularidades regionais é o fato de que 30% das armas apreendidas 

nos processos da Bahia são caseiras, espingardas ou cartucheiras. Embora haja um volume 

não significativo de prisões baseadas em investigações, o Estado da Bahia concentra um 

volume maior que a média nacional dos ingressos em residência (53,54% sobre 48,88%) e 

ao mesmo tempo, um índice menor do que a média nacional de emprego de mandados de 

busca e apreensão (11,32% sobre 16,62%). Esse conjunto de informações pode explicar a 

situação sui generis da Bahia: pouca investigação transparente (com inquérito instaurado ou 

mandados expedidos) mas ao mesmo tempo com volume de ingresso em residência maior e 

um volume significativo de armas caseiras, portanto, não necessariamente a realização de 

um tráfico armado, mas a cumulação de depósito (ou plantio) e posse de arma de fogo. Por 

fim, a proporção entre posse de arma (em residência) x porte de arma (em via pública) é 

mais significativa na Bahia do que na média nacional: há o dobro de denúncias de posse de 

arma em relação ao porte de arma no Estado; na média nacional é 5,00% (posse) x 3,38% 

(porte), ou seja, um acréscimo de apenas 48% contra 100% na Bahia595. O que indica que na 

Bahia, a arma de fogo está mais presente nas residências do que nas ruas. 

                                                           
595 Embora se tratem de levantamentos distintos (na área, no objeto e no tempo), o volume de apreensão de 

armas na Bahia, captado pela pesquisa, se aproxima muito do volume encontrado por aquela realizada pelo 

Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP) sobre audiências de custódia na cidade de Salvador no 

ano de 2016: “Considerando os dois tipos penais de maior incidência, relevante destacar que, das 280 decisões 

envolvendo imputação por tráfico de drogas, apenas 60 (21,4%) envolviam, também, a atribuição, em 

concurso, de delitos relacionados ao emprego de arma de fogo.” Op. cit. 
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 Em relação aos instrumentos, apenas em 12,75% dos casos houve apreensão de 

balanças de precisão e em 9,38% foram apreendidas embalagens para guarda dos 

entorpecentes (saquinhos, papéis, pinos, tubos etc). 

 

Tabela 23 

 Dos dados que é possível confrontar, SP e PA permanecem sendo os Estados de 

pouca apreensão de balança de precisão (tal como nas armas, inclusive) e BA continua sendo 

o Estado de maior apreensão, havendo um certo equilíbrio no volume de apreensões de armas 

e balanças de precisão em relação aos demais Estados. Em relação às particularidades, é o 

caso de antecipar, todavia, dado que pode ser relevante para a análise desta apreensão, ainda 

que posteriormente seja mais minuciado: a droga que é apreendida. Como veremos nos 

gráficos posteriores, são os Estados da BA e PA que fogem a uma certa simetria de apreensão 

entre maconha, cocaína e crack. BA tem um volume de apreensões mais significativo de 

maconha, inclusive de hipótese de cultivo –justificada pela região (dentre todas pesquisadas 

a mais coberta de áreas de plantio); PA, a seu turno, tem um volume significativo de cocaína 

apreendida na forma de pasta-base, e a questão neste ponto é a proximidade da fronteira 

com países produtores -também a maior, principalmente considerando-se que os Estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não entraram na amostra.  

 Sigamos, então, com os dados acerca da apreensão das drogas ilícitas, com o quê 

encerramos esse item, dedicado a averiguar as acusações. 

SP PA RS GO PR MG MA BA
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 Em relação à sua natureza, tem-se que maconha, cocaína em pó e cocaína na forma 

de crack representam praticamente toda a apreensão (nesta amostra, 97,5%; com reduzidas 

apreensões de outras drogas, como ecstasy, LSD, oxi (também produto da pasta da coca) e 

uma de merla (droga consumida com mais frequência no Maranhão), cloreto de etila (lança 

perfume) e um psicotrópico anorexígeno. 

 Em 56,88% dos casos, apenas uma espécie de droga foi apreendida, sendo 19,25% 

destes casos cocaína; 18,88% maconha e 18,75%, cocaína em forma de crack. Nestes casos, 

chama atenção uma certa disparidade regional, em especial, para o caso da Bahia, com alto 

índice de apreensão de maconha (inclusive em situações de cultivo), chegando a 73,8% da 

droga apreendida isoladamente e do Pará, em relação à cocaína, que alcança metade das 

apreensões, muitas vezes na forma de pasta-base, provavelmente proveniente dos países 

limítrofes. Nas demais intercorrências, no Estado de São Paulo tem-se um leve predomínio 

na apreensão de cocaína; em Goiás e Maranhão, apreende-se proporcionalmente mais crack 

e um índice menor desta droga em Minas Gerais.  

 Fazer uma média geral da apreensão da droga é inviável. Em muitas sentenças, não 

se registra o volume nos relatórios. Em vários casos, tem-se apenas o número de porções, 

cuja comparação se torna impossível. Até porque, ademais de não ter padrão de unidade, tais 

medidas são aparentemente bem díspares (tijolos, eppendorfs, pedras, tubos, pinos, 

trouxinhas, saquinhos, invólucros, tabletes, papelotes, flaconetes, tubetes, buchas, petecas, 

cabeças, barras etc). Mesmo em se tomando conta apenas os processos em que existe a 

informação do volume comparável de droga, a média absoluta acaba distorcida quando se 

comparam volumes tão desproporcionais –uma eppendorf de 0,1g de cocaína com 18 quilos 

de tijolos da mesma droga. Uma grande apreensão –existem algumas entre os 800 processos- 

desbalanceia a média, mais desinformando do que retratando o cotidiano das apreensões. 

Optamos, pois, por descrever os volumes de apreensão, enquadrando-se em faixas de 

peso596.  

Como se sabe, o sistema brasileiro nem correlaciona peso da substância à pena, como 

tampouco estabelece algum tipo de critério de quantidade para a caracterização do delito de 

tráfico. É interessante notar que nem mesmo jurisprudencialmente este paradigma foi criado, 

diferentemente, pois, de outras situações -como a que estipula o valor do pequeno prejuízo, 

                                                           
596 Nos EUA e Inglaterra, por exemplo, com as guidelines para as sentenças, este é modelo de divisão que 

compatibiliza pena com volume de droga. Produz alguma relação e outras tantas disparidades. 
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para o furto privilegiado no patamar inferior ao salário mínimo; a que traduz o imediatamente 

da apresentação dos autos do flagrante, e agora também do preso em custódia, em 24 horas, 

além de outros tantos exemplos fora da alçada criminal, como, por exemplo o percentual do 

que se entende por confisco tributário, até o limite de 100% do tributo. Essa situação 

nebulosa, por óbvio, acaba por propiciar inúmeras distorções. 

 Em relação à maconha, em 14,42% dos casos, as apreensões se referem a quantidades 

menores do que 10g597; 43,57% das apreensões se refere a porções com menos de 100g; e 

apenas 16,93% em relação a porções superiores a 1 kg (Tabela 24).  

  

Tabela 24 

 

 

 O volume de maconha inferior a 100g de maconha atinge, portanto, em média 

nacional 57,99%. Para uma análise comparativa dos Estados, utilizaremos esse índice como 

referência (Tabela 25). 

                                                           
597 De acordo com o levantamento da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, elaborado em Junho de 

2015, contemporâneo a esta pesquisa, Equador, Paraguai, Dinamarca, Finlândia, República Checa, Colômbia, 

Venezuela, Grécia, Portugal, Canadá, Chipre, Uruguai, Suécia, Jamaica e Espanha eram países que fixavam 

quantidades iguais ou superiores a 10g de maconha para a caracterização do porte para uso pessoal –uma 

parcela não irrisória de apreensões, portanto, estaria fora do âmbito do tráfico de drogas. Levantamento sobre 

legislação de drogas nas Américas e Europa e análise comparativa de prevalência de uso de drogas. 

14,42%
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Apreensões de maconha
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Tabela 25 

  

 

Embora exista um certo equilíbrio regional, que beira os 50%, é possível afirmar, por 

sobre a margem de erro, que Estados como São Paulo e Minas Gerais registram um número 

superior de pequenas apreensões –aproximadamente 10% acima da média nacional. 

Traduzido em um indicativo de gravidade –como vez por outra se encontra nas sentenças, 

isso significaria dizer que há uma frequência maior em SP e MG de processos menos graves 

em acusações envolvendo apreensão de maconha598. 

 

 

No caso da cocaína em pó, o retrato é similar: 20,42% das apreensões são em quantias 

inferiores a 5g; 35,99g maior que 5g e inferior a 50g e apenas 15,22%, em quantias 

superiores a 500g (tabela 26). 

                                                           
598 Os dados da Pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também não são disformes destes, 

embora com uma classificação mais detalhada (em faixas, até 10g de 10 a 25g, 25,1 a 30g, assim por diante). 

Adaptando a nossa tabela, seria o equivalente a 49,72% das apreensões abaixo de 100g, o que colocaria a região 

metropolitana do RJ entre os Estados de Goiás e Paraná. Relatório final, p. 51. 
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Série 1 57,99% 67,86% 66,67% 62,50% 51,61% 50% 48,72% 45,66% 43,75%
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Tabela 26 

 Em 56,14% dos casos, portanto, há apreensões inferiores a 50g de cocaína. A 

distribuição regional mostra algumas dissonâncias599 (Tabela 27): 

 

Tabela 27 

                                                           
599 Aqui a comparação possível com a pesquisa da Defensoria carioca é com os valores de apreensão iguais ou 

inferiores a 50g equivale a 47,25%, o que deixaria a região metropolitana do Rio encaixada em uma situação 

intermediária nesta tabela. Já a apreensão da faixa mais elevada, acima de 500g, é de 9,98%, muito próxima à 

media nacional aqui apurada (10,87%) 

20,42%

36%

28,37%

10,87%

Apreensões de cocaína

0 < 5g 5 < 50g 50 < 500g >500g

BRASIL MA RS PR MG GO SP PA BA

Apreensões 56,14% 71,41% 66,67% 65,00% 63,16% 60,00% 57,14% 46,15% 34,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Apreensões menores que 50g - cocaína

Apreensões



288 
 

 Deste quadro, o que chama a atenção são apenas os extremos, Bahia e Pará com 

menores volumes de apreensões ínfimas, resultados de apreensões maiores. Em relação ao 

Pará, sugere-se que a frequência do tráfico de pasta-base de cocaína aumente 

consideravelmente o volume das apreensões, o que acaba sendo um diferencial do Estado 

fronteiriço e dificilmente destino final das drogas ilícitas. No caso da Bahia, a curva 

efetivamente é invertida, porque apenas 4,35% dos processos versam sobre apreensões de 

cocaína inferior a 5g e 26,09% versam sobre apreensões acima de 500g. Contam-se para isso 

algumas vultosas apreensões. 

 

 Mais adiante veremos se este indicativo exerce alguma influência sobre o resultado 

das penas, por exemplo. 

 

  Em relação ao crack, por fim, a disposição é ainda menos contundente: 24,40% de 

apreensões inferiores a 5g; 51,39% maiores que 5g e inferiores a 50g e apenas 6,37% das 

apreensões maiores que 500g (Tabela 28)600.  

 

                                                           
600 O volume relativamente baixo de droga apreendido não é fato excepcional na guerra às drogas –mas sua 

marca distintiva. Como aponta Troy Duster, nada difere do panorama norte-americano, já que “entrevistas com 

defensores públicos na área da Baía de São Francisco e em Atlanta revelam que mais da metade de sua carga 

de trabalho é jovem, esmagadoramente de homens negros que são presos por meio de transações de compra 

com apreensão pela polícia de crack ou cocaína avaliados em menos de US$ 75.” Op. cit., p. 265. Em uma 

pesquisa de horizonte totalmente diverso, como o das prisões de courriers estrangeiros que traziam droga para 

o Reino Unido, Penny Green chegou a duas conclusões que se adequam a essa mesma seletividade da repressão: 

a-) o montante da droga transportada, na média, era baixo e levada por pessoas de poucas condições, em sua 

maioria desempregado e em regra sem experiência anterior com drogas; b-) a vigilância, direcionada para a 

seletividade própria da política externa e seus temores, acabou por privilegiar apreensão de drogas menos 

ofensivas (como a maconha) em razão da desproporcional ação em relação aos abordados provenientes de 

países muçulmanos. Conclui: "Os jogadores de nível baixo no comércio de drogas continuam a ocupar a 

atenção dos agentes e ideologias do controle de drogas, apesar de uma retórica pública oficial que demoniza 

os barões". Drug Trafficking and Criminal Police, p. 10. Cabe como uma luva para a realidade das prisões 

de tráfico aqui pesquisadas –tanto pela prisão excessiva e longeva dos pequenos jogadores, como pela ausência 

reiterada dos barões. A repressão aos microtraficantes talvez seja aquela que mais efeitos produz no sistema 

carcerário ao redor do mundo. A par as bem-sucedidas propostas pionerias de regularização do uso e comércio 

das drogas (que não são por motivos de concentração objeto deste trabalho), não há dúvidas na importância de 

conter os exageros da repressão.  Shecaira dá conta no artigo “Uma nova política de drogas é possível” da 

solução encontrada no Equador, que circunda a atividade do Judiciário: “Medida corajosa, em sentido contrário 

a esse pensamento ainda dominante entre as nações, foi a concessão de indulto, em finais de 2008 e início de 

2009 pelo presidente equatoriano, Rafael Correa, aos ‘mulas’ –pessoas que fazem o transporte de pequenas 

quantidades de droga a pedido dos grandes traficantes, que eram vítimas das leis desproporcionais em vigor no 

país.”, in Drogas – Desafios Contemporâneos (SHECAIRA et al, orgs.), p.393.   
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Tabela 28 

  

Seguindo o mesmo referencial, temos aqui um volume ainda maior de apreensões de 

menor quantidade: em 75,69% dos processos, as apreensões são inferiores a 50g, e só 6,37% 

contém apreensões superiores a 500g601.  

 

 

No que respeita à distribuição regional, a única permanência digna de nota é que de 

novo, em São Paulo, o volume de apreensões pequenas é o maior entre os Estados. Na linha 

da gravidade a que já se referiu a propósito do gráfico regional anterior, analisando-se 

                                                           
601 Aqui, a classificação estabelecida na pesquisa da Defensoria carioca não permite a comparação integral, 

pois envolve apreensões até 40g e até 60g (não 50g como nesta). Ainda assim, a proximidade é evidente: 

apreensões menores ou iguais a 5g atingem a 20,89% -em nossa pesquisa, 24,31%. Por outro lado, nas 

apreensões até 40g, o volume é de 68,93% e até 60g, o total de 82,51%. Nesta pesquisa, para apreensões até 

50g, a média nacional encontrada foi de 75,69% sugerindo o mesmo patamar do encontrado no Rio.  

24,30%

51,39%

17,93%

7,14%

Apreensões de crack
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apreensões de droga, arma, balança de precisão e dinheiro, as condutas que levaram aos 

processos em São Paulo são proporcionalmente menos perigosas que no conjunto dos  

demais Estados. Em item posterior, analisamos se isto corresponde a penas menores em SP 

ou, ao revés, estes estes elementos não fazem parte da análise da dimensão das penas.   

 

 

 

   

 

Tabela 29 

  Dos elementos que colhemos até o momento, é possível montar sem grandes 

dificuldades um padrão que se repete com relativa constância nestes processos: réus em regra 

primários, de baixo poder aquisitivo, presos com quantidades não expressivas de droga, 

flagrados por policiais em patrulhamento de rotina ou dirigidos em face de informações que 

receberam. São raras as investigações prévias, exíguos os mandados de busca e apreensão e 

limitados os processos com múltiplos réus, em que a organização criminosa transparece 

relevante. É diminuta, ademais, a apreensão de armas de fogo e são poucos os crimes 

conexos ao tráfico que permeiam as denúncias.  
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O fato de que o micro-tráfico é a regra no cotidiano dos processos não parece ser de 

muita relevância, considerando a forma como o tráfico de drogas, em si, é encarado pelos 

magistrados. A magnitude dos adjetivos e a escalada nas fundamentações (adjetivações e 

generalizações, como dizia Cohen, exagero semântico, descrevia Goode) dão conta de um 

certo descolamento da realidade –em que a desproporção e o alarde que caracterizam o 

pânico moral se condensam.  

 

“O narcotráfico é vero flagelo da humanidade. Semeia terror e morticínio” 

(sentença-129) 

 

“O tráfico de substâncias entorpecentes, o que ocorreu no caso dos autos, sem 

sombra de dúvidas, é uma das condutas mais danosas que existe no seio da 

sociedade moderna” (sentença-717) 

 

 

“Quanto ao tráfico, nefastas são as suas consequências, eis que promove a 

decadência dos valores e princípios que regem o conviver social.” (sentença-116) 

 

 

“(...) inexiste delito mais odioso na acepção comum da palavra do que o tráfico, que 

destrói famílias e transforma o indivíduo em um dependente químico, cujos efeitos 

nocivos são por todos conhecidos; este delito só não é mais repugnante para a 

sociedade do que os cometidos contra a vida...” (sentença-795) 

  

 

“(...) mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta 

cidade” (sentença-574) 

 

 

“(...) coloca em risco a própria existência sadia da humanidade, demonstrando uma 

perversão de caráter intensa e uma periculosidade real, uma vez que o traficante 

vende a morte lenta e intensifica a miséria do ser humano” (sentença-171) 

 

 Por fim, extraímos a mediana das apreensões de droga602, considerando que esta 

forma de quantificação é mais produtiva para um volume expressivo de números e ao mesmo 

tempo uma enorme variação entre eles. Como tanto o volume, quanto a frequências fazem 

diferenças, o resultado acaba sendo mais preciso do que a média aritmética. Como podemos 

ver, em nada destoa das apurações do montante de apreensões por faixas: 

                                                           
602 À guisa de comparação, com o Panorama das Apreensões de Drogas no Estado do Rio e Janeiro as medianas 

orbitaram entre Maconha (43-56g), Cocaína (22-32g) e Crack (10-14g), no período entre 2013 e 2015. Em 

cotejo com a pesquisa dos autos, que não inclui o Estado do Rio de Janeiro, apenas a apreensão de maconha, 

na média nacional, estaria um pouco acima.  
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Tabela 30 

 A maconha e cocaína tem, respectivamente, 57,99% e 56,14% abaixo de 100g e 50g 

pelos resultados das faixas de apreensão. Pela mediana, ambas estão há aproximadamente 

2/3 destes valores limites. Já o crack que, pelas faixas de apreensão, tem 75,69% abaixo de 

50g (portanto, mais longe do limite), apresenta mediana inferior a 1/3 das 50g –o que 

comprova a compatibilidade de ambas as quantificações. 

 Selecionamos a outra ponta, os 20 processos com maiores apreensões de drogas (a 

partir de 10 kg de substâncias entorpecentes), para ter uma ideia se mudam radicalmente os 

pressupostos.  

  São estes: Sentença-746 (3 toneladas de maconha); sentença-133 (500kg de maconha 

+ 2kg de cocaína); sentença-395 (492,80kg de maconha); sentença-419 (250kg de maconha); 

sentença-626 (111kg de maconha); sentença-375 (74kg de maconha); sentença-263 (39,11kg 

de cocaína); sentença-749 (16kg de cocaína + 15kg de crack); sentença-641 (28,7 kg de 

maconha); sentença-625 (26,48kg de maconha); sentença-684 (23,68kg de cocaína); 

sentença-273 (21,03kg de maconha); sentença-510 (21kg de maconha); sentença-045 

(18,5kg de cocaína); sentença-530 (18,31kg de cocaína); sentença-398 (17,5kg de maconha); 

sentença-408 (13,6kg de maconha); sentença-616 (12,02kg de maconha); sentença-443 

(11,82kg de crack); sentença-430 (10 kg de maconha). 

Maconha Cocaína Crack

Mediana 66,1 30,66 13,36
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 Só há uma sensível mudança na questão do policiamento –nas grandes apreensões, 

13 entre 20 foram efetuadas pela Polícia Civil (5 casos pela PM, 2 casos pela PF). E, por 

consequência, maior presença da investigação e da interceptação telefônica de acesso 

policial ao fato (6 entre 20 prisões se originam, previamente, em investigação com escuta -

30%, contra 3,88% da média geral).  

Mas, a despeito de grandes apreensões, aparentemente enfocando crimes de alta 

organização, a maior parte das pessoas apreendidas estavam encarregadas das menores 

tarefas, do transporte ou da guarda; dos 35 réus envolvidos nestes processos (1,75 réu por 

processo), pelo menos 31 são primários, apenas 1 reincidente e nos três casos de absolvição, 

a informação não estava disponível. Apenas em quatro processos foram apreendidas quantias 

em dinheiro (R$ 22.500,00; R$ 3.497,00; R$ 3.600,00 e R$ 1.000,00). Dos 20 processos, 

apenas três resultaram em condenação também do delito de associação para o fim do tráfico 

(15%). Em resumo, ainda quando há investigação e grande apreensão, os presos continuam 

sendo a mão-de-obra fungível, fora do poder de comando. 

 Mesmo sem chegar na análise quantitativa dos dispositivos das sentenças, cabe 

registrar a aparente desconexão entre a dimensão dos fatos e a gravidade com que se lhes 

regularmente apresentam nas sentenças, indicativo de um elemento próprio à caracterização 

do pânico moral: a desproporção. 

 O alarde e a consideração de que a sociedade está em risco são frequentes: 

“O crime cometido pelo acusado é de grande repercussão em nossa sociedade, 

diante da reprovabilidade social, uma vez que o tráfico de drogas, sob qualquer 

forma, não põe em risco somente o usuário que vier a consumi-las, mas a sociedade 

como um todo que fica à mercê dos desatinos daqueles que estão sob sua influência 

maléfica...” (sentença-098) 

  

“As consequências são graves, na medida em que a sociedade vive em estado de 

alerta para proteger os seus filhos dos malefícios da droga” (sentença-545) 

 

“O crack é de altíssima nocividade e vem abalando os alicerces da família 

mineira...” (sentença-718) 

 

“(...) é um crime que traz em si um rastro vigoroso de devastação...” (sentença-673) 

 

 A consideração do tráfico como ponta do iceberg, que provoca e abriga grande parte 

da criminalidade violenta, faz com que cada processo seja decidido sob a ótica do desastre 

iminente e de situações insustentáveis, tal como o modelo de Stanley Cohen, requisitando 

providências fortes e imediatas: 
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“(...) em razão do fato de que tráfico ilícito de entorpecentes nesta região vem se 

tornando uma verdadeira epidemia” (sentença 714) 

“(...) caracterizando-se este como um dos maiores problemas da atualidade, que 

deve ser combatido com rigor” (sentença-473) 

“(...) cuja psicodinâmica destrói, corrói e aniquila o ser humano, a família e toda a 

sociedade” (sentença-509) 

“O tráfico dilacera a sociedade e não ofende apenas uma pessoa determinada. Na 

realidade ofende uma cidade inteira.” (sentença-212) 

 O fato de ser o tráfico de drogas um crime sem vítimas não torna a situação menos 

contundente. Os dois lados da dinâmica de perigo são associados como vítimas indiretas. 

  De um lado, a família que se destroça: 

“As consequências do delito são nefastas para a sociedade, pois de grande 

potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias...” (sentença-094) 

 

“(...) cada vez mais traficantes difundem a mercancia de entorpecentes, causando 

mal à saúde de jovens, adolescentes e adultos. E, ainda, um desequilíbrio e 

desespero nas famílias” (sentença-549) 

  

“(...) com sua conduta criminosa e perniciosa conduz-se como vírus, minando toda 

força laborativa do cidadão. Ademais, nefasta, já que sua conduta está a 

enfraquecer a melhor matéria prima desse país, qual seja o jovem” (sentença-783) 

 

“(...) o tráfico é uma doença social que através do fornecimento e distribuição de 

substância entorpecente, contribui diretamente para a desestruturação da família e, 

em consequência, da própria sociedade” (sentença-798) 

  

“(...) atividade que acarreta profundo malefício para toda a sociedade, pois 

desagrega e desestrutura famílias inteiras...”(sentença-139) 

 

“(...) a disseminação da droga destrói lares e corrompe a juventude” (sentença-513) 

 

De outro lado, o tráfico que organiza e vitamina a criminalidade: 

“(...) o uso de tóxicos é um dos fatores principais de degradação social e de 

insegurança coletiva, já que é sob o efeito de tóxicos que se pratica grande parte 

dos demais crimes hediondos...” (sentença-446) 

“(...) o tráfico ilícito de drogas desencadeia uma série de outros crimes, que advém 

não só da disputa entre gangues, de sua compra, venda, pontos de venda e afins, 

mas principalmente de mortes ocasionadas pelas divergências entre elas, gerando 

um caos na sociedade, medo e insegurança por parte da população” (sentença-728) 

“Pode-se dizer, com segurança, que, indiretamente, fomenta a esmagadora maior 

parte dos delitos hoje praticados contra o patrimônio” (sentença-469) 

“(...) o tráfico de drogas é fator de difusão de outros crimes, como o contrabando 

de armas, estupros, assaltos, homicídios....”(sentença-573) 
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“(...) colabora na destruição de vidas e destinos daqueles que se envolvem com 

drogas, sendo notória a estatística de que o tráfico de entorpecentes encontra-se no 

topo da cadeia de crimes graves, normalmente sendo corolário de delitos contra o 

patrimônio e contra a vida, o que evidencia a gravidade de suas ações.” (sentença-

402) 

  Repete-se aqui a citação de Hall acerca da escalada do pânico moral, por intermédio 

dos mecanismos da convergência e dos limites: 

“Em nosso uso, a "convergência" ocorre quando duas ou mais atividades estão 

ligadas no processo de significação, de modo a implícita ou explicitamente traçar 

paralelos entre elas. Assim, a imagem do vandalismo estudantil liga o protesto 

estudantil ao problema separado do "hooliganismo" - cujas características 

estereotipadas já fazem parte do conhecimento socialmente disponível. (...) Outra 

forma conectada de convergência é iluminar toda uma série de problemas sociais e 

falar deles como uma "parte de um problema subjacente mais profundo" - a ponta 

do iceberg, especialmente quando tal efeito de conexão é amplificado, não nos 

eventos reais descritos, mas em seu potencial de ameaça para a sociedade.”603 

 Ou seja, o tráfico de drogas não seria apenas ameaçador pelo que ele representa, mas 

por suas conexões, como a porta de entrada de uma macro-criminalidade604. O que se 

propaga, enfim, é que o tráfico de certa forma condensa quase todos os grandes medos em 

uma só figura, a partir do princípio de que quase todos os danos estão a ele vinculados. 

Inclusive, os atos daqueles que, tendo tido a necessidade da droga “criada” pelos  traficantes 

(como se não houvesse outros motivos que despertasse carências, angústias ou tédio), mas 

sem a suficiente provisão de recursos para satisfazê-la, provocam toda sorte de crimes 

patrimoniais –a situação do pequeno traficante é, por esta razão, muitas vezes, tida como 

uma agravante e não uma causa de mitigação de pena. 

“Não se pode deixar de destacar que o crime de tráfico de drogas é delito 

gravíssimo, uma vez que fomenta a prática de diversos outros crimes para sustentar 

o vício, os quais, por sua vez, são o combustível do tráfico” (sentença-706) 

“(...) sendo responsável pelo crescente aumento da criminalidade, especialmente a 

ocorrência de delitos contra o patrimônio executado por usuários e dependentes 

que, sem dinheiro, acabam se debandando para o mundo da criminalidade como 

forma de saciar o vício” (sentença-714) 

                                                           
603 Idem, p. 220. 
604 Todavia, como assinala Carl Hart:“Mas 39% dos homicídios em Nova York naquele ano envolviam tráfico 

de drogas, na maioria dos casos, a venda de crack. Mas esses assassinatos resultaram, basicamente, de 

disputas de território ou de assaltos de traficantes por outros traficantes. Em outras palavras, tinham tanta 

‘ligação com o crack’ quanto os tiroteios entre gângsteres durante a Lei Seca se ‘relacionavam com o 

álcool’.”Op. cit, l. 1666. Neste sentido, um texto já clássico de Maria Lúcia Karam para quem a violência deste 

meio não é fruto das drogas, mas, sobretudo, do proibicionismo: (...) é o processo de criminalização que, 

produzindo a ilegalidade do mercado de bens e serviços de grande demanda (como as drogas ilícitas ou o 

jogo), igualmente produz a inserção neste mercado de organizações criminosas, simultaneamente trazendo a 

violência e a corrupção como subprodutos necessários das atividades econômicas assim desenvolvidas”. “A 

esquerda punitiva”, in Discursos Sediciosos, vol. 1 (1º sem. 1996), p. 85. 
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Desta forma, se já não bastassem as vítimas da ganância –os jovens cujas forças se 

dilaceram no vício, as vítimas a seu redor –as famílias que se desintegram em face disto, 

existem também as vítimas dos crimes patrimoniais, que servem à sustentação do vício.   

  Ou, como ainda conclui o prolator da sentença-740, expandindo os limites lógicos da 

convergência: 

“(...) a maior parte das infrações a outros tipos penais está diretamente relacionada 

com a venda e consumo de drogas. Os furtos são, em sua esmagadora maioria, 

praticados por dependentes químicos em busca do numerário para sustentar o vício; 

as agressões no âmbito doméstico são praticadas, via de regra, após o consumo de 

entorpecentes; grande número de acidentes de trânsito são ocasionados após o uso 

das substâncias ilícitas; infrações à lei 11343/06 são, certamente, o câncer da 

sociedade atual, atingindo de forma direta e fulminante a organização do Estado e 

da família em todas as artérias possíveis e imagináveis; não há uma só ramificação 

do seio social que não seja afetada negativamente pelo tráfico de drogas.”g.n.  

 Goode diria, então, que está presente outra acepção da desproporção, o desprezo em 

relação a causas tão ou mais relevantes para a criação do perigo, no caso, seja para violência 

doméstica, seja para acidentes de trânsito, a absoluta ausência da influência do álcool, droga 

lícita, neste exercício de argumentação.  

 A construção do folk devil também é criteriosa. Sua principal arma, como já havia 

ensinado Cohen, é a generalização –adjetivos que se aplicam a todos dispensam prova a cada 

um. É com a construção do folk devil, enfim, que a supressão dos direitos, o endurecimento 

penal se justifica: quem se põe contra a sociedade, como pode ser por ela abrigada? 

“Era-lhe exigível que se conduzisse de maneira diversa, pois não estava em situação 

que o colocasse na contingência inevitável de praticar o crime [trata-se de réu 

defendido pela Defensoria Pública, considerado pobre para fixação de multa no 

menor patamar]; ao contrário, deveria ter procurado ocupação lícita e manter-se 

sem impor o flagelo das drogas às pessoas, subvertendo, com isso, a ordem social e 

semeando a intranquilidade, além de dizimar vidas.” (sentença-731) 

“(...) o traficante, movido por interesse puramente econômico, explora não apenas 

um vício, mas a degradação do ser humano da família e de toda a sociedade.” 

(sentença-243) 

“E o traficante, de grande ou pequeno porte, é um dos responsáveis diretos pela 

onda de violência que assola o país, causando intranquilidade social, sendo 

insuficiente a pena substitutiva para a repressão e prevenção de tal delito, que é de 

fácil execução fácil e vilipendia muito a ordem pública.” (sentença-326) 

“É, pois, forçoso concluir ser ele pessoa de conduta social extremamente 

reprovável, envolvido com a mercancia ilícita, almejando, precipuamente, o lucro 

fácil no comércio ilícito de entorpecente dessa espécie.” (sentença-311) 

 Enfim: 



297 
 

“Traficantes de entorpecentes são pessoas perigosas e há necessidade de sua 

retirada do seio social, ainda que por certo período.” (sentença-289) 

 A localização de espaço e tempo é, por fim, outro dos elementos perceptíveis dos 

reflexos do pânico moral, em especial a lógica do crescimento da violência, das 

transformações do mundo, da inocência perdida das pequenas cidades, tudo a indicar os 

efeitos drásticos das mudanças sociais aliado à urgência das providências –dois elementos 

centrais da genealogia do pânico moral, consoante abordagem de Stanley Cohen: 

“Não se trata mais de crime que no passado era praticado de forma individual. 

Atualmente, tanto o pequeno traficante, quanto o grande, fazem parte de um grande 

organismo, uma verdadeira indústria, e a retirada dos traficantes das ruas é um dos 

meios de combate ao crescimento desta indústria.” (sentença-328) 

“Não é descabível afirmar que a droga tem sido um dos grandes males deste país 

nos tempos hodiernos e o seu uso já configura uma epidemia.” (sentença-608) 

“O esgarçamento do tecido social que o consumo de drogas está produzindo em 

nosso país é de tal monta que o problema já é rotulado como questão de saúde 

pública, e esta merece consideração de governantes, como nunca se verificou 

ocorrer” (sentença-131) 

“(...) chegando ao ponto de atualmente ser um dos maiores problemas de saúde 

pública a ser enfrentado pelo Brasil” (sentença-592) 

“Na sociedade moderna, mesmo aquelas cidades outrora tranquilas e pacatas, em 

interiores distantes dos grandes centros urbanos, perderam a tranquilidade e hoje 

convivem com o maior e mais devastador dos cânceres sociais, que são a 

comercialização e o uso de drogas....” (sentença-674) 

 E como não podia faltar, no cômputo do senso comum ou no elemento integrante do 

pânico moral o relato de que: 

“A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em 

especial, da prática de crimes como o deste jaez, cujos agentes não se privam em 

aliciar jovens em nossas comunidades causando transtornos irreparáveis em todos 

os cidadãos de bem” (sentença-122) 

  Afinal de contas, não se trata de uma ameaça restrita ou localizada, dirigida a uma 

cidade ou país. Ao revés, e isso é relevante para a noção de universalização que impõe um 

risco à toda a sociedade (um vírus que se espalha, no dizer de Cohen): 

“O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à 

humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais 

e culturais de todos os Estados e sociedades” g.n. (sentença-538) 

O impacto do pânico moral é evidente. Até as expressões empregadas não divergem 

muito daquelas encontradas no auge do crack scare narrado por Reinarman e Levine no final 

da década de 1980, nos Estados Unidos: praga que está devorado o tecido social da 
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América605. Em 1989, narram os autores mais de 60% dos norte-americanos apontava as 

drogas como o maior perigo a ser enfrentado pela sociedade, enquanto quatro anos antes, o 

tema não ultrapassava 1% e um ano depois já baixara para 10% na mesma pesquisa606. 

De outro lado, como já havia sido captado pela pesquisa de Romanini e Roso (item 

3.6.1.), pela análise de reportagens e entrevistas na imprensa gaúcha sobre drogas, o tom 

emocional estava, curiosamente, muito mais identificado no discurso de especialistas, como 

médicos e advogados. Como vimos na pesquisa, a ênfase no sensacionalismo também 

percorre largamente o discurso judicial. 

No próximo item, vamos nos debruçar sobre as provas para aquilatar se, diante da 

forma majestosa com que os juízes encaram os perigos do tráfico de drogas, a instrução 

também está recoberta com o mesmo interesse, cuidado e prudência. O tráfico de drogas 

ilícitas vem representando uma tal proporção no crescimento do encarceramento que se faz 

necessária compreender os mecanismos pelos quais a averiguação das condutas se realiza. 

 

 

5.9-) As provas 

 

  

 Tradicionalmente, a estrutura do processo penal sempre foi a de dar maiores 

formalidades e oportunidades de defesa de acordo com a gravidade da infração e, assim, a 

pena a ser aplicada. Como existiu o um procedimento chamado de judicialiforme –instaurado 

pela autoridade policial- para delitos de menor gravidade (crimes apenas com detenção), 

tínhamos o procedimento sumário, com debates e julgamento ao final da oitiva de 

testemunhas e o procedimento ordinário (crimes apenados com reclusão), que estabelecia 

não só audiências diferentes para testemunhas de acusação e defesa como uma fase de 

diligências após o encerramento da instrução. Para o homicídio, um duplo procedimento, 

ordinário com o juiz singular e outro especial, em plenário. 

                                                           
605 Op. cit, p. 21. 
606 Idem, p. 24. 
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De certa forma, foi a ansiedade com os julgamentos dos processos da Lei 

AntiTóxicos que alterou essa dinâmica de maior cuidado com os crimes mais graves, ao 

prever, já na Lei 6.368/76, a audiência una e a realização de debates ao término, 

independente de se tratar de porte de entorpecentes para uso pessoal (apenado então com 

detenção) ou tráfico de entorpecentes (apenado com reclusão). A pressa passou a ser mais 

importante do que a prudência na colheita da prova.  

Com a vigência da Lei 11.719/18, todos os crimes, de procedimento ordinário ou 

sumário, passaram a ter, de modo uniforme, audiências unas de instrução e de julgamento. 

O pequeno diferencial passou a se limitar ao rol de testemunhas, mais amplo para os crimes 

mais graves (apenados com reclusão), preservando esta disparidade mais no veio simbólico. 

O que vamos perceber com a pesquisa das sentenças é que, de fato, não existe 

nenhuma relação entre a propalada gravidade do fato, a relevante intensidade das penas e 

um processo penal cercado de maiores cuidados. Talvez em nenhum outro tipo penal, a 

colheita de prova seja tão modesta quanto no tráfico de drogas. A marca central, como 

veremos, é a importância suprema dos relatos das testemunhas policiais, as quais se 

concentram praticamente todo o repositório das provas obtidas em juízo –ademais da 

importação dos elementos do inquérito que, grosso modo, também se restringem aos 

policiais. 

O crime pode ser grave, a pena pode ser alta. Ainda assim a prova não abunda e a 

concretização de um efetivo contraditório tem uma série de percalços. É o que veremos nesse 

item da pesquisa dedicado à prova. 

Em termos de perícias, pouco há nos autos além do exame químico-toxicológico que 

é obrigatório para a comprovação da materialidade. E mesmo assim, vem dispensado em 

certos casos: 

“(...) Laudo de exame definitivo da substância entorpecente apreendida não foi 

juntado aos autos. Porém, no meu entender, não há nenhuma dúvida acerca da 

materialidade delitiva ou da natureza da droga apreendida. Assim, verifica-se que 

a materialidade do crime emerge clara e induvidosa do interior dos autos, 

sobejamente demonstrada por outros meios probatórios, tais como: auto de prisão 

em flagrante; laudo de constatação feito por perito e termo de exibição e 

apreensão.” (sentença-547) 

“(...) conquanto não se tenha logrado êxito na apreensão de substâncias 

entorpecentes em poder dos acusados, foi produzido substancial conjunto de provas 

que, indubitavelmente consubstancia corpo de delito indireto apto a ensejar o 

decreto condenatório” (sentença-646) 



300 
 

“Relativamente à autoria, no presente caso, em que pese não tenha sido apreendida 

qualquer quantidade de entorpecente na posse direta do acusado, considerando as 

demais provas acostadas no caderno processual, tal fato não impede a prolação de 

édito condenatório. Trata-se do reconhecimento da chamada materialidade 

indireta, podendo ser comprovada pela prova testemunhal ou outros meios lícitos 

de prova.” (sentença-483) 

As sentenças não relatam exames periciais nos instrumentos apreendidos, embora 

balanças de precisão sejam brevemente descritas em certos autos de apreensão. As armas 

devem ser periciadas, em especial para viabilizar o julgamento dos crimes conexos, de cujas 

fundamentações não tratamos na pesquisa. Outros elementos de prova, a teor dos relatos 

indicados na sentença, não foram submetidos a perícia, em regra –cadernos por exemplo, 

suspeitos de terem sido usados na contabilidade do comércio ilícito. Não há registro de 

perícias grafotécnicas para apurar a autoria, em que pese a ausência de outros dados 

indicadores dos fatos. 

 Com a edição de lei 11.719/08, que reformou significativamente a instrução no 

processo penal, pairou a dúvida quanto à aplicabilidade às leis especiais. Há duas posições: 

a-) não se aplicam os novos dispositivos, quando há lei especial regendo o processo (como 

no caso da Lei de Drogas); b-) aplicam-se os dispositivos que representarem ampliação no 

âmbito de defesa.  

  No caso específico, a ordem de interrogatório e oitivas das testemunhas. A 

preferência dos juízes tem sido a de seguir as alterações, fazendo o interrogatório do réu ao 

final da oitiva das testemunhas: 67,63% -contra 24,88% de réus interrogados antes da oitiva 

(em 8% dos processos, a informação não estava disponível).  

  Por fim, também não há um grau significativo de confissões em juízo, que 

tradicionalmente diminui a importância de um quadro mais robusto de prova. Apenas em 

13,52% dos casos, os réus admitem a prática do comércio ilícito607.  

  Em 54% dos casos, negam a autoria e em 27,62%, apenas admitem o porte para uso 

pessoal. O remanescente, 4,86%, ou é revel ou exerceu o constitucional direito ao silêncio 

(Tabela 31). O percentual baixo de revelia é compatível com outra característica dos 

processos de tráfico: alto índice de prisão provisória. 

                                                           
607 No caso da pesquisa da Defensoria do RJ, o grau de confissão apurado é bem próximo: 14,84%. 
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Tabela 31 

 A instrução é composta, fundamentalmente, da oitiva de testemunhas. Em média, a 

acusação ouviu 2,42 testemunhas por processo; a defesa não chegou a uma (0,97): 

 

Tabela 32 

5.9.1-) O testemunho policial 

   

  Das testemunhas arroladas pela acusação 90,46% são provenientes das forças de 

segurança, sendo 58,17% de Policiais Militares, 22,12% de policiais civis, 5,21% de 

policiais (militares ou civis, não discriminados), 1,86% de guardas metropolitanos e 1,55% 

de agentes penitenciários e o mesmo tanto de policiais federais (Tabela 33). Os policiais 

militares são, assim, mais de 50% do conjunto geral das testemunhas, o que acaba por limitar 

a amplitude da discussão, pois, a bem da verdade, as informações constantes dos autos que 

deram ensejo ao recebimento da denúncia foram prestadas, em sua expressiva maioria, pelos 

mesmos policiais que monopolizam a cadeira da testemunha.  
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 Não é de se estranhar, portanto, que a discussão sobre a viabilidade do testemunho

 

Tabela 33 

  

policial seja um dos pontos centrais da fundamentação das decisões. Não por outra razão, 

ainda, é a questão mais presente entre aquelas referências jurisprudenciais –acórdãos sobre 

o tema são mencionados em 581 sentenças, ou seja, em 72,63% do conjunto das decisões, 

representando ainda 35,19% do total de referências de todas as decisões (a segunda questão 

mais citada é a suficiência da apreensão ou a desnecessidade de prova de atos de mercancia, 

com pouco mais de 10%). A maioria esmagadora das decisões608 conclui pela possibilidade 

de acatar o depoimento policial como prova ou mesmo que a prova se limite a ele e, ademais, 

afiançam, com alguns níveis ligeiramente distintos, a credibilidade que merecem.  

  Não se sabe se eventual suspeição foi arguida formalmente em algum momento pelas 

defesas, considerando que os relatórios apresentam apenas resumidamente as teses dos 

defensores; mas é fato que, tratando-se do principal ponto de apoio das decisões 

condenatórias, a credibilidade do testemunho policial acaba sendo, na sentença, a questão 

factual mais importante.  

 O desbalanceamento entre prova de acusação e prova de defesa é o ponto que se parte 

para a análise dos padrões de julgamento. 

 De início, deve-se observar que: a-) não há testemunhas de defesa em todos os 

processos; b-) em muitos deles, testemunhas dizem respeito apenas a fatos laterais (como os 

                                                           
608 As exceções serão objeto de um item a parte (5.20). 

58,17%22,12%

5,21%

1,86%

1,55%

1,55%

11,09%

Testemunhas de acusação

Policial Militar P. Civil "Polícia" GCM PF A. Penitenciário



303 
 

antecedentes). Todavia, dois pontos são essenciais para a análise do equilíbrio de prova, 

premissa da aceitação do princípio da presunção de inocência: a-) enquanto os testemunhos 

dos policiais representam a consagração da credibilidade e estão sempre em consonância 

com os demais elementos colhidos nos autos (por eles mesmo, como veremos); b-) a prova 

de defesa é palco de dúvidas, incredibilidade, inconsistências e está sempre isolada (ainda 

que não numericamente). Em muitos casos, ou não existe ou é solenemente desprezada na 

sentença. 

 Há vários níveis de aceitação do testemunho policial. O mais extremado é o que lhe 

confere fé pública, ou alguma outra forma que se lhes atribui uma distinta presunção de 

veracidade, ou uma especial eficácia probatória, pelo fato de serem servidores públicos: 

“(...) as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega 

provar o contrário...” (sentença-275) 

 

“(...) as declarações dos agentes estatais, a princípio, os testemunhos de policiais 

revestem-se de credibilidade por ostentarem presunção de veracidade...” (sentença-

568) 

 

“(...) o depoimento judicial de policiais que participaram das investigações e da 

prisão em flagrante, quando prestados sob o compromisso legal, gozam de 

presunção iuris tantum.” (sentença-400) 

 

“(...) deve-se levar em conta a fé pública da autoridade policial e seu desinteresse 

no deslinde da causa –a não ser o combate ao crime” (sentença-368) 

 

“(...) policiais, funcionários públicos, cujos atos gozam de presunção juris tantum 

de veracidade.”(sentença-099) 

 

“Como sabido, o policial –agente que passou pelo crivo do exame de sua condição 

pessoal para ingresso no serviço público- goza de presunção de idoneidade moral, 

sendo, pois, suas declarações desejáveis no processo, salvo se prova em contrário 

houver da lisura de sua versão.” (sentença-117) 

 

“Ademais, a palavra dos policiais goza de especial eficácia probatória...” 

(sentença-324) 

 

“Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor 

da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever...” (sentença-301) 

 

 Também a distinção por serem uma espécie de servidores públicos diretamente ligada 

ao cumprimento das normas, os agentes da lei: 

“(...) o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e 

combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras 

têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção...” 

(sentença-033) 
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“Não havendo como desacreditar o depoimento dos policiais militares, servidores 

públicos, que salvo prova em contrário exercem suas atividades laborais 

combatendo a criminalidade a serviço da sociedade.”(sentença-071) 

 

 Nessa mesma linha, mas com o raciocínio ao reverso: seria um contrassenso que justo 

os policiais, escalados para a missão de reprimir o crime, fossem impedidos de testemunhar 

sobre as prisões que, nesta qualidade, efetuaram: 

 

“Aliás, contrassenso seria o Estado credenciar pessoas para a repressão ou 

investigação dos crimes, e depois, sem motivo justificado, lhges negar crédito 

quando cumprem as suas funções.” (sentença-006) 

 

“Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção 

e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o 

Estado-juiz, dão conta de suas atividades.”(sentença-009) 

 

“Seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente  manter 

a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.” 

(sentença-057) 

 

“De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a  

ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente 

quando a cumpre a contento.” (sentença-004) 

 

“(...)seria incorreto credenciarem-se agentes para exercer serviço público de  

repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e, ao depois, negar-lhes 

crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções.” 

(sentença-058) 

 

“(...) não faz sentido o Estado credenciar agentes policiais e criar uma instituição 

destinada à repressão do crime e garantia da segurança pública do Estado e do 

cidadão, e contraditoriamente negar-lhes credibilidade quando, em juízo, dão conta 

de suas atividades precípuas.”(sentença-114) 

 

“(...) se o Estado confere aos seus agentes a atribuição de prevenir e combater a 

criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, 

retirar-lhes a boa-fé das informações acerca da autoria do crime e congêneres, 

notadamente os de alta reprovação....” (sentença-706) 

 

  Há, todavia, duas grandes perversões na apreciação da prova testemunhal, com essas 

premissas.  

  A presunção de legitimidade dos atos da administração, que é matéria típica de direito 

administrativo, não se comunica a um ato personalíssimo como é o de testemunhar. 

 A presunção da licitude repousa nos atos administrativos típicos, não em todos os 

atos dos agentes administrativos. Sua premissa está lastreada no bem comum que tem como 
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norma a administração –quando ela é processada, a bem dizer, todos o são. Mas esta 

presunção para a administração não alcança o administrador pessoalmente para eximi-lo de 

qualquer responsabilidade administrativa. Tampouco se espraia para o processo penal, em 

que o agente é testemunha e, tal como as demais, sujeito às restrições (impedimento e 

suspeição), às obrigações (compromisso e veracidade) e às responsabilidades por eventuais 

desvios (falso testemunho). 

 Como ensina Marçal Justen, a presunção de legitimidade é justificada como 

instrumento necessário à satisfação dos deveres inerentes à função administrativa:  

“Não seria possível ao Estado cumprir suas funções administrativas se lhe fosse 

reservada situação jurídica idêntica àquela dos particulares. Se não houvesse a 

presunção de legitimidade do ato administrativo, o Estado teria de recorrer ao 

Poder Judiciário para obter provimento jurisdicional comprovando a legitimidade 

de seus atos, e somente assim poderia vincular os terceiros.”609  

 E é exatamente esta situação que ocorre no âmbito processual penal. O Estado, 

representado pelo Ministério Público, a quem delega a legitimidade ativa da ação penal 

pública, deve mesmo ingressar no Judiciário para poder vincular a outros. Só na esfera 

administrativa é que não precisa fazê-lo. E quando o faz, na esfera penal ainda com mais 

clareza, não carrega presunção de legitimidade: deve comprovar todos os atos realizados. 

Não por outra razão, são exigidas inúmeras formalidades de seus atos: quanto ao auto de 

lavratura da prisão em flagrante, tanto quanto na sua oitiva, nas pessoas autorizadas a fazê-

lo, na expedição da nota de culpa, enfim, de modo a comprovar desde o início a estrita 

regularidade. Nenhum deles será tido por legítimo, sem essa comprovação. 

Por óbvio, a situação não se altera quando se trata da testemunha policial. Presumir 

que ela diga a verdade porque é servidor público, e, portanto, tem fé pública, ou porque é 

agente policial, e, assim, trabalha sempre em prol da segurança pública, resulta em tornar 

inócua a presunção de inocência, esta sim com estatura constitucional, além de esvaziar o 

próprio sentido da jurisdição. 

E aqui cabe o segundo ponto de crítica, pois não é possível considerar que, tendo sido 

recrutados para a repressão pelo Estado, devam ser os policiais, necessariamente, confiáveis 

ao juiz como meios de prova. O raciocínio que engloba tudo como Estado obscurece as 

particularidades inerentes à própria jurisdição, entre elas, o exercício de limitações ao poder 

punitivo. Não cabe ao Estado-Juiz pagar a confiança que deposita o Estado-Administração; 

                                                           
609Curso de Direito Administrativo, p. 395. 
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a premissa da independência, inerente a toda atividade jurisdicional, implica em que todos, 

inclusive o Estado, estejam sujeitos à julgamento, e assim também, e principalmente, os seus 

agentes. 

 Ao revés, para preservar a presunção de inocência, a atitude louvável do juiz criminal 

seria a de duvidar das acusações até que elas sejam provadas –o tanto quanto baste para os 

juízos provisórios, como a aplicação de medida cautelar e a admissibilidade da acusação, 

quanto nos juízos de mérito.  

 Mas o que se revela nas decisões é muito mais do que uma aceitação crítica dos 

relatos trazidos pelas testemunhas: trata-se de uma credibilidade especial pelo poder com o 

qual a testemunha está investida. 

“As pessoas de vida pregressa ilibada ordinariamente falam a verdade e foi para 

elas que a filosofia criou a parêmia: ‘a verdade é mais frequente na boca dos homens 

que a mentira.” (sentença-040). 

  

“Não se deve colocar em dúvida esses depoimentos, posto advindos de  agentes  

públicos designados para a prevenção e a repressão da prática criminosa existente 

em nossa sociedade. À luz da dignidade e da importância da função que exercem, a 

priori dizem a verdade.” (sentença-041) 

 

“Ressalte-se que as informações prestadas pelos policiais devem ser dotadas de 

especial credibilidade....” (sentença-049) 

 

     “Assim, prevalece a versão policial, eis que imparcial.” (sentença-002) 

 As tentativas de tratá-los como testemunhas normais, portanto sujeita como todas as 

outras, às regras de suspeição e impedimento não se concretiza. 

 Assim, ainda que o juiz inicie sua fundamentação no tema com: 

“(...) aos seus depoimentos devem ser dados o mesmo valor que se atribui aqueles  

prestados por qualquer testemunha. Não é o fato da testemunha ser policial motivo 

de presunção de inidoneidade....” 

 Sempre recai na qualificação do próprio agente: 

“Muito pelo contrário, os policiais são servidores públicos sobre os quais deve  

pairar a presunção de lisura no exercício das funções que lhes são atribuídas.” 

(sentença-774) 

 Assim: 

“E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais  militares 

que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo 

valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em 
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consideração, eis que agente público, presta compromisso legal de dizer a verdade 

e é possuidor de fé pública.” (sentença-154)  

Desprezando a possibilidade de que os policiais poderiam estar interessados, como 

testemunhas, na legitimação de suas próprias condutas, um dos pontos essenciais para a 

valorização do depoimento é justamente a incompreensão dos motivos que os levassem a 

mentir.  

“(...) porque não se imagina que, sendo os policiais pessoas sérias e idôneas, e sem 

qualquer animosidade específica contra o acusado –a quem os policiais não 

conheciam-  iriam a juízo mentir, acusando inocentes...” (sentença-376) 

“Demais disso, ao contrário do alegado pela defesa, não é crível que os policiais, 

adrede conluiados fossem urdir sórdida e falsa incriminação, a título de prejudicar, 

gratuitamente, o réu, se, de fato, fosse esse inocente, até porque não o conheciam 

anteriormente, conforme afirmado pelo próprio réu e pelos policiais.” (sentença-

005) 

 

“Por que razão, aliás, dois servidores públicos iriam à polícia e depois viriam em 

juízo, afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que pouco conheciam, 

correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente 

pela falsa acusação?” (sentença-297) 

“De mais a mais, não restou evidenciado qualquer motivo concreto, tal como 

inimizade ou parentesco, que justificasse uma incriminação injusta por parte dos 

policiais...” (sentença-369) 

“No que tange à autoria, em juízo, a ré negou a acusação, mas não soube esclarecer 

qual seria o motivo de uma eventual trama policial para incriminá-la” (sentença-

304) 

“(...) principalmente pelo fato de o réu nunca ter visto os policiais que o prenderam 

anteriormente, não seria plausível se pensar em policiais investidos pelo Estado, 

sem motivo algum, prendessem uma pessoa que sequer viram na vida.” (sentença-

183) 

“(...) a palavra dos policiais deve ter relevo e destaque, principalmente porque não 

se vê motivo plausível para concluir que as testemunhas estavam intencionadas em  

prejudicá-lo e resolveram escolhê-lo como ‘bode expiatório’...” (sentença-121) 

  A inidoneidade do policial parece ser um objeto absolutamente desconhecido, quase 

exótico, que só se justificaria aos crédulos de uma teoria da conspiração:610 

“(...)não é crível que pessoas idôneas, que foram advertidas e compromissadas,  

imputem delito a outrem, que sabem inocente.”g.n. (sentença-055) 

                                                           
610 Com Valois: “O mito de que policiais não mentem e são presumivelmente idôneos por exercerem função 

pública de relevante interesse social tem sido desfeito pela realidade, pelo clima hostil da guerra às drogas e 

do pânico moral desta derivado”. Até porque, como lembra o autor, “A situação verdadeiramente de guerra 

tem levado as autoridades públicas a estabelecerem como critério de produtividade policial o número de 

prisões”. “O dieito à prova...”, p. 114/5. No mesmo sentido, as entrevistas de Gorete Marques, nas quais 

“policiais civis e militares mencionaram a existência de uma política de metas, que tem como principal 

indicador a prisão. Há uma certa orientação, baseada na lógica de uma produtividade policial, de que 

determinadas metas precisam ser cumpridas”. Op. cit, p. 120. 
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“(...)Aliás, para isso seria necessário crer que os policiais fossem psicopatas que 

saem perseguindo para forjar acusações falsas contra quaisquer pessoas que já 

tenham passagem criminal anterior.”g.n. (sentença-008) 

 

“Tal conclusão importaria em admitir que, contra o acusado formou-se, na Polícia 

Civil uma verdadeira conspiração visando a ofender seus direitos 

fundamentais...”g.n. (sentença-040) 

 

“Policiais Militares não perambulam pelas ruas da cidade, imputando crimes a 

inocentes, por mero capricho.”g.n. (sentença-013) 

 

“Ademais, não há sequer sugestão de que tivesse [policial militar] a mínima 

pretensão de incriminar o réu injustamente, mormente diante do notório risco de 

eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação 

caluniosa.”(sentença-019) 

 

“Pouco crível, também, que policiais acusem pessoas inocentes de trafico por mera 

diversão pessoal, sendo que nem ao menos conheciam estes indivíduos.”g.n. 

(sentença-032). 

 

“(...) teríamos de crer que os agentes públicos trafegam e realizam seu trabalho 

levando consigo quilos de drogas, já devidamente embaladas para venda, além de 

muito dinheiro e armas, com a única intenção de incriminar terceiros 

aleatoriamente.” g.n.(sentença-063) 

 

“Nâo é, portanto, minimamente sensato crer que os policiais, já tão assoberbados 

de tarefas e de ocorrências reais, passassem seu tempo a forjar flagrantes para 

prejudicar desconhecidos, incorrendo com isso na prática de graves delitos, sem 

qualquer razão aparente.”g.n. (sentença-263) 

 

A sentença-769 esclarece um dos pontos, ainda que a questão tenha sido utilizada 

mais para reforçar a idoneidade dos policiais: 

“O juízo não desconhece que a cúpula do governo do Estado num ato de desvario, 

prometeu pontos para ascensão na carreira e menções honrosas para os policiais 

que estouram bocas de fumo, realizam apreensões de tóxicos e derrubam esquemas 

de tráfico de entorpecentes. Quanto mais trabalharem, quanto mais prenderem 

criminosos, melhor serão recompensados. Como um dos consectários dessa política 

que visivelmente estimula a corrupção –embora não seja essa a intenção do 

Executivo- a sociedade agora questiona a lisura do trabalho da polícia. Afinal, de 

que lado eles estão? Do lado do carreirismo, cancro do serviço público ou do 

compromisso fidedigno com a segurança da população? (...) Não fosse a 

desconfiança geral que paira sobre a força policial, aos depoimentos que prestam 

em audiência seria conferida, com maior tranquilidade, a credibilidade necessária 

para, com base neles, condenar ou absolver.” (sentença-769) 

A desconexão com a realidade, contudo, consiste em que, se de um lado a sociedade, 

de fato, questiona a lisura do trabalho da polícia (as pesquisas indicadas no capítulo 

precedente não deixam muito margem à dúvida), aos depoimentos que prestam em audiência 

já é conferida a credibilidade necessária pelos juízes. A ausência de outros elementos, a 
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defesa aguerrida da validade e eficácia dos relatos, a consideração da fé pública ou da 

presunção de veracidade, a exigência de elementos consistentes (nunca encontrados) para 

questionar os depoimentos, tudo isso faz com que não apenas os depoimentos sejam 

normalmente aceitos, mas que sejam absolutamente suficientes para a condenação, inclusive, 

quando diante de prova de defesa em sentido contrário, como veremos mais adiante. 

O que se vislumbra por aqui é a absoluta incapacidade de admitir qualquer 

irregularidade praticada pelos policiais –a despeito de, como demonstramos no item 4.2, uma 

vasta experiência local que reúne episódios e estatísticas de violências policiais. A questão 

mal chega a ser cogitada –vez por outra apenas como forma de defender previamente os 

policiais, sua importância, sua idoneidade, sua bravura. 

“Veja-se que estes prestam relevantes serviços na busca da segurança e paz social, 

sendo que tenho seus depoimentos como prova forte e segura a esteirar um juízo 

condenatório contra o réu.” (sentença-459) 

“(...) há muito a autoridade policial na cidade tem desempenhado um papel 

importante na repressão ao tráfico....” (sentença-484) 

“(...) servidores públicos fielmente compromissados com o bem e a defesa da 

coletividade...” (sentença-318) 

“(...) o interesse despontado na conduta de militares, em regra, se resume apenas 

em salvaguardar a comunidade agindo de forma preventiva e eficaz para o combate 

do tráfico de entorpecentes que impera em todo o país.” (sentença-775) 

“(...) de forma que nada mais fizeram do que desempenhar com galhardia a própria 

função da polícia ostensiva.” (sentença-775) 

Enfim, como conclui o magistrado prolator da sentença-790: 

“(...) a abordagem policial fora feita dentro da acuidade e de lhaneza  

costumeiras...” (sentença-790) 

 Como aponta Gorete Marques, após um ciclo de entrevistas com os operadores do 

direito no sistema penal: 

“Não parece possível para os juízes e promotores duvidar dos policiais, 

cogitar que possam ter como um dos motivos de ‘prender pessoas que não 

conhecem’ (...) Nestes termos, revela-se uma certa crença na conduta do 

policial, segundo a qual este agente não tem interesse em sair por ai 

‘prendendo pessoas inocentes, ou que não conheçam’, a não ser que tenham 

um interesse privado, isto é, um desvio de conduta. A ideia de que policiais 

vão agir conforme a lei, que não vão agir por interesses próprios, que não 

vão sair por aí prendendo pessoas sem motivos, constituem pressupostos 

recorrentes entre juízes e promotores.”611 

                                                           
611Op. cit., p. 137.  
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Diferentemente dos réus, como veremos mais adiante, a quem se imputam falta de 

credibilidade, interesses escusos, manobras protelatórias, tentativas sistêmicas de eximir-se 

de forma mendaz de suas responsabilidades, trazendo os juízes aos autos experiências 

práticas, conhecimento comum, ou até decisões em casos similares, em relação aos policiais, 

a abordagem é sempre formal. São eles servidores públicos respeitados, recrutados por sua 

idoneidade, treinados para servir a sociedade, até de forma galhardeira e lhana. 

  A reclamação contra os policiais é, em regra, tomada como um mero expediente de 

defesa, constantemente reiterado: 

“Embora grave, a acusação feita por réus, em processos criminais, contra a  

atuação de agentes da segurança pública, na maioria das vezes, é mero expediente 

de autodefesa, que busca incutir no julgador a dúvida sobre a legitimidade da 

atuação destes, generalizando abusos de autoridade que, de forma isolada, são 

praticados por alguns membros da Polícia Civil e Militar.” (sentença-040) 

 

“Assim, em que pese a mística envolvendo o depoimento policial....” (sentença-127) 

 

“Para a Defensoria Pública, seu jargão de defesa sempre foi de que os policiais não 

merecem credibilidade...” (sentença-753) 

 

 Nada pode ser apontado em sua direção, salvo se o acusado produza uma prova 

robusta em sentido contrário: 

 “Para caracterização de uma possível fraude na produção das provas, dever-se- ia 

comprovar que os policiais tinham um histórico de desavenças com o réu, ou mesmo 

ter-se alegado tal tese desde a fase inquisitiva, o que não ocorreu.” (sentença-516) 

“A desconsideração do depoimento de policial somente procede quando  decorre de 

atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que 

comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser 

comprovado nestes autos.” (sentença-004) 

 

“(...) só sendo lícito sobrestar seu valor se existirem elementos concretos da  

vinculação dos agentes com uma tese acusatória espúria. Não é o que se observa.” 

(sentença-063) 

 

Mas raramente uma prova contra os policiais será uma prova robusta, posto que, em 

quase todos os depoimentos, os juízes afastam a credibilidade dos réus em razão do seu 

próprio interesse ou do testemunho de seus amigos e familiares (como vemos no item 

5.10.2), sendo que as versões via de regra são afastadas porque consideradas ou isoladas ou 

contraditórias ao conjunto probatório do qual, como veremos, praticamente não fazem parte. 

Assim, como já antecipa o juízo da sentença-008: 
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 “Assim, não basta que em juízo se apresentem testemunhas que contrariem a versão 

dos policiais. É necessário que as alegações da defesa e suas testemunhas sejam 

verossímeis e dotadas de credibilidade, o que não ocorre no caso concreto.” 

(sentença-008) 

 

 E não ocorre praticamente em caso algum. Salvo raríssimas exceções, um testemunho 

contrário aos relatos dos policiais, não amealha nenhuma credibilidade. 

Estamos aqui, nem tanto no âmbito do pânico moral, mas inserido no terreno do 

estado de negação. A dúvida quanto à parcialidade é resolvida na forma do abstrato e repelida 

como um expediente genérico, rotineiro e imotivado por parte da defesa. O fato de que toda 

a verdade é carreada pelos policiais que realizam as prisões, inclusive a conferência da 

legalidade de seus atos, é vista não apenas como um instrumento de normalização (é assim, 

sempre acontece, e não pode ser de outra forma), como são criados obstáculos para que a 

questão seja efetivamente enfrentada –como mais clareza, ver-se-á o procedimento quando 

em discussão as denúncias sobre tortura (item 5.2) 

Os expedientes de cupabilização das vítimas e condenação dos condenadores são 

empregados intensamente. Pouco importa se proliferam cotidianamente denúncias de 

violências, corrupções e outras mazelas dos agentes policiais, civis e militares. Para o juiz, 

até que estas sejam provadas, de forma robusta, no caso específico, deve-se tomar o 

depoimento dos policiais como válido. E não apenas válido –pois são quase sempre, na 

exiguidade das confissões, ausência de testemunhos ou insuficiência de exames técnicos, as 

únicas provas aptas para alicerçar seja a autoria, seja o intuito mercantil. Na verdade, se o 

depoimento do policial é abstratamente tão poderoso, ou seja, com muito pouca chance de 

mentir, pela fé pública e pela ausência de motivos, e pelo serviço que desempenha em prol 

da sociedade etc, pouca coisa se poderá mesmo fazer no curso do processo, haja vista que os 

elementos de inquérito (que são os seus próprios relatos) já foram por si só suficientes para 

convencer o juiz quanto ao recebimento da denúncia. 

 A defesa do testemunho do policial transborda para uma defesa do policial: 

“A bem da verdade, refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, 

baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, nada mais é do 

que preconceito e temor de enfrentar o fato...” (sentença-220) 

“Nunca aconteceu, até hoje, nesta Comarca, incriminação de pessoas por condutas 

e depoimentos de policiais, ilicitamente, mormente os que hoje depuseram, não 

havendo qualquer indício de que os depoimentos dos policiais devessem ser 

diminuídos de valor.” (sentença-227) 
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E da polícia: 

“(...) desprestigiar, sem fundamentos, a versão dos policiais é fomentar, em vão,   a 

falência de uma corporação centenária, com infinitos serviços em busca da 

manutenção da ordem pública e segurança dos cidadãos de bem.” (sentença-276) 

“Não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear uma sentença 

condenatória, sob pena de se estar desqualificando toda a categoria...” (sentença-

647) 

  Até mesmo por razões pragmáticas: 

“Em tema de comércio clandestino de drogas, as testemunhas quase sempre são os 

policiais encarregados da diligência, simplesmente porque nenhum cidadão de bem 

tem coragem de depor sobre fatos envolvendo traficantes. Por isso mesmo deve-se 

conferir amplo valor às declarações.” (sentença-754) 

“Com efeito, se assim não fosse, provavelmente tais crimes ficariam impunes, pois 

há receio da população de testemunhar nesse tipo de crime sob pena de sofrer 

represálias.” (sentença-717) 

O desconhecimento entre policiais e réu é em regra explicado como um fator que 

supostamente torna ainda menos crível a suspeição do policial; mas o quadro em nada se 

inverte quando o réu é conhecido de anteriores abordagens. Ao revés, quando o policial 

conhece anteriormente o réu, acaba por produzir mais prova condenatória e, quase sempre, 

para aumentar a pena: 

“(...) já tendo sido o réu abordado em outras oportunidades no mesmo local, mas 

nada tendo sido encontrado em sua posse.” (sentença-500) 

 

“Afirmou ser policial militar há 16 anos, e a mais de 8 que faz policiamento da 

referida área. Declarou ter abordado os acusados por tráfico de entorpecentes 

inúmeras vezes, porém, só prendeu o réu 1 por tráfico e o réu 2 por porte de arma. 

O réu 3 nunca foi suspeito de tráfico, porém os quatro acusados fazem parte do 

grupo conhecido por “Preto da Rinha”, atualmente comandado por um traficante 

conhecido...” (sentença-112) 

 

“(...) já abordou o acusado anteriormente aos fatos e tem quase cem por cento de 

certeza do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e homicídios.” 

(sentença-696) 

   

“Declarou que já conhecia o réu 3 como usuário de outras abordagens, além de 

conhecer os outros quatro acusados (...) embora não os tenha prendido 

anteriormente, tinha informações de que praticavam o tráfico.” (sentença-112) 

 

“(...) já tinha prendido o réu por conta de um furto de uma maquita; que o mesmo 

sempre é encontrado no arco da ponte; que tem informações que o réu trafica para 

sustentar seu vício...”(depoimento) (sentença-632) 

   

“(...) o declarante [policial 1] já conhecia o denunciado e tinha conhecimento do 

seu envolvimento com o tráfico (...) segundo o depoente [policial 2] o réu é 

conhecido nos meios policiais pela prática de diversos delitos...” (sentença-113) 
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“Mencionou [o policial 1] que já havia abordado o ora acusado em outras 

oportunidades, constatando-se nessas ocasiões, que o réu sempre estava com 

‘cheiro de crack’ nas mãos –sinal esse indicativo de que o réu fracionava pedras de 

crack- e, ainda, com ‘bastante dinheiro trocado’.” (sentença-385) 

 

“Relataram ainda que já era do conhecimento da polícia o envolvimento do réu com 

o tráfico de drogas.”(sentença-094) 

 

 De fato, os exemplos se multiplicam, dando-se a impressão de que as prisões em 

flagrante, aquelas que põem em andamento os processos de tráfico de drogas, apenas reúnem 

velhos conhecidos, que já se encontraram nas ruas ou em outras diligências.  

 O apego desmesurado à integridade do testemunho policial acaba por sonegar 

cuidado com situações que vem se repetindo à exaustão ao longo do tempo, inclusive na 

recorrência do uso ao que se conhece atualmente como kit-flagrante (mas em tempos mais 

antigos, se referia como kit-vela), mecanismo empregado, apenas algumas vezes descoberto, 

em regra, para ocultar homicídios cometidos por policiais –mas, como se vê dos exemplos 

abaixo, também para produzir ou vitaminar prisões por drogas.  

Em cada batalhão da PM tem um grupo de extermínio612 

Policial civil revela como funcionam os novos esquadrões da morte de São Paulo e 

denuncia as perseguições que sofrem os agentes que se negam a matar e torturar. 

Primeiro, identificam-se os “bilões” de cada batalhão, que, na gíria da Polícia 

Militar (PM), são os policiais mais violentos. Depois, eles são chamados para 

integrar os “caixas-dois”, como são conhecidos os grupos de extermínio de cada 

batalhão.Para o “trabalho”, geralmente usam viaturas da Rota e da Força Tática 

– ou Forjas Trágicas, como são apelidadas. O caixa-dois é formado por três 

integrantes, sendo um deles escoltado até um local seguro, onde tira a farda, coloca 

uma roupa civil e usa uma moto ou um carro para orientar ou executar os 

assassinatos. Geralmente, atuam em sua área de circunscrição de trabalho. Quando 

o serviço acaba, chega uma viatura, encarregada de recolher as cápsulas e pedir 

para o pessoal do comércio lavar o local. O importante é adulterar a cena do crime. 

Em seguida, coloca-se a vítima no carro, e, mesmo que esteja morta, ela é levada 

ao hospital. Quando necessário, usam o “kit vela” ou “kit flagrante”: uma porção 

de entorpecente e uma arma fria colocada na mão do cadáver, para justificar o 

homicídio. Às vezes, também deixam um celular junto à vítima (...). 

  

O Profissão Repórter613 mostra o aumento de número de pessoas mortas por  

policiais militares e a dor de parentes de policiais mortos em ação. 

“Kevinho é o apelido de Krawelen Barbosa Sena. Ele tinha 19 anos, uma filha de  

três anos e dois empregos. Dezenas de pessoas assistiram ao crime. “Eu pedi pelo 

                                                           
612 Caros Amigos, edição de 02/09/2012, disponível em <https://apublica.org/wp  -

content/uploads/2012/09/10_13_TATIANA_MERLINO_VIOLENCIA_ED_186.pdf>. 
613

Edição de 25/02/15, disponível em  

<http://forum.darkside.com.br/vb/showthread.php?t=61583&styleid=3>. 

 

https://apublica.org/wp%09%20-content/uploads/2012/09/10_13_TATIANA_MERLINO_VIOLENCIA_ED_186.pdf
https://apublica.org/wp%09%20-content/uploads/2012/09/10_13_TATIANA_MERLINO_VIOLENCIA_ED_186.pdf
http://forum.darkside.com.br/vb/showthread.php?t=61583&styleid=3
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amor de Deus pra não atirar nele, porque ele tinha filho”, conta uma das 

testemunhas. O crime foi dia 29 de marco de 2014, no bairro de Cidade Ademar, 

Zona Sul de São Paulo. O Profissão Repórter esteve no bairro um ano depois do 

crime. O inquérito ainda não está concluído. A mãe de Kevinho mostra o boletim de 

ocorrência, que informa: “Morte decorrente de intervenção policial”. Mais de 20 

moradores viram o crime acontecer, mas só um foi citado no boletim. Os demais 

ouvidos foram os próprios PMs. Sem ter ouvido as principais testemunhas, o 

escrivão concluiu que o PM matou Kevinho em legítima defesa. No boletim de 

ocorrência consta: “Ao pressentir que estava em perigo atual e iminente, sacou sua 

pistola e desferiu sete tiros contra o hipotético agressor, que na verdade trazia 

consigo uma arma de brinquedo” 

(...) 

O aumento das mortes foi de mais de 80% em relação ao ano anterior e a maior 

parte destes crimes, segundo o ouvidor, já está com impunidade garantida. “De 801 

mortes, com certeza mais de 700 inquéritos policiais foram arquivados. O que 

alegam é que não existem indícios de dolo naquele homicídio e sim uma resistência 

ocorrida numa intervenção policial”, explica Neves. 

Também aumentou o número de denúncias de uso do chamado kit flagrante para 

incriminar as pessoas mortas pela PM. “Coloca-se uma arma, um revólver com 

numeração raspada. Dizem que no kit faz parte cápsulas de cocaína ou pedras de 

crack ou trouxas de maconha, que os policiais carregam em uma mochila. O senhor 

tem conhecimento disso?”, pergunta Caco Barcellos.  “Sim. Nós já denunciamos 

inclusive em um terreno de uma das delegacias de polícia da capital de São Paulo, 

onde foram encontradas drogas e objetos pra este suposto kit. Isso realmente pode 

existir, como ocorre realmente na realidade”, responde Neves 

 

Kits flagrante – Sargento arrependido confessa forjado “resistência seguida de 

morte” e leva consigo para o inferno mais 17 PMs614 

A corregedoria da Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (20), 17 policiais 

militares suspeitos de participar da execução de um integrante de uma quadrilha 

que explodia caixas eletrônico em São Paulo. Com remorso, um sargento confessou 

o crime, que aconteceu no 1º de janeiro, segundo informou o SPTV. As prisões 

aconteceram depois que o sargento Marcos Akira confessou ter executado Wagner 

de Souza Ribeiro com dois tiros. O sargento fazia parte de uma equipe da Força 

Tática que perseguia ladrões. Os bandidos tinham acabado de explodir caixas 

eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil na Vila Jacuí, na Zona Leste da 

cidade. Na fuga, o suspeito se escondeu em uma casa. Em depoimento à 

corregedoria, o sargento contou que ele e um soldado renderam o rapaz no quarto. 

Mas ao invés de dar voz de prisão, dispararam seis vezes contra Ribeiro. Akira 

revelou ainda que o fugitivo não estava armado e nem resistiu à prisão. Ele também 

confessou que modificou a cena do crime: colocou um revólver na mão do suspeito 

e deu dois tiros para simular um confronto que não existiu. 

 

  As Armações da polícia que mata615 

Policiais recorrem ao 'kit flagrante' para encobrir execuções 
De 23 casos analisados, 21 acabaram em condenações de PMs que fingiram  

tiroteios para justificar assassinatos.  

Um revólver com a numeração raspada, uma dúzia de cápsulas de cocaína, pedras 

de crack ou trouxas de maconha. Junte alguns desses “ingredientes” e coloque ao 

                                                           
614Blog Flit Paralisante, edição de 21/01/2015, disponivel em 

<https://flitparalisante.wordpress.com/2015/01/21/kits-flagrante-sargento-arrependido-confessa-ter-forjado-

resistencia-seguida-de-morte-e-leva-consigo-para-o-inferno-mais-17-pms/>. 
615 El País, edição de 08/02/2015, disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/07/politica/1423331657_253402.html>. 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/07/politica/1423331657_253402.html
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lado de um corpo crivado por balas. A receita de policiais para tentarem se livrar 

de uma execução está pronta.Batizado por milicianos de kit flagrante ou kit vela 

(que seria acesa para um  defunto) o artifício ilegal tem sido cada vez mais usado 

por PMs que tentam encobrir execuções de cidadãos em São Paulo. Um 

levantamento feito pelo EL PAÍS nas Justiça Militar e no Tribunal de Justiça 

paulista, mostra que de 2008 a 2014 ao menos 23 casos de fraudes processuais 

durante um homicídio cometido por PMs foram analisados pelo Judiciário. Destes, 

21 acabaram em condenação e dois em absolvição. No ano passado aconteceram 

mais dois casos que ganharam rápida repercussão midiática e ainda estão sob 

investigação policial. A fraude é feita da seguinte maneira: um ou mais policiais 

atiram em uma pessoa e, antes da chegada do socorro ou da perícia, simulam um 

tiroteio com uma arma não registrada e a deixam ao lado do cadáver. Em algumas 

ocasiões jogam amostras das drogas para dizer que a vítima da suposta troca de 

tiros era um traficante que reagiu a uma abordagem policial. Como nem sempre os 

casos são profundamente investigados, os policiais conseguem justificar seus atos 

ilegais e continuam trabalhando por anos sem serem incomodados. Oito oficiais (de 

major a coronel), quatro sargentos, dois cabos e três soldados da PM ouvidos pela 

reportagem disseram que o uso do kit vela tem se disseminado na corporação 
 

 Dinâmica que tem se repetido com bastante frequência mesmo ao longo dos últimos 

anos. 

   

PMs da zona sul de SP são presos com “kit flagrante” dentro da viatura 616 

Dois soldados que atuam na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, foram presos 

em flagrante, por volta das 21h da última segunda-feira (30/01), com grande 

quantidade de drogas dentro da viatura. O kit flagrante, que poderia ser usado para 

forjar prisões ou para venda de entorpecentes por exemplo, estava com os soldados 

da 1ª Classe do 50º Batalhão da PM, no Jardim Guanabara, A.N.P e R.G.G. Eles 

devem responder por tráfico de drogas.  

 

   Policiais forjavam denúncias e usavam 'kit flagrante', afirma MP 617 

Segundo a acusação, agentes da polícia civil da Dise de Taubaté invadiam casas  

sem mandado judicial e até prendiam inocentes Policiais civis da Dise (Delegacia 

de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes) de Taubaté se apropriavam de 

drogas, com o conhecimento do superior hierárquico, para forjar prisões em 

flagrante. Além disso, os policiais criavam denúncias anônimas de próprio punho 

para justificar diligências sem mandado judicial. Esse procedimento foi apontado, 

em denúncia oferecida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao 

Crime Organizado) do Vale do Paraíba, à 3º Vara Criminal de Taubaté (SP). Os 

policiais acusados foram condenados em primeira instância e aguardam julgamento 

do recurso. De acordo com o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), 

as porções de drogas eram usadas para montar o chamado “kit flagrante”. A 

denúncia aponta que as substâncias entorpecentes chegavam das ruas, de 

apreensões não formalizadas, por desvio da delegacia ou adquiridas de supostos 

                                                           
616Ponte Jornalismo, edição de 31/01/17, disponível em <https://ponte.org/pms-da-zona-sul-de-sp-sao-presos-

com-kit-flagrante-dentro-da-viatura/>. 
617 R7, edição de 10/02/2018, disponível em <https://noticias.r7.com/sao-paulo/policiais-forjavam-denuncias-

e-usavam-kit-flagrante-afirma-mp-10022018>. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/08/actualidad/1423420968_579150.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/08/actualidad/1423420968_579150.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/18/politica/1411075337_655762.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/18/politica/1411075337_655762.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/26/politica/1409006289_962975.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/26/politica/1409006289_962975.html
https://noticias.r7.com/sao-paulo/como-policiais-civis-se-associaram-ao-pcc-em-nome-de-traficantes-07022018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/como-policiais-civis-se-associaram-ao-pcc-em-nome-de-traficantes-07022018
https://ponte.org/pms-da-zona-sul-de-sp-sao-presos-com-kit-flagrante-dentro-da-viatura/
https://ponte.org/pms-da-zona-sul-de-sp-sao-presos-com-kit-flagrante-dentro-da-viatura/
https://ponte.org/pms-da-zona-sul-de-sp-sao-presos-com-kit-flagrante-dentro-da-viatura/
https://noticias.r7.com/sao-paulo/policiais-forjavam-denuncias-e-usavam-kit-flagrante-afirma-mp-10022018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/policiais-forjavam-denuncias-e-usavam-kit-flagrante-afirma-mp-10022018
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traficantes que teriam como hábito pagar o “carnêzinho” — como era chamada a 

possível mensalidade cobrada de supostos traficantes em troca de benefícios.  

 

Para juiz, ‘kit flagrante’ com drogas achado com guarda-civil não é crime618   

Maconha e cocaína foram encontradas durante busca na sede da Guarda Civil 

Municipal de Santa Fé do Sul (SP), sob responsabilidade do comandante 

O juiz José Gilberto Alves Braga Júnior, da 1ª vara criminal do Fórum de Santa Fé 

do Sul (630 km de São Paulo), considerou que a maconha e cocaína, que faziam 

parte dos chamados ‘kit flagrantes’, encontradas sob responsabilidade do 

comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade, Carlos Roberto 

Poltronieri, não tem “dolo necessário” para ter uma “caracterização de delito”. 

Na decisão de 26 de fevereiro, o juiz afirma que o GCM “mantinha a droga 

guardada em sua sala para que, em eventual flagrante, pudesse utilizá-la a fim de 

aumentar a quantidade apreendida e fortalecer a prova”.  E isso, para o 

magistrado, não demostrou “que o acusado matinha a droga apreendida para o fim 

do tráfico”. Na interpretação do juiz Braga Júnior, o comandante da GCM não 

comercializava a droga, mas as mantinham para construir ‘kit flagrantes’ que eram 

forjados em suspeitos apreendidos pela Guarda Civil do Município. Para o juiz, 

Poltronieri “tinha intenção de autopromoção”, por isso o absolveu. De acordo com 

a denúncia, durante a busca feita na sede da GCM foi encontrado sob 

responsabilidade de Poltronieri, no dia 7 de dezembro de 2010, 40 porções de 

cocaína e 22 porções de maconha “sem autorização e em desacordo com 

determinação legal”. Para o juiz Braga Júnior, conforme a decisão, “todo rigor é 

pouco no combate ao comércio ilegal de drogas”, e complementa dizendo que para 

ter a condenação do comandante da GCM era necessário mostrar “a intenção do 

agente de fazer circular a substância entorpecente para fomentar o uso e sua 

distribuição”. Segundo as investigações, o comandante ordenava que seus 

subordinados o comunicassem toda vez que algum suspeito fosse apreendido com 

droga ou em alguma ocorrência que pudesse chamar a atenção da mídia.  

    

   Corregedoria descobre combo de ‘kits flagrantes’ e prende 11 PMs619 

Armas e drogas estavam em armários de policiais e seriam usadas para forjar 

crimes; investigação teria partido de aspirante a oficial que viu execução. 

Fazer vistas grossas ou forjar a cena de um crime com uma pessoa morta. Estas são 

as suspeitas que levaram a Corregedoria da PM de São Paulo a prender 

temporariamente um grupo de 11 PMs, envolvidos direta ou indiretamente em 

perseguição que terminou com a morte de Felipe Lemos de Oliveira, no dia 13 de 

outubro de 2017. Ele e outro homem estavam em uma moto e eram suspeitos de 

roubo. Com os policiais foram encontrados ‘kits flagrantes’ 

 

 A despeito do farto noticiário, esta continua sendo uma realidade que o juiz 

desconhece –ou como aponta Cohen, sabe e não sabe. A adesão incondicional ao relato 

                                                           
618 R7, edição de 16/05/18, disponível em <https://noticias.r7.com/sao-paulo/para-juiz-kit-flagrante-com-

drogas-achado-com-guarda-civil-nao-e-crime-16052018>. 

619 Ponte Jornalismo, edição de 12/04/18, disponível em <https://ponte.org/corregedoria-descobre-combo-

de-kits-flagrantes-e-prende-11-pms/> 

https://noticias.r7.com/sao-paulo/mp-policiais-cobravam-carnes-de-traficantes-para-garantir-protecao-08022018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/mp-policiais-cobravam-carnes-de-traficantes-para-garantir-protecao-08022018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/para-juiz-kit-flagrante-com-drogas-achado-com-guarda-civil-nao-e-crime-16052018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/para-juiz-kit-flagrante-com-drogas-achado-com-guarda-civil-nao-e-crime-16052018
https://ponte.org/corregedoria-descobre-combo-de-kits-flagrantes-e-prende-11-pms/
https://ponte.org/corregedoria-descobre-combo-de-kits-flagrantes-e-prende-11-pms/
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policial não afasta, assim, apenas qualquer questionamento quanto à possível má-fé; a falta 

de crítica é um caminho aberto para a aceitação de depoimentos incompletos ou até 

contraditórios entre si: 

“A testemunha de acusação 1 disse que encontrou seis jovens com drogas e 

dividindo dinheiro; que acha que a droga era crack; que a droga foi encontrada na 

bolsa do réu; que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. A testemunha 

2, também policial militar, afirmou que encontrou indivíduos no local dos fatos e, 

ao fazerem abordagem, encontraram drogas; que encontraram aparentemente 

maconha e crack; que não sabe precisar com quem foi encontrada droga; que 

reconhece o acusado como um dos rapazes que estavam no local onde foi 

encontrada a droga. Por outro lado, o acusado em seu depoimento em juízo, nega a 

autoria do delito. As testemunhas arroladas pela Defesa apenas informaram sobre 

o comportamento do acusado. Confrontando os laudos periciais com os 

depoimentos das testemunhas, conclui-se que não há dúvidas de que, no dia e hora 

mencionados na denúncia, neste município, o denunciado foi flagrado 

transportando e trazendo consigo drogas.”(sentença-087). 

 

“O policial militar 1 informou não se recordar bem dos fatos, pois já atendeu  muita 

ocorrência naquela rua. Leu nos autos que foram abordados dois elementos, um 

deles com certa quantidade de sacos de droga e o outro com um pouco de droga e 

dinheiro. O policial militar 2 declarou, em síntese, que: estava em patrulhamento, 

quando viu dois indivíduos em atitude suspeita; realizou a abordagem e com cada 

um dos indivíduos encontrou certa quantidade de droga; não foi responsável pela 

localização da substância entorpecente. O policial militar 3 disse que, durante 

patrulhamento na principal via da olaria, abordou dois indivíduos que possuíam 

certa quantidade de maconha. Asseverou que junto com a droga foi apreendida certa 

quantia em dinheiro em trocados, razão pela qual deu voz de prisão. Os dois foram 

encaminhados para a delegacia. Afirmou não se recordar de como a droga estava 

acondicionada (...) Primeiramente verifica-se que os policiais foram uníssonos e 

seguros ao apontar que encontraram 19 (dezenove) buchas do entorpecente 

conhecido como ‘maconha’ em posse do réu. Além disso, encontrou-se certa 

quantia em dinheiro ‘trocado’[apreensão dá conta de R$ 11,45], o que configuraria 

o crime de tráfico de entorpecentes....” g.n. (sentença-044) 

 

“Policial Militar 1: Informou que não foi encontrado drogas nem com o  acusado e 

nem com o adolescente, afirma que ele fez menção de ter jogado algo fora, mas que 

não chegou a ver, inclusive a droga foi encontrada próximo a ele, dando a entender 

que a droga era dele (...)  Afirmou que havia aproximadamente umas seis pessoas 

junto com o acusado; Policial Militar 2: Disse que chegando no local, encontraram 

o acusado e o adolescente, justamente com as drogas próximos ao réu; disse que 

sempre nas abordagens eles dispensam a droga. Informou que as drogas eram 

cocaína e estavam há aproximadamente uns 3 (três) ou 4 (quatro) metros dele. Disse 

que encontraram mais drogas nas proximidades... não se recorda se acharam algo 

com ele porque não foi ele quem fez a revista pessoal; Policial Militar 3: Informou 

que não sabe se foi encontrado drogas com o acusado, pois não foi ele que revistou 

e com o adolescente, só foi encontrado drogas. Referiu que foi encontrado drogas, 

que foi seu colega que encontrou, só não sabe se estavam com ele ou próximo a ele 

e nas averiguações foi encontrada mais um niqueleira com uma quantidade grande 

de drogas (...) Os depoimentos dos policiais colhidos na fase instrutória são seguros 

e coesos...” (sentença-055) 
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  A aderência ao discurso do policial é tamanha que se passam por cima de todas as 

suas contradições, minimizando as discrepâncias, aceitando justificativas para as omissões: 

“Ademais, cediço que não compromete a credibilidade da palavra dos policiais  

eventual variação sobre pormenores a respeito do fato criminoso, dada a extensão 

de tempo entre a data do fato e a data da audiência de instrução em que foram 

ouvidos.” (sentença-099) 

 

“Assim, os pontos essenciais da prisão e da apreensão da droga foram confirmados 

pelos policiais sendo que os pontos conflitantes entre eles, não podem ser 

considerados vitais para afastar um decreto condenatório, isto porque é notório o 

grande número de ocorrências similares pelas quais os policiais participam, não se 

podendo exigir deles a precisão dos relatos.” (sentença-002) 

 

“Assim, pequenas discrepâncias entre tais relatos, longe de arrefecer a pretensão 

que ora se cuida, somente a reforçam ao demonstrar a naturalidade das testemunhas 

e seus intuitos de colaborar com a administração da justiça” (sentença-542) 

 

“(...) eventuais contradições em relação a quem estava em poder da droga no 

momento da diligência realizada no calçadão e sobre quem estava com a substância 

entorpecente ocultada junto ao corpo, são facilmente justificadas pela semelhança 

física entre os acusados, que são irmão....” (sentença-495) 

 

“De outra banda, o fato do policial militar ter declarado que não se recorda 

claramente dos fatos não constitui óbice ao decreto condenatório. Isto porque em 

decorrência do lapso temporal transcorrido entre os fatos e a data da audiência é 

plenamente aceitável e compreensível que não relate com detalhes a forma como a 

abordagem e a apreensão de droga se deu.” (sentença-048) 

 

“Há de se consignar, evidentemente, que o lapso temporal entre o fato delitivo 

(08/11/12) e a colheita dos depoimentos (12/06/13), bem como a intensa atividade 

profissional dos depoentes, tornam compreensível que eventualmente os mesmos 

não se recordem dos fatos com precisão; contudo tal fato não compromete a 

credibilidade da palavra dos policiais, mesmo porque coerentes e harmônicos com 

os depoimentos da fase inquisitiva e entre si em juízo.” (sentença-619) 

 

 “(...) cediço que não compromete a credibilidade da palavra dos policiais eventual 

variação sobre pormenores a respeito do fato criminoso, dado a extensão do tempo 

entre a data do fato e a data da audiência de instrução em que foram ouvidos.” 

(sentença-099) 

 

 A questão nem é de compreender o atribulado trabalho dos policiais, em face das 

inúmeras diligências e da distância temporal para o depoimento, o que bem poderia justificar 

equívocos de boa-fé e evitar quaisquer arguições quanto ao falso; mas sim de considerar que, 

ainda com falhas, omissões ou discrepâncias, os depoimentos policiais continuam sendo base 

suficiente para alicerçar uma condenação –o que significa dizer que a potência de sua 

credibilidade nem está propriamente vinculada à coerência ou harmonia ou a uma suposta 

consonância com o conjunto probatório. Os policiais são o conjunto probatório e estão 
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consonantes com ele, sempre, mesmo quando em contradição. A credibilidade policial é, 

portanto, uma premissa, não uma consequência da instrução.  

  Os juízes apostam tanto na coerência dos policiais, que às vezes, quando necessário, 

concorrem para que ela aconteça. 

“O policial militar 1, sob o crivo do contraditório, contou que, durante a operação 

efetuada no local, abordou o réu. Num primeiro momento, disse que foi encontrada 

droga no bolso da bermuda do acusado e que, no imóvel onde estava o documento 

dele, foram apreendidos dinheiro, além de mais droga... Ao lhe ser indagado a 

respeito dos policiais que ingressaram no imóvel e efetuaram a abordagem, 

respondeu que foram ele e o colega de farda. Depois que lhe foi explicado que o 

policial 2, em depoimento, tinha dito que não havia adentrado no imóvel, o policial 

1 afirmou que o aludido policial tinha ficado de lado. Em seguida, esclareceu que 

não se recordava direito da operação. Somente com a leitura, por esta magistrada, 

de trechos da denúncia, lembrou-se dos fatos, destacando que, ao contrário do que 

havia informado inicialmente, no bolso do réu foi apreendido dinheiro, e não 

substância entorpecente, encontrada no imóvel....”g.n. (sentença-330)  

“O policial militar 1, em um primeiro momento, disse não se recordar dos fatos.  

Após elucidados alguns detalhes a respeito da imputação, declarou que o local é 

conhecido ponto de tráfico de drogas e que havia denúncias constantes de 

moradores, relatando sempre o mesmo modus operandi –um indivíduo anuncia 

‘olha o ar’ e os demais tentam se evadir do local, dispensando a droga. No interior 

da sacola arremessada pelo réu em cima de um telhado, havia pinos de cocaína. 

Havia ‘bastante droga’. Não se recorda se foi feita busca pessoal no acusado. Os 

moradores não foram arrolados como testemunhas, pois têm medo de represálias. 

O acusado admitiu informalmente a prática do crime. Não sabe precisar o valor de 

um pino de cocaína, nem o valor apreendido com o réu. O policial militar 2, 

inicialmente, disse não se recordar dos fatos. Após serem apresentados alguns 

detalhes da inicial [que é baseada nas declarações dos policiais do IP], assegurou 

que há várias ocorrências de tráfico no local. As ocorrências são muito semelhantes, 

sendo que sempre fica alguém na esquina alertando a aproximação da viatura 

policial. A abordagem, no caso, foi feita rapidamente, e o acusado não logrou 

disfarçar a posse da droga. Não se recorda o entorpecente que foi encontrado, 

tampouco onde foi dispensado (....) Após a leitura do termo de declarações, 

confirmou que foram apreendidos R$ 5,00 com o acusado (....) Respeitada a 

negativa do acusado, o contexto probatório amealhado durante a instrução, não 

obstante a recalcitrância dos policiais ao prestarem seus testemunhos, traz 

elementos bastantes para a elaboração de um juízo condenatório seguro [que 

culminou em uma condenação a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial 

fechado]” g.n.(sentença-026) 

 

“(...) antes de ler novamente o B.O. tinha a lembrança somente de que se tratava de 

um flagrante de drogas de duas pessoas...” (sentença-366) 

 

“As testemunhas 1 e 2 ouvidos judicialmente, afirmaram, respectivamente sobre o 

fato: [1] que confirma as declarações extrajudiciais prestadas perante a autoridade 

policial, lidas pausadamente nesta audiência.... [2] que confirma o histórico de 

ocorrências lido pausadamente nesta audiência....” g.n. (sentença-103). 
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 Enfim, o assunto suscita muito espaço na fundamentação e é o tema central das 

referências de jurisprudência. Mas não se pode dizer propriamente que exista uma 

controvérsia sobre o tema. É mais uma reiteração compulsória e nem sempre muito cordial: 

“Não se admitem insurgências generalizadas contra depoimento de policiais...” 

(sentença-341) 

“Num sentido mais amplo, observo que tem se tornado hábito entre os defensores 

erigir à categoria de expressão máxima da verdade a palavra do acusado e 

expressão máxima da mentira as palavras dos policiais, numa verdadeira inversão 

de valores...” (sentença-783) 

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se 

eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados 

em flagrante.” (sentença-154). 

 

 

5.9.2-) As provas ancoradas 

 

 

  Embora a prova se lastreie, na essência, no depoimento dos policiais, as 

fundamentações dão conta, efetivamente, de que esses depoimentos valem por ser 

consentâneos ao conjunto dos demais elementos colhidos nos autos: portanto, além da 

credibilidade em si dos policiais, haveria ainda a convergência com os demais elementos de 

prova. 

“Não obstante a tese defensiva, os depoimentos dos policiais encontram-se em  

consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos...” (sentença-

002) 

 

 Ocorre que os demais elementos de prova em regra são trazidos a conhecimento do 

juiz pelos próprios policiais; raramente podem servir de contraprova, para o caso de duvidar-

se da credibilidade dos relatos. 

 Wagenaar denomina prova ancorada outros elementos que dependem da mesma 

raiz, como o depoimento do policial620. Assim, a apreensão da droga geralmente é somada 

ao depoimento policial, o que o faz este não estar isolado; da mesma forma, a prisão em 

flagrante, muitas vezes utilizada como demonstração do fato que ela mesma intenciona 

                                                           
620 “Anchored Narratives: a theory of judicial reasoning”, in Psychology, Law and Criminal Justice, p.281. 
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provar. Outras provas também ancoradas no relato policial são mencionadas nos autos, como 

fatores de convencimento: a denúncia anônima recebida pelo policial; o informante que 

indicou prática do crime; a campana, que permitiu que o policial visse certo movimento e 

só é relatado por ele mesmo; a confissão informal do indiciado no momento da prisão em 

flagrante justamente para o agente que o deteve.  

“Ademais, as testemunhas [policiais] confirmaram o recebimento de denúncia 

anônima que apontava o acusado como traficante, fato que motiva a diligência 

policial, bem como os policiais foram uníssonos quanto aos tipos de entorpecentes 

e o local em que estes foram encontrados, bem como ao fato de que ao ser preso o 

acusado teria confessado o delito.” (sentença-084) 

“As provas são fartas para a condenação do acusado: as circunstâncias em que se 

deu a prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão, 

o auto de constatação das drogas e o reconhecimento do réu em juízo pelos 

policiais.” (sentença-181) 

“Ademais, o elenco probatório não se resume apenas aos depoimentos dos policiais; 

contém provas materiais (apreensão da substância tóxica, constatação e pesquisa 

em material estupefaciente) que configuram a tipicidade e que compõem um juízo 

de convicção seguro da materialidade do delito, assim como de sua autoria, sem 

contar a prisão em flagrante delito.” (sentença-038). 

 

  São elementos cumulativos, mas todos eles dependente da mesma matriz, ou seja, o 

depoimento dos policiais. Muitas vezes, como vimos, essas provas ancoradas são usadas, 

de forma tautológica, para dar sustentação à credibilidade do depoimento do próprio policial. 

“Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de  

ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como negar que o 

mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do 

crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a 

materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece.” (sentença-001) 

 

“A prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação 

(sentença-159) 

 

“(...) a prova documental [auto de apreensão] e pericial [laudo químico-

toxicológico] ampara o testemunho por eles prestado...”(sentença-190) 

 

“Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu após 

denúncia anônima...” (sentença-004) 

 

“Em outras palavras, além dos depoimentos seguros, harmônicos e coesos dos 

milicianos, outros elementos se agrupam ao conjunto probatório, ou seja, da 

somatória dos seguintes elementos de prova, a conclusão é pela mercancia, a saber: 

a-) denúncia anônima acerca da mercancia, exercida pela acusado, que se 

confirmou com a chegada à residência e abordagem quase imediata do réu, o qual 

dispensava as drogas; b-) depoimentos policiais coerentes, seguros e verossímeis; 

c-) grande quantidade (447 porções, 121,29g) de droga (cocaína); d-) nenhuma 
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prova abonando a versão do réu.[foram ouvidas três testemunhas de defesa]” 

(sentença-018) 

 

“Para esclarecer ainda mais o fato, tem-se que os testemunhos dos policiais,   que 

participaram da ocorrência, os quais, sem qualquer distorção do conteúdo, narram 

que receberam denúncia anônima que no local havia a prática do crime de tráfico, 

que um adolescente entregava as drogas usando uma bicicleta a mando do 

acusado.”(sentença-055) 

 

“Efetivamente, os policiais militares já tinham informações oriundas de  denúncias 

anônimas acerca da prática da traficância naquela residência.” (sentença-061) 

 

“Ademais, com relação ao acusado 1, havia informações da Polícia, no sentido  de 

que estava vendendo entorpecentes nesta cidade...” (sentença-059) 

 

 A construção acaba sendo circular: a prova de que o policial fala a verdade é o próprio 

policial relatando determinado fato como, por exemplo, comentários ouvidos de conhecidos 

sobre a postura do réu. Ou, se houve denúncia anônima, em relação à qual não se trouxe aos 

autos mais do que o próprio relato do policial, é sinal de que o depoimento do policial não 

está isolado. Mesmo que não se saiba no quê exatamente está ancorado: 

“(...) as circunstâncias da prisão revelam também a prática do ilícito, uma vez que 

os policiais somente tiveram êxito na apreensão da droga após o recebimento de 

informações a respeito da conduta do réu. Assim, além da quantidade apreendida 

[3 pedras de crack], a classificação do delito, no presente caso, pode ser revelada 

com a presença de outros parâmetros decisivos.” (sentença-518) 

 Pelo descrito na denúncia, todavia, nem se sabe de onde vieram as informações e 

nem quais seriam os outros parâmetros decisivos. 

 Da mesma forma como a prisão em flagrante, em si mesmo, estaria provando o fato, 

a busca e apreensão, por existir, já é um elemento contrário: 

“Ora, existem nos autos informações que demonstram que ele se dedicava às 

atividades criminosas, tanto é que foi cumprido mandado de busca e apreensão na 

sua residência em virtude de haver notícias de traficância” (sentença-393)  

 A validade das denúncias anônimas, por exemplo, está lastreada na idoneidade de 

quem a faz, muito embora não exista qualquer indicativo de quem seja: 

“Ademais, sabe-se que as denúncias anônimas, quando isoladas, não são  

suficientes para embasar a condenação, entretanto, se agregadas aos demais 

elementos de prova, merecem credibilidade, pois nenhum cidadão honesto, 

trabalhador, cumpridor de seus deveres e obrigações, sapiente da prática de 

atividades criminosas ao seu redor, quer com elas conviver.” (sentença-402) 

 A denúncia anônima, nestes termos, emerge com o melhor dos dois mundos: crível, 

porque proveniente de um suposto cidadão de bem, que não suporta a criminalidade e, ao 
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mesmo tempo, de origem sigilosa, que não se pode questionar. A manutenção do sigilo chega 

a ser um elemento dignificador da prova: 

“Narra a peça acusatória que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, cujo 

sigilo da fonte foi preservado621, informando que o acusado estaria traficando....” 

g.n. (sentença-712) 

  A propósito das denúncias anônimas, Gorete Marques chama atenção para o fato de 

que:  

“Durante a realização da pesquisa, raramente os autos de prisão em flagrante, 

quando narravam abordagens motivadas por ‘denúncia anônima’, eram 

acompanhados de algum registro que a comprovasse. A falta de tal comprovação 

não causava estranhamento aos operadores do direito. O fato de policiais falarem 

que a abordagem foi motivada por ‘denúncia anônima’ parece dispensar qualquer 

necessidade de verificação da existência dessa denúncia.”622 

 O mesmo pode-se dizer da apreensão da droga que é um elemento que corrobora o 

relato do policial, mas, ao mesmo tempo, é um elemento integrante deste próprio relato. 

Assim, não só dependemos confiar no policial para ter a certeza de que houve a apreensão 

e, ainda mais que esta apreensão está efetivamente vinculada ao acusado –como nas 

hipóteses em que a droga é apreendida na via pública próximo ao réu, logo após ele dispensá-

la ou ainda com terceira pessoa que imputa, muitas vezes apenas informalmente, a 

propriedade desta ao acusado.  

 Em alguns dos casos esse papel é desempenhado pelo suposto adquirente da droga, 

testemunha-chave para a intenção mercantil do delito. Mas dois fatos a cercam:   a-) há mais 

oitivas desta testemunha na fase de inquérito do que propriamente em juízo; b-) quando a 

testemunha afasta a responsabilidade do réu, de outra parte, perde totalmente o crédito: 

“Em que pese ter o acusado alegado ser usuário, sua versão restou isolada nos  

autos, pelos depoimentos prestados e provas colhidas. A testemunha de acusação de 

fls. usuário de entorpecentes, alegou que foi ao local para adquirir entorpecentes, 

mas negou que o réu fosse traficante, num claro intuito de protegê-lo.” (sentença-

024) 

                                                           
621 Incide-se aqui, ao que se indica pela repetição em relatório dos termos da inicial, no mesmo erro da proposta 

contida nas chamas “10 Medidas contra a corrupção”, misturando a realidade do sigilo da fonte com o 

anonimato do denunciante. No caso do jornalismo, a proteção que se dá é à liberdade: o jornalista não pode ser 

obrigado a fornecer identificação de sua fonte, para evitar que seja de alguma forma retaliada pelos agentes do 

Estado. No caso do processo penal, todavia, o propalado sigilo viria em contradição à própria liberdade, o réu 

não tendo como saber quem é a testemunha da acusação. De garantia da liberdade de expressão ao 

agigantamento da repressão, as hipóteses são bem distintas. 
622Op. cit., p. 88. Em alguns casos, por intermédio das entrevistas com policiais, a pesquisadora apura que as 

‘denúncias anônimas’ são uma forma de travestir a investigação velada realizada por policiais militares do 

chamado P-2. 
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“Outrossim, embora o usuário tenha afirmado em juízo que foi um segundo rapaz 

quem lhe entregou a droga, sendo que o réu estava junto quando da negociação, 

mas não foi exatamente quem lhe repassou, isso não exclui a sua participação no 

tráfico. Ademais, quando ouvido na fase policial, o usuário afirmou convictamente 

que um dos indivíduos que lhe entregou a maconha no dia dos fatos é o mesmo que 

foi levado à Delegacia, no caso, o acusado. Ressalte-se que tal depoimento [prestado 

em inquérito policial] pode ser valorado, desde que em conjunto com os demais 

elementos colecionados sob o crivo do contraditório. Assim, uma vez que se mostra 

plenamente condizente com o depoimento da policial militar, serve como elemento 

de convicção, na forma do que dispõe o at. 155, caput, do CPP.” (sentença-048) 

 

 Antes, porém, de discutir com mais profundidade de que forma as sentenças 

incorporam os elementos de inquérito, vale anotar como é a recepção das versões de defesa, 

de réu e testemunhas, em uma contraposição importante com a aderência quase absoluta, 

como se viu, aos relatos dos policiais. 

 

 

5.10-) A defesa 

 

 

 Analisando os réus, segundo o que se pode extrair dos relatórios das sentenças, já 

concluímos que pelo menos 63,40%, em uma conta provavelmente subavaliada, são 

hipossuficientes.  

  Um dos fatores, embora não o único, analisado, é a forma como se defende. A 

informação sobre a constituição de defensor não está necessariamente em todos os relatórios 

e, em muitos casos, foi necessária uma pesquisa junto ao andamento processual pelos sítios 

dos tribunais.  

  Com base nestas informações, apurou-se que 30,75% dos réus são defendidos pela 

Defensoria Pública –a despeito de suas enormes insuficiências, e outros 13,20% por 

defensores dativos, indicados pelo juízo. 44,02% são advogados constituídos. 
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Tabela 34 

  A distribuição regional dos réus atendidos pela Defensoria Pública aponta para as 

disparidades regionais de instalação do órgão (Tabela 35). 

 

 Grosso modo, a escala acompanha a própria instalação da Defensoria Pública nas 

comarcas Brasil afora (dados obtidos no IV Diagnóstico da Defensoria Pública, da Secretaria 

de Reforma do Judiciário623 - Tabela 36). O dado mais próximo é o de 2014, que abrange 

parte significativa do período.  

 

  A proporção das comarcas atendidas não é necessariamente igual a dos processos, 

especialmente porque, dependendo do Estado, um maior volume de processos pesquisados 

se concentra nas Capitais, onde estão em grande parte cobertas pela Defensoria. 

                                                           
623 Disponível em <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politicas-de-

justica/publicacoes/Biblioteca/ivdiagndefenspublicav9.pdf/view>. 
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Tabela 35 

 

  

  

 

Tabela 36 

 Rio Grande do Sul e Pará são os únicos Estados em que o percentual de defensores 

nos processos pesquisados ultrapassa 40%; são também os Estados em que o número de 

BRASIL PA RS SP MG BA MA PR GO

Defensoria Pública 30,75% 47,67% 43,10% 38,87% 33,20% 19,50% 19,05% 9,43% 1,67%
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comarcas atendidas supera 60%. Do outro lado do gráfico, Goiás, praticamente não instalada 

à época da pesquisa, registra um número irrisório de defensores públicos nos processos. 

Paraná, de instalação efetiva também recente apresenta um volume de comarca atendidas até 

superior a Bahia, mas com um terço da representatividade na pesquisa. A distribuição 

demográfica do Estado e o volume de pequenas comarcas também interfere no resultado. 

Fora do gráfico, apenas como complemento: Pará e Rio Grande do Sul são também os 

Estados de menor nomeação de defensores dativos nos processos em pesquisa (0% e 2,59% 

respectivamente), enquanto Goiás e Paraná são os de maior nomeação (28,33% e 25,47%, 

respectivamente). 

 A pesquisa se propôs, inicialmente, a investigar o trabalho da Defesa, indicando duas 

perguntas no questionário sobre as teses defendidas e eventual impetração de Habeas Corpus 

em caso de prisão cautelar. Mas o volume significativo de informações não conhecidas (teses 

não indicadas nos relatórios, que tampouco fazem menção às impetrações de Habeas Corpus 

e as informações processuais nem sempre disponíveis nos sítios) impediu que se as 

quantificasse. Decidimos, portanto, avaliar a recepção das teses de defesa através dos 

comentários nas sentenças sobre o interrogatório (a versão do réu), as testemunhas de defesa 

e, especificamente, duas questões recorrentes que poderiam envolver obstáculos à 

condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas: a violência policial que desnatura as 

provas e a existência de dependência químico-toxicológica. Vamos a elas nos itens 

posteriores. 

 

 

5.10.1-) Interrogatório 

 

 

 Como interrogatório, analisamos aqui apenas o ato realizado em juízo, embora, como 

veremos mais adiante, declarações de inquérito e até confissões informais relatadas apenas 

pelos policiais também servem de elementos probatórios, na linha da validade que não se 

vincularia ao local onde a declaração é fornecida, mas à sua credibilidade. Na verdade, o 

que veremos resumidamente é que a versão do réu é acolhida sem reservas quando está em 

consonância com o conjunto probatório (ou seja, os depoimentos policiais) e rejeitada 
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quando está isolada (ou seja, em contraposição à palavra dos policiais). Grosso modo, não é 

exagero dizer que o interrogatório só tem credibilidade com a confissão. Em todas as outras 

situações é inverossímil, fantasioso, interessado ou seja, mera tentativa de eximir-se da 

responsabilidade por quem nem sequer é obrigado a dizer a verdade. 

 Assim: 

“...ressalte-se que outra conduta não seria de se esperar do réu, senão a de negar  

a autoria do delito, uma vez que lhe é assegurado constitucionalmente o direito de 

não se auto-incriminar” (sentença-099) 

 

“Pouco importa que o réu tenha negado a prática do delito. Afinal, não estava ele 

obrigado a se autoincriminar, soando a negativa como forma natural de afastar de 

si a responsabilidade criminal e suas consequências.” (sentença-297) 

 

“A negativa de autoria do delito de tráfico é ato inerente ao direito de autodefesa” 

(sentença-376) 

 

“(...) o acusado tem todo o interesse em faltar com a verdade...” (sentença-152) 

 

“Em juízo, como sói acontecer, o acusado novamente negou o cometimento do 

delito.” (sentença-330) 

 

“Como era de se esperar, o réu negou que a droga lhe pertencesse, nas 

oportunidades em que foi interrogado” (sentença-719) 

 

 

 Ou seja, se é sempre de se esperar que o acusado negue, como sói acontecer, inclusive 

porque esse é um direito dele, não há como afirmar-se que a negativa do acusado está sendo 

levada em consideração. Tal como os policiais, cuja credibilidade é uma premissa, o mesmo 

ocorre em relação à falta de credibilidade da negativa do réu –não consequência de sua 

versão fantasiosa, mas pelo simples fato de não ser obrigado a dizer a verdade, a mentira 

passa a ser uma presunção.  

 

“Ressalte-se que o réu não tem compromisso com a verdade, tampouco produzir 

prova contra si, sendo-lhe autorizado, inclusive, no exercício do direito de defesa, 

permanecer em silêncio, devendo, por conseguinte, o seu depoimento ser analisado 

com cautela.” (sentença-608) 

 

E assim completa-se um duplo curso de desindividualização: o policial diz a verdade 

porque é um agente do Estado, tem fé pública, foi recrutado e treinado para garantir a ordem; 

do outro lado o réu mente porque é interessado, é sua chance de escapar e não tem qualquer 

compromisso com os fatos. A generalização tanto funciona para estabelecer a negação que 
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impeça o exercício da crítica, quanto para moldar a fisionomia do folk devil na figura de um 

criminoso sempre disposto a ludibriar o Estado e as leis para eximir-se de responsabilidade. 

As mesmas contradições ou pequenas discrepâncias que, para a prova policial, são 

naturais, decorrentes do serviço e às até elogiáveis (pois mostra que as testemunhas não se 

combinam), mudam de figura quando estão na boca do réu. Na mesma sentença-374 

encontramos a passagem tradicional: 

 

“Os depoimentos dos agentes públicos na fase judicial e a fase embrionária, salvo 

pequenas discrepâncias, são claros e objetivos....” 

  

Mas, logo em seguida: 

  

“Ressalte-se que o depoimento do acusado apresenta divergências, notadamente 

em relação à quantidade da droga apreendida, pois alegou que a quantidade 

máxima de entorpecente que poderia ter sido encontrada em sua residência pelos 

policiais seria de aproximadamente, 150g, valor consideravelmente divergente 

daquele apreendido [uma peça de 521g].” 

 

Não se sabe, pelo teor da sentença, quais as meras discrepâncias das testemunhas 

policiais que foram contemporizadas pelo juízo na sentença; dificilmente menos 

significativa do que uma diferença de peso na droga que, em si mesmo, comportaria, pelo 

comparativo, uma acusação de tráfico. 

Enfim, o direito à não-incriminação é desta forma reduzido à presunção de 

inidoneidade, porque, se o réu não tem a obrigação de dizer a verdade não se pode nele 

confiar. A questão nem é a análise com prudência, o que por óbvio é necessário, mas o quase 

desprezo. Desta forma, como a marca da generalização, que é uma essência dentro dos 

comportamentos típicos do pânico moral (ou seja, todos fazem da mesma forma, todos são 

igualmente repulsivos), o interrogatório, salvo a exceção da confissão, é praticamente 

desimportante.  

E, embora não seja comum no conjunto das sentenças, fazemos o registro das 

fundamentações que, a essa altura, ainda compreendem que o silêncio, constitucionalmente 

assegurado, pode ser, e em regra é, interpretado em desfavor do acusado que o exerce, 

mesmo que na delegacia de polícia. Coincidentemente, 92,86% dos casos (13 entre 14; no 

total geral, 1,63%) são provenientes de sentenças do Estado de São Paulo (e a remanescente 

do Estado do Pará). 
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“(os acusados) permaneceram silentes e nada justificaram ao serem interrogados 

pela Autoridade Policial. Sabe-se que a ‘a inocência clama pelo direito de falar, 

enquanto a culpa invoca o privilégio do silêncio’ (Bentham Jeremy, Peter Thornton 

et al., Justice on Trial, p. 36 – Revista da Escola Paulista da Magistratura, nº02, p. 

117)” (sentença – 013). 

 

“É bem de ver, contudo, que a negativa apresentada em juízo não convence,  

mormente  em se considerando que divorciada do contexto probatório, ao mesmo 

tempo em que se afigura assaz sintomático o silêncio de que se valeu o réu perante 

a autoridade policial, haja vista que a atitude normal do autêntico inocente está em 

protestar veementemente contra sua prisão injusta e apresentar desde logo a sua 

versão acerca dos fatos, e não se limitar a dizer que só prestará esclarecimentos em 

juízo, como fez.”g.n. (sentença -019) 

 

“Com efeito, preso em flagrante quando trazia consigo 2 tijolos de maconha e 

algumas porções individuais pesando cerca de 800g, o acusado optou por 

permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, nada alegando que pudesse 

favorecê-lo”g.n. (sentença-031). 

     

“O réu, na fase policial, se reservou ao direito constitucional ao silêncio. Em  juízo, 

porém, o réu negou a imputação, sustentando (...). A tardia negativa do réu, 

entretanto, não foi corroborada pela prova oral carreada aos autos”g.n. (sentença-

027). 

 

“Em juízo, optou por permanecer silente, conduta incompatível com aquela que se 

espera de alguém que esteja sendo indevidamente acusado de qualquer prática 

delitiva” g.n. (sentença-203) 

 

“No distrito, ficou em silêncio, respaldado em norma de ordem constitucional, fato, 

posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é inocente. 

Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade no ‘calor 

dos acontecimentos’ para, pelo menos, dizer que nenhu envolvimento tinha com o 

crime...”g.n. (sentença-163) 

 

 

Como se vê, também contribui para a valoração negativa do silêncio, o senso comum 

que “inocente jamais se cala” ou “nega de forma veemente” na primeira oportunidade; senso 

comum totalmente divorciado da circunstância de que um interrogatório realizado na 

delegacia de polícia logo após a traumática prisão em flagrante, em regra desacompanhado 

de qualquer suporte jurídico e muitas vezes mesmo familiar, está longe de ser uma situação 

comum, do cotidiano. 

De outro lado, a contraposição com os depoimentos dos policiais, enfim, é 

abstratamente inviável: 

“(...) confronto entre as palavras de alguém que está sendo acusado ou indiciado 

por um crime, que não presta compromisso legal por não ter a obrigação de 

autoincriminar-se, e a de quem é servidor público, delegado do poder de polícia do 

Estado e que presta compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei.” 

(sentença-783) 
 



331 
 

A negativa, não raro, é confundida com uma certa ação refratária à apuração dos 

fatos, quase uma obstrução, no limite de compreender que transborda de seu direito. 

 

“Por outro lado, não se pode garantir credibilidade à versão apresentada pelo   réu, 

vez que nitidamente tem a intenção de livrá-lo da responsabilização penal”.g.n. 

(sentença-044) 

 

“É natural que os casos de tráfico, o meliante procure subterfúgios para burlar a 

ação policial, como fez o réu ao dizer em juízo que havia comprado de um traficante 

para seu uso pessoal...”g.n. (sentença-373) 

 

“Do mesmo modo, é de se notar que o réu tentou se esquivar da presente 

condenação, inventando uma versão fantasiosa para os autos.”g.n. (sentença-608) 

 

 Tanto é normal –e, portanto, não desperta relevância- a negativa de autoria pelo réu, 

como também a alegação de usuário e não traficante. 

“A versão do acusado, de ser usuário, é comum neste tipo de crime, vez que os 

acusados sempre tentam se desvencilhar da responsabilidade criminal, admitindo 

serem usuários.” g.n.(sentença-730) 

“Como se sabe, tal conduta é praxe de acusados que estão respondendo pelo delito 

de tráfico de drogas, pois acreditam que alegar que são apenas usuários os 

isentarão de uma provável condenação, o que é o caso dos autos.”g.n. (sentença-

747) 

“Anoto que, tendo a lei abolido a aplicação de pena privativa de liberdade ao 

usuário de drogas (art. 28), todo pequeno traficante e que não ostenta patrimônio 

procura estar amparado pela situação de usuário.”g.n. (sentença-546). 

 A segunda das objeções diz respeito, especificamente, aos elementos dos autos. A 

versão do réu está sempre em colisão com o conjunto probatório. 

“Em que pese a negativa do denunciado em relação aos fatos narrados na  denúncia, 

observa-se que sua versão dos fatos encontra-se dissonante do restante do conjunto 

probatório.”g.n. (sentença-052) 

 

“A autoria dos crimes imputados a cada qual ecoa da prova produzida. E digo isso 

em consideração aos relatos dos policiais, sólidos e firmes no ponto central, bem 

como diante da ausência de comprovação suficiente quanto à negativa de cada qual 

(....) Cada qual dos réus veio a Juízo e trouxe versão isolada, sem qualquer 

fundamento lógico ou probatório [ambos se alegam apenas usuários] revelando, 

pois a mendacidade de cada qual das versões manifestamente contrária ao 

conteúdo da prova.”g.n. (sentença-177) 

 

“Ocorre que a negativa de autoria dos acusados esbarra no conjunto probatório.” 

g.n.(sentença-428) 
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 O interrogatório é quase um ente estranho dentro do processo –ele é descartado 

quando esbarra ou colide com o conjunto probatório como se dele não fizesse parte 

integrante. Daí decorre, como consequência, a ideia de que a versão do réu está isolada –ou 

seja, é refratária aquilo que se colheu pelos depoimentos dos policiais e as provas a eles 

ancorada. Um exemplo é o da sentença-646: 

“Os réus, como visto supra, negaram, em juízo, a prática dos delitos que lhes foram 

imputadas, embora as versões trazidas pelos réus, em sede judicial, onde buscam se 

eximir da responsabilidade penal pelos delitos constantes da peça acusatória, 

encontram-se em total divergência com a prova testemunhal, documental e pericial 

coletadas, tornam-se atos isolados e desprovidos de quaisquer fundamentos, razão 

pela qual não devem ser valoradas nas formas alegadas por não encontrarem 

qualquer respaldo probatório.” 

 A particularidade dessa versão isolada é que no processo existem 11 réus e 30 

testemunhas de defesa. Quando as versões dos réus não encontram qualquer respaldo 

probatório deve ser compreendido como qualquer respaldo nos depoimentos e papéis 

produzidos pelos policiais. 

 Enfim, a menos que concorde com a prova policial, o que significa confissão, de resto 

o diagnóstico é praticamente o mesmo, independente do número de testemunhas: 

“In casu, a autodefesa levada a efeito pelo inculpado não merece recepção, sendo 

certo que sua esquiva não encontra arrimo nos elementos de prova e nas provas 

constantes dos autos [1 policial e 2 testemunhas de defesa]...” (sentença-706) 

 

“(...) as aludidas versões dos fatos, além de se encontrarem isoladas [6 réus] no 

acervo probatório, estão em verdadeiro embate com todos os elementos de 

convicção produzidas ao longo da persecução criminal.” (sentença-754) 

 

“Interrogados judicialmente, apenas o acusado 1 assumiu a autoria do crime de  

tráfico de drogas. Os demais réus negaram a autoria do delito. Entretanto, as 

negativas de autoria dos réus 2,3,4,5 e 6 restaram isoladas....” (sentença-021) 

 

  

5.10.2-) Testemunhas de Defesa 

 

 O quadro de desconfiança em relação às testemunhas de defesa de desconfiança não 

é muito diferente. À indagação de por que mentir, diversamente da postura diante das 

testemunhas policiais, os juízes aqui respondem positivamente, com base não apenas em 

abstrações, mas no suposto conhecimento da realidade: 
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“Isso sem mencionar ainda não ser lá muito confiável o depoimento de quem  

assumidamente portava entorpecentes para uso próprio, conduta que é crime, 

incompatível com a personalidade de quem respeite a lei” (sentença-008) 

 

“Aliás, há que se observar que os depoimentos das testemunhas de defesa em casos 

como o dos autos devem ser recebidos com as necessárias reservas. Não se pode 

esquecer o poder que os traficantes exercem nos locais que dominam, bem como a 

facilidade que tem em induzir, seja por dinheiro, seja por promessa de droga a 

viciados ou usuários de drogas, seja por simples intimidação, terceiras pessoas a 

mentir em seu favor.” (sentença-008) 

 

“(...) por serem, presumivelmente, interessadas no acobertamento das atividades do 

réu, realizadas sob suas vistas, não seria de se esperar que seus depoimentos 

[pessoas que estavam na residência, quando da diligência policial], viessem a 

escancarar o envolvimento de um ente querido com o crime.” (sentença-040).. 

  Dada a proximidade com o réu, em regra parentes ou amigos, de quase nenhuma 

valia tiveram os seus depoimentos. Por mais que se multiplicassem, a versão da defesa, 

portanto, continuava estando isolada. 

“Por outro lado, a afirmação feita pelas testemunhas de defesa [três] de que o  réu 

seria apenas um usuário, bem como as negativas genéricas feitas pelos mesmos 

quanto ao comércio ilícito de entorpecentes, não tem o condão, por si só, de afastar 

a autoria do delito em tela, isto porque no presente feito se encontram elementos 

concretos a confirmar o fato de o réu ser efetivamente o autor do crime em apreço. 

Neste sentido, no referente à versão do acusado, tal não apresenta qualquer 

sustentação, encontrando-se isolada nos autos e em contradição com os robustos 

elementos que os incriminam.”g.n.(sentença-061) 

 

 A oitiva de pessoas próximas ao réu em nada lhe auxilia: 

“Vale dizer, embora tenha o réu negado o crime, versão somente atestada por sua 

companheira e parentes desta....” (sentença- 467) 

“(...) tal depoimento não afasta a credibilidade dos testemunhos prestados pelos 

policiais civis responsáveis pela investigação e pelo cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, tratando-se, na verdade, de tentativa desesperada de uma mãe 

de livrar o filho da imputação narrada na denúncia.” (sentença-468) 

“Algumas testemunhas arroladas pela defesa sequer puderam ser compromissadas, 

dada a estreita ligação de amizade ou parentesco.” (sentença-673) 

 Mas, paradoxalmente, a não-oitiva lhe atrapalha: 

“O réu declarou que no momento em que foi abordado tinha acabado de sair de sua 

casa e estava se dirigindo à biqueira para comprar maconha e que, logo depois, sua 

esposa o levaria à colônia para onde deveria retornar, haja vista que estava em gozo 

de benefício. Assim, poderia, ao menos, ter trazido à audiência sua esposa para 

confirmar sua versão. Entretanto, não o fez. (...) Frise-se que, neste caso, a esposa 

do réu certamente não se recusaria a depor em juízo e ratificar sua versão, caso 

fosse verdadeira.” (sentença-121) 
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 Enfim, a disparidade de origem entre os testemunhos não permite possibilidade 

alguma de comparação: 

“(...) no cotejo das provas os depoimentos prestados por seus amigos e familiares, 

com claro interesse na absolvição, não pode prevalecer, ante o testemunho prestado 

pelos policiais, que de modo isento narraram os fatos...”(sentença-190).  

“A namorada do réu e o amigo do acusado foram ouvidos e afirmaram que o réu 

estava na casa da namorada e que a pessoa que estava traficando drogas tinha 

fugido antes da polícia chegar. Afirmaram que o réu não praticou o crime. 

Consigne-se que estes depoimentos não ostentam credibilidade suficiente para 

infirmar o depoimento dos policiais, pois foram prestados por pessoas que ostentam 

claro interesse em proteger o acusado decorrente da relação mantida com ele e não 

podem se sobrepor aos imparciais depoimentos policiais.” g.n. (sentença-358)  

 

 Ao considerar o policial “imparcial”, torna-se evidente uma certa identificação do 

juiz com o agente. Todo o transcurso do raciocínio envolve uma consideração que diferencia 

o réu -aquele que pratica o crime e, portanto, tem interesse em dele se distanciar- e suas 

testemunhas -que comungam, por motivos próprios o mesmo interesse. O policial seria, 

então, aquela pessoa que relata o fato e em quem o juiz pode confiar. O “seu” enviado para 

conhecer a situação -ainda que esta “representação” só se faça a posteriori. 

 Na medida em que se identifica com o policial, diminui a condição do juiz de avaliar 

a licitude de seus atos e a veracidade das testemunhas. Diminui, sobretudo, a compreensão 

da distinção entre as funções executiva e judiciária. O mesmo se poderá dizer em relação à 

apuração das denúncias e violências –a identificação entre observador e perpetrador, como 

explicou Cohen, é um dos mecanismos de suporte da negação. 

  O simples fato, muitas vezes repetido, de que o testemunho do policial deve ser aceito 

porque a sociedade o recruta para isso é sinal indicativo da confusão. Não há contrassenso 

em colocar em dúvida a credibilidade de qualquer testemunho, porque a função do juiz não 

é a de confirmar o trabalho da agência policial, do Poder Executivo; antes, o de julgar a 

acusação e, portanto, também a veracidade da ação policial está sob seu escrutínio. 

Considerar presumida a verdade porque ele é policial significa assumir o lado do combate à 

criminalidade e, assim, demitir-se da função de escrutinar a licitude da ação policial –o 

exercício da jurisdição tem como fundamento estabelecer limites à manifestação do poder 

punitivo. De outra forma, não haveria razões para que os julgamentos fossem conduzidos 

por agentes públicos não vinculados à própria administração e dotados de independência 

funcional. 
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 Observe-se, ainda, que em relação ao réu e suas testemunhas, mesmo ainda sobre os 

fatos que o circundam e suas alegações, um suposto conhecimento da realidade, o rotineiro, 

o tradicional, o notório, é amplamente empregado contra a defesa: 

 “É evidente que ninguém inicia qualquer atividade comercial, lícita ou não, 

adquirindo mais mercadoria do que precisa vender. Ora, o mero fato de guardar 

quantidade de droga revela que o réu já tinha clientela certa...” (sentença-006) 

 

“[citando a promotora de justiça]: é impossível que a ré pretendesse consumir em 

apenas um dias as 14 (catorze) pedras de crack, pois tal fato certamente acarretaria 

sua morte.” (sentença-049) 

 

“Ainda que notórios os efeitos destrutivos causados pelo crack no organismo  

humano, levando o usuário a uma ostensiva debilidade física e, muitas vezes, visível 

alteração comportamental, além da potencialidade de tornar o indivíduo 

dependente já a partir do primeiro consumo da droga....” (sentença-056) 

 

“(...) via de regra o usuário adquire a droga em pequenas porções por questões  de 

custo e para evitar indevida eventual imputação de tráfico.” (sentença-060) 

 

“(...) mormente considerando que o usuário/viciado não armazena droga para 

posterior consumo, mas sim consome imediatamente os entorpecentes que possui, já 

que não possui auto controle do vício.”(sentença-084). 

 

“Conforme é sabido e consabido, o usuário normalmente compra pequenas 

quantidades e as consome logo em seguida.” (sentença-109) 

 

“É verdade que usuários costumam trocar seus objetos pessoais e de seus  

familiares, assim como praticar outros delitos para sustentar seu vício, contudo, 

alegar que inclusive recebeu a quantia em dinheiro apreendida [R$ 295,00] na troca 

do eletroeletrônico pela droga soa, no mínimo, curioso.” (sentença-061) 

 

“Lembre-se, por oportuno, que não é comum no meio da traficância usuários 

permanecerem na companhia de comerciantes de droga, seja pelo perigo iminente 

de uma prisão, ou pelo fato dos próprios traficantes não assumirem esta conduta 

para não chamar a atenção das autoridades públicas.”(sentença-114) 

 

 O conhecimento comum organiza a presunção, servindo como um contraponto às 

alegações de defesa. Por exemplo, se o réu não é encontrado com droga, isto pode piorar a 

sua situação e não melhorá-la, porque: 

“(...) é voz corrente, em todos os cantos desse país, que, quanto maior a hierarquia 

do traficante, menos ele toca na droga, sem que com isso, diminua a sua 

culpabilidade...” (sentença-781)   

 Se o acusado alega que estava consumindo droga: 

“Não é crível que o acusado estivesse fumando com um indivíduo do qual não sabe 

o nome, tudo levando a crer que o acusado, com tais alegações, tenta se eximir da 

responsabilidade pelo tráfico de drogas.” (sentença-717) 
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  O conhecimento aqui, todavia, não é real, efetivo. Mas presumido, sem muita base 

em experiências vividas. Ao revés, como já alertava Rudiger Lautmann, não deixa de ser 

uma manifestação do caráter classista da justiça o preenchimento dos cargos por pessoas 

provenientes dos estratos médios e superiores que, efetivamente, desconhecem as condições 

de vida de quem é por eles julgado624. O desconhecimento do outro estimula fortemente o 

que denomina de “teorias cotidianas” e com elas a produção de estereótipos, continua 

Lautmann. Na base, enfim, está a suposição de que os membros dos estratos inferiores 

ostentam periculosidade. O resultado é que se supõe que sem uma intervenção drástica, sem 

uma pena severa, o agir criminal seria muito mais frequente625. 

 O que mais chama a atenção, todavia, é que esse suposto conhecimento da realidade 

desaparece, quando a questão é avaliar a licitude da prova ou a credibilidade dos agentes 

policiais. Desaparecem índices de violência, de homicídio, relatos consistentes de tortura e 

mesmo de produção de provas propositadamente para viabilizar a prisão. 

 Algumas das sentenças enfocando a pouca credibilidade das testemunhas de defesa 

abordam a conhecida violência do tráfico: 

“(...) a mídia nos mostra com frequência o quanto os traficantes são violentos e, no 

afã de vingança, não poupam nem sequer os familiares.” (sentença-106) 

 

“A droga é geradora de muita violência, aliás quase toda a violência existente nas 

estatísticas criminais, posto que por trás da  maioria dos crimes existe o 

envolvimento com as drogas, basta abrirmos os jornais e veremos nas páginas 

policiais, a grande lista de assassinatos acontecidos na noite anterior em 

consequência das drogas.” (sentença-078) 

 

 Mas omitem-se, em regra, sobre o panorama das violências policiais. Não há quem 

não tenha lido, no entanto, nos mesmo jornais referidos nas sentenças, relatos quase 

cotidianos de episódios de arbítrio policial. Mas na análise da prova faz-se uma distinção 

severa: em relação aos réus, todos os elementos são possíveis, desde a presunção da mentira, 

pela abstração da acusação, até os relatos “de experiência própria”; em relação aos policiais, 

uma análise formal da natureza da testemunha -servidor público, policial- para aceitação de 

sua licitude. O juiz até se inteira da realidade pela mídia, mas não usa esse conhecimento 

pessoal de forma equilibrada –há certas coisas que sabe e outras que não sabe, tal como 

denunciado por Stanley Cohen na configuração do estado de negação.  

                                                           
624 Op. cit., p. 100. 
625 Idem, p. 109. 
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 Voltamos, portanto, às ações possíveis para não conhecer o que se conhece conforme 

mencionadas no item 4.4: deliberadamente desviar os olhos da realidade (como, por 

exemplo, parar de ver televisão, para desconhecer as notícias sobre crimes ou atrocidades); 

não perceber a realidade que o envolve, porque isso afeta as suas verdades pré-concebidas; 

ver o que se passa, mas não acreditar, porque afronta as suas crenças; saber o que acontece, 

mas negar porque apoia o perpetrador ou sua política; e, por fim, aquele que fica 

incomodado, perturbado, até indignado com o que está acontecendo, mas por muitas razões 

(medo de ficar de fora, impotência, autoproteção, ausência de uma solução visível) 

permanece em silêncio. 

Dessa análise de prova com viés, resulta que em apenas 7,63% das sentenças, existe 

alguma apreciação acerca de contradições entre testemunhas: apesar do número expressivo 

de testemunhas de acusação (71,34%), a maior incidência de análise de contradições se dá 

mesmo entre as testemunhas de defesa, 62,25%. 

 

 

Tabela 37 

 

Contradição, sobretudo, é cobrada do réu; em 15,25% dos processos, o juiz anota que 

a versão produzida no interrogatório é diferente daquele anteriormente assinada nos autos 

de inquérito policial). Voltamos ao tema quando analisarmos a “prova de inquérito”.  
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Tabela 38 

   

5.11-) O ônus da prova 

 

 A presunção de veracidade dos relatos dos policiais e a presunção de inidoneidade 

das declarações do réu e de suas testemunhas, todas interessadas, posto que amigas ou 

parentes, já seria o suficiente para impor uma disputa quase impraticável. Mas o 

esvaziamento da presunção de inocência, que marca o julgamento de boa parte dos processos 

de tráfico de drogas, concentra em si mesmo outros mecanismos, como uma delicada 

distribuição do ônus da prova.  

  Partindo-se da presunção de inocência nem se pode dizer, propriamente, que a defesa 

carregue um ônus probatório, uma vez que a ausência ou insuficiência de provas devem ser 

necessariamente causas de absolvição. A discussão, ao máximo, se daria em relação a 

alegação de causas impeditivas ou modificativas, como a arguição de excludente de ilicitude. 

Ainda assim, caberia ao acusado apresentar os elementos necessários à instauração da dúvida 

razoável, que, diante da regra de julgamento da presunção de inocência, deve ser interpretada 

em prol da Defesa. 

 O que se vê na pesquisa, todavia, é não apenas uma adesão à ideia de distribuição do 

ônus da prova, como a medida própria de inversão que admite a dúvida e ainda assim permite 

a condenação. 
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 Vejamos como isso ocorre. 

“Deveras, ao negar a autoria do crime, ao acusado cabe a devida prova de suas 

alegações, notadamente quando os indícios registrados nos autos lhes são 

desfavoráveis.” (sentença-758) 

 No caso, trata-se de sete embalagens de maconha apreendidas por dentro da cueca de 

um detento que argumentava ser a droga para seu uso pessoal. Levado a ferro e fogo, a 

afirmação do juízo significaria dizer que à acusação basta a existência de indícios (o que, 

aliás, deve estar presente já no juízo de admissibilidade, para o recebimento da denúncia) e 

o acusado que se esforce em provar as alegações nas quais sustenta a inocência –no caso, a 

ausência do intuito mercantil. A regra por si só levaria à inversão do ônus da prova e do 

próprio sentido do processo. 

“É cediço que a negativa da autoria inverte o ônus da prova na forma prevista no 

art. 156, do Código de Processo Penal. No caso em tela, a defesa não se desincumbiu 

do ônus que lhe cabia de provar que a droga apreendida não pertencesse ao réu.” 

(sentença-719). 

 Seguir a decisão significaria que ao réu caberiam duas opções: admitir a autoria ou 

negar e produzir prova, desincumbindo, portanto, a acusação de fazê-lo em qualquer das 

hipóteses. 

 Mesmo que o padrão das decisões efetivamente não chegue a esse nível quase 

absoluto de inversão de ônus da prova, isto se dá com muita frequência no que atine à questão 

central de distinguir a posse com intuito mercantil (tráfico de drogas) ou a posse para 

consumo pessoal. Embora, como já se fez referência anteriormente, não exista um padrão 

seguro que permita a distinção das duas situações quando a atividade mercantil não é 

efetivamente comprovada, a inversão do ônus da prova vem para assegurar uma solução que 

espanta a dúvida, embora, junto com ela, também dissolva a presunção de inocência. 

“(...) o acusado não logrou êxito em comprovar nos autos sua condição de mero 

usuário de drogas, razão pela qual a tese da defesa, pugnando pela desclassificação 

para o delito de uso, também não merece acolhida...” (sentença-717) 

“Inadmissível, portanto, o pleito desclassificatório para o delito de uso, quando 

ausente a demonstração da exclusividade do entorpecente para uso próprio [caso 

em que houve a apreensão de uma peça de 14g de maconha prensada]” (sentença-

739) 

“Importante é ser destacada que nossa jurisprudência já se pacificou que cabe ao 

réu demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo 

próprio...”(sentença-595) 
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“Certo é que o sistema processual pátrio, na letra do art. 156 do CPP, fixa que a 

prova da alegação incumbirá a quem a fizer e concretizando a norma no caso sub 

judice o segundo processado não se desincumbiu do ônus de que o exercício da 

atividade criminosa era exclusiva do primeiro processado, bem como foi na 

residência apenas na qualidade de usuário.” (sentença-680) 

“Demonstrada a efetiva apreensão da substância entorpecente de propriedade dos 

réus, competia à defesa o dever de demonstrar que o seu destino não era para o 

comércio...” (sentença-789) 

 Enfim, um dos principais pontos de prova na acusação de tráfico de drogas é 

distribuído a defesa, que deve fazer a prova negativa: 

 “A desclassificação [para o porte para uso pessoal] pretendida pela defesa 

caracteriza fato modificativo da pretensão condenatória estatal, segundo as regras 

da distribuição do ônus da prova, tal encargo probatório é atribuído à defesa...” 

(sentença-093) 

 

  O corolário de que a destinação mercantil pode ser deduzida da ausência de prova do 

intuito de consumo ou da falta de demonstração da exclusividade do uso próprio, seja lá 

como fosse possível provar isso, significa reduzir a necessidade de prova e assentar a 

condenação do tráfico mesmo nas hipóteses de dúvida: 

“Ocorre que não há qualquer segurança para se afirmar a conduta de porte para 

uso próprio, devendo se ressaltar que no tipo imputado não há expressão de porte 

para fins de tráfico, havendo somente menção de disponibilidade do entorpecente 

nas condutas alternativas indicadas...”g.n. (sentença-681) 

“É preciso ter um pouco mais de cautela ao desclassificar para o crime previsto no 

art. 28, eis que a suposta ‘ínfima’ quantidade da droga encontrada não tem o condão 

de, per si, afastar a prática das condutas previstas no art. 33, da Lei 11343/06...”g.n. 

(sentença-506) 

  A inversão vai se verificar em vários outros pontos também. 

 Na ausência de comprovação da origem lícita de valores: 

“Com relação ao dinheiro apreendido com o acusado [R$ 252,00], ele afirmou  que 

tinha recebido devido ao seu trabalho, entretanto, em que pese o depoimento da 

testemunha William, este não foi capaz de comprovar, estreme de dúvidas, a origem 

do dinheiro, sendo que nenhum outro elemento, como recibo ou depoimento do seu 

contratante foi trazido aos autos, não sendo possível presumir que ele tenha 

recebido o valor um dia antes do ocorrido” (sentença-047). 

 

“(...) inexistindo, ainda, nos autos, comprovação da origem lícita da quantia em 

dinheiro [R$ 32,00] apreendida em seu poder.” (sentença-009) 

 

“Como o acusado não provou a origem lícita do dinheiro arrecadado consigo [R$ 

6,50] e está provada a mercancia da droga, impõe-se seu perdimento.” (sentença-

731) 
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 Na extensa interpretação ampliativa do que seja um álibi e as consequências da 

ausência de prova: 

“Para que um álibi enseje dúvida sobre a incriminação ou sua exclusão, se exige 

prova a ser produzida por quem o invoca (CPP, art. 156, 1ª parte) e o réu não 

comprovou suas assertivas. Pela evidência do conjunto probatório, é impossível 

aceitar a versão apresentada pelo denunciado, posto que o álibi [a condição de 

usuário] não restou comprovado, ao contrário, foi destituído pelos informes dos 

autos”. (sentença-053) 

 

 Ou mesmo na existência regular de trabalho, para que não seja atribuída ao réu a 

dedicação à atividade criminosa, com a séria consequência de lhe ser subtraída a 

possibilidade de redução da pena (entre 1/6 a 2/3): 

“Importante observar que, embora alegue o réu trabalhar como ajudante de 

pedreiro, não há nos autos documentos comprobatórios de registro formal de 

trabalho” (sentença-580) 

“(...) o réu nada juntou aos autos para comprovar sua inocência. Conforme se 

observa dos documentos de fls., não há provas de que exercia atividade lícita à 

época dos fatos, o que leva a crer que exercia o tráfico de drogas como meio de se 

manter financeiramente.” (sentença-378) 

 

  Enfim, a inversão se corporifica626: 

“É importante frisar que a defesa, no momento em que sustenta a negativa de 

autoria e a falta de provas, não traz argumentos fáticos ou jurídicos capazes de 

absolvê-los da acusação que lhe foram imputadas ou de excluir qualquer 

classificação distinta da imprensa na exordial acusatória.” (sentença-100).  

 

 

5.12-) O aproveitamento dos elementos de inquérito 

  

 

Ainda na avaliação das provas, a pesquisa buscou analisar em que medida os juízes 

levam em consideração os elementos do inquérito para avalizar uma condenação –e estamos 

                                                           
626 CHAVES JR, Airton: “No campo da decisão penal condenatória, hoje no Brasil, mais de 20% das 

condenações de pessoas pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e delitos patrimoniais é sustentada 

na tese inconstitucional de inversão do ônus da prova.” Além das Grades. A paralaxe da violência nas prisões 

brasileiras, p. 130. 
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falando aqui não das provas irrepetíveis (como a perícia), mas justamente aquelas que podem 

e, em regra, se repetem (como interrogatórios e depoimentos). Como vimos no item 4.6, esse 

é um dos resquícios mais persistentes do sistema inquisitivo, e que, ademais, esvazia o 

próprio sentido da garantia da ampla defesa consignada no art. 5º inciso LV, da Constituição 

da República. Afinal, se o inquérito é destituído de contraditório, aproveitar os elementos 

assim colhidos como prova apta para a condenação torna sem sentido a própria exigência 

posterior do contraditório.  

  Como veremos, todavia, o aproveitamento dos elementos de inquérito visa suprir as 

deficiências da prova colhida em juízo –ainda que já sob todos os pilares aqui definidos que 

tanto contribuem para anular a presunção de inocência. Em muitos casos, portanto, o uso dos 

elementos do inquérito policial será residual, na ausência de outras provas mais consistentes 

produzidas sob o crivo do contraditório. 

 

Tabela 39 

 

 Quantificados os dados, temos que os juízes utilizam expressamente na 

fundamentação 13,88% (confissão policial); 11,38% (declarações colhidas no inquérito); 

8,63% (os interrogatórios extra-judiciais, mesmo sem confissão), 6,25% as chamadas 

confissões informais (relatadas por terceiros, em regra os policiais que prendem o réu); 

1,75%, aqui já registrado, utiliza o silêncio na delegacia de polícia como prova. No total, em 

28,50% das sentenças, a fundamentação inclui o aproveitamento de elementos de inquérito. 
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 Apesar de não ser o volume apurado um montante em si mesmo expressivo, em certos 

casos, é justamente a testemunha ouvida apenas no auto de prisão em flagrante que vitamina 

a prova contra o réu, como é o exemplo do usuário/adquirente de droga. Não apenas seu 

depoimento na delegacia de polícia é aceito como prova, na ausência de depoimento em 

juízo, como é aceito, inclusive, quando contraditado pela versão oferecida durante o 

processo. Há uma certa convicção de que réus e testemunhas não policiais só dizem a 

verdade quando ainda não alertados pela ação das defesas técnicas –o que leva, muitas vezes, 

a que os elementos do inquérito sejam tratados de forma mais valiosa em comparação com 

a prova em juízo. 

“Tem-se que a versão apresentada pelo menor em juízo encontra-se desprovida de 

qualquer sustentabilidade (...) O menor prestou o seu depoimento perante a 

autoridade policial na presença de sua genitora. Não apresentou nenhuma 

justificativa pela mudança do depoimento.” (sentença-548) 

 

“Apesar de a testemunha não ter mantido a versão supracitada quando ouvido em 

juízo, observo que esta se encaixa perfeitamente ao acervo probatório presente nos 

autos...” (sentença-787) 

 

“Ocorre, no entanto, que não se pode dar credibilidade ao depoimento judicial [do 

adolescente], pois é nítido o propósito de beneficiar o réu.” (sentença-318) 

 

 Mesmo quando a testemunha não foi ouvia judicialmente, o testemunho da fase de 

inquérito irá suprir essa ausência, como se não houvesse qualquer diferença: 

“Lado outro, cumpre esclarecer que embora a testemunha acima citada não tenha 

sido ouvida na fase judicial, seu depoimento está plenamente consentâneo com o 

restante do conjunto probatório amealhado ao feito e serve de lastro probatório 

suficiente à formação do convencimento deste juízo...” (sentença-535) 

 

 Ou seja, a legalidade da oitiva da testemunha não está vinculada à possibilidade de 

participação da defesa (forma), mas à similitude do relato com o conjunto probatório 

(conteúdo), em uma valoração claramente utilitarista. Como a expressiva maioria das 

testemunhas que compõem esse acervo probatório são os policiais que efetuaram a prisão 

em flagrante, além da credibilidade exacerbada dos agentes (a tal especial eficácia 

probatória), também vale o testemunho colhido apenas na fase policial –mais uma faceta da 

delegação de prova que os juízes conferem aos agentes da polícia. 

  

“Corroborando a prova judicial já apresentada, como consta acima, é lícito citar a 

prova produzida no inquérito, posto que se revela salutar (...) Assim, considerando 

que toda a prova produzida na fase inquisitorial restou ratificada em juízo, através 

do depoimento de testemunhas...” (sentença-611) 
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 Neste caso acima, especificamente, a prova produzida no inquérito que o juízo cita 

como salutar é justamente o testemunho do suposto adquirente da droga que teria 

incriminado o acusado. E o testemunho citado é o da fase de inquérito, porque a testemunha 

não foi ouvida em juízo, e isso porque houve desistência pelo representante do Ministério 

Público. 

 Mesmo o testemunho do agente policial extraído do inquérito é capaz de reduzir as 

falhas encontradas em juízo: 

“Comumente a versão por eles [policiais militares] apresentada sob o crivo do 

contraditório apresenta dessemelhanças em relação àquela constante dos autos do 

inquérito policial quando, dada a proximidade com o delito, a descrição dos fatos 

de mostra mais minuciosa.” (sentença-006) 

 O que mostra, de certa feita, que o processo é, em si, quase que um obstáculo para a 

busca da verdade, porque, com o tempo e o esquecimento, ou com a presença da defesa e a 

preparação das testemunhas, a prova produzida nele é sempre de pior qualidade.  

 Enfim, os elementos de inquérito são vastamente aproveitados em juízo, salvo se 

submetidos a uma prova robusta de irregularidade –o que também não ocorreu em nenhuma 

sentença analisada na pesquisa. 

“Não existe fundamento legal para o afastamento das provas produzidas na  fase 

preliminar pela autoridade policial, a menos que haja indícios de irregularidade em 

sua colheita. No caso em apreço, tudo indica que o inquérito policial foi dirigido 

com lisura, servindo os seus elementos para o convencimento do juízo.” (sentença-

091) 

  

  Impõe-se como requisito que os elementos de inquérito não sejam os únicos colhidos 

–na linha do advérbio exclusivamente do artigo 155, do Código de Processo Penal (veja item 

4.6), como se um único elemento em juízo fosse capaz de legalizar todas as provas 

produzidas no inquérito policial, com um certo caráter saneador: 

“Ademais, registre-se que a prova inquisitorial só deve ser afastada, arredada, 

como elemento válido e aceitável de convicção quando totalmente ausente prova 

judicial confirmatória ou quando nulificada pelos elementos probatórios colhidos 

em juízo...” g.n. (sentença-619) 

 Como vimos na Tabela 39, dentre os elementos capturados do inquérito, o mais 

presente nas fundamentações, como reforço da condenação, é mesmo a confissão extra-

judicial, muito mais relevante do que o interrogatório em juízo. 

“(...) as declarações do réu na fase de inquérito são mais verossímeis.” (sentença-

606) 
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“Embora o acusado tenha negado perante este juízo a prática da traficância, sua 

confissão perante a Autoridade Policial restou amplamente corroborada pelo 

depoimento dos policiais responsáveis por sua abordagem.” (sentença-047) 

“Em que pese a negativa de autoria realizada pelos réus em fase judicial, não se 

pode desconsiderar a confissão realizada na fase inquisitorial e que –ressalte-se- é 

coerente cm o restante do conjunto probatório.” (sentença-419) 

“(...) a confissão em sede policial está em consonância com o material produzido 

sob o crivo do contraditório.” (sentença-488) 

“Outrossim, os depoimentos dos acusados, na fase de inquérito são mais 

verossímeis e coerentes com os testemunhos dos Policiais Militares que os 

prenderam. Assim, as confissões dos réus na fase de inquérito devem prevalecer.” 

(sentença-098) 

 

 Conferir validade probatória ao interrogatório na delegacia de polícia traz como 

consequência que a negativa em juízo é considerada retratação. E, embora a confissão não 

deva valer na ausência da espontaneidade, presume-se lícita e espontânea a confissão policial 

e o interrogatório em juízo, aquele que é, enfim, coberto das formalidades que garantem a 

ampla defesa, como prévia entrevista com o defensor e a oitiva ao final da instrução, só terá 

valia se forem justificados os motivos da retratação. 

 “Outrossim, os depoimentos do réu em sede de inquérito policial e na fase judicial 

foram completamente contraditórios, pois ora assume a posse das drogas passando-

se por usuário, ora diz que nunca viu as referidas drogas. Isso sugere uma tentativa 

de ludibriar o juízo, de forma a reconhecê-lo inocente, o que não restou comprovado 

pelas demais provas carreadas aos autos.” (sentença-005) 

 

“(...) a retratação, desacompanhada de qualquer justificação plausível, sucumbe 

diante de eficazes e seguros elementos de convicção...” (sentença-655) 

 

“(...) declinando ter sido forçado a prestar seu depoimento na delegacia, todavia, e 

que, no decorrer de toda a instrução processual, não comprovou o alegado (...) o 

entendimento jurisprudencial predominante tem entendido que nestes casos ‘se o 

réu, depois de haver confessado a autoria do crime, se retrata em juízo, assume o 

ônus de provar sua alegação sob pena de, não o fazendo, se tornar um álibi 

comprovado...” (sentença-567).  
 

“Ora, é cediço que a retratação necessita vir acompanhada de elementos seguros 

de convicção para sua procedência, o que ocorreu neste caso, restando isoladas as 

declarações do acusado prestadas no interrogatório judicial. Acerca da matéria, a 

Jurisprudência de nosso Estado, assim já se manifestou: ‘Não se desfaz pela sua 

retratação em juízo a confissão perante a autoridade policial, por destituída de 

elementos que a amparam(...)”(sentença-104). 

 

 Por óbvio, a questão central não é o local da suposta confissão, mas as garantias que 

são dadas ao acusado, em especial, o aconselhamento e acompanhamento por advogado, e a 

presença do juiz, competente constitucionalmente não apenas para julgar, mas também para 
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processar (presidir o processo). A obrigação de apresentação imediata ao juízo, bem ainda a 

necessidade de instalação de mecanismos para coibir a violência policial levou o Judiciário 

a adotar (primeiro pelo CNJ, depois jurisdicionalmente pelo STF) as audiências de custódia, 

com presença do réu em juízo em até 24 horas da prisão, a despeito de várias resistências 

nas corporações.    

  Tradicionalmente, contudo, é necessário admitir que ainda se consagra a tese de que 

a confissão vale não pelo local, onde foi colhida, mas pela credibilidade de seu conteúdo. 

Ela está longe de ser uma nova tendência. Pode-se colher exemplos dessa pragmática 

jurisprudência em debates realizados no próprio Supremo Tribunal Federal durante a 

ditadura militar. Quando várias condenações dependiam de confissões policiais, em um 

momento em que a tortura era conhecida como instrumento de Estado, o STF, por sua 

maioria, mantinha condenações com base nestas confissões de delegacia. 

 Cabe aqui o registro lançado na Comissão Nacional da Verdade: 

“De acordo com pesquisa conduzida por Swensson Junior, durante o regime militar 

de 1964, o STF julgou 292 recursos ordinários criminais relativos a 565 réus – a 

grande maioria, recursos apresentados pelos acusados contra decisões que lhes 

eram desfavoráveis –, negando provimento a 376 réus, na maior parte das vezes por 

unanimidade. No período entre 1969 e 1974, foram 127 os recursos e 222 réus; no 

período de 1975 a 1979, 143 recursos e 312 réus. Com fundamento nesses recursos, 

o STF estabeleceu o entendimento de que as confissões extrajudiciais – aquelas 

obtidas na fase do inquérito policial militar, muitas vezes sob tortura – seriam 

admissíveis como prova quando testemunhadas e não contrariadas por outras 

provas (RC 1.254, ministro relator Moreira Alves, julgado em 2 de abril de 1976; 

RC 1.261, ministro relator Moreira Alves, julgado em 10 de fevereiro de 1976). 

Como assentado no RC 1.255, as “confissões judiciais ou extrajudiciais 

valem pela sinceridade com que são feitas ou verdades nelas contidas” (RC 

1.255, ministro relator Cordeiro Guerra, julgado em 20 de agosto de 1976). Em 

um dos julgados sobre essa questão (RC 1.234, julgado em 25 de abril de 1975), 

embora se tenha entendido que as evidências existentes contra os acusados não 

convenciam, o ministro relator Cordeiro Guerra não deixou de sublinhar a 

importância atribuída às confissões feitas nos inquéritos, mesmo quando 

houvesse denúncia de obtenção mediante tortura: Não acolho, porém, a orientação 

doutrinária esposada pela douta Procuradoria-Geral da República, de que todas 

as confissões extrajudiciais, pelo simples fato de serem repelidas em juízo, sob 

a  alegação de terem sido prestadas por coação, 

não comprovada de qualquer modo, devem ser havidas como destituídas de valor 

probante.  […] O inquérito policial ou militar pode conter provas, diretas ou 

indiretas, que, não infirmadas por elementos colhidos na instrução criminal, 

demonstrem a procedência da acusação, justificando a convicção livre do 

julgador. [fls. 85-86627]” 

                                                           
627 Comissão Nacional da Verdade, relatório final. Disponível no site <http://www.cnv.gov.br/>. 

http://www.cnv.gov.br/
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 A valorização da confissão policial é outro legado autoritário que se vincula 

intimamente com a permanência da tortura e a omissão judicial. Um processo que se sustenta 

pela fase inquisitorial permanece tratando o réu como um objeto da persecução penal, não 

propriamente um sujeito pleno de direitos. Essa vinculação, que perpassa a confiança (a 

credibilidade quase irrestrita), se projeta na identidade (o policial como agente imparcial) e 

praticamente atinge a delegação de funções (valorização dos elementos colhidos no 

inquérito), entre juiz e agentes policiais, diminui fortemente as possibilidades de crítica, de 

fiscalização, seja do conteúdo da prova, seja quanto a eventuais violências praticadas pelos 

policiais. A idoneidade é a premissa que sustenta a maior parte destes processos, razão 

porque as denúncias de irregularidades são constantemente desprezadas. Provoca-se, assim, 

o que Stanley Cohen denominou de folie a deux, uma espécie de negação compartilhada 

entre parceiros. Mesmo sem um conluio consciente, a proximidade institucional vitamina a 

aparência de uma situação similar a de membros de uma família que sabem quais problemas 

evitar. 

 Ademais, cabe compreender que o aproveitamento dos elementos de inquérito estaria 

baseado, doutrinariamente, na ideia de que, como todas as provas são de igual valia, o juiz 

está livre para buscar as informações que podem nortear as suas decisões em qualquer lugar, 

desde que fundamente sua decisão. A agressão dessa ideia de verdade real não se dá apenas 

ao sistema acusatório (segundo o qual, a produção de provas incumbe ao acusador), mas à 

própria garantia do contraditório (a forma pela qual a prova é colhida tem tanta relevância 

quanto o conteúdo que dela se extrai). Se no sistema acusatório deve o juiz ser o fiel da 

paridade das provas e, além disso, o fiscal de sua regularidade, não pode se lastrear no 

conteúdo delas para decidir acerca de sua validade.  

Isso significaria uma forma de legitimar os meios através de seus fins, ou seja, vale 

a prova de inquérito, desde que consentânea com os demais elementos; vale mais a confissão 

policial, porque coerente com o conjunto probatório, enfim, o testemunho policial acaba 

sendo a própria medida da validade da prova. O que lhe acompanha é consentâneo com a 

prova (então vale onde estiver) e o que lhe nega se afasta do conjunto probatório (não vale 

nem se for em juízo, nem se forem muitas testemunhas etc).  

Essa válvula de escape permite o livre manejo dos elementos para concluir a 

fundamentação, que eventualmente não se distancia muito da simples retórica, sem exercer 

a função de limitar o puro decisionismo, que muitas vezes se esconde justamente nesta livre 
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escolha realizada a partir de todos os elementos dos autos. A busca da verdade real funciona 

como uma espécie de caça ao tesouro da prova condenatória, tendo o juiz uma ampla gama 

de informações para motivar a sua decisão: os relatos dos policiais, a confissão de inquérito, 

a inversão do ônus da prova, a experiência comum, a não-comprovação do álibi etc.  

“(...) conclui-se que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da livre 

convicção, livre convencimento ou verdade real, subordinando o juiz, apenas, à sua 

consciência na apreciação e valoração do conjunto probatório.” (sentença-595) 

 

“Por via reflexa, observando-se que nossa legislação processual penal consagrou 

um critério de paridade entre as provas, ou seja, não há hierarquia entre elas, todas 

possuindo igual valor, instituindo o sistema da livre convicção do juiz, a prova 

indiciária é tão válida como qualquer outra; tem tanto valor como as provas diretas, 

de que valha toda a prova produzida durante a fase inquisitorial tenha se 

confirmado quando da instrução processual.” (sentença-740) 

 

“E, se por um lado, o juiz está obrigado a motivar seu convencimento, por outro 

está livre na escolha, aceitação e valoração da prova.” (sentença-100) 

 

“Desta forma a sentença é, pois, um juízo lógico de raciocínios levados a efeito pelo 

juiz com o objetivo de solucionar o litígio, de modo que, ao desenvolver essa 

sequência de operações lógicas, o magistrado deve indicar os motivos de seu 

convencimento que, apesar de livre, há de ser fundamentado.”(sentença-114) 

 

“O sistema de livre apreciação da prova propicia ao magistrado valer-se também 

de sua experiência comum, obtendo o convencimento em virtude de adequada 

análise de todos os elementos contidos nos autos, impondo-se tão-somente ao juiz a 

explicitação das razões pelas quais formou o seu posicionamento.” (sentença-572) 

    

  Por fim, é de se anotar que, em que pese seja possível aproveitar os elementos 

colhidos na fase de inquérito, sem juiz nem acusador que desempenhe o seu papel, sendo 

estes válidos inclusive para condenar, as irregularidades do inquérito não se comunicam à 

ação penal. Isto significa que é possível arrecadar as provas, mas eventuais ilícitos do 

inquérito ou da prisão em flagrante não contaminam o processo. Aqui, portanto, uma via de 

mão única: qualquer prova em juízo basta para dotar os elementos de inquérito de eficácia 

probatória (efeito saneador), mas nenhum vício do inquérito é capaz de contaminar a 

instrução em juízo (efeito placebo).  

“Ademais, como é cediço, eventual nulidade ocorrida na fase de inquérito policial, 

em regra, não contamina o processo penal devidamente instaurado para apurar a 

prática de um crime (...) o ‘inquérito é peça meramente informativa’...” (sentença-

494) 

“Ademais, o inquérito policial consiste em procedimento investigatório meramente 

informativo da propositura da ação penal. Sua função precípua é a colheita de 

dados hábeis à formação da opinio delicti do órgão ministerial. Neste sentido, 
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eventuais irregularidades ou quaisquer outros vícios nele constantes não afetam ou 

fulminam a ação penal subsequente.” (sentença-783) 

 

 

5.13-) A violência policial 

 

 

 Se os reflexos do pânico moral são elementos decisivos para a gravidade com que se 

trata o tráfico de drogas –e, como veremos, as consequências encarceradoras tanto na fixação 

das penas, quanto na prisão cautelar- é o estado de negação que despreza as alegações, e 

muitas vezes até os vestígios, da violência policial. A reação exagerada com os perigos e 

ameaças do comércio ilícito, presente no DNA das sentenças, se desfaz quando a violência 

dos policiais é trazida à tona. Toda a consideração positiva que, de antemão, se deposita nos 

agentes -a fé pública, a especial condição probatória, a dedicação à ordem pública, a falta de 

interesse para mentir etc- funciona como uma vacina para os relatos de violência. O resultado 

é que as versões dos réus são desacreditadas, tratadas como mero expediente para eximir-se 

da responsabilidade penal ou, se tanto, nas raras hipóteses em que chega ao ponto de instalar 

uma dúvida, e que o juiz, enfim, admite a possibilidade da violência, ainda assim, não 

descarta a prova produzida e, por consequência, a condenação a ser lavrada. 

 Vários dos expedientes da negação, expostos por Cohen, são encontradiços nas 

respostas que o juiz dá aos reclamos do réu, desde a condenação das vítimas até a fuga pela 

incompetência. 

 Pelo volume das indicações de violência policial, não é possível efetivamente 

mensurar o quanto ela decorre das prisões efetuadas. Isto porque, além da subnotificação 

que é peculiar a este tipo de denúncia (em especial pelo medo de represálias), também não 

se pode ter certeza de que todos os relatos neste sentido produzidos pelos réus foram 

registrados nas sentenças. E, por óbvio, também não se pode aceitar, sem qualquer tipo de 

reserva, que a toda denúncia corresponda efetivamente uma tortura. O mais impactante, 

todavia, é concluir pela absoluta passividade dos juízes com o tema –na maioria das vezes, 

enfim, as alegações nem sequer são enfrentadas na sentença. Quando o são, a principal 

providência é a defesa dos agentes. 
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 O volume de relatos de violência policial aponta uma média nacional de 14,75% -

com algumas disparidades regionais cujas variáveis não foram identificadas pela pesquisa. 

 

Tabela 40 

  

 O volume não é expressivo, a ponto de indicar que se trata de uma corriqueira 

estratégia de defesa, mas também não é irrisório. As queixas se dirigem em regra à atuação 

violenta dos policiais militares no momento da prisão (como a violação de domicílio ou 

agressão): 

 “Afirma que na data dos fatos estava na portaria [zelador] quando policiais 

chegaram e foram entrando no prédio sem autorização ou apresentação de 

mandado; tentou os impedir, porém um deles lhe chamou de ‘filho da puta’, em 

seguida os policiais entraram no apartamento descrito na denúncia” (sentença-005) 

 

“Disse que, após encontrarem a substância entorpecente, os policiais  começaram 

a pressioná-lo para entregar armas e outros ilícitos. Em seguida, passaram a lhe 

agredir. Disse que ficou no Hospital durante sete dias e, quando o seu advogado foi 

lhe visitar, informou sobre os demais materiais incluídos no auto de exibição e 

apreensão (...) Alegou ter sofrido bastante agressão física dos policiais. [nenhuma 

outra consideração foi feita na sentença acerca desta queixa de agressão, salvo a 

conclusão de que ‘Quanto ao crime de resistência, verifica-se que nenhuma prova 

foi efetivamente produzida em instrução contraditória, sob o crivo do contraditório 

e da ampla defesa’]” (sentença-054) 

 

“Disse que foi maltratado pelos policiais e, temerário, apenas balançou a cabeça 

em resposta afirmativa quando o acusado foi levado à viatura.” (sentença-048) 
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“(...) os policiais bateram no corréu, que é meu esposo e quando o corréu chegou 

perto de mim na Delegacia de Polícia, ele estava machucado e foram os policiais 

que bateram nele.”(sentença-119). 

 

“Defesa: O réu 1 ainda observou que não conhecia o corréu e o adolescente 

apreendido e eu foi obrigado a confessar informalmente a autoria do crime se não 

sua companheira seria presa também [argumento ignorado]”(sentença-013) 

 

“(...) o acusado negou a acusação, alegando que estava dormindo quando ouviu o 

barulho dos policiais, foi abordado pelos policiais juntamente com sua esposa e 

indagado sobre armas, não sabia informar o que queriam os policiais, então foi 

agredido e levado preso...” (sentença-149) 

 

“Alegou que fora agredido fisicamente pelo policial militar porque, durante a 

diligência policial, dissera para ele procurar traficantes na favela.” (sentença-385) 

 

“Aí eu fui abordado pela polícia, eles começaram a me bater, me acusar...” 

(sentença-394) 

 

“(...) o entorpecente pertencia ao menor e que os militares bateram no menino para 

ele dizer que a droga era sua...” (sentença-541) 

 

“Foi até sua casa com os policiais porque não devia nada. Os policiais o agrediram. 

Bateram geral em seu veículo e disseram que acharam droga.” (sentença-298) 

 

“(...) estava trabalhando na reforma da casa da irmã do corréu, quando foi 

abordado pelos agentes públicos que lhe colocaram ajoelhado no paredão 

juntamente com dois indivíduos, questionando-lhe quem era o traficante do local. 

Foi agredido fisicamente...” (sentença-430) 

 

“Que o PM lhe bateu demais. Que passou pelo laudo de exame de corpo de delito. 

Que não foi constatado nada porque ele bateu apenas no seu rosto.” (sentença-558) 

 

“(...) afiançou que os policiais passaram a lhe torturar e queriam dinheiro ou seja, 

a quantia de cinco mil reais para liberá-lo...” (sentença-563) 

 

“(...) que foi bastante agredido no momento da prisão...” (sentença-581) 

 

“(...) pôde presenciar um dos policiais militares batendo em seu filho...” (sentença-

636) 

 

“Que já tinha ligado ao corréu e marcado para consumir mais droga, quando 

também foi abordado pelos policiais e foram agredidos fisicamente...” (sentença-

572) 

 

 E também a policiais civis no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante 

(ameaça ou violência secundando exigência de confissão): 

 

 

“[o réu] Disse que não havia dito o que constava em seu depoimento perante a 

Autoridade Policial e que tal depoimento havia sido prestado sob pressão; (...) [o 

suposto adquirente da droga] Disse ter sido pressionado perante a Autoridade 
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Policial e que os acusados não moravam na casa, sendo que o dono da residência 

se chamava Baiano...” (sentença-047). 

 

“Declarou que não confessou aos policiais, os quais não deixaram chamar 

advogado, sendo que foi obrigado a assinar papeis, eis que agredido e ameaçado 

com uma máquina de choque.” (sentença-133) 

 

“(...) declinando ter sido forçado a prestar seu depoimento na Delegacia...” 

(sentença-567) 

 

“(...) disse que a droga que estava na casa que era sua pois foi pressionado uma vez 

que os policiais estavam batendo em seu sobrinho...” (sentença-762) 

 

“A alegação de que foi espancado e torturado com o fim de que assinasse a confissão 

depende de prova a ser produzida pela defesa do réu...” (sentença-566) 

 

“(...) os policiais compareceram à sua residência e solicitaram que assinasse um 

documento em que se declarava culpado por um crime. Como se recusou a assinar, 

foi agredido pelos milicianos.” (sentença-272) 

 

  

 As formas da agressão foram múltiplas, não obstante, como padrão geral, as 

violências não tenham sido descritas com considerável gama de detalhes: “soco no peito” 

(sentença-155); “levado para a delegacia e revistado sem roupas” (sentença-214); “um 

monte de tapa” (sentença-223); “tentaram agredir com um pedaço de pau” (sentença-230); 

“viu sua mulher com as calças até o joelho, com o sutiã e camiseta no pescoço e no meio 

da viatura com as duas portas abertas, com todos os policiais em volta dela” (sentença-

366); “policial lhe enforcou e lhe jogou na viatura” (sentença-382); “botaram todo mundo 

de cabeça para o chão” (sentença-456); “deu mais uns coices na cabeça quando estava no 

chão” (sentença-477); “foi agredido pelos policiais com vários espancamentos e 

afogamentos e vários espancamentos de pá nas costas” (sentença-635); “eles deram socos 

e tapas e disseram que o jogaria no rio” (sentença-529); “algemou e pisou no pescoço com 

o coturno” (sentença-555); “que o delegado deu um chute na perna do interrogando e 

colocou o revólver em sua boca” (sentença-106); “agredido com socos no 

estômago”(sentença-113); “levou uma cacetada nos rins” (sentença-771); “foi afogado 

quatro vezes, que lhe deram choque e jogaram spray de pimenta” (sentença-579). 

 Com relação aos detalhes, aliás, há duas considerações.  

 Primeiro, a circunstância de que, na maioria dos casos, a sentença reproduz apenas 

fragmentos dos relatos, sejam interrogatórios, sejam depoimentos de testemunhas. Não é 

possível saber se as informações foram produzidas sem detalhes ou apenas resumidas no 

corpo da sentença. 
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 De outra parte, em 15/03/2015, quando o CNJ editou a Resolução 213/15628, sobre 

audiência de custódia, de certa forma reconheceu não apenas a necessidade de maior atenção 

aos reclamos da tortura (inclusive, com declarações tomadas mais próxima aos fatos até 24 

horas da lavratura do auto de prisão em flagrante), como indicou de forma minuciosamente, 

como deveria ser a colheita de informações acerca de eventual violência.  

Os passos do Protocolo II (Procedimentos para oitiva, registro e encaminhamento 

de denúncias de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes)629 indicado 

aos juízes deixam clara a relevância da forma do ambiente para a colheita: 

“Na coleta do depoimento, o Juiz deve considerar a situação particular de 

vulnerabilidade da pessoa submetida a práticas de tortura ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes, adotando as seguintes práticas na oitiva, sempre que 

necessário: 

I. Repetir as perguntas. Questões terão que ser repetidas ou reformuladas uma vez 

que algumas pessoas podem demorar mais tempo para absorver, compreender e 

recordar informações. 

II. Manter as perguntas simples. As perguntas devem ser simples, pois algumas 

pessoas podem ter dificuldade em entender e respondê-las. Elas também podem ter 

um vocabulário limitado e encontrar dificuldade em explicar coisas de uma forma 

que os outros achem fácil de seguir. 

III. Manter as perguntas abertas e não ameaçadoras. As perguntas não devem ser 

ameaçadoras uma vez que as pessoas podem responder a uma inquirição áspera de 

forma excessivamente agressiva ou tentando agradar o interrogador. As questões 

também devem ser abertas já que algumas pessoas são propensas a repetir as 

informações fornecidas ou sugeridas pelo entrevistador. 

IV. Priorizar a escuta. É comum a imprecisão ou mesmo confusão mental no relato 

de casos de tortura, assim, eventuais incoerências não indicam invalidade dos 

relatos. Em casos de difícil entendimento do relato, orienta-se que a pergunta seja 

refeita de forma diferente. É importante respeitar a decisão das vítimas de não 

querer comentar as violações sofridas.” 

 

E ainda da necessidade de se perscrutar os detalhes, justamente o que viabiliza 

eventual investigação. 

“Um breve questionário pode subsidiar a autoridade judicial quanto à identificação 

da prática de tortura, na ocasião das audiências de custódia, permitindo-lhe 

desencadear, caso identificada, os procedimentos de investigação do suposto crime 

de tortura. 

I. Qual foi o tratamento recebido desde a sua detenção? 

Comentário: Pretende-se com esta questão que o custodiado relate o histórico, 

desde a abordagem policial até o momento da audiência, da relação ocorrida entre 

ele e os agentes públicos encarregados de sua custódia. 

II. O que aconteceu? 

                                                           
628 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=3059>. 
629 Idem. 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
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Comentário: Havendo o custodiado relatado a prática de ato violento por parte de 

agente público responsável pela abordagem e custódia, é necessário que seja 

pormenorizado o relato sobre a conduta dos agentes, para identificação de suposta 

desmedida do uso da força, ou violência que se possa configurar como a prática de 

tortura. 

III. Onde aconteceu? 

Comentário: O relato sobre o local onde ocorreu a violência relatada pode ajudar 

a monitorar a possibilidade de retaliação por parte do agente que praticou a 

violência relatada, e pode fornecer à autoridade judicial informações sobre a 

frequência de atos com pessoas custodiadas em delegacias, batalhões, entre outros. 

IV. Qual a data e hora aproximada da ocorrência da atitude violenta por parte do 

agente público, incluindo a mais recente? 

Comentário: A informação sobre horário e data é importante para identificar 

possíveis contradições entre informações constantes no boletim de ocorrência, 

autorizando alcançar informações úteis sobre as reais circunstâncias da prisão do 

custodiado. 

V. Qual o conteúdo de quaisquer conversas mantidas com a pessoa (torturadora)? 

O que lhe foi dito ou perguntado? 

Comentário: Esta pergunta visa identificar qualquer ameaça realizada pelo agente 

público, assim como métodos ilegais para se obter a delação de outrem. Todas as 

formas ilegais de extrair informação do preso são necessariamente possibilitadas 

pela prática da tortura. 

VI. Houve a comunicação do ocorrido para mais alguém? Quem? O que foi dito em 

resposta a esse relato? 

Comentário: Esta pergunta visa averiguar possíveis pessoas que possam ter sofrido 

ameaças de agentes públicos, autorizando, caso a autoridade judicial assim decida, 

a indicação de pessoas ameaçadas para participação em programas de proteção de 

vítimas.” 

 

 De acordo com o que vimos no item 5.10.1, não era mesmo de se esperar que os 

juízes dessem aos relatos dos réus demasiada valia. Consoante a apreciação que se fez da 

credibilidade das palavras dos réus, a regra geral é considerar que, não tendo a obrigação de 

dizer a verdade e podendo se aproveitar das versões para eximir-se da responsabilidade, suas 

versões sejam sistematicamente desprezadas –situação similar que se dá com as testemunhas 

de defesa, diante da proximidade com o acusado. Romper o atavismo da credibilidade 

presumida dos policiais é tarefa quase impossível, razão pela qual o estado de negação os 

conduz à situação de cidadãos acima de qualquer suspeita. Não apenas é exigida uma prova 

robusta para duvidar dos policiais (e, mais ainda, suspeitar da ilicitude de seus atos), como 

nenhum caminho no sentido da constituição desta prova é facilitado pelo juízo, por exemplo, 

com as perguntas acerca de detalhes das agressões. A regra é, sobretudo, o alinhamento e 

defesa dos policiais. 

“Ora, a mera alegação de enxerto, sem observar-se que o ônus da prova compete a 

quem alega, vem tornando-se habitual, ressaltando que em casos de flagrante de 

tráfico de entorpecentes alguns réus acoimam de ilegal e arbitrária a atuação 
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policial, com o único escopo de escapar à responsabilidade inerente às suas 

condutas.” (sentença-468) 

“Quanto ao bordão, comumente assacado nestas situações, de que teria havido 

coação policial, restou como mera ilação, sem qualquer elemento que lhe dê 

credibilidade, como seria ônus dos réus, pois que se presume a licitude da conduta 

da autoridade policial, que nenhum motivo teria para incriminar os acusados.” 

(sentença-257) 

“É de bom alvitre deixar claro que a imputação em relação a possível agressão 

perpetrada por um dos policiais contra o filho da acusada, não restou em nenhum 

momento comprovada no decorrer dos autos. Tais alegações não passam de 

denúncias vazias, desprovidas de provas.” (sentença-636) 

“(...) a respeito da alegação do 1º denunciado de que apanhou na Delegacia, no 

presente caso, há simplesmente conjecturas feitas de forma inespecífica e geral, não 

demonstrando que os policiais assim tenham agido ou apresentado fundados 

motivos para tanto. Assevere-se que tais servidores públicos se encontravam no 

estrito cumprimento de seus deveres legais.” (sentença-100) 

“É cediço que nos processos dos chamados crimes de tóxicos, notadamente do 

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, é comum e usual o agente (de um modo 

geral), a despeito de todas as evidências, negar a autoria do delito e, ao mesmo 

tempo, tentar desqualificar a conduta dos policiais encarregados de sua 

prisão/condução com suspeitas infundadas, ou, até mesmo, declarar situações 

esdrúxulas, excêntricas, tudo visando a inocência.” (sentença-706) 

“Os réus nos processos criminais que tramitam nessa vara criminal, 

reiteradamente, se dizem vítimas de tortura policial.” (sentença-769) 

 Embora não haja explicitação a respeito, supõe-se que na maioria dos casos não 

exista nos autos laudo de exame de corpo de delito ou, existindo, seja ele negativo. A 

ausência de prova pericial e a exclusividade do relato do réu torna, evidentemente, mais 

frágil o diagnóstico da tortura. Mas mesmo quando a lesão é incontroversa e existe 

testemunha, a situação não é muito diversa. 

 No exemplo da sentença-376, os relatos das testemunhas de defesa: 

  “1 (sogra): Relatou que os policiais bateram no réu e este gritava muito.” 

“2 (amigo): (...) estava com sua avó no posto de saúde 24 horas, quando chegou 

uma viatura policial onde estava o denunciado. Ainda, disse que teria se assustado 

porque o réu estava muito machucado e ensanguentado. Informou que avisou a mãe 

do acusado sobre o ocorrido.” 

“3 (vizinha): Disse que não viu o momento da prisão do réu, mas ouvia muitos 

gritos, e ao sair de sua residência teria visto o acusado sendo agredido. Informou 

que buscou as roupas do acusado no Distrito Policial e que elas estavam sujas de 

sangue.” 

“4 (mãe): (...) disse que um menino lhe informou que seu filho estava no posto de 

saúde 24 horas, todo machucado. Disse que se dirigiu até a referida unidade de 

saúde, sendo que informada por um policial que seu filho havia danificado duas 

viaturas e que por esta razão estaria todo machucado. Por fim, informou que seu 

filho estava ensanguentado e muito machucado.” 
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“5 (réu): Relatou que quando viu os policiais correu para dentro da casa de sua 

namorada, momento em que um dos policiais apontou a arma mandando-o parar. 

Relatou que ele e Jorge foram levados até a divisa da cidade, no meio do mato, 

momento em que os policiais começaram a agredi-lo, e para parar com a agressão 

teria dito que o restante das drogas estavam na casa de sua avó.”   

  A fundamentação da sentença observa contradição entre réu e testemunhas 

sobre o fato e adere explicitamente à versão dos policias de que o réu teria se ferido apenas 

ao chutar o vidro de duas viaturas (foi condenado também por dano ao patrimônio público) 

e que, ainda, chegou a agredir os policiais com cabeçadas e mordida. Com base na firmeza 

dos relatos dos milicianos (porque não se imagina que, sendo os policiais pessoas sérias e 

idôneas, e sem qualquer animosidade específica contra o acusado –a quem os policiais não 

conheciam- iriam a juízo mentir, acusando inocentes), não se achou necessário fazer 

qualquer outra apuração para assentar que “As afirmações do réu de que foi torturado pelos 

policiais se apresentam, no contexto dos autos, improcedentes”. 

 A defesa é normalmente desprezada porque: 

“(...) sequer arrolou o delegado ou escrivão que conduziram o interrogatório para 

prestarem esclarecimento dos fatos.” (sentença-568) 

“(...) quando da homologação do flagrante, nenhuma arbitrariedade foi constatada 

e nenhum recurso se foi protocolado contra aquela decisão.” (sentença-783) 

“No que tange ao fato de que o réu passou por processo traumático, sendo torturado 

para confessar a prática criminosa em sede policial, vê-se que o laudo pericial de 

exame de lesões corporais foi juntado aos autos antes da apresentação de Defesa 

preliminar, mas somente em sede de alegações finais a Defesa cuidou em apontar a 

mencionada ‘nulidade’ como meio de invalidar o feito.” (sentença-612) 

   

 Por fim, convencer o juiz da ocorrência da provável ocorrência da tortura, mesmo 

com todas as dificuldades que isto implica, pode não significar muita coisa.   

“Aduz a defesa, outrossim, em sede de alegações finais, preliminar de nulidade dos 

interrogatórios dos aludidos réus sob o fundamento de terem sido obtidos através 

de coação física. Os laudos de exame de lesões corporais acostados aos autos 

apontam, de fato, a existência de lesões. Contudo, embora tal fato comporte 

apuração, a ser realizada pelo Ministério Público e pelas Corregedorias das 

Polícias Civil e Militar, a qual será devidamente determinada por este juízo (artigo 

40, CPP), o certo é que, na hipótese versada, tal circunstância não interfere na 

análise da prova produzida acerca das condutas praticadas pelos referidos réus, vez 

que esta sentença não será fundamentada exclusivamente nas provas produzidas na 

fase extrajudicial.” (sentença-610)  

“De certo que é por demais reprovável o emprego de violência desmedida e 

desnecessária ou qualquer tipo de arbitrariedade por parte de policiais na 

abordagem ao cidadão qualquer que seja o delito imputado ao conduzido. Não 
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menos certo, contudo, que os possíveis excessos com que se tenham portado os 

policiais no momento da prisão do acusado tem foro próprio de apuração e tais 

excessos (mesmo que venham a ser comprovados) não afastam a responsabilidade 

do réu pelas condutas ilícitas anteriores às supostas agressões.” (sentença-635) 

“Quanto à autoria delitiva, em que pesem os argumentos traçados pela Defesa, a 

prova dos autos leva à condenação do réu. O conjunto probatório demonstra, 

independentemente do acusado ter sofrido ou não lesão corporal por parte de 

policiais....”(sentença-497) 

 Neste último caso, de se observar que, a despeito das acusações que pairam sobre os 

policiais, os tais possíveis excessos, que o juízo entendeu não serem pertinentes a este foro, 

a prova condenatória continua sendo lastreada nos mesmos pilares de sempre: 

“É de se admitir que as informações colhidas dos policiais devem ser valoradas 

para formação do convencimento judicial sem nenhum preconceito, sobretudo 

contra os quais nada se arguiu para invalidar as informações prestadas...”.g.n.   

  

 Na sentença-621, muito embora o juízo determine o encaminhamento de cópias ao 

Ministério Público dos interrogatórios dos réus, relatando que foram agredidos fisicamente 

pelos policiais que participaram de suas prisões, em um dos raríssimos casos em que se 

toma providências após as denúncias, em sua fundamentação leva em consideração, para a 

condenação pelo tráfico de drogas [6 anos de reclusão, em regime semiaberto], a confissão 

informal do acusado oferecida justamente a um dos PMs (“Ademais, o depoimento do 

tenente PM evidencia que o citado réu confessou que estava ali para vender drogas”). 

 A separação entre o crime do réu e o crime do policial é de tal monta que não transita 

a ideia de que, tendo sido acusados de cometer um crime que envolve a própria apuração de 

outro crime, esvazie-se, de alguma forma, a especial eficácia probatória dos policiais. É 

como se a presunção de idoneidade fosse mantida a todo custo –ainda que apenas para o 

propósito de sustentar a condenação.  

 Assim, na sentença-612, em que o juiz após negar arguição de nulidade pela 

preclusão (No que tange ao fato de que o réu passou por processo traumático, sendo 

torturado para confessar a prática criminosa em sede policial (...)  somente em sede de 

alegações finais a defesa cuidou em apontar a mencionada nulidade) e pela ausência de 

prejuízo (pois teria a instrução sob o contraditório para realizar a sua prova), a condenação 

é baseada, inclusive, no fato de que O denunciado confessou parte dos fatos perante a 

autoridade policial. 
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 De todo o modo, a despeito do generalizado prestígio do inquérito policial, para ter 

seus elementos aproveitados para a condenação criminal quando é nele que se situa a 

possível violência, transforma-se em objeto meramente informativo, cujo vício não é capaz 

de contaminar a ação penal.  

 Enfim: 

“Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, eventual nulidade verificada no 

inquérito policial, que é peça meramente informativa, não contamina a ação penal, 

uma vez que esta é regida por princípios próprios e diversos.” (sentença-610) 

 O resultado é que a violência policial, em que pese seja uma marca distintiva do país, 

internacionalmente reconhecida, aparece como uma hipótese de excentricidade ou esdrúxula 

nas sentenças. Está recoberta por um manto de negação –não só não ocorre porque não se 

confia no denunciante, não se o aceita como prova, diversamente, por exemplo, de outras 

hipóteses tradicionais de valorização do depoimento da vítima, como ocorre, por exemplo, 

nos crimes sexuais. Não se determina providências para eventualmente comprová-la e, ainda 

que demonstrada, não se inutilizam as provas dela decorrentes. 

 Na classificação sugerida por Stanley Cohen, a negação literal se dá não apenas nas 

situações em que o juiz assenta que não houve tortura, mas, sobretudo, pela presunção de 

idoneidade que cerca a palavra do policial que é, ao mesmo tempo que uma vitamina para a 

prova, uma vacina contra a denúncia de violência. Poucos são os casos de negativa 

interpretativa, até porque na maioria dos casos sequer há chance para dúvida em relação à 

denúncia -excetuando-se, apenas, os casos em que se apontam resistência ou dano por parte 

do réu. Por fim, a negativa implicatória está presente nas hipóteses em que o juiz se 

convence da existência de indícios da tortura, mas entende que o processo não é o campo 

para sua análise e, a despeito dos motivos consideráveis para colocar em dúvida a palavra 

dos policiais, mantém a condenação lastreada em seus próprios depoimentos. 

 De igual forma, transitam os mecanismos da negação, como a naturalização, comum 

a perpetradores e observadores: se tudo é natural, normal, não se vê estranhamento ou 

novidade. Assim se dá quando juízes, como referido acima, relatam o cansaço das alegações 

de coação, o bordão da tortura, ou o quanto as denúncias de violência são rotineiras em 

relação aos crimes de tráfico. Ao invés de lidar com o volume de denúncias como um 

indicativo, ele serve como uma marca do que é normal, portanto, sem qualquer interesse. 

Afinal, o réu nega o crime e acusa policiais como sói acontecer. 
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 Especificamente aos observadores, as dinâmicas também podem ser identificadas na 

pesquisa. Os exemplos de Cohen (item 4.4) também estão presentes:  

a-) não é da minha conta: em que juízes remetem os relatos das agressões para MP ou 

corregedorias, sem que esse fato tenha qualquer interferência na sua avaliação da prova;  

b-) devo me manter neutro: a falsa neutralidade apenas vitamina a abstração que é o pilar da 

presunção de idoneidade: o policial merece crédito, porque ele é isento e, portanto, a prova 

contra ele deve ser robusta, mas jamais será robusta com as testemunhas da defesa;  

c-) a verdade está no meio: a exigência da prova robusta para limitar a presunção de 

idoneidade praticamente a inutiliza e é frontalmente divergente da forma como os juízes 

julgam o tráfico -com um fiapo de prova ancorado nas exclusivas declarações dos policiais;  

d-) apenas segui ordens: a suposta submissão do juiz à lei, como nos casos em que, 

constatada a tortura na prisão, ignora o inquérito policial para, aí sim, centrar-se na prova 

sob o contraditório, o que se nega a fazer em todos os outros casos;  

e-) culpabilização da vítima: toda e qualquer denúncia decorre do interesse direto de se 

eximir da responsabilidade, logo é, a princípio, um proposital assaque aos próprios policiais 

e, portanto, contra a ordem. 

 Por fim, Cohen também perscruta a tradicional passividade dos observadores, 

compreendendo que, entre suas causas, também está a seletividade, a compreensão ou o 

sentimento de que algumas vítimas merecem mais crédito. Neste ponto, cruzam-se os 

conceitos do pânico moral e do estado de negação: os folk devils, vestindo a casaca do 

inimigo público, são aqueles que menos tem condição de serem reconhecidos como vítimas. 

Traficantes jamais são reconhecidos como vítimas, como tampouco são reconhecidos como 

doentes, como se verá no item a seguir. Eles merecem a repulsa do Estado, não a tutela ou o 

cuidado. 

 

5.14-) A dependência químico-toxicológica 

 

 

 Discorremos longamente sobre os resultados da pesquisa sobre a prova oral, seja 

aquela colhida regularmente na instrução, sob o crivo do contraditório, seja a recolhida por 

aproveitamento dos elementos do inquérito. Pouco, todavia, sobre as provas periciais. 
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 Salvo raríssimas exceções, a comprovação da materialidade exige laudo químico-

toxicológico e mais raro ainda foi esse exame ter dado resultado negativo. Poucas outras 

perícias são feitas no curso do inquérito ou da instrução. A despeito de, em alguns casos, 

haver notícia de apreensão, por exemplo, de supostas anotações de comércio de drogas em 

poder de réu, não houve registro da realização de nenhum exame grafotécnico.  

A dependência químico-toxicológica foi uma alegação recorrente nas defesas, pelo 

que se extrai dos relatórios das sentenças. Apesar disso, pouquíssimos foram os incidentes 

de insanidade e dependência químico toxicológica instaurados nos processos em questão. A 

pesquisa contabiliza 31 exames realizados nos 800 processos. Em pelo menos 9 casos, que 

constaram dos relatórios, houve indeferimento a produção da prova pericial pelo juiz. 

Considerando, de toda a forma, que o exame de dependência pode ser determinado de ofício, 

a conduta dos juízes parece claramente não estar dirigida para a realização desta prova.  

 

Tabela 41 

Acompanhemos as fundamentações da negativa: 

“Tenho que a mera alegação do acusado no sentido de que é usuário não conduz à 

realização do pretendido exame. Ademais, como sabido, a condição de usuário não 

exclui a de traficante. É muito comum, diga-se, o usuário dedicar-se ao tráfico no 

afã de sustentar o seu vício. Por fim, a prova pericial não tem hierarquia em relação 

aos outros meios de prova, de modo que a alegada dependência pode ser 

comprovada, se o caso, por intermédio de outros meios igualmente hábeis.” 

(sentença-033) 

  

3,88%

96,12%

Dependência

Exame realizado Sem exame
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O exame não é necessário porque a dependência pode ser provada por outros meios, 

mas ao mesmo tempo, a mera alegação do acusado sequer é suficiente para a realização do 

exame –desnecessário, todavia, eis que, ainda que demonstrada a dependência, o fato não 

excluiria a traficância. 

  Na mesma sentença, porém, o juiz mantém a prisão preventiva com a sentença 

condenatória [pena: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado], para 

a garantia da ordem pública, porquanto solto, poderá o réu voltar a delinquir para sustentar 

o seu vício –finalmente reconhecido, em seu desfavor. 

 O réu do processo a que se refere a sentença-381, por exemplo, relata não apenas ser 

usuário há dez anos, mas que teria passagens por clínicas, que já foi internado por cinco 

vezes; que os internamentos foram compulsórios, só um ou dois que foram voluntários. Não 

se sabe o quanto foi ou não provado o fato, mas nenhum incidente foi instaurado. Para não 

fazê-lo, muitas vezes os juízes fundamentam na sua própria avaliação no contato que tiveram 

com o réu: 

“Todavia, durante audiência de instrução e julgamento, o acusado, em uma análise 

rápida, não demonstra tal dependência; do contrário, percebe-se que o mesmo é 

uma pessoa robusta e saudável. Bem diferente das características apontadas pelos 

estudos que demonstram que os usuários de óxi tem frequentemente vômitos e 

diarreias, aparecimento de lesões precoces no sistema nervoso central e 

degeneração das funções hepáticas.”g.n. (sentença-572)  

“O acusado defendeu que, para sustentar seu vício, utilizava cerca de 15 a 20 pedras 

de crack por dia, há aproximadamente 7 meses. Neste ponto, como muito bem 

sublinhado pelo Parquet, posto tratar-se o crack de uma droga altamente 

degenerativa, um consumo como o arguido pelo réu certamente o teria conduzido a 

uma situação debilitante. Não obstante isso, a aparência ostentada pelo acusado é 

de uma pessoa saudável, no uso perfeito de suas faculdades físicas e mentais.”g.n. 

(sentença-647) 

“A versão do acusado de que é usuário há 2 meses e que consome 19 pedras de 

crack por dia não tem qualquer pertinência com a realidade. O alto grau de 

consumo implicaria em estar o réu em estado praticamente debilitado, o que não se 

constatou nessa audiência, nem tampouco na fotografia de fls. [caso em que, sem 

instauração de incidente, foi o réu condenado por tráfico, 4,4g de crack, a uma pena 

de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, sem apelo em liberdade, após 

pedido de desclassificação para o delito do art. 28, da mesma lei, pelo MP].”g.n. 

(sentença-134) 

“Ainda, se fosse viciado como aduz, suas faculdades mentais certamente estariam 

comprometidas, o que não se evidenciou em audiência. No mais, por conta da 

prisão, sofreria crises de abstinência, o que sequer foi aventado.” (sentença-153) 

“Destaca-se, desde já, que não há qualquer informação nos autos de que, ao tempo 

da apreensão da substância e prisão do réu, o mesmo não estivesse dentro de suas 

plenas faculdades mentais. Ao contrário, a partir do seu depoimento, verifica-se que 
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tinha ele plena ciência da ação policial (...) além de fazer uso do direito ao silêncio 

durante a fase investigativa...”g.n. (sentença-450) 

   

 É certo que o juiz é o perito dos peritos, ou seja, não está obrigatoriamente adstrito a 

laudos. Mas o fato de substituir casos em que a situação de dependência foi arguida (explícita 

ou implicitamente, pelos relatos de alto consumo), são questionáveis as condições do juízo 

para atestar não apenas a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato, mas 

especialmente a capacidade de agir de acordo com esse entendimento, tudo em uma análise 

rápida no curso de uma audiência. O abandono do lastro científico acaba se seguindo à 

adesão pura e simples do senso comum às crenças generalizadas de que dizia Cohen: o 

dependente químico-toxicológico é aquele zumbi vagando sem destino que se vê nas 

reportagens televisivas.  

 Mesmo entendendo que os elementos nos autos são de fato insuficientes para 

justificar a perícia: 

“Destaco, ainda, que a realização da perícia não decorre pura e simplesmente  da 

mera invocação do réu da condição de viciado ou de sua afirmação de que é 

dependente químico, mas sim do conjunto de elementos de convicção constantes nos 

autos. Portanto, deve-se constar nos autos elementos que demonstrem suspeita 

razoável de que o acuado possa ter efetivamente comprometida sua capacidade de 

discernimento e autodeterminação, o que, conforme já decidido, não existem nos 

autos.” (sentença-021) 

 

 Também se informa que o vício (que se negou a reconhecer) não sustentaria a 

conclusão pretendida pela defesa: 

“E ainda, mesmo que os réus sejam usuários de drogas, tal fato não afasta  

necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das 

vezes, os usuários se valem do ilícito de substâncias entorpecentes para sustentar o 

próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra (g.n.).  

 

  Ou neste caso, em que a admissão do réu como usuário funciona, paradoxalmente, 

como dispensa da necessidade do exame: 

“Importante frisar que não há qualquer comprovação de que o réu seja  inimputável 

ou semi-imputável, podendo ser aferida a sua higidez por seu detalhado 

interrogatório judicial, onde demonstrou perfeita concatenação de ideias, 

afirmando que não era traficante e sim usuário de drogas [Que faz onze anos que 

o interrogado é usuário de maconha, sendo que de cocaína faz uso há três anos]. 

Ressalve-se que nem sempre o usuário torna-se dependente, e tanto numa situação 

como noutra não implica na ocorrência da inimputabilidade, pois tem que restar 

caracterizado que, em razão da dependência, seja inteiramente incapaz de entender 
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o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o 

que, reafirmo, nem mesmo há suspeita da ocorrência” (sentença-053) (g.n). 

  

  Embora as argumentações possam parecer contraditórias, certo é que, seja nas 

explicações da não realização do exame ou na simples omissão em determiná-lo, há uma 

certa dose de pragmatismo. A consideração, enfim, que nem a condição de dependente 

isentaria o réu de sua condenação pela mercancia. Assim: 

 

“Em sequência, ressalto que embora o acusado tenha alegado ser usuário de  

drogas, isso não o exime da imputação pela prática do comércio. Até porque, não é 

raro que dependentes químicos realizem a venda de entorpecentes com a finalidade 

de sustentar o vício. Da mesma forma, o fato de ter sido internado em decorrência 

do vício em entorpecentes, o qual vem confirmado nos autos, assim como pela 

palavra do réu, também não tem o condão de afastar a responsabilização penal 

sobre a comercialização de drogas.” (sentença-061). 

 

“Ainda que se aceitasse a alegação do acusado de que é usuário de drogas,  forçoso 

reconhecer que tal circunstância não é, por si só, capaz de ilidir sua 

responsabilidade em relação ao ilícito de tráfico. Isso porque, independentemente 

do fato de o réu consumir substâncias entorpecentes com regularidade, essa 

situação não atesta, automaticamente, que o denunciado não pratique o tráfico, 

conjuntamente com o seu consumo. Ressalte-se, ainda, que é cediço que muitas vezes 

usuários de droga também praticam a traficância como forma de adquirir dinheiro 

para conseguir manter seus próprios vícios.” (sentença-052) 

 

“Certo que, mesmo se aventada a condição de usuário, não exclui ela a   hipótese 

de traficância, usual até mesmo para a manutenção do vício.” (sentença-055) 

 

“Por fim, ainda que se considere a dependência química do réu [conquanto não se 

tenha realizado perícia], tal fato não elide a acusação de manter em depósito droga 

para fins de alienação.” (sentença-254) 

 

 

 A questão, portanto, nem é tanto de controvérsia fática: sendo ou não dependente 

químico, o resultado será o de puni-lo pela comercialização. Para além da questão 

estritamente jurídica, cuja discussão desborda a finalidade deste estudo -a punição de quem 

não consegue se comportar de acordo com o entendimento sobre a ilicitude do fato- 

remanesce irrespondível uma questão de política-criminal: se é o vício que leva à traficância, 

como supor que a punição será capaz de detê-lo? O reconhecimento e ao mesmo tempo o 

desprezo pela causa de saúde pública envolvida, pode explicar de certa forma a inocuidade 

da repressão. Ou dar uma pista sobre sua real função. 

 Considerando que o crime de tráfico é supostamente infração ao bem jurídico saúde 

pública; que o volume de droga apreendido é relativamente baixo, na maioria das vezes, e, 
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como já se viu, de pouca lesividade (seja pela baixa organização, seja pela ausência de armas 

ou ainda pela primariedade de três quartos dos acusados), a relutância na realização de 

exames de dependência e a praticamente inexistente absolvição imprópria, afigura-se nítida 

a preferência judicial pela opção carcerária: a aposta dos juízes pelo encarceramento. 

 Quanto aos laudos propriamente ditos, o escasso volume não permite uma análise 

mais segura. Mas a inimputabilidade é uma hipótese quase inexistente: 

“Cumpre destacar que o acusado se submeteu ao exame de dependência 

toxicológica e obteve o seguinte resultado: o periciando apresenta um padrão de 

consumo de drogas definido como uso abusivo de múltiplas substâncias (CID-10 F-

19.1), não caracterizando, contudo, um estado de dependência a estas (usuário não-

dependente). Ao tempo dos fatos delituosos, não há qualquer evidências que o 

periciando apresentasse alterações em suas capacidades de entendimento e auto-

determinação.” (sentença-077) 

 

“Após realização do incidente em apartado, foi juntado aos autos laudo que 

concluiu pela ‘Normalidade mental ao exame atual. Capacidades normais de 

entendimento e de determinação em relação aos fatos.” g.n.(sentença-117) 

 

“No passo seguinte, merece destaque a conclusão dos peritos. Afirmaram que o réu, 

em razão da dependência química, tem reduzida sua capacidade de entendimento 

da ilicitude do porte de entorpecentes para o seu próprio uso. Essa dependência é 

tão tênue, que não contamina sua capacidade penal para o crime de tráfico, para o 

qual os peritos concluíram ser ele totalmente capaz.” (sentença-312)  

 

“(...) concluíram os senhores peritos que o réu, no tocante ao crime de tráfico de 

entorpecentes, era à época dos fatos, inteiramente capaz de entendimento e 

determinação, não sendo, portanto, caso de semi-imputabilidade.” (sentença-314) 

 

 Observa-se, apenas, a conclusão que se dá quanto à imputabilidade para o crime de 

tráfico, insinuando certa distinção em relação aos efeitos da dependência para este tipo de 

delito. Enquanto aparentemente existe uma relutância na consideração da dependência, o 

expressivo volume de internações compulsórias pela mesma dependência, agora na esfera 

cível, indica resistência muito menor nesta avaliação médica630.   

                                                           

630“A análise do caso concreto demonstra com clareza a necessidade da efetiva internação compulsória, para 

tratamento do filho da autora, conforme avaliação médica a fls., eis que se trata de dependente químico” 

(Apelação 3001809.16.2013.8.26.0358- TJSP); “No mais, como é sabido, a toxicomania pode levar à 

incapacidade para os atos da vida civil. A incapacidade de autodeterminação representa risco à integridade 

física e psíquica, não só do dependente, mas de sua família e daqueles que o cercam”. (Ap. 1001950-

49.2016.8.26.0363=TJSP); “No caso em análise, recomendava-se mesmo a internação, conforme demonstram 

as prescrições médicas, que o diagnosticam com ‘dependência severa de crack, sem condições de abster-se 

com tratamento ambulatorial’, devendo dar-se a internação, ainda que em caráter involuntário, a fim de 

preservar a integridade do mesmo”. (Ap. 0001031-87.2015.8.26.0274-TJSP); “Ademais a jurisprudência deste 

E. Tribunal é pacífica no sentido de impelir à Administração Pública –seja ela municipal ou estadual- a 
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  Como se infere, a constatação do vício só é importante quando representa um 

incremento de custódia. Para aplicar pena maior em razão do crack, supostamente droga de 

mais rápida dependência, ou para firmar a prisão cautelar considerando a esperada 

recalcitrância incontrolada na prática do crime. Quando pode servir para reduzir a aplicação 

da custódia, no caso de eventual dependência, vem desprezada pelo interesse maior que é 

justamente a repressão.  

O crack é altamente destrutivo porque vicia logo nos primeiros contatos e assim 

merece pena mais alta -mas o réu usuário, de outro lado, deve fazer prova exaustiva para 

conseguir que seja realizado o exame de dependência. 

Por outro lado, nos casos em que, enfim, foi realizado o exame de dependência, em 

21,87% deles foi reconhecida a semi-imputabilidade e, nestas situações, aplicado o redutor 

de pena previsto no art. 26, §º único, do Código Penal, e apenas em um caso (3,13%) 

concluiu-se pela inimputabilidade, aplicando-se a absolvição imprópria com medida de 

segurança de internação. 

 

Tabela 42 

                                                           
internação de dependente químico em instituição terapêutica sempre que presente a necessidade.” (Ap: 

2219302-41.2016.8.26.0000-TJSP). 
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As decisões reconhecem que muitos traficantes usam do comércio para sustentar seu 

vício, mas ainda assim entendem que o relevante é a custódia, o meio e não a doença que 

pode fazê-lo voltar ao crime. E, em grande medida, o tráfico é grave, sobretudo, porque 

muitas pessoas pobres cometem crimes patrimoniais para adquirir a droga.  

“E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela 

substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, 

implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o 

entorpecente, mas sim para toda a sociedade.” (sentença-008) 

 

“(...) como é cediço, o crime de tráfico, cujo bem jurídico tutelado é a saúde  pública, 

dá causa inegavelmente a inúmeros outros ilícitos penais que são perpetrados em 

razão das drogas ou para propiciar a aquisição destas.” (sentença-022) 

 

“A aplicação da redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 se mostra 

inviável, ante a quantidade de substância, capaz de atingir inúmeros usuários com 

seus efeitos deletérios, inclusive com disseminação no meio social, haja vista a 

prática de outros delitos, como furtos e roubos, visando a obtenção de numerário 

para sua aquisição...” (sentença-031). 

 

 A pobreza, aliás, não é, efetivamente, uma atenuante: 

“A alegação do réu de que traficava por se encontrar desempregado [réu afirma  

que traficava para conseguir dinheiro para pagar o aluguel] é absurda, pois a 

ninguém é dado o direito de traficar entorpecentes, ou cometer qualquer outro 

delito, por passar dificuldades econômicas. Em outras palavras, a deficiência do 

Estado quanto ao atendimento satisfatório das necessidades fundamentais do 

indivíduo não autoriza sua responsabilização pela prática delitiva do agente. (...) 

Não faz jus o réu à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33, Lei 

11343/06, vez que consoante se depreende dos autos, o acusado se dedicava à 

atividade criminosa como meio de vida...” (sentença-035) 

 

Em resumo, a questão de saúde pública nada mais é do que um pretexto: o tráfico é, 

sobretudo, um crime contra a ordem pública.  

 

 

5.15-) A sentença: caracterização do tráfico 

 

 

 A pesquisa também se debruçou nos resultados das sentenças coletadas, 

especialmente em relação à acusação de tráfico de drogas. Em relação a esta acusação, as 
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sentenças foram separadas em decisões que deram pela procedência da ação (a condenação 

no tráfico), pela improcedência da ação (a absolvição no delito de tráfico) e pela 

desclassificação, para o delito de porte para uso pessoal. 

 Para facilitar a tabulação dos dados, optamos por não trabalhar com o campo 

“procedência em parte”, a despeito de ter sido um dos quesitos aplicados inicialmente na 

pesquisa. Isto porque o resultado restava plurívoco: tanto seria procedência parcial a 

condenação de um réu e absolvição de outro, quanto a condenação do réu no delito de porte 

da droga para uso pessoal –e ainda a absolvição em quaisquer dos crimes conexos. A 

procedência em parte, portanto, não agregou capacidade de estabelecer um resultado 

discriminável por si só. 

 Assim, quando estivermos diante de uma sentença que julga procedente para um dos 

réus e improcedente para outro, teremos dois resultados: uma procedência e uma 

improcedência. Quando estivermos diante da procedência para dois réus, contabilizamos 

como duas procedências (ainda que fruto de uma só sentença). No fundo, mesmo em uma 

única sentença, várias podem ser as condenações ou absolvições. A pesquisa se guia, em 

relação ao resultado da sentença, portanto, pelo número dos réus denunciados. 

 

 De outro lado, só foram contabilizadas as penas (privativas de liberdade ou restritivas 

de direito) aplicada por condenação no delito de tráfico de entorpecente, para as respectivas 

apurações de parâmetros.  

 

  As penas aplicadas em relação aos crimes conexos (incluso aqui as condenações por 

associação ao tráfico) não teriam padrão de comparação, eis que denúncia de tais crimes 

envolveu uma parte pouco expressiva dos processos. 

 

 Por fim, tampouco fizemos a distinção entre decisões que desclassificaram a 

imputação de tráfico de drogas para o delito de porte com sentença e as que determinaram a 

remessa para o juízo competente para prosseguimento. Tanto umas quanto outras (e também 

as raras em que se decretou a extinção da punibilidade pela prescrição) estão contabilizadas 

como “desclassificação”. 
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 Além do nível de condenação, das penas e de seus regimes (contando aí com a 

aplicação ou não dos institutos do redutor, substituição por penas restritivas e a detração),  a 

pesquisa buscou mensurar, ainda: o volume e tempo de duração das prisões cautelares antes 

da sentença, a existência e as providências eventualmente tomadas com relatos de violência 

policial e o emprego de doutrina e/ou jurisprudência na fundamentação. 

 Vamos aos resultados. 

 

Tabela 43 

 Diferentemente, portanto, do gráfico que ilumina a aplicação de pena entre os 

Estados, em termos de resultados de procedência, as diferenças são quase imperceptíveis. 

Tomando-se a média nacional de 78,40% de condenação em tráfico de drogas, os 

desempenhos regionais, levando-se em consideração a margem de erro, situam-se 

praticamente na mesma esfera –com uma leve proeminência para as sentenças dos Estado 

de São Paulo, onde o nível de condenação supera a média nacional e na Bahia, onde está 

abaixo dela, ambos fora da margem de erro. 

 Essa proximidade dá ainda maior vigor para a análise qualitativa que fazemos 

concomitantemente à quantificação dos dados. É que um nítido padrão decisório, expressivo 

em relação às condenações, transparece de um conjunto muito coincidente de argumentos e 

fundamentações que estão sendo aqui apresentados. O vigor probatório dos relatos dos 
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policiais, a suspeita inerente aos interesses de réu e suas testemunhas próximas, as regras 

que permitem o aproveitamento dos elementos de inquérito e que provocam a inversão do 

ônus da prova, tudo converge para um padrão elevado de condenações. A proximidade dos 

índices não deixa, todavia, de ser uma curiosidade, considerando que, em tese, neste campo, 

o que está em discussão são matérias fáticas, cuja discrepância, considerando as 

particularidades de cada processo, tenderiam a ser hipoteticamente maiores. Principalmente, 

quando consideramos a menor homogeneidade regional no que se refere à aplicação das 

penas, no ponto em que os Estados deveriam ser mais harmônicos, em consideração ao perfil 

nacional da legislação penal.  

 A proximidade entre os índices de condenação, todavia, se explicam justamente pela 

unicidade dos padrões de avaliação de prova que se mostram muito mais importantes do que 

propriamente a variedade dos depoimentos. A abstração da fé pública ou da especial eficácia 

probatória dos policiais é uma constante nos Estados, de modo que os resultados dos 

processos tendem a ser coincidentes, considerando que a prova quase que se limita a seus 

depoimentos e que os depoimentos dos policiais são justamente a peça-de-resistência dos 

inquéritos policiais que nutrem as denúncias. O grau de confiabilidade nas declarações dos 

policiais (e quando necessário, o resgate da prova de inquérito) em paralelo com o 

desprestígio generalizado dos testemunhos de defesa (e quando necessário, com uma 

providencial inversão do ônus da prova), tenderiam mesmo a provocar uma condenação 

quase segura. 

 Há duas questões que continuam a demandar reflexão. 

 Primeiro, a especificidade do julgamento do tráfico de drogas. Crime sem vítima, a 

prova é ainda mais dependente dos relatos dos agentes. A necessidade de uma confiança 

irrestrita nos policiais, justamente no campo onde reside uma significativa suspeita de 

atuação destes (os diversos relatos sobre utilização de kits-flagrante envolvendo droga, a 

concentração da força policial apenas sobre os crimes de varejo e as denúncias de corrosão 

ética no contato com os vultosos recursos do comércio ilícito) ao mesmo tempo em que as 

sentenças registram o crime como dotado de uma gravidade ímpar, vai nos mostrar um juiz 

cada vez mais envolvido com o combate à criminalidade. Para debelar o flagelo mundial, a 

destruição das famílias e o núcleo duro da criminalidade, não resta outra alternativa do que 

essa aliança juiz-policial. O tema será aprofundado mais adiante. 
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 Segundo, a compreensão da diferença, o que faremos com o estudo em separado das 

argumentações das decisões de absolvição. A pesquisa nos mostra que elas se resumem a 

limar excessos previsíveis da denúncia, secundar uma prova com fraturas tão expostas que 

nem os mecanismos de correção conseguem realinhar e, por fim, em menor escala, as 

exceções a esse consenso condenatório. Os juízes que se recusam a aderir ao testemunho 

policial quase como uma terceirização do julgamento, que negam qualquer tentativa de 

inversão de ônus da prova por zelar pela presunção da inocência e que desnudam a letalidade 

do proibicionismo. Eles existem, mas estão longe de representar um volume significativo. 

 Discriminando as soluções das sentenças entre procedência, improcedência e 

desclassificação para o delito do art. 28, da lei 11.343/06, temos: 

 

Tabela 44 

 Novamente, o Estado de São Paulo com o menor percentual de improcedências, o 

único a se situar abaixo da média nacional em margem superior ao erro estatístico e, por isso 

mesmo, provavelmente puxando a média das improcedências para baixo, considerando o 

maior volume percentual de sentenças deste Estado. 

 Em relação às desclassificações, tem-se que os volumes menores são dos Estados de 

Maranhão e Pará, não à toa, dois dos últimos colocados na mensuração das menores 

apreensões (no caso, maconha e crack). Embora não se tenha feito o ranking de apreensões 

por Estado, há um indicativo de que se o volume de micro-apreensões é menor no Estado, 
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diminuem as chances de que os índices de desclassificação –muito vinculados ao volume da 

droga- sejam expressivos.  

  Com menor incidência de investigação e ao mesmo tempo um volume prisional 

concentrado no trazer consigo, guardar e ter em depósito, o volume e a forma de 

acondicionamento, acabam sendo os elementos centrais da discriminação do crime. E, como 

anteriormente adiantado, esta é sempre uma operação interpretativa: existe, portanto, em 

enorme potencial despenalizador na decisão judicial. Seja por avaliar a insuficiência das 

provas amparada exclusivamente na apreensão e no volume (sem atos típicos de traficância), 

seja para descaracterizar o tráfico, seja, enfim, para fixar os patamares de pena e substituição 

também vinculados ao volume da droga, como veremos. 

 Esse papel despenalizador raramente é exercido; a pesquisa aponta para o sentido 

reverso, em praticamente todas as situações: a ausência de critérios em relação ao volume 

de entorpecente mostra que em inúmeros casos, o crime deu-se por caracterizado em 

pequenas quantias consideradas “expressivas”, e até mesmo em quantias ínfimas. O senso 

comum encontra uma fundamentação que sirva a praticamente quaisquer apreensões. 

 “(...) massa líquida total de 1,807g [crack], quantidade esta que, embora 

significativa para a configuração do delito, não pode ser valorada 

negativamente....” (sentença-514) 

 “A quantidade de droga apreendida [15,84g de cocaína em pó] é considerável, 

mostrando-se incompatível com eventual intenção de uso por parte do acusado.” 

(sentença-195) 

 “(...) não se mostra crível que um usuário estivesse portando para uso 11 petecas 

de crack, quantidade relativamente alta para aquele que somente faz uso do 

entorpecente.” (sentença-599)631 

“(...) o argumento de que se destinava ao consumo próprio [réu afirma que usaria 

junto com os dois corréus] não é convivencente, em razão da quantidade de 

substância encontrada no assoalho do carro (dez pedras de crack).”(sentença-361) 

 A baixa exigência para a caracterização do considerável ou a configuração do vultoso 

é a única razão, aliás, que poderia explicar a correlação entre quantidade-pena, considerando 

os montantes em regra pouco expressivos de apreensão de entorpecente, como já 

assinalamos no item 5.8, conjugado com a pouca investigação que limita os casos de 

apurações mais contundentes (como as de transações econômicas): 

                                                           
631 A ausência de dados científicos para essas avaliações é uma constante. Como aponta, por exemplo, Rafael 

Strano, com abono na pesquisa Fiocruz (Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack): “O usuário de crack no 

Brasil consome, em média, 13,42 pedras de droga por dia, não sendo possível, contudo, estipular qual o peso 

de cada pedra.” Como apontar que a posse de 11 petecas não é crível como explicação de usuário? 
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“(...) a quantidade da droga deve agravar a pena do réu, uma vez que foi encontrado 

consigo 8 (oito) embrulhos de substância contendo crack [4,27g] o que por si só 

demonstra o vulto da atividade ilícita por ele desenvolvida...” (sentença-592) 

“Registre-se que o acusado portava quantidade considerável de droga [6 porções 

de cocaína, em pó, não indicado o peso], a qual pretendia introduzir em 

estabelecimento prisional, para entrega a detentas...” (sentença-311) 

“(...) trazia consigo quantidade considerável de entorpecente, individualmente 

embalado [5 pedras de crack]...” (sentença-328) 

É de se observar, também, o escore das condutas típicas que foram objeto das 

denúncias, efetivamente centrado nos atos preparatórios para o comércio –não à toa, o 

segundo ponto mais referido das citações jurisprudenciais é justamente a suficiência da 

apreensão ou a desnecessidade de flagrância em relação a atos efetivos de comércio, como 

o de importar ou vender. 

Como já vimos, em 48,88% dos processos há droga apreendida em residência (na 

maior parte das apreensões, sem autorização judicial prévia) e em 63% dos processos há 

droga apreendida em via pública –em vários casos, após a apreensão na via pública, seguiu-

se apreensão em residência. Embora a apreensão na via pública, nestas situações, seja o lastro 

central da condenação, nem sempre a apreensão da droga se dá em poder do acusado. Pelo 

menos em 36,51% dos casos, a apreensão deu-se na própria via (droga dispensada 

supostamente pelo réu ou apreendida apenas em local próximo a ele; ou ainda na posse de 

terceiros. 

 

Tabela 45 
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Com a confissão raríssima nestes casos, é a palavra dos policiais, ou muitas vezes o 

seu tirocínio que aponta para o acusado. O tirocínio do policial é posto à prova quando se 

indaga, a partir das apreensões em rua, como se verificou o que denominam atitude suspeita. 

As hipóteses são as mais distintas: 

O réu saiu correndo ao ver a viatura (sentença-121) ou em passo acelerado 

(sentença-229); pareceu nervoso (sentença-631), assustado (sentença-139) e com semblante 

nervoso (sentença-623). Também levantou suspeitas o réu que olhou desconfiado (sentença-

541), que ao ver a polícia, começou a andar (sentença-150) e até aquele que ficou parado 

no meio da rua (sentença-341). O que estava sozinho na rua (sentença-370), o que estava 

próximo de um casal (sentença-178) e os que estavam no meio de grupos na Cracolândia 

(sentenças-199 e 205). Da mesma forma, chamou a atenção dos policiais, o agente que estava 

mexendo na moita (sentença-230), cavando no chão (sentença-451), contando dinheiro 

(sentença-151) ou ainda carregando uma sacola (sentença-615). Aquele que parecia 

escondido, no interior de um carro abandonado (sentença-188) e até a ré bem vestida, 

destoando de moradores de rua, nas proximidades do próprio Tribunal de Justiça (sentença-

204). 

Por fazer ou por não fazer, por fugir ou por não fugir, por se misturar entre os 

populares ou por se distinguir deles. Enfim, os relatos dos policiais não nos permitem saber 

exatamente em que circunstâncias decidiram abordar os suspeitos; e embora se possa dizer 

que, em todos os casos, houve uma diligência de sucesso (pois que viraram réus), também 

não se tem registro do montante de abordagens sem êxito, que não são relatadas em sentenças 

judiciais. 

Se o volume de droga não é suficiente para ser tido como considerável –em vários 

casos nem sequer é mencionado na sentença- há uma explicação guardada para a situação, 

também recoberta pelos ares da generalização: 

“Não se pode negar que aqueles que se dedicam ao tráfico de drogas utilizam-se, 

cada vez mais, de expedientes engenhosos para burlar a repressão penal como: 

armazenar a substância entorpecente em local capaz de produzir dúvida quanto à 

sua posse e propriedade, manter em depósito pequenas quantidades para gerar a 

suspeita de que se trata de tóxico para consumo próprio e não para fins de 

mercancia, dispensar a droga que tem em seu poder etc.” (sentença-216) 

“Os traficantes, perfeitamente orientados, até mesmo para obter a desclassificação 

para tráfico privilegiado, ou mesmo a singela figura do porte, já não mantêm 

consigo quantidade expressiva de drogas, balanças de precisão, sacos para 

acondicionar e embalar drogas, cadernetas para anotação, etc.” (sentença-484) 
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“A tecnologia de hoje faz com que os traficantes não portem mais enormes 

quantidades de droga durante a distribuição, pois as entregas são feitas em 

pequenas quantidades justamente para, no caso de uma investida policial, possa ser 

alegado o consumo próprio e evitar enormes prejuízos.” (sentença-516) 

“Sabe-se também que os traficantes não permanecem na posse de grande 

quantidade de drogas, justamente para em caso de flagrante, alegarem que são 

apenas usuários. Optam por ocultar os entorpecentes em local de fácil acesso, onde 

possam buscá-las de forma rápida e entregá-las ao comprador.” (sentença-717) 

“(...) os traficantes raramente são encontrados com volume de tóxico, não podendo 

o critério da quantidade ser o único levado em consideração...” (sentença-632) 

“(...) sendo que a pulverização do depósito da droga é medida já há muito adotada 

por criminosos, tática adotada para alegarem ser apenas usuários...” (entença-501) 

“(...) é sabido que os traficantes buscam trazer consigo pequenas quantidades com 

o objetivo de evitar perdas caso haja apreensão e alegar como tese defensiva tratar-

se de usuário...” (sentença-658) 

Em resumo, se o volume de drogas é considerável, o tráfico está caracterizado (sendo 

considerável um valor bem arbitrário). Mas se o volume é efetivamente pequeno também se 

pode argumentar que isso ocorre porque é uma forma de ludibriar a repressão. É a mesma 

lógica do interrogatório: se o réu confessa é verdade; se o réu mente, deve ser verdade 

também, porque em regra ele sempre mente. No fundo, esvaziando-se mais uma vez a 

presunção de inocência, a falta de provas passa a ser nada mais do que o resultado de um 

estratagema do réu. Está tudo previsto e, obviamente, identificado. 

“Ressalte-se que os traficantes têm se adaptado a algumas situações, de forma a 

que as drogas possam ser vendidas com mínima chance de resultar prisões. É a 

fórmula ‘formiguinha’, assim: o traficante limita-se a carregar consigo sempre uma 

pequena quantidade ou porção de drogas; se for abordado e puder fazer a 

‘dispensa’ sem que o produto seja apreendido ou havendo alguma circunstância, 

durante a abordagem, que facilite, nega ser sua; se na pior das hipóteses tiver que 

confessar, em razão de circunstâncias em que a negativa da propriedade se torne 

inviável, o traficante confessa que a droga lhe pertence, mas passa a sustentar que 

é para uso próprio.” (sentença-773) 

 Na verdade, do que apreendemos na pesquisa, existe não apenas um viés de 

condenação no tráfico como a pequena incursão na tarefa de individualizar as condutas, 

inclusive para a aplicação das penas. As consequências do pânico moral parecem tão 

contundentes sobre a necessidade de reprimir o tráfico que tem-se a impressão de que em 

cada processo é o próprio crime de tráfico que está em julgamento, não o réu, fato que é de 

mais fácil verificação pela reiteração do grau de reprovação, independente da gravidade 

intrínseca da conduta e mesmo, como veremos, da enorme dificuldade de exercer um juízo 

subjetivo, quando necessário -por exemplo, na questão da substituição da pena privativa de 

liberdade pela restritiva de direitos. 



375 
 

 A generalização é, desde sempre, um condimento indispensável à formação do 

pânico moral, em especial, para a caracterização do inimigo público. Afinal, se o traficante 

de drogas é um verdadeiro folk devil em si mesmo, por óbvio que nenhum tipo de mitigação 

ou benefício devem lhe alcançar, pouco importando o volume de droga, a imersão ou não 

em organização criminosa ou a existência de bons antecedentes. Na linguagem de Zimbardo, 

isto corresponderia ao conjunto da desindividualização do agente policial (a troca da pessoa 

em si por uma entidade, o condutor da fé pública) e a desumanização do réu. 

 Outro mecanismo de identificar o traficante, como dissemos, é a forma de 

embalagem. Mas o que a pesquisa capta aqui é que todas as hipóteses são viáveis para a 

criminalização como tráfico. Tanto são revelados atos típicos de comércio com a apreensão 

de droga fracionada, já pronta para venda: 

 

“Ademais a quantidade acondicionada de maneira individualizada [13 pedras]   no 

interior de sua vestimenta, demonstra, de  modo insofismável, que o produto não era 

destinado unicamente ao consumo, fazendo proceder, pois, a intenção penal 

punitiva.” (sentença-074) 

 

“É cediço que, em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, 

está embalada de forma individual para facilitar o comércio a terceiros, tal como 

no caso em comento.” (sentença-039) 

 

“Usuários não transportam essa quantidade de entorpecentes, na rua, em pena luz 

do dia, muito menos em porções individualizadas. “ (sentença-275) 

 

“(...) trazia consigo quantidade considerável de entorpecente, individualmente 

embalado...” (sentença-328) 
 

como a apreensão da droga não-fracionada, inabilitada para o uso: 

“No caso em comento, boa parte da droga não estava fracionada para uso,  como 

pode-se observar nas fotografias, circunstância que refoge ao usuário comum.” 

(sentença-060) 

 

“(...) foi localizada em suas vestes uma quantidade significativa de droga, que se 

encontrava prensada [14g de maconha] e, se preparada para consumo, daria uma 

quantidade significativa...”, depoimento (sentença-739) 

 

ou ainda a fracionada “em  forma de tijolo” (sentença-061) ou de algum modo 

“acondicionadas de forma a facilitar a mercancia” [1 pino, 1 papelote e 4 porções] 

(sentença-700).  
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 Enfim, também a embalagem poderia servir para alguma espécie de critério, mas 

individualizada ou não individualizada, pronta ou inapta para o consumo, sempre haverá um 

fundamento para entender-se como indício da comercialização. 

 

5.16-) As penas  

 

 A partir desse item, apresentamos um panorama da aplicação das penas, com ênfase 

em cinco pontos: pena-base e circunstâncias legais; redutor; pena definitiva;  regime; 

substitutivas. O que se busca aqui não é nem tanto o quantitativo das aplicações da pena (a 

média dos resultados é apresentado no global e por Estados), mas, sobretudo, o que a 

fundamentação permite compreender dos mecanismos empregados na fixação.  

  O valor quantitativo apenas dá um indicativo das aplicações e fato que elas se 

repetem: apenas uma fração das sentenças aplica a pena-base no mínimo, menos da metade 

aplica o redutor, poucos admitem a substituição e por aí vai. Mas o mais relevante aqui é a 

análise qualitativa, a partir dos exemplos referidos, que permite compreender o porquê dos 

resultados apurados: o modus operandi pelo qual os juízes impõem penas superiores e 

reforçam o grande encarceramento. 

 

    

5.16.1-) Pena-base e circunstâncias 

 

  

 O primeiro ponto a se considerar na aplicação das penas é a pena-base. A pesquisa 

buscou encontrar em que medida a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e quais os 

fundamentos encontrados para isso. Como mostramos anteriormente, o patamar dos réus 

primários é certamente superior a 70%. São 69,58% contra 17,64% de réus reincidentes 

(Tabela 13), mas essa conta compreende 12,78% dos réus em relação aos quais a sentença 

não permitiu conhecer a informação. A tendência é a de que os réus cuja situação pregressa 

é silenciada pela sentença sejam primários, porque a reincidência tem efeitos diretos na 
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aplicação da pena (do quantum, do redutor, do regime, da substituição). Mas não se pode 

avaliar com precisão se todo esse montante (12,78%) efetivamente representa 

subnotificações da primariedade ou, eventualmente, algum esquecimento por parte do juiz. 

De toda a forma, se apenas desconsiderarmos o volume dos réus sem informações, isso vai 

significar que 79,78% dos réus seriam primários, enquanto 20,22% reincidentes. 

 Embora exista um certo senso comum de que o juiz brasileiro sempre opta pela pena 

mínima, pelo menos em relação ao tráfico de drogas, a pesquisa não o revela. Se cerca de 

80% dos réus são primários, pouco mais da metade dos condenados (52,68%) receberam a 

pena-base no mínimo legal.  E por pena mínima, neste momento, está se falando apenas da 

pena-base no mínimo legal. Em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-mínima efetiva 

é a pena com a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11343/06, que permite subtrair 

entre 1/6 a 2/3 da pena originalmente fixada, sendo o réu primário, de bons antecedentes e 

sem vinculações com organizações criminosas. 

 Como veremos, a política de não-fixação da pena mínima envolve em algumas 

situações a aplicação indevida de circunstâncias judiciais e em outros a rejeição desmotivada 

da causa de diminuição. Ademais, como veremos também nos itens posteriores, reside nas 

condenações de tráfico talvez uma das mais expressivas aplicações de regime majorado –ou 

seja, mais grave do que o previsto legalmente.  
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 A pesquisa também se deteve para apurar quais os fundamentos de aplicações de 

penas acima do mínimo. Via de regra é a natureza da droga ou seu volume, ainda que sem 

critérios precisos, que determina o aumento da pena –ou em alguns casos, a não-aplicação 

da redução –ou mesmo as duas coisas.  

“...cumpre reconhecer que os réus tinham consigo grande quantidade e variedade 

de entorpecentes [123 pinos de cocaína, 35 trouxinhas de maconha], demonstrando 

sério envolvimento com o narcotráfico, merecedor, por isso, de pena-base fixada em 

cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos dias-multa.” (sentença-001) 

 

“Atendendo-se às diretrizes do art. 42, da Lei 11343/06 e do artigo 59 do Código 

Penal, vê-se que a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal, não obstante a 

primariedade técnica constatada nos autos. A respeito, veja-se que o artigo 42 da 

Lei 11.343/06 preceitua que, na fixação das penas, deve-se considerar, com 

preponderância, a natureza e a quantidade da substância apreendida com o 

acusado. E, no presente caso, elevada foi a quantidade de drogas apreendidas com 

o réu, chegando a mais de 130 porções de drogas. Além disso, parte substancial da 

droga, por tratar-se de crack, possuía alta capacidade viciadora.” (sentença-027) 

 

“(...) percebe-se que a culpabilidade do denunciado é elevada, pois agiu com dolo 

intenso ao guardar considerável quantidade de crack [15g], premeditando sua ação, 

sendo altamente reprovável sua conduta...” (sentença-094) 

 

“A consequência do delito resulta no prejuízo à saúde pública, em especial, pela 

quantidade e variedade da droga apreendida (maconha e cocaína), além de 

fomentar inúmeros outros delitos relacionados ao tráfico de drogas, gerando 

constante intranquilidade social.” (sentença-060). 

 

 O corolário da ausência de critérios quantitativos para distinguir o considerável do 

irrisório, o volume suficiente para a caracterização do tráfico ou o indicativo de porte, e, 

ainda, a elevação da pena, é a produção de resultados altamente desproporcionais –

principalmente o fato de que quantidades ínfimas de droga provoquem penas acima do 

mínimo legal.  

 Na sentença-279, réu primário, a apreensão de 0,2g de cocaína em pó e 0,4g de crack, 

resultou em uma pena final de 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão; na sentença-702, 8g de 

crack chegaram a 6 anos de reclusão; na sentença-668, com a apreensão de três trouxinhas 

de maconha e 2 pedras de crack, a pena chegou a 6 anos e 10 meses de reclusão, na sentença-

744, com apreensão de 2,2g, uma pena resultante de 5 anos e 9 meses. 

 As circunstâncias do fato também são elementos para elevar o patamar da pena, ainda 

que muitas vezes de forma contraditória. É mais grave quando o crime é cometido na via 

pública, à vista de todos: 
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“Por outro lado, deve ser levado em conta que o crime estava sendo praticado à  luz 

do dia, o que demonstra maior desvalor de sua conduta.” (sentença-032) 

 

“(...) no particular de que se trata tem-se que o réu agia ostensivamente, à vista de 

todos, ocasionando maior risco à saúde pública.” (sentença-320) 

 

“(...) as circunstâncias do crime são desfavoráveis, considerando que o réu 

comercializava substância entorpecente em via pública...” (sentença-112) 

 

 Mas a ocultação pode significar outros motivos para aumento da pena: 

“(...) o acusado e seu comparsa não identificado dirigiam-se a um lugar oculto para 

pegar a quantidade de droga encomendada pelos usuários. Assim, pode-se concluir 

que eles mantinham em depósito uma quantidade muito maior de drogas do que a 

que foi efetivamente apreendida,” (sentença-048) 

  

  Se é mais grave o tráfico realizado em plena via pública, é ainda mais grave aquele 

realizado em locais de grande movimentação, sendo que pode atingir a um número maior de 

pessoas: 

 

“Circunstâncias: merecem uma maior censura, pois o comércio era realizado no 

meio do mercadão, local em que se concentra grande quantidade de pessoas...” 

(sentença-584) 

 

“(...) quanto às circunstâncias do crime, também entendo que devem ter peso 

negativo, pois o réu foi preso nas imediações do hotel, conhecido local com 

concentração de trabalhadores da usina...” (sentença-590) 

 

 Por outro lado, também a pena deve ser aumentada se o tráfico se realiza nos locais 

já conhecidos pelo tráfico de drogas, pela aproximação da clientela: 

 

“(...) visualização de efetivo comércio espúrio, e por se tratar de tráfico praticado 

em conhecida ‘biqueira’, tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.” 

(sentença-331)  

 

“O réu estava comercializando sua droga em local de alta incidência de drogados, 

qual seja, Cracolândia. Isso evidencia que inúmeras pessoas iriam dele se 

aproximar para adquirir entorpecentes, contribuindo ainda mais para o mal que 

está sendo feito a essas pessoas pelos traficantes de droga.” (sentença-134). 

 

 Por fim, também é circunstância que amplia a pena, o fato de traficar dentro da 

própria residência: 

 

“Conduta social: ‘por compreender o comportamento do réu em seu meio  familiar’, 

e tendo sido o fato praticado no terreno de sua residência e voltada à criminalidade, 

sem respeito à própria família.” (sentença-051) 

 

“as circunstâncias são reprováveis além do normal, uma vez que o acusado utiliza-

se de sua própria casa, onde reside com sua companheira, para se dedicar ao 

comércio de drogas...” (sentença-505) 
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“(...) culpabilidade elevada à espécie, uma vez que usava sua própria residência 

para traficar...” (sentença-554) 

 

“(...) As circunstâncias em que ocorreu o crime não favorecem o condenado, vez 

que exercia o comércio de droga dentro da própria residência e via pública onde 

crianças frequentavam....” (sentença-638) 

 

Por detrás de uma análise negativa na personalidade ou na conduta social, muitas 

vezes se encontram as próprias circunstâncias elementares do tipo, o que reforça a ideia de 

que os juízes julgam, sobretudo, o próprio tráfico. 

“As consequências foram as piores possíveis. O crime de tráfico causa o aumento 

de dependentes químicos, além de fomentar a prática de outros delitos a exemplo de 

roubos e furtos para sustento do vício ou tráfico, e porte ilegal de armas para a 

resistência dos próprios traficantes contra ação policial.” (sentença-680) 

“(...) conduta social não é boa, eis que não desenvolve nenhuma atividade produtiva 

para a sociedade onde mora, ao contrário, vende entorpecente desagregando 

famílias e causando o caos social.” (sentença-563) 

“A culpabilidade desfavorece o réu, vez que o tráfico é uma doença social que, 

através do fornecimento e distribuição de substância entorpecente, contribui 

diretamente para a desestruturação da família e, em consequência, da própria 

sociedade.” (sentença-798) 

“A sua conduta social é anormal, pois estava envolvido com o comércio de drogas, 

causando prejuízos à saúde pública, embora tivesse família constituída.” (sentença-

547) 

 

 Confirmando este julgamento do tráfico, acresce-se o julgamento do traficante, sem 

qualquer apreciação de dados individualizados: 

“(...) o motivo do delito foi, como sói acontecer em casos dessa natureza, é a 

fraqueza de espírito do envolvido, que se deixou levar pelo lucro fácil, mas 

tenebroso, trilhou pelo caminho da venda de drogas ilícitas.”g.n. (sentença-667) 

“Motivos: desfavoráveis, na medida em que o tráfico de entorpecentes demonstra 

ganância pelo ganho fácil e ilícito à custa do sofrimento de tantos jovens que são 

diariamente arrastados à violência e ao mundo do crime pelo flagelo do vício em 

substâncias entorpecentes.” g.n.(sentença-558) 

 “Personalidade- muito embora não exista nos autos elementos diversos para bem 

aferir o seu caráter, as suas qualidades morais, o seu retrato psíquico, o certo é que, 

induvidosamente quem se envolve no mundo do tráfico de entorpecentes só pode ter 

personalidade distorcida e ser possuidor de índole criminosa, logo essa 

circunstância deve ser valorada negativamente.”g.n. (sentença-794) 

 O fato é que a fraqueza de espírito, a ganância e a personalidade distorcida, 

empregados para individualizar a pena não são tão individuais assim, pois são empregados 
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em razão do crime (não da pessoa em questão). O julgamento do tráfico é, por si só, 

indisfarçável. Em certas situações, fica ainda um pouco mais explícito: 

“Motivos: desfavoráveis, na medida em que o tráfico de entorpecentes demonstra 

ganância pelo ganho fácil e ilícito à custa do sofrimento de tantos jovens que são 

diariamente arrastados à violência e ao mundo do crime pelo flagelo do vício em 

substâncias entorpecentes.”g.n. (sentença-558) 

A pena é aumentada na fase do art. 59, do Código Penal de uma forma mais ou menos 

sutil de driblar a proibição jurisprudencial (Súmula 444, do STJ: “É vedada a utilização de 

inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, fundada na presunção 

da inocência). É avaliação negativa da personalidade ou da conduta social, justamente com 

base nos antecedentes para vitaminar a pena nas circunstâncias judiciais: 

“A conduta social é péssima, sendo voltada para o cometimento de ilícitos penais, 

como se verifica na certidão de fls...” (sentença-798) 

“(...) possui personalidade voltada para o crime, como se extrai da certidão..." 

(sentença-785) 

“No tocante à conduta social, em razão dos vários registros de processos criminais 

contra o acusado, em grande parte relacionados ao crime de tráfico, demonstra sua 

aptidão para a prática de crimes, sendo essa circunstância considerada em seu 

desfavor...” (sentença-788) 

“Conduta social: o acusado possui conduta social inadequada, voltada para o 

crime, o que se constata pelas inúmeras condenações que ostenta no decorrer de 

sua vida já há vários anos, conforme certidão de antecedentes...” (sentença-780) 

 Ao invés de representar argumento para mitigação da pena, até o uso frequente do 

entorpecente pode até significar fundamento para agravação. 

“(...) a conduta social do acusado há de ser reputada inadequada, uma vez que 

transformou sua residência como local para comercializar drogas, bem como faz 

uso de substância entorpecente, razão pela qual não desempenha um papel exemplar 

para a sociedade.” (sentença-716) 

“Conduta social- absolutamente desfavorável, inclusive, confessou ser usuário de 

drogas (maconha) desde os sete anos de idade...” (sentença-536) 

Da mesma forma, a ausência de colaboração, comportamento posterior ao delito, 

também pode contribuir para o aumento de pena: 

“Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem ‘a atitude 

durante ou após a conduta criminosa’, indicando-se no presente caso a inocorrência 

de arrependimento pelo réu (falta de confissão plena)”. (sentença-593) 

“(...) salientando que os réus não colaboraram com a polícia ou com a justiça e 

apresentaram versões mentirosas em juízo.” (sentença-332) 

“A personalidade não lhe favorece, pois o modo de pensar e agir está em desacordo 

com a maneira de ser dos demais indivíduos, demonstra não ter apreendido a 
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gravidade da ação, tenta atribuir ao menor a posse da droga com o objetivo de sair 

ileso, dificultando a apuração do fato.”(sentença- 

 Nestes casos, ainda mais grave, a pena é aumentada, em resumo, em face da ausência 

de confissão –o que estilhaça o direito ao silêncio. 

Outra das explicações se dá em razão da diferença de potencial de lesividade entre as 

drogas –distinção que a lei 11.343/06 genericamente autoriza, embora não tenha fixado 

qualquer parâmetro. Não há referência de paradigmas científicos para embasar a gradação 

das sanções, com base na natureza da substância, apenas a autorização do art. 42, da Lei 

11.343/06. E o senso comum. 

“A pena foi fixada acima do mínimo pois o réu, apesar de primário e sem maus 

antecedentes, tinha com ele quantidade razoável de entorpecentes [67 pinos de 

cocaína em pó] e, além disso, entorpecentes estes com alto poder destrutivo e 

viciante (mais que maconha, lança perfume, ecstasy, por exemplo).” (sentença-016) 

 

“Anoto que, apesar de, no tipo penal, não ter ocorrido diferenciação entre drogas 

para efeito de penas, é certo que drogas de alto poder vulnerante, como a cocaína, 

acarretam maior dano social e, nessa senda, as consequências do crime à saúde 

pública, à coletividade, maciçamente representada por jovens, é de intensidade e de 

vulto. Destarte, e considerando, por este raciocínio, que a quantidade e, sobretudo, 

a espécie de drogas é fator preponderante para a fixação da pena, entendo que a 

pena inicial deverá ser elevada em 1/6...” (sentença-025) 

 

“Natureza e quantidade da droga: reconheço essa circunstância em seu desfavor, 

porquanto a quantidade e a qualidade do entorpecente encontrado, que totaliza 14g 

de cocaína, oferece maior perigo em relação à saúde pública.” (sentença-083) 

 

“Dentre as substâncias de uso proscrito, a cocaína é entorpecente que traz graves 

danos à saúde humana e que apresenta maior potencial danoso à saúde humana, 

bem como representa, na sociedade atual, uma das principais drogas responsáveis 

pelo grande aumento da criminalidade, por induzir o vício ao extremo, o que faz 

com que os seus usuários, muitas vezes, pratiquem outros ilícitos penais com o 

objetivo de adquirir mais cocaína.” (sentença-098) 

 

 E como, em regra, falta a base científica, a classificação vai ao sabor do juiz: 

“As circunstâncias apontam contra a ré, na medida em que por si só própria resolve 

transportar e trazer consigo substância entorpecente, droga de alto poder 

destrutivo, maconha, para obter dinheiro de pequena monta.” g.n.(sentença-600) 

“No que se refere à natureza do produto, pode-se constatar que substância 

entorpecente apreendida chamada de Cannabis Sativa Lineu, embora cause 

dependência física e psíquica, não é daquelas que possuam alto poder de 

dependência e danos imediatos à saúde...”g.n. (sentença-520) 

“Noutro giro, a cocaína não passa ao largo de estudos que comprovam suas 

nefastas consequências, sendo considerada uma droga de potencial mediano, 

quanto ao poder viciante e entorpecente.”g.n. (sentença-371) 
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“(...) a cocaína causa danos cerebrais microscópicos significativos com consumo de 

cada dose. Com o início do consumo regular os danos tornam-se irreversíveis.” 

(sentença-263) 

“(...) cocaína, a qual tem alto poder de dependência e destruição e, como é sabido, 

quanto mais forte for a droga ilícita, mais grave será a consequência em virtude de 

sua utilização, devendo tal fato ser pesado de forma negativa.”g.n. (sentença-743) 

“(...) a cocaína frequentemente leva à morte, além de ser porta para outros tipos 

de tóxicos mais graves, como a heroína, por exemplo.” (sentença-290) 

  E com bases pouco documentadas: 

“Quanto à natureza, o crack demonstra ser dos entorpecentes mais perversos nos 

efeitos que ocasiona para o usuário e/ou dependente e para a sociedade em geral, o 

que é facilmente observável nos ditos ‘mocós’ e nas ‘cracolândias’.”(sentença-050). 

 

  Paradoxalmente, o reconhecimento de que a maconha é uma droga mais inofensiva, 

atrelado aos movimentos de sua legalização, podem ter estimulado aumentos de pena em 

relação a outras drogas, já que, segundo o contexto legal, não é possível reduzir a punição 

desta abaixo do mínimo.  

 

“Natureza da substância (maconha) favorável aos acusados. Trata-se de droga cujo 

uso recreativo, por pessoas maiores e capazes, tende a ser regulamentada em 

legislações mais avançadas, merecendo dar-se destaque para a I-502, do Estado de 

Washington, noroeste dos Estados Unidos (...), provavelmente o mais sofisticado 

instrumento legislativo do mundo atual no trato da questão das drogas, sem o ranço 

moralista que permeia nossa lei.” (sentença-086) 

 

“Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade 

que a maconha, assim como gera maiores consequências para o organismo do 

usuário. Já o crack ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a 

partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário. (...) 

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, 

a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, aumento esta pena em um ano 

e, em se tratando de crack, aumento um ano e seis meses na pena-base, posto que a 

destruição dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito 

maior.”(sentença-008) 

 

  O que mais marca, neste particular, porém, é mesmo a maior punibilidade do crack, 

que terá efeitos devastadores para a própria configuração da população prisional: 

“A fixação acima do patamar mínimo se justifica em razão da natureza da droga 

traficada pelo réu, o crack. Como bem ponderado pelo Ministério Público, trata-se 

de droga que causa elevado grau de dependência física e psíquica em curto espaço 

de tempo, que constitui na atualidade uma enorme epidemia social que arruína as 

famílias de seus usuários, transformando-os em infratores contumazes que, 

dominados pelo vício, mostram-se a principal causa de insegurança nesta 

comunidade.” (sentença-034) 
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“Consequências do crime, acarretam sério risco social, em face do efeito devastador 

das drogas no ser humano, principalmente o crack, levando à degradação da saúde 

e da dignidade, trazendo prejuízos psicossomáticos aos adquirentes, além de causar 

danos irreparáveis ao ser humano e ser fonte de desestabilização da própria 

entidade familiar.” (senteça-071) 

 

“(...) cuida-se de crack, uma das drogas mais devastadoras da atualidade, sobretudo 

em razão do célere e elevado poder de dependência, causadora de graves danos 

físicos e cerebrais aos usuários.” (sentença-511) 

 

“O grau de reprovabilidade é muito acima do normal à espécie, especialmente pela 

avaliação da natureza da droga (art. 42, da Lei 11.343/06), sendo o crack altamente 

viciante e de grande poder deletério, podendo se afirmar que, das drogas mais 

populares, é a mais maléfica à sociedade. Por esse motivo, imponho um acréscimo 

de 1 ano à pena-base.” (sentença-051). 

 

E embora as sentenças tenham sido pródigas em assertivas acerca da natureza, das 

consequências e até mesmo das distinções entre as diversas espécies de drogas ilícitas, não 

se pode dizer que vieram fortemente embasadas em literatura médica. Em apenas 11 dos 800 

casos, vê-se referência a algum tipo de doutrina e mesmo assim, de forma bem díspar. Vão 

desde pesquisas acadêmicas632 a manuais de Medicina Legal633; sítios de informação geral 

como Wikipédia e Brasil-Escola a matérias jornalísticas (Revista Corpo e Mente), de índices 

de organismos oficiais (ONU, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, 

Nupecrim-PR634) a páginas de campanhas proibicionistas (Fundação para um Mundo sem 

Drogas, Anti-drogas.com.br etc).  

Em regra, é mesmo o senso comum que trabalha, sobretudo, com as informações e 

imagens que a mídia reproduz: 

“O crack transforma cidadãos consumidores em verdadeiros zumbis destruindo 

pessoas e famílias...” (sentença-592) 

“(...) tal droga [crack] transforma pessoas em seres desumanizados, dominados 

pela necessidade constante e insaciável de seu uso...” (sentença-611) 

“(...) drogas vêm dizimando vidas e tornando pessoas em farrapos humanos, 

provocando verdadeiro caos na saúde e na segurança públicas, como é de público 

                                                           
632 “Violência e doença mental: Fato ou ficção”, de Wagner Gattaz; “Uso e abuso de Álcool e Outras Drogas 

– Ações de Prevenção e Promoção no Trabalho”, de Liliane Carrillo e Maria Yvone Mauro (ambos 

demonstrando o impacto igualmente negativo de drogas lícitas e ilícitas; “Perfil da cocaína comercializada 

como crack na região metropolitana de São Paulo [tese-USP], de André Rinaldi Fukushima.   
633 Medicina Legal, de Genival Veloso de França [drogas no capítulo Envenamento] e Toxicologia Forense-

Teoria e Prática, de Marcos Passagli 
634 Núcleo de Pesquisa em Criminologia e Política Penitenciária da Secretaria da Justiça Cidadania e Direitos 

Humanos do Paraná 
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e notório conhecimento. Quem prova o crack dificilmente se livra do vício.” 

(sentença-731) 

A destruição do usuário, muitas vezes relacionada à perda de contato com o trabalho 

ou a família pode ser a causa e não a consequência do vício. Foi justamente a observação 

com que Carl Hart rebateu o senso comum nos Estados Unidos:  

“Os altos índices de desemprego eram relacionados ao aumento do uso de crack; 

mas em geral não se menciona que eles antecederam, e não sucederam, a utilização 

da droga. Embora o uso de crack seja resposabilizdo por tantos problemas, a 

compreensão da verdadeira cadeia causal envolvida nesse processo tem sido 

profundamente equivocada.”635  

Sobretudo, diríamos, tem sido negligenciada, porque, como podemos ver no conjunto 

da pesquisa, não há qualquer base sociológica para que os juízes cheguem às conclusões 

apocalípticas que justificam ora o grave apenamento ora a custódia cautelar. 

No item 3.6, já observamos a análise das próprias informações equivocadas, 

posteriormente reconhecidas, pela mídia norte-americana durante o crack scare –e, por 

óbvio, as consequências que a adesão sem crítica ao senso comum pode proporcionar. A 

ausência de suporte científico, de confiança em informações públicas e notórias que só são 

notórias porque públicas, não necessariamente verdadeiras, que estimula e promove o que 

Cohen denominou de crenças generalizadas, combustível indispensável para produzir as 

respostas mais convenientes à escalada do pânico moral. O desprezo ao lastro científico, 

aliás, é o que aproxima o direito penal ao populismo, uma das mais marcantes características 

da virada punitiva, tão bem descrita por David Garland. 

E, sobre a questão do crack, talvez a que mais se revele aderente aos fatos públicos e 

notórios, aqueles que independem de prova, e, por outro lado, os que mais provocam 

aumento no encarceramento e ainda com sobrerepresentação racial, como assinala Carl Hart: 

“A insistência dos meios de comunicação em formas extremamente patológicas de 

comportamento por parte de usuários de crack nos levou a acreditar em histórias 

incríveis. Por exemplo, um dos equívocos mais disseminados a respeito do crack era 

de que a pessoa podia ficar viciada só com uma dose (...) Mesmo no auge da 

disseminação do consumo, apenas 10 a 20% dos usuários de crack ficavam 

viciados.” 636  

De toda a forma, como já indicamos antes, as avaliações do senso comum são 

contraditórias inclusive para as consequências: ao mesmo tempo em que o alto poder 

destrutivo do crack era levado em conta para os fins de ampliação da pena (o vício imediato) 

                                                           
635 Op. cit., l. 297. 
636 Op. cit., l. 2776. 
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foi totalmente ignorado para os fins de realização do exame de dependência. O vício acaba 

servindo de pretexto para uma criminalização severa (seja na cominação legal, seja na 

aplicação judicial), mas não funciona como escusa ou atenuação da culpabilidade. Bem se 

vê, assim, que a proteção ao usuário, enfim, os jovens cujas famílias ficam destruídas e, com 

a sua destruição se justifica desde a flexibilização da legalidade até o esgarçamento da 

presunção de inocência, pouco ultrapassa o ambiente do retórico. Aqui também se combina 

a publicidade exagerada quanto aos dos danos provocados das drogas e a escassez de 

enfrentamento de uma visão sanitária dos dependentes. 

 

 

5.16.2-) O redutor 

 

 

  O redutor do art. 33,§4º, da Lei 11.343/06, é ao mesmo tempo o diferencial e o 

calcanhar de aquiles da nova lei. 

“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser 

reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 

criminosa.   

 O dispositivo veio para distinguir situações tipicamente similares, mas com graus de 

reprovabilidade bem distintas; a lei combinou um acréscimo de penas em relação à anterior 

(Lei 6368/76, que fixava a pena de 3 a 15 anos de reclusão) e ao mesmo tempo a válvula de 

escape do privilégio para situações que, efetivamente, eram as que entupiam o sistema 

prisional.  

 Supõe-se que a expectativa fosse persistir na criminalização do tráfico, abrindo-se a 

possibilidade de trato em duas vertentes diversas: o grande e o microtraficante que, primário, 

de bons antecedentes e sem ser partícipe de organizações criminosas, pudesse ter uma pena 

fortemente atenuada -até 2/3 da pena mínima para o crime de tráfico; pouco mais da metade 

em relação à legislação anterior. 

 O legislador, todavia, embora tenha sinalizado esta duplicidade de tratamento, ainda 

se aferrava à antinômica proibição da conversão em penas restritivas e não formulara, de 
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forma evidente, a possibilidade de que a pena do tráfico não fosse cumprida 

obrigatoriamente em regime fechado (como previsto pela Lei dos Crimes Hediondos), com 

o quê se inviabilizaria boa parte do sentido do novo diploma. O STF se encarregou, portanto, 

de limar essas duas contradições, primeiro afastando, por inconstitucionalidade, a proibição 

da conversão (HC 97.256-RS, em 01/09/2010), que foi, ainda, objeto da Resolução nº 5 do 

Senado Federal, que a expungiu formalmente do mundo jurídico (em 16/02/2012); depois 

assentando que era inconstitucional a obrigatoriedade de fixação do regime fechado como 

início do cumprimento da pena aos hediondos e equiparados (HC 111.840-ES em 

27/06/2012). 

 A exigência de que o agente não se dedique às atividades criminosas abriu outra 

brecha contra sua utilização, tratando-se de uma categoria diversa daquelas que o sistema 

penal estava acostumado a lidar (reincidência/maus antecedentes). O tipo aberto, como seria 

de se esperar, permitiu interpretações que o esvaziaram por completo, em especial quando 

reconhecido que a participação no tráfico de entorpecentes, em si mesmo, já significa uma 

dedicação a atividades criminosas. 

 O redutor ficou cercado, ainda, de situações nebulosas, no que tange à dificuldade de 

mensurar o tamanho de sua aplicação (de 1/6 a 2/3), sem paradigmas seguros. Em muitos 

casos, os juízes simplesmente fixam valores sem qualquer fundamentação; em outros, 

utilizam-se volume de droga ou recorrem a atributos ligados à aplicação do art.59, do Código 

Penal. Há inúmeros casos em que a aplicação deixa de ser realizada também sem 

fundamentação, como fosse uma mera faculdade, sujeita à discricionariedade. 

“Assim, à luz das peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade do 

réu, restou comprovado que ele há tempos vinha se dedicando ao tráfico de drogas, 

fazendo desse comércio o seu principal meio de vida...” (sentença-034) 

 

“(...) por considerar a natureza da droga [cocaína], capaz de causar dependência 

física e/ou psíquica, deixo de aplicar o quantum máximo de redução, fixando-a em 

patamar intermediário de 1/3.” (sentença-083) 

 

“Descabe aplicar-se, no caso concreto, a causa de diminuição de pena do art. 33§4º, 

da Lei 11.343/06, posto que o acusado responde a outras ações, o que exclui a 

benesse (TJBA, Apelação: 00777656-78.2010.805.0022, rel. José Alfredo Cerqueira 

da Silva).”(sentença-086) 

 

Assim, as penas também são vitaminadas pelas restrições na aplicação do redutor 
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 O que se vê em uma parte considerável das decisões são formas oblíquas de não 

aplicar o redutor ou de fazê-lo de forma que a pena seja reduzida em proporções menores, 

inclusive para inviabilizar a substituição por sanções restritivas. Esse é, portanto, outro 

mecanismo pelo qual uma parcela relevante de réus tem suas penas acrescidas, turbinando o 

encarceramento. 

A aplicação do redutor seria, portanto, um bom exemplo para testar a postura dos 

juízes em relação à política criminal timidamente desenvolvida: um esforço para a 

diferenciação das condutas e histórico pessoal, então, derivarem consequências distintas. 

Uma abertura envergonhada, recheada de senões e expressões dúbias, mas, enfim, uma 

janela para a redução da custódia de microtraficantes e, por conseguinte, uma oportunidade 

para frear o encarceramento. O papel dos juízes, nessa leitura, como se verá, foi exatamente 

o oposto, o de restringir sua aplicação, amenizar o tamanho da incidência e, sobretudo, 

valorizar a custódia. Razão para Sozzo, que relativiza as consequências penais das alterações 

políticas, para que se jogue luz nos atores que interferem nessa mediação. A conviência de 

legislações, ou aspectos, repressivos e liberais simultaneamente, permitem que os juízes 

deem preferência aos aspectos repressivos. 

Embora não houvesse qualquer divergência com relação à negação da aplicação em 

relação aos reincidentes, é de se anotar que quando a pena se infla exclusivamente por este 

motivo –e não, por exemplo, pela vinculação do acusado com relação a organizações 

criminosas- se estará diante de uma clara hipótese de direito penal do autor, em que a vida 

pregressa pode representar, ao final, na composição da pena, mais que o dobro do que a 

própria infração praticada. Se o passado é mais custoso do que o presente, é um sinal de que 

o agente está sendo punido mais pelo que é, pelo que já carrega de seu passado, do que 

propriamente pelo fato que lhe é imputado. A agressão ao princípio à proporcionalidade não 

incomodou, todavia, os julgadores. 

Como vimos, o índice de reincidência não supera a casa dos 20%; todavia, a 

aplicação do redutor atinge supera os 50%.  

Para negar o redutor, além da reincidência e de maus antecedentes, a 

inconstitucionalidade do um privilégio em crime equiparado a hediondo, a natureza ou o 

volume de droga e uma suposta dedicação a atividades criminosas impedem o 

aproveitamento dessa causa de diminuição. De certa forma, vulgarizando a não-aplicação do 

redutor, torna-se relativamente inócua a tentativa de distinguir grande e pequenos traficantes 
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e aplicar, aos últimos, penas significativamente menos severas, economizado 

encarcreramento. Como se supunha acontecer com a nova lei de drogas. 

 

Tabela 47 

 Excetuando-se os extremos, Goiás com um maior percentual de aplicação do redutor, 

Minas Gerais em contraposição, com uma menor, os demais Estados seguem próximo à 

média nacional, por volta ou um pouco mais abaixo da metade de aplicação do redutor. A 

distribuição dos redutores entre o máximo e o mínimo seguem modelos distintos, mas a 

maioria dos Estados formata a média nacional: com maior aplicação do redutor máximo do 

que o redutor mínimo. Mas o resultado importante é representado pela barra laranja: apenas 

20,30% da média nacional (em certa parte puxada pela hesitação dos juízes mineiros, no 

caso) aplicam o redutor máximo previsto na lei. Como dissemos é outro condimento de 

multiplicação das penas. 

 Para deixar de aplicar o redutor, agregam-se vários requisitos não constantes da lei, 

transformando a aplicação em uma análise subjetiva. 

“Não seria socialmente recomendável a aplicação da causa de diminuição de pena 

prevista no §4º, que ensejou, doutrinariamente, o ‘tráfico privilegiado’.” (sentença-

731) 

 Mas ingressando na avaliação de que o caso é concretamente grave, a sentença 

prossegue explicitando: 

BRASIL GO PR MA SP PA BA RS MG

Redutor-aplicação 44,29% 56,82% 50,62% 50% 47,02% 46,27% 45,37% 45,24% 31,09%

Redutor no máximo 20,30% 34,09% 23,46% 20% 25,70% 8,69% 23,15% 13,09% 12,44%

Redutor mínimo 9,62% 4,55% 9,88% 20% 4,24% 19,40% 4,63% 19,05% 7,78%
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“(...) dada a expressiva quantidade da droga apreendida com o acusado e porque o 

crack e a cocaína [58,8 g de crack + 20g de cocaína] são drogas potentes e causam 

incalculável estrago na sociedade” 

 O réu da sentença-068 recebeu a aplicação da pena mínima, porque nada foi aferido 

no curso da presente ação a respeito da conduta social e da personalidade do denunciado, 

os motivos do crime se revelam como o de obtenção do lucro fácil, o que já é punido pelo 

próprio tipo, as circunstâncias do crime são normais ao tipo penal violado etc, deixando 

inclusive de aplicar a circunstância atenuante da menoridade, pela fixação da pena no 

mínimo. Ainda assim: 

“Nos termos da fundamentação supra, nego ao denunciado o direito de ser 

beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33.....” 

 O volume é, efetivamente, conquanto não presente na lei, uma causa indicadora da 

inviabilidade do privilégio, inclusive quando atua de forma indireta: 

“É evidente que ninguém inicia qualquer atividade comercial, lícita ou não, 

adquirindo mais mercadoria do que prevê vender. Ora, o fato de guardar grande 

quantidade de droga [5,9g de maconha, 79,9g de cocaína, 10,6g de crack] revela 

que o réu já tinha clientela certa, ou seja, que já se dedicava antes a atividades 

criminosas, razão pela qual não pode ser beneficiado com a redução...” (sentença-

006)” 

E é também, em grande perspectiva, a principal causa de aplicação de redutor menor 

que o máximo. Mas, como vimos em outras passagens, considerando que a dimensão da 

droga não tem qualquer critério objetivo, quase todos os volumes se prestam a justificar uma 

redução menor (e, por consequência, uma pena maior). 

“(...) cabendo a redução de ½ (metade), pois a quantidade de entorpecentes [6g de 

crack] se, de um lado, não é exacerbada, de outro não é desprezível...” (senteça-

049)  

“(...) reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da lei 11343/06, para 

diminuir a reprimenda provisória em 1/3, não o fazendo em patamar maior por 

conta da quantidade de invólucros com droga apreendida e a variedade da 

substância [um tablete e uma bucha de maconha (5,13g); um papelote de cocaína 

(0,94g)].” (sentença-770) 

“Deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da lei 

11.343/06, no percentual de 1/3, considerando com preponderância a natureza e a 

quantidade da substância entorpecente [4g de crack, em 14 pedras].” (sentença-

400) 

“(...) subtraio da reprimenda metade e a torno definitiva em 2 (dois ) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas 

[1,8g de maconha, 1,9g de cocaína, 2,9g de crack].” (sentença-429) 

 A reincidência veda e a não-existência de bons antecedentes criminais também; se 

levados a efeito os ditames da Súmula 444, do STJ, processos em andamentos não poderiam 
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ser tidos como maus antecedentes para impedir a fruição do privilégio. Se não podem ser 

considerados antecedentes para subir a pena-base, que dirá para impedir a aplicação de uma 

causa de diminuição. Mas, enfim, é o que ocorre, seja pela simples presença de antecedentes 

criminais, seja pela consideração através destes, de que o réu se dedica a atividades 

criminosas. 

 “No que tange à redutora da pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11,343/06 em 

favor do acusado, tenho que não merece ser aplicada no presente caso, na medida 

em que o réu responde a outro processo criminal nesta comarca pela suposta prática 

de delito de tráfico de drogas (...) o que revela de forma suficiente que o acusado 

possui evidenciado aprofundamento na atividade do tráfico de entorpecentes, 

dedicando-se às atividades criminosas como meio de subsistência.” (sentença-468) 

“Descabe aplicar-se, no caso concreto, a causa de diminuição de pena do art. 33§4º, 

da lei 11.343/06, posto que o acusado responde a outras ações penais (processo x), 

o que exclui a benesse...” (sentença-086) 

“A certidão de antecedentes do menor indica que existem impressionantes 30 

(trinta) registros de apuração de atos infracionais em desfavor do acusado, 

praticados enquanto menor de idade. Já é sedimentado na doutrina e jurisprudência 

que registros de atos infracionais praticados pelo indivíduo, enquanto menor de 

idade, não podem ser considerados como maus antecedentes. Todavia, entendo que 

esses registros podem, perfeitamente, ser considerados como indicativo de que o 

acusado se dedique às atividades criminosas.” (sentença-785) 

“Sua conduta social revela tendência delitiva havendo informações de que é 

traficante contumaz (...) na terceira fase da reprimenda, ausentes causas gerais e 

especiais de aumento e diminuição de pena” (sentença-732) 

 O sistema brasileiro distingue a vida pregressa em dois conceitos: a circunstância 

judicial dos antecedentes e a agravante da reincidência. Não há propriamente uma terceira 

categoria, de modo que o dedicar-se a atividades criminais só poderia ser comprovada, de 

alguma forma, por estas categorias existentes. Ainda assim, tudo acaba por justificar a 

dedicação, que impede o privilégio: 

 A presunção, pelo fato de o acusado não ter comprovado profissão: 

“O acusado não faz jus à diminuição de pena prevista no §4, do artigo 33, da lei 

11.343/06, pois restou comprovado que exercia a traficância como meio de vida. 

Em nenhum momento comprovou o exercício de qualquer atividade lícita [no 

interrogatório alegou ser marceneiro e ganhar R$ 700,00 por mês]”. (sentença-349)

  

 A denúncia anônima é suficiente para comprová-la: 

“No que se refere à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de 

pena ao acusado, da análise dos autos verifica-se que o acusado não preenche os 

requisitos necessários, haja vista que as denúncias anônimas confirmam que o 

mesmo se dedica à atividade criminosa....” (sentença-411) 
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“(...) não há que ser aplicada a causa de diminuição (...), pois não obstante a 

primariedade do acusado e a não configuração da associação, há que se ler levado 

em consideração que, antes as denúncias recebidas, o acusado vinha praticando o 

tráfico de drogas na cidade de forma ostensiva e permanente” (sentença-216) 

 O fato de ser usuário de drogas novamente ressurge como uma majorante: se é 

usuário, normalmente comete crimes, portanto: 

“Não se há de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, do 

diploma legal citado, uma vez que os acusados se entregam habitualmente à prática 

de crimes. Com efeito o réu 1 se declarou usuário de droga. O réu 2, por seu turno, 

teve esse fato comprovado pelos peritos. Assim, os dois, constantemente, trazem 

consigo substâncias entorpecentes destinadas aos consumos deles próprios. Vale 

repetir que o porte de droga para uso próprio ainda é considerado crime, embora 

brando. Destarte, os dois se entregam, habitualmente, à prática de crimes.” 

(sentença-312) 

 Enfim, de qualquer modo, há quem entenda que a própria venda já caracteriza a 

dedicação, de modo que a causa de diminuição não teria qualquer aplicabilidade: 

“Quem se envolve com o tráfico, traz consigo quantidade considerável de 

entorpecente [5 pedras de crack] e vende a terceiros, obviamente, se dedica às 

atividades criminais. Há reconhecer que a simples atividade remunerada, a venda 

do entorpecente [o réu foi denunciado por trazer consigo], demonstra de forma clara 

a supracitada dedicação.” (sentença-328) 

Fazer parte de organização criminosa é um impeditivo legal à aplicação do redutor. 

A questão é, mais uma vez, o amplo emprego da presunção: 

“No terceiro momento de fixação judicial da pena, também não é possível a 

aplicação da causa de diminuição de pena (...) diante da notória participação em 

organização criminosa. Afinal, é evidente que adquiriu as drogas de outros 

indivíduos que compõem uma estrutura de organização delituosa, considerando que 

não conseguiu atestar que produz sozinho os tóxicos encontrados consigo...” 

(sentença-219) 

“(...) embora o réu seja primário, a quantidade de entorpecente apreendida (82 

porções de maconha) e a situação financeira do réu indicam que havia recebido o 

entorpecente de terceira pessoa, de forma que havia certa organização entre eles. 

Assim, a causa de diminuição não pode ser reconhecida.” (sentença-299) 

 E, embora haja uma diferença sensível entre organização criminosa e co-autoria...: 

“Na terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena (...) uma vez que 

praticado em concurso de agentes.” (sentença-217) 

 A aplicação de redutor menor que o grau máximo tampouco é cercada de critérios 

mais objetivos, até porque a própria lei não estabeleceu nenhum. Em vários casos, a 

fundamentação simplesmente não existe: 

“Atento à causa de diminuição (...), considerando as condições favoráveis do 

acusado, reduzo em ½ a pena aplicada....” (sentença-627) 
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 Ou se trata de uma fundamentação circular: 

“Levando em conta que o réu é primário e não registra antecedentes criminais, que 

não há provas de que se dedicava a atividades criminosas e nem que integrasse 

organização criminosa, entendo que faz jus à aplicação da minorante (...), mas por 

força das circunstâncias judiciais já analisadas adredemente e que não lhe 

favorecem, reduzo em 1/6....” (sentença-691). 

 No caso em questão, nas circunstâncias judiciais que não lhe favorecem se encontra 

a avaliação negativa da culpabilidade: 

“Intensa pelo perigo social de sua conduta. Oportuno acrescentar que considero o 

delito de tráfico de drogas aquele que mais enegrece a personalidade, pois causa 

um mal social tão elevado que a sua repressão exige medida pesada e intensa.” 

 Assim, a causa de diminuição –que só existe no tráfico- é aplicada em seu patamar 

reduzido, porque o acusado praticou tráfico de drogas, o que enegrece sua personalidade, 

torna intensa a sua culpabilidade e, em consequência, lhe traz circunstâncias judiciais que 

não lhe favorecem. Por estar condenado pelo tráfico de drogas, não tem direito à redução 

máxima da causa de diminuição que existe apenas para o tráfico de drogas.  

 E, mais adiante, na mesma sentença, afasta-se a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade pela restritiva de direitos, até porque, com a redução de apenas 1/6, a 

pena ficou acima dos quatro anos –inviabilizando, também, de quebra, o regime aberto, e 

garantindo o início do cumprimento no interior do sistema carcerário637. 

 Enfim, com Prado e Casara: 

“Não raro, porém, o juiz/intérprete esvazia o conteúdo libertador do dispositivo 

legal desencarcerador ao apresentar respostas estatais que prestigiam o cárcere em 

detrimento de alternativas menos danosas à dignidade humana. Isso é assim porque 

a pré-compreensão, que acompanha todo processo de interpretação, condiciona 

toda a cadeia de significantes e, em consequência, o resultado dessa 

interpretação.”638 

  

 

 

                                                           
637 A não-fixação do redutor ou sua fixação aquém do máximo muitas vezes representa apenas uma forma de 

desvio ou compensação, diante da possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado. Tal como 

relata Sharin Anleu, na forma como juízes britânicos estariam driblando a imposição de remissões legais ao 

cumprimento de pena (como a parole) ao aumentar o tempo inicial no qual ela é vedada (minimum non-parole 

periods). Law and Social Changes, p. 164.  
638 “Dispositivos legais desencarceradores: o óbice hermenêutico”, in Depois do Grande Encarceramento, p. 

355. 
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5.16.3-) Pena definitiva 

 

  

  Com a maioria expressiva de réus primários, poucas denúncias envolvendo 

associação para o tráfico ou mesmo organizações criminosas fortemente investigadas; com 

grande parte das prisões efetuadas pelo patrulhamento de rua; volume mirrado de co-autorias 

e apreensões quase insignificantes de armas de fogo, seria de esperar que as penas ficassem, 

ao final, próximas aos patamares mínimos. 

 Todavia, como se pôde ver desde o início, com as profusões de penas-bases acima 

do mínimo, pela utilização de circunstâncias judiciais presentes nas próprias elementares do 

tipo, com os dribles à vedação de processos de andamento como antecedentes criminais; 

com a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, aumentando a pena de acordo com volume e 

natureza da droga, mas sem lastro em qualquer critério científico e, enfim, com toda sorte 

de restrições ao instrumento de separação entre grandes e pequenos traficantes, a 

compensação pelo crescimento da pena mínima na lei de 2006, não é de se estranhar que as 

penas, ao final, tenham ficado efetivamente, longe do menor patamar. 

Em relação ao total da pena aplicada, pelo delito de tráfico de entorpecentes, tem-se 

que a pena média apurada na pesquisa, em relação às condenações é de 4,84 anos (4 anos,10 

meses e 7 dias). É certo que a pena mínima no caso do tráfico de entorpecentes é de 5 anos 

de reclusão; contudo, dada a possibilidade do redutor de até 2/3, a pena mínima possível é a 

de 1 ano e 8 meses de reclusão (1,67 anos). Tem-se assim que a pena média dos processos é 

quase três vezes superior à mínima639 –ou, de outra parte, que os aumentos impostos às penas 

praticamente compensam o privilégio. 

 Nos Estados, Maranhão, Pará e Minas Gerais se destacam com penas acima da média 

e Bahia com pena bem inferior, mas ainda assim muito longe do mínimo. 

                                                           
639 E ainda assim ao ver dos próprios magistrados parece pequena. Pesquisa institucional realizada pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros, em 2015 (último ano de colheitas das sentenças deste trabalho), 

apontou que 71,7% dos juízes eram a favor do aumento da pena mínima para delitos de tráfico de drogas e 

67,0% eram a favor da proibição de liberdade provisória, com ou sem fiança, para delitos de tráfico de drogas. 

“Pesquisa AMB2015”. 
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Tabela 48 

 Os valores secos das penas não formam o conjunto final da punição –especialmente 

porque a questão do regime terá um papel decisivo no que diz respeito ao efetivo impacto 

da pena na imersão carcerária do réu. Grosso modo, a pena assim delimitráda representa a 

temperatura; o regime de cumprimento é que nos traz a sensação térmica. 

 Há um indicativo de que a dimensão das penas possa ter alguma espécie de relação 

com o volume de droga apreendida. Vimos nas tabelas anteriores que Maranhão e Pará eram 

Estados com baixo índice de desclassificação e, coincidentemente, Estados com menores 

índices de micro-apreensões. Aqui, novamente, os dois Estados aparecem como os de pena 

média mais alta, o que justificaria a hipótese.  

De outro lado, Bahia é o Estado com a menor taxa de procedência e ao mesmo tempo 

a maior taxa de improcedência (a conjugação dos dois resultados não é obrigatória, em face 

da hipótese da desclassificação) e aqui aparece também como o Estado que aplica penas 

mais fortemente abaixo da média. Não por acaso, como ainda veremos mais adiante, Bahia 

é também o Estado que mais cita –e mais segue- jurisprudência dos Tribunais Superiores 

(STJ e STF) em relação às suas próprias.   

 Com a análise da fixação dos regimes iniciais de cumprimento de pena e, ademais, 

da aplicação das medidas restritivas, ao final, teremos um quadro para compreender como o 

Pena
Mínima

Brasil MA PA MG RS SP GO PR BA

Pena final 1,67 4,84 5,44 5,41 5,15 4,98 4,73 4,63 4,43 3,11
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fator juiz, na nossa realidade, tem dado uma inestimável contribuição para o encarceramento 

em massa. 

 

 

5.16.4-) O regime  

 

 

 Tão relevante quanto à dimensão da pena, o regime de início de cumprimento tem 

forte impacto no encarceramento. Seja porque o regime aberto, via de regra, é cumprido de 

forma domiciliar (e, portanto, não se inclui no encarceramento strictu sensu), seja porque 

quanto mais rigoroso o regime, maior o prazo para que se possa progredir até essa prisão 

domiciliar.  

 Por óbvio, quanto maior a pena, respeitadas as faixas previstas no art. 33, do Código 

Penal, maior a perspectiva de regime mais rigoroso. Todavia, o que se capta na pesquisa, 

mais ainda do que propriamente um grande diferencial nas penas definitivas, é uma 

diversidade considerável nos regimes fixados.  

  A questão fundamental que vai nortear esse diferencial é justamente a interpretação 

fornecida pelo STF considerando inconstitucional a fixação obrigatória do regime fechado 

para o início de cumprimento de pena (art, 2º, §1º, da Lei 8.072/90), fruto da decisão do 

Habeas Corpus 111.840-ES em 27/06/2012, lastreado no princípio constitucional da 

individualização das penas. Em alguns Estados, é mais presente a relutância em cumprir o 

paradigma do STF que, ao considerar inconstitucional a obrigatoriedade de fixação de pena 

do regime fechado, obrigou, necessariamente, a que os juízes fundamentassem a manutenção 

desse regime, se o caso, nas circunstâncias concretas do processo. A quantificação dos dados 

nos insinua o que a pesquisa qualitativa responde: para muitos juízes, a orientação do STF 

não surtiu qualquer efeito. Isso se mostra, sobretudo, mais impactante nos processos do 

Estado de São Paulo –embora também atinja outras regiões, em níveis de menor intensidade. 
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Tabela 49 

 

 Diversamente, portanto, da Tabela 48, em que havia uma ligeira convergência entre 

os Estados em relação às penas médias, na distribuição dos regimes, a distância regional é 

expressiva640. E ela é maior, justamente ao se considerar a proximidade da dimensão das 

penas –ou seja, não foi o patamar das penas aplicadas que, por consequência \legal, tenha 

determinado o rigor dos regimes.  

 

  A diferença também não se explica por desiguais índices de reincidência, ainda que 

de fato também aqui existam disparidades regionais. Enquanto a Bahia tem um volume de 

apenas 5,66% de reincidentes, o Paraná atinge a 26,42%. Mas os Estados que apresentam o 

maior e o menor percentual de fixação de regime fechado, não têm variações significativas  

(São Paulo, 20,38% de reincidentes; MA, 17,46% de reincidentes). 

                                                           
640 Também, na apuração efetuada pela Defensoria carioca, a região metropolitana do Rio de Janeiro estaria 

em uma situação intermediária, com 58,6% de regime fechado, 9,9% de regime semiaberto, e 31,5% de regime 

aberto. Estaria, aproximadamente, na situação do Estado de Goiás, aqui apurado. 

BRASIL SP MG RS GO PR BA PA MA

Fechado 67,93% 89,66% 80,41% 66,67% 54,55% 51,85% 38,39% 34,33% 32,00%

Semiaberto 16,51% 4,08% 9,79% 13,10% 13,64% 19,75% 33,93% 49,25% 42,00%

Aberto 15,56% 6,27% 9,79% 20,24% 31,82% 28,40% 27,68% 16,42% 26,00%
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Tabela 50 

  

 Uma explicação para esse fenômeno está, portanto, além da legislação; sobretudo a 

vinculação ou não dos juízes aos paradigmas da jurisprudência do STF –o que se indica, 

inclusive, no cotejo com a Tabela 59, acerca do índice de referência de jurisprudência.  

 A relutância dos juízes em se adequar à decisão do STF que assenta a 

inconstitucionalidade da fixação automática do regime fechado como início de pena, é 

perceptível nas fundamentações. As formas de afastar a incidência da decisão do STF são 

múltiplas. 

 Primeiro, a concepção de que o tratamento rigoroso é determinado pela Constituição 

–e não apenas a lei considerada inconstitucional pelo STF: 

“A pena será cumprida em regime inicial fechado, não apenas porque a 

Constituição Federal impõe tratamento rigoroso e a lei assim dispõe (art. 2º, §1º, 

da Lei 8.072/90), mas, sobretudo, porque se trata de crime equiparado a hediondo, 

com nefastas e superlativas consequências à saúde pública, havendo, pois, a 

necessidade de afastar o quanto possível do convívio social àqueles que, a exemplo 

do réu, se envolvam em tais práticas criminosas.”g.n. (sentença-018) 

 

 Em muitos casos, a decisão do STF é simplesmente ignorada. 

“O delito de tráfico de drogas é equiparado, por lei, a crime hediondo, sendo 

intrinsecamente grave e especialmente deletério à sociedade. O réu deverá, assim, 

BRASIL PR MG SP RS MA GO PA BA

Série 1 17,64% 26% 22,00% 20,38% 18,97% 17% 10,00% 8,14% 5,66%
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e por força de norma legal, cumprir a sanção em regime inicialmente fechado, por 

prazo diferenciado, nos termos da Lei 11.464/07, ou seja, dois quintos da pena.”g.n. 

(sentença-184) 

“Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, único 

compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo, cuja pena, por 

disposição expressa de lei, tem cumprimento inicial nesse regime fechado (art. 2º, 

§1º, da Lei 8.072/90)”(sentença-301) 

“O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

fechado, pois a despeito da primariedade, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime 

tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8.072/90 prevê expressamente que 

crimes dessa natureza terão suas penas cumpridas inicialmente em regime 

fechado.” (sentença-122) 

 

 A avaliação sobre a conveniência do regime fechado supera a apreciação acerca de 

sua inconstitucionalidade. O que se discute, em essência, nas sentenças, não é o princípio da 

individualização da pena, mas lógicas próprias do pânico moral: 

 “A pena será cumprida em regime inicialmente fechado, pois se trata de crime 

hediondo, que vem assolando a sociedade, gera violência, financia outros crimes, 

destrói a vida de usuários, desestrutura famílias, é enfim, verdadeira chaga no 

tecido social, merecendo reprimenda significativa sob pena de se incentivar a 

prática e da pena restar esvaziada em seus aspectos de prevenção especial negativa 

e notadamente prevenção geral (exemplo para os outros).” g.n.(sentença-016) 

 

“Deve cumprir a pena de reclusão em regime fechado, uma vez que o crime 

praticado é grave e coloca em risco a sociedade por fomentar crimes praticados 

com violência ou grave ameaça, sendo necessária uma segregação mais severa 

para assegurar a ordem pública.”g.n. (sentença-024) 

 

“Iniciará o réu o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, suficiente e 

adequado à prevenção e reprovação do delito cometido. O crime praticado pelo réu 

traz consequências sociais tão graves que é necessário que o denunciado enfrente 

todos os estágios da pena para que possa se ressocializar adequadamente, refletindo 

sobre o mal que estava causando, para só então não voltar mais a delinquir.” g.n. 

(sentença-131) 

 

“Severamente combatido por todos os povos cultos, escabroso e hediondo, merece 

resposta estatal mais rotunda. Assim o regime inicial para cumprimento de pena 

será o fechado.” (sentença-129) 

 

Uma outra forma de desviar do acórdão do STF é a simulação da análise acerca da 

particularidade do caso concreto, o que se faria, portanto, sem desrespeitar a decisão.  

“Muito embora o quantum da reprimenda não ultrapasse oito anos, tenho que as 

peculiaridades do caso justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, 

pois sabidamente o tráfico de entorpecentes, conduta dotada de intensa 

reprovabilidade, causadora de grandes males à sociedade, deve ser punida de forma 
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mais severa e intensa, mormente se considerarmos que as circunstâncias judiciais 

em nada favorecem o réu.” g.n. (sentença-117) 

 

 Mas a ausência de uma análise subjetiva fica bem caracterizado na sentença que 

segue: não importam os atributos positivos do réu que lhe permitem garantir a aplicação das 

outras minorantes. No que pertine ao regime, o socialmente recomendável tem a ver 

exclusivamente com o tipo penal: 

“O réu não possui antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhes 

são favoráveis, ademais, a quantidade de droga apreendida não é significativa, 

portanto, fixo as penas no seu mínimo legal, cinco anos de reclusão e quinhentos 

dias-multa. Não há circunstâncias agravantes a considerar (...) Está presente a 

causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, o réu 

é primário, não possui antecedentes criminais e não há no processo evidência de 

que se dedique às atividades criminosas ou integre alguma organização criminosa. 

Portanto, reduzo as penas em 2/3 por conta da pequena quantidade e droga 

apreendida (....) Acrescento, por fim, não se mostrar socialmente adequada a 

fixação de regime inicial brando para o início do cumprimento da pena, dados os 

efeitos nefastos do tráfico de drogas para a sociedade.” g.n. (sentença-011) 

 

 Ou seja, também no que respeita ao regime, quem está em julgamento é o próprio 

tráfico:  

“Deve cumprir a pena de reclusão em regime fechado, uma vez que o crime 

praticado é grave e coloca em risco a sociedade por fomentar crimes praticados 

com violência ou grave ameaça, sendo necessária uma segregação mais severa para 

assegurar a ordem pública.” (sentença-024) 

 

“Iniciará o réu o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, suficiente e 

adequado à prevenção e reprovação do delito cometido. O crime praticado pelo réu 

traz consequências sociais tão graves que é necessário que o denunciado enfrente 

todos os estágios da pena para que possa se ressocializar adequadamente, refletindo 

sobre o mal que estava causando, para só então não voltar mais a delinquir.” 

(sentença-131) 

 

“No que tange ao regime prisional imponível à espécie, mister fixar-se a modalidade 

inicial fechada, por ser socialmente recomendável, diante das circunstâncias fáticas 

do caso, principalmente por envolver apreensão de crack [15 pedras e R$ 32,50], 

droga esta sabidamente de imensa potencialidade lesiva. Some-se a isso o fato de 

tratar-se de delito de natureza hedionda, grave, causador de nefastas consequências 

na sociedade.” (sentença-009) 

 

“E o regime só pode ser o fechado, pela inegável gravidade do crime, que provoca 

grande nocividade à sociedade pelos efeitos devastadores, merecendo severa 

punição, que não seria alcançada caso a benesse, além da que foi concedida seja 

ainda minorada com o regime aberto, que constitui em liberdade total, ou seja, em 

não punição.” (sentença-285) 
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5.16.4.1-) A detração 

 

  A pesquisa não retroage para processos dos anos 90, mas é fato notório que a 

Lei dos Crimes Hediondos teve um enorme impacto nos processos de tráfico de 

entorpecente, quando não pelo aguçamento das prisões cautelares, também pela proibição 

legal de progressão de regime. Pouquíssimos foram os casos de reconhecimento, pelo 

controle difuso, da inconstitucionalidade da lei, ao final, após década e meia de 

jurisprudência pacífica, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 82.959-SP). 

 Não se pode atribuir o fato ao desconhecimento do juiz sobre a dimensão de seu 

poder ou mesmo a falta de traquejo no controle difuso. Isso vai  se tornar bem perceptível 

quando se aprova a Lei 12.736/12, com a nova redação do art. 387, §2º, do Código de 

Processo Penal (O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, 

no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de 

pena privativa de liberdade) aumentando o espaço para a detração da prisão cautelar, ao 

autorizar que o juiz possa considerar o tempo de custódia cautelar já para a escolha do regime 

de pena a ser fixado.  

  Típica medida de compensação em face da vulgarização da prisão cautelar. Destinada 

a tornar efetivo o regime progressivo, sem a necessidade de maiores entraves: o tempo de 

custódia cautelar deve indicar ao juiz que escolha o regime dentro da lógica progressiva, 

compatibilizando com a parte da pena já cumprida. 

 É certo que em muitos casos desta amostra, provavelmente em sua grande maioria, o 

tempo de prisão cautelar não teria sido suficiente para promover a mudança de regime 

fixado. Mas os juízes, assim mesmo, consideraram necessário abrir uma inusitada caixa de 

ferramentas, supostamente oriunda de princípios constitucionais, para explicitamente negar 

a possibilidade, ainda que em tese, da detração.  

  Paradoxalmente, não há outro tema das sentenças em que os princípios 

constitucionais parecem tão mencionados, todavia, em franca contradição com os direitos 

que tutelam. O volume de infrações constitucionais a ela atribuída fez a nova regra da 

detração parecer em si mesma hedionda. 

 Assim, na declaração difusa de inconstitucionalidade: 
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“Veja-se, ademais, que este dispositivo se mostra manifestamente inconstitucional. 

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério 

objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. Ora, como acima já ressaltado 

se, em fase de execução, para a progressão é necessário o cumprimento de requisito 

subjetivo, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena sem que ele 

seja observado –já que o juízo de conhecimento não tem condições de avaliá-lo- 

implicaria em dar tratamento desigual a pessoas que estão em situações idênticas. 

Por exemplo, o condenado à pena privativa de liberdade que tenha sido preso 

provisoriamente terá computado o período em que esteve preso pelo juiz da 

condenação para iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, sem 

qualquer mérito, ao passo que o condenado que respondeu ao processo em liberdade 

deverá preencher os requisitos subjetivos previstos no art. 112, da Lei de Execuções 

Penais. Não é só: aqueles que, em virtude de suas condições pessoais, não tornaram 

necessária a prisão cautelar receberiam tratamento legal mais rigoroso do que 

aqueles que tiveram a custódia decretada. (...)Trata-se de evidente violação ao 

princípio constitucional da isonomia.” g.n. (sentença-004) 

 

“(...) deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta 

lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da 

individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição 

Federal) (...) a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa 

injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia 

cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco 

a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei 

penal –art. 312, CPP) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam 

responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos 

para a sociedade. (...) Assim sendo, por entender que o art. 387, §2º do CPP viola a 

disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de 

constitucionalidade difuso.” g.n. (sentença-036). 

 

“Com relação ao instituto da detração penal, entendo ser manifestamente 

inconstitucional o artigo 1º, da Lei 12.736/12 e o §2º do artigo 387 do Código de 

Processo Penal, por violarem os princípios constitucionais da igualdade, da 

individualização da pena e do juiz natural (art. 5, caput, e incisos XLVI e LII, da 

CF).” g.n. (sentença-051) 

 

 O raciocínio parte da presunção de que o réu que respondeu o processo preso e o que 

respondeu o processo solto estão em condições idênticas -e não profundamente desiguais. A 

ação de equiparar as situações, com a compensação da prisão provisória, é intitulada de 

privilégio e, portanto, contra a isonomia. Privilégio que estaria sendo concedido a quem está 

no andar mais baixo do respeito constitucional: aquele que desde o princípio, antes mesmo 

de apurar a responsabilidade, já está em cumprimento de sua pena. 

  O raciocínio não é muito diverso, por exemplo, daquele que costuma ser empregado, 

por exemplo, na recusa à ação afirmativa, como mecanismo de um suposto racismo reverso. 

Em ambos os casos, a premissa equivocada se lastreia numa suposta igualdade que já foi 

rompida faz tempo. Curiosamente, a tradição jurídica positivista sempre deu azo para a regra 
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de que desiguais devem ser tratados desigualmente, como por exemplo, em todas as defesas 

do foro privilegiado. Ou seja, prestigiada, justamente quando tutela a desigualdade dos 

especiais. 

  De outro lado, não se percebe o tamanho da constrição que é a prisão provisória, ao 

dizer que aquele que ficou preso será beneficiado, em relação ao que não ficou. A prisão 

provisória não é vista como danosa, o que talvez possa justificar seu uso pelos juízes com 

tamanha prodigalidade. 

 De toda a forma, trata-se nada mais do que um uso cínico dos direitos fundamentais, 

eis que a preservação da isonomia, estivesse ela em risco, dar-se-ia ampliando aos supostos 

prejudicados com a manutenção de mais requisitos e jamais excluindo dos beneficiados. É 

o que determina a compreensão de que os princípios penais são efetivamente um instrumento 

de limitação do poder punitivo –jamais de sua ampliação. 

 Com relação à suposta violação do juiz natural, envolve a distribuição de 

competências entre juiz do processo de conhecimento e juiz do processo de execução. 

Curiosamente, quando da Lei dos Crimes Hediondos, os juízes do conhecimento não se 

constrangeram em aplicar a proibição de progressão de regime nela encartada alegando ser 

de competência do juízo das execuções. Poderiam, pelo mesmo raciocínio ora empregado, 

tê-lo feito. A competência, no caso, todavia, é efetivamente do juiz do conhecimento, por 

não se tratar de um expediente de progressão, mas de fixação de regime inicial. Ainda assim, 

de acordo com a regra do juiz natural, aquele previamente determinado pela lei, antes do 

conflito, nada impede que a lei possa atribuir tal competência ao juiz do conhecimento (como 

certas questões cíveis também foram atribuídas a juízes criminais, na Lei 9.099/95 ou na Lei 

Maria da Penha, por conveniência da própria lei). 

 

 Em outros casos, o controle difuso de inconstitucionalidade se faz de forma indireta, 

ou seja, deixando de aplicar a lei ante a ausência de requisito nela não contemplado –como 

é o caso da avaliação de mérito, ou o da busca de outras informações: 

 

“Anoto que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos 

rigoroso, em razão do tempo em que o acusado permaneceu preso preventivamente, 

deve ser analisado pelo Juízo das Execuções, aferindo-se o preenchimento do 

requisito subjetivo.” (sentença-009) 

 

“Deixo de aplicar o quanto disposto no art. 387, §2º, do CPP, ante a ausência de 

provas a respeito do elemento subjetivo do acusado, o que deverá ser avaliado 

oportunamente em sede de execução.” (sentença-026) 
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“Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão 

provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está 

melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é 

possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta 

fase processual.” (sentença-256) 

 

“Inaplicável, no caso, o art. 387§2º, do Diploma Processual Penal, porquanto 

inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real 

situação processual do acusado, como um todo, mas também o requisito subjetivo 

indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda 

que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.” (sentença-123) 

 

“Não desconheço as alterações introduzidas pela Lei 12.736/12, todavia, entendo 

que a detração penal disciplinada no referido diploma não contempla a totalidade 

dos requisitos imprescindíveis à progressão prisional, a saber: o bom 

comportamento carcerário e o cumprimento do lapso temporal de pena exigido. 

Enquanto aplicador da lei, o juiz não pode ater-se a mera objetividade de um 

dispositivo que, ao azo de evitar que o condenado cumpra pena em regime mais 

gravoso que faria jus e o ajuizamento de pleitos com este propósito ao juízo da 

execução e tribunais, despreza paradigmas orientadores da pena, quais sejam, a 

repressão e a prevenção.”g.n. (sentença-120) 

 

 Em resumo, o juiz propõe que a lei [a mera objetividade de um dispositivo] seja 

afastada em nome da repressão e prevenção [supostos paradigmas orientadores da pena], 

se mais não fosse, totalmente prejudiciais ao réu. Trata-se de uma forma relativamente  

moderna, mas nada incomum, verdade seja dita, daquilo que podemos chamar de ativismo 

regressivo. A conduta de fugir da lei para subtrair direitos, uma espécie de judicialização da 

política, quando o juiz se substitui ao legislador, mas sem que lastreie sua conduta 

interpretativa em quaisquer dos princípios constitucionais641. 

 E, em outros casos, enfim, se revela o simples repúdio ao instituto, seja agarrando-se 

ao critério hediondo do delito para a fixação inicial de regime fechado, ora indignando-se 

contra o excesso de liberdade –epicentro do perigo à sociedade: 

 

“Consigno, por oportuno, ser desnecessária efetuar, nesta oportunidade, a detração 

penal (artigo 387, §2º do CPP) para determinar o regime inicial de cumprimento de 

pena, pois, repito, trata-se de prática de crime hediondo (assemelhado), consoante 

o entendimento do STJ (REsp 1329088) e, nesse caso, a lei estabelece que o regime 

inicial a ser fixado pelo juiz na sentença deve ser sempre o fechado, 

independentemente da quantidade de pena importa. Ressalto, porém, que 

obviamente será efetuada a detração penal quando da expedição da guia provisória 

ou definitiva.” (sentença-102) 

                                                           
641 CHAVES Jr., Airto: “(...) a legislação é criada (manipulada) em cima dos fatos considerados 

‘excepcionais’ pelo Poder Judiciário, inaugurando um violento processo de judicialização da legislação penal 

naquilo que se denomina ‘lei em movimento’. E é no ponto onde a oposição entre a norma e a sua atuação 

atinge máxima intensidade que se tem o Estado de Exceção. Ou seja, por vezes a lei é considerada, por outras, 

ignorada por completo (ainda que em vigor): o caso sob júdice dirá se a lei merece ou não respeito 

concretamente.” Op. cit., p. 128. 



405 
 

 

“Registro que deixo de valorar –agora- o período em que o réu se encontra preso, 

em conformidade com o §2º do art. 387 do CPP, com a nova redação que lhe foi 

dada pela Lei 12.736/12, porque diante da natureza do crime em tela, não vejo 

possível regime inicial mais benéfico para cumprimento de pena.” (sentença-106) 

 

 Mais uma vez, quem está julgamento aqui não é o réu, mas a lei. E não atuando a lei 

para cumprir às necessidades da sociedade, é ela que não subsiste: 

 

“Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem 

o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a 

segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente 

soltos.” (sentença-035) 

 

“O anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato 

judiciário o que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam 

procedimentos à míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a 

ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que 

terá de conviver com criminosos precocemente soltos.” (sentença-179) 

 

“(...) proceder, no momento da prolação da sentença, nos moldes do novel §2º, do 

art. 387, do CPP, é simplesmente colaborar cegamente com o esvaziamento das 

prisões postaria que revelaria completo descompromisso consoante já exposto, com 

a ressocialização do condenado, sendo certo eu também desatenderia ao direito de 

segurança da sociedade...” (sentença-264) 

 

 Em suma, não bastasse o juiz não empregar mecanismos de despenalização contidos 

na lei, o que torna clara a conduta com a baixa aplicação do privilégio, sua interpretação, até 

de uma forma grosseiramente criativa, esvazia os mirrados mecanismos de compensação da 

longeva prisão cautelar que, por sua opção, também determina. O caso aqui não é mais do 

juiz escravo da lei, com que se argumenta, muitas vezes, para evitar uma interpretação 

constitucional. Na hipótese, a lei que é feita escrava do juiz. 

 

  

5.16.5-) A substituição 

 

 

 Na mesma lógica do pânico moral, na extensão da gravidade que contamina e põe 

em risco a higidez da sociedade, outro paradigma do STF tem também significativa rejeição, 

no caso, a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 
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direitos. E, embora, o nível de aplicação não seja absoluto, novamente é no Estado de São 

Paulo que ele se mostra ainda mais frágil. 

  No caso da aplicação as substitutivas, nem é possível argumentar com a existência 

de uma decisão não vinculante ou de controle apenas difuso da constitucionalidade operado 

pelo STF. A decisão plenária percorreu todos os caminhos, inclusive a suspensão  da 

vigência da lei, com a resolução nº 5 do Senado. A vedação à substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos simplesmente não existia mais no âmbito jurídico. A 

resistência, todavia, principalmente em São Paulo, permaneceu íntegra. 

 Considerando genericamente as condenações, tem-se que a média da aplicação das 

restritivas nas condenações de tráfico é de apenas 15,98%; em 84,02% dos casos, não houve 

a aplicação. A pesquisa localiza também as causas da inaplicabilidade. E, pelo menos em 

15,64% das negativas, tratou-se de uma inaplicabilidade genérica (ou seja, sem lastro em 

questões ligadas concretamente ao processo, como o volume de pena ou a reincidência, que 

são legalmente impeditivos ou questões que contribuíram negativamente mas não seriam 

obstáculos legais (como a natureza e o volume de droga ou a existência de maus 

antecedentes). 

 A disparidade regional é de todos a mais expressiva, indo de um nível irrisório de 

substituições em São Paulo (5,64% -Tabela 51), sendo 33,89% das negativas genéricas 

(Tabela 52 -restritiva inaplicável em tese) a níveis bem superiores, como os 31,82% em 

Goiás –e nenhum caso de recusa genérica no Rio Grande do Sul. 
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Tabela 51 

 Cotejando os dados da pesquisa para a análise das negativas genéricas (cabimento 

em tese da restritiva) ou específicas (cabimento no caso concreto). O gráfico a seguir aponta 

os volumes de negativas genéricas: 

 

Tabela 52 

 Como se vê, o Estado de São Paulo não apenas a região onde menos se aplica a 

restritiva de direitos (Tabela 51), mas também onde mais se nega sua aplicação de forma 
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genérica, o que significa dizer que não reside em São Paulo a menor taxa de aplicações por 

se tratar de sentenças com penas mais extensas (o que se vê da Tabela 48), nem por ser o 

conjunto de processos com mais réus reincidentes (o que se nota na Tabela 50). O que existe 

aqui é a recalcitrância em aderir ao paradigma do STF que, inclusive, alterou a lei vigente, 

excluindo do ordenamento aquela que vedava explicitamente a substituição por sanções 

restritivas. 

 E considerando que esta recalcitrância se localiza, sobretudo, em São Paulo, a média 

nacional atinge a patamares bem superiores a todos os outros Estados, já que 35,63% das 

sentenças pesquisadas estão neste Estado. O significado dessa estatística não é destoante da 

realidade carcerária, pois o Estado representa pouco mais de 33% da população carcerária 

geral, segundo os dados referentes ao segundo semestre de 2016642. Uma postura de maior 

rigidez, com este nível de convergência, justamente sobre o maior volume de réus 

processados, contribui, de forma significativa, para a permanência de uma política de 

encarceramento em massa.  

 As explicações para a não aplicação das restritivas se alternam. Englobam uma 

suposta quebra da ordem constitucional: 

“Sob outro aspecto, e respeitadas prestigiosas posições em sentido contrário, 

entendo não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade imposta a um 

condenado por tráfico, por restritiva de direitos. É que se a Constituição Federal, 

que é a Lei Maior, equiparou o tráfico a crime hediondo, vedando, inclusive, 

benefícios como a fiança, a graça ou a anistia (art. 5º, inc, XLIII), tem-se, em 

contrapartida, como incompatível a concessão de quaisquer outras benesses legais, 

tais como a pretendida substituição por pena restritiva de direitos...” (sentença-018) 

 

  Ou na insistência na vedação legal, a despeito do já realizado controle direto e 

vinculante de constitucionalidade pelo STF e ratificado pelo Senado. 

“Impossível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos 

pela vedação legal contida no citado §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O delito de 

tráfico imputado ao acusado é equivalente pela lei a crime hediondo e, assim, nos 

termos do artigo 2º, §1º, da Lei 8072/90, com a nova redação dada pela lei 

11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial 

fechado.” (sentença-039) 

 

“Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos em razão de expressa vedação legal do §4º, do art. 33, da Lei 11.343 [à 

época da sentença, a vedação já havia sido considerada inconstitucional pelo STF] e 

pelos mesmos motivos já delineados...” (sentença-016) 

 

                                                           
642 Infopen 2017. 
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“Ora, é óbvio que se o critério adotado pelo legislador, no que concerne ao crime 

de tráfico de entorpecentes, como suficiente para reprovação e prevenção desta 

conduta, é o de cumprimento da pena em regime fechado, é incompatível como 

reconhecimento da possibilidade de substituição desta pena por uma das restritivas 

de direito. Desta forma, é forçoso concluir que não pode o condenado por crime de 

tráfico de entorpecentes, que a lei estabelece o cumprimento de pena em regime 

fechado, ser beneficiado com a branda substituição da pena corporal por uma das 

restritivas de direito.” (sentença-005) 

 

 A decisão é, assim, tratada, como se fora apenas um posicionamento incidental e não 

vinculante, submetido, ainda, à livre interpretação: 

“Vedada, igualmente, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, seja 

em face da vedação legal (embora haja decisão do E. Supremo Tribunal Federal em 

contrário, com a qual discorda esse magistrado), seja em face da ausência de 

requisito subjetivo para tanto, porquanto o réu é reincidente” (sentença-033). 

 

 A hediondez é o parâmetro –e, com ela, mais uma vez é o tipo penal que está em 

julgamento, e não o réu. 

 

“Quanto à substituição por pena restritiva de direito, observo que, in casu, ela não 

se mostraria suficiente e adequada à prevenção e reprovação do delito. Afirmo isso, 

porque não me parece possível conciliar a natureza equiparada a hediondo (com 

obrigatoriedade de fixação de regime inicialmente fechado) com substituição da 

pena, pois o regime fechado não se coaduna com a intenção do legislador de não 

encarceramento através da substituição.” (sentença-106) 

 

“Incabível, por fim, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, 

pelas mesmas razões supra expostas [delito de natureza hedionda, grave, causador 

de nefastas consequências na sociedade].” (sentença-009) 

 

“(...) de tal sorte que esse tratamento do legislador (benevolente) não se destina aos 

delitos hediondos (onde tais medidas por certo não são socialmente 

recomendáveis)...” (sentença-152) 

 

“Conquanto não mais seja expressamente vedada a substituição da pena corporal 

(posto que decreto legislativo extirpou a proibição ....), não se fazem presentes os 

requisitos do art. 44, III, do CP, para a concessão de tal benesse, que é considerada 

pelo Juízo como incompatível com a natureza hedionda do delito de tráfico de 

entorpecentes, incompatível com o grau de deturpação de personalidade ínsito a 

qualquer traficante...” (sentença-143) 

 

 

 Uma alternativa é buscar a vedação no Código Penal, por intermédio de uma 

interpretação inusitadamente extensiva: 

“A associação para o tráfico de drogas [a condenação é apenas por tráfico] é crime 

que não faz mal a uma só pessoa. O artigo 44 do Código Penal veda a conversão da 

pena restritiva de liberdade para crimes em que há violência contra a pessoa. Assim, 

até mesmo uma lesão corporal não será passível de substituições. Haveria 

possibilidade de substituição para a associação para o tráfico de drogas? Para mim, 
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nos termos do art. 44, III, do CP, não é possível para o tráfico de drogas e também 

para a associação. O tráfico dilacera a sociedade e não ofende apenas uma pessoa 

determinada. Na realidade ofende uma cidade inteira, acabando com o futuro de 

jovens e destruindo famílias inteiras.” (sentença-212) 

  Ou, enfim, por meras avaliações fundadas em supostos critérios de justiça, que 

suplantariam o relevo dos princípios constitucionais –em suma, o puro decisionismo. 

“Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade em restrit piiva 

de direitos, vez que o crime praticado, diante de seu grau de lesividade à sociedade, 

colocando em risco a saúde e a incolumidade públicas, considerado inegável 

fomentador de outros delitos, inclusive violentos, onde não só a integridade física, 

mas também o patrimônio alheio são expostos a risco, recomenda maior severidade 

no cumprimento da pena imposta.” (sentença-114) 

 

“Não se faz socialmente recomendável a substituição de pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos ao condenado que se dedica ao comércio ilícito de drogas, 

mormente, porque, apenas com a sua retirada do meio social os vínculos mercantis 

serão rompidos e existirá possibilidade efetiva de sua reinserção social com 

resguardo da saúde pública –bem jurídico protegido pela norma incriminadora.” 

(sentença-115) 

 

“Ademais, esse tipo de benefício [penas restritivas] não pode ser concedido em 

delito de tamanha gravidade, que deixa perplexa nossa sociedade.” (sentença-043) 

 

“(...) o crime de tráfico de drogas além de ser equiparado a hediondo e ser a 

principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais gera efeitos nefastos para 

a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além 

de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria 

suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando 

ofensa ao disposto no art. 44, III, CP, além de verdadeira sensação de impunidade 

nesta interiorana cidade...” (sentença-036) 

 

Para esse raciocínio, alimentar o medo é essencial –o que mais pode ser aterrorizante 

do que um traficante próximo a nossas crianças, na escola?  

“Seria um verdadeiro absurdo que isto ocorresse, já que seria possível que uma  

pessoa condenada por tal crime prestasse serviços à comunidade, p. ex, em uma 

escola, onde fatalmente teria farta clientela ou em hospital, onde teria grande 

quantidade de substância entorpecente muito próxima. Assim sendo, repudiamos o 

entendimento de que tal substituição seja possível, até porque juridicamente é 

impossível.” (sentença-133) 

 Parte dessa adesão ao senso comum, que convive com o juízo sobre personalidades, 

subjetividades, estereótipos mais do que fatos, é explicada por Neil Hutton, com base no 

conceito de habitus:   

“Usando a abordagem conceitual de Bourdieu, as decisões de condenação emergem 

do habitus, a abordagem impensada do senso comum que se torna uma segunda 

natureza para os juízes experientes. De sua posição dentro do habitus irrefletido, os 
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juízes não podem conceber outra maneira de tomar uma decisão. Mas o que parece 

ser "senso comum" para eles é, para Bourdieu, um conjunto socialmente construído 

de valores, motivos, métodos de análise, critérios de julgamento, suposições, 

classificações e categorias que são distintamente as condições de existência dos 

juízes. Tomemos, por exemplo, a percepção judicial de que infratores que usam 

drogas, possuem antecedentes criminais, estilos de vida caóticos, ausência de lares, 

empregos e nenhum relacionamento pessoal apropriado, etc., não são adequados 

para as sanções ligadas à comunidade. Isso não é inevitável ou natural, mas 

produzido por um discurso que distingue entre criminosos "reais" e pessoas 

"respeitáveis" que cometeram erros. As condições sociais, como a pobreza, a 

desvantagem, a falta de oportunidades e o baixo capital social que geram jovens 

infratores persistentes, são traduzidas no "problema da condenação" da escolha de 

uma sanção apropriada para o caso em questão.”643 

A construção social erige a linha divisória, que distingue cidadãos-de-bem e 

bandidos, quem pode ser reconhecido em sua individualidade (e, eventualmente, acolhidas 

as suas razões) e quem é julgado no atacado, quem se expressa pelas razoes e quem é 

reconhecido apenas pelo corpo, enfim quem tem chance de recuperar-se e quem não merece 

mais do que castigo inclemente –os inimigos públicos a quem só se pode reconhecer a 

vilania. A construção dos traficantes como folk devils resolve a maior parte das 

interpretações pela negativa, pouco importante quais fundamentos. Para o montante do 

perigo, não há concessões possíveis.   

Até um suposto interesses do réu é arguido em defesa da prisão: 

“Também registro que a substituição por penas restritivas estaria privando o  

reeducando de conhecer as vantagens do Método Apac....” (sentença-714) 

  Como a decisão do STF que cassa a proibição não significa automaticamente a 

substituição, a inexistência da vedação provoca a necessidade de uma fundamentação 

casuística. As tentativas de fazê-lo, todavia, acabaram esbarrando em considerações de igual 

objetividade, ou seja, dirigida ao crime em tese, e não às condições peculiares do agente em 

questão: 

“Cumpre destacar que, apesar da Resolução nº5 editada pelo Senado Federal [que 

faz a lei perder a vigência], que suspendeu a expressão ‘vedada a conversão em 

penas restritivas de direito’, presente no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, como já 

mencionado, não seria o caso de substituição de pena, pois não se mostra medida 

suficiente e adequada ao presente caso. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de 

drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura 

indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e 

as nefastas consequências de seus atos. O que vai de encontro com o requisito 

previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, ‘os motivos e as 

circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente’.”(sentença-

021) 

                                                           
643 “Sentencing as a Social Pratice” in Perspective on Punishment, p. 162. 
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“No caso, mesmo sendo a pena inferior a quatro anos, a substituição da pena 

privativa de liberdade imposta ao acusado por restritivas de direitos não se mostra 

adequada, tendo em vista as circunstâncias do crime, bem como o comportamento 

e a personalidade do réu, que foi surpreendido vendendo drogas de alto poder 

vulnerante, visando ao lucro fácil. E o traficante, de grande ou pequeno porte, é 

um dos responsáveis diretos pela onda de violência que assola o país, causando 

intranquilidade social, sendo insuficiente a penas substitutiva para a repressão e 

prevenção de tal delito, que é de fácil execução fácil e vilipendia muito a ordem 

pública.”g.n. (sentença-029) 

 

“Outrossim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos ou mesmo a concessão de suspensão condicional da pena, pois tais 

benefícios apenas são possíveis quando se mostrarem suficientes, no caso concreto, 

à prevenção e reprovação do delito. Em se tratando de tráfico ilícito de drogas, a 

substituição da sanção corpórea por pena restritiva de direitos e a concessão de 

suspensão condicional da pena se mostram inadequadas, porquanto ineficazes na 

prevenção do delito e inócuas no que tange à reprovação de conduta absolutamente 

perniciosa à sociedade.”g.n. (sentença-019) 

 

 Há, pois, uma certa confusão entre a decisão com base em uma avaliação subjetiva 

(do réu, do caso concreto, das circunstâncias), com uma avaliação subjetiva da lei (de cada 

juiz e não do STF), que resulta, novamente, em uma consideração genérica, automática, que 

é exatamente aquilo que o STF e o Senado expungiram do ordenamento. Em outras palavras, 

a reprodução das crenças generalizadas que o pânico moral legou: 

“Ocorre que este juízo entende que a substituição se mostra incompatível com o 

delito perpetrado pelo apelante [réu, na verdade], ou seja, tráfico de entorpecentes, 

crime de natureza gravíssima que vem causando intranquilidade à população 

ordeira, principalmente às famílias no sentido de desagregá-las, além de fomentar 

a realização de outras infrações, de modo que não se mostra viável.” (sentença-154) 

 

 A questão, no caso, nem é propriamente de tonificar, ainda que de forma enviesada, 

a independência judicial –a desnecessidade de seguir o paradigma imposto pelo STF. A uma, 

porque, no controle concentrado não existe a alternativa. A vedação legal foi simplesmente 

excluída no ordenamento jurídico; a duas, porque o juiz vai buscar a âncora de seu 

entendimento em um porto mais próximo, no que a independência se revela não mais do que 

um álibi da submissão: 

“A despeito da recente manifestação do Eg. STF acerca da matéria, não é possível, 

in casu, a substituição da pena privativa de liberdade ou mesmo a sua suspensão 

condicional. Afinal, trata-se de crime de extrema gravidade –inclusive sendo 

equiparado, por disposição constitucional, a crime hediondo- de forma que a mera 

imposição de penas restritivas não se revela suficiente, nos termos do art. 44, III, e 

77, II, ambos do Código Penal. No mesmo sentido, o Eg. TJSP já firmou 

entendimento de que....”g.n. (sentença-279) 
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 A maior identificação do juiz com a jurisprudência do tribunal a que está vinculado, 

em relação aos tribunais superiores, é um dos fatores que pode explicar essa relutância. Para 

alguns Estados, isso se reflete fortemente na fixação do regime (como SP, MG e RS) em 

outros em uma menor aplicação do redutor (RS e MG) e ainda na própria aplicação das penas 

restritivas (SP), como veremos adiante. 

 Antes, abrimos um parêntesis para relatar uma pesquisa abreviada de confirmação. 

Considerando que o objeto central da pesquisa foram as sentenças, e, de certa forma, fazemos 

uma distribuição regional dos resultados, não haveria como ter a certeza de que as decisões 

de primeiro grau seguem, efetivamente, as orientações dos respectivos tribunais, ou são por 

eles mantidas. A existência de uma eventual divergência significativa colocaria por terra 

alguns dos argumentos aqui lançados. 

 Optamos, pois, por fazer uma confirmação por amostragem. Elegemos dois Estados, 

com perfis diversos quanto ao acolhimento dos paradigmas dos tribunais superiores: São 

Paulo e Bahia –e, da mesma forma, distante em relação à média das penas definitivas: SP 

com 4,76, Bahia com 3,11 anos. Por fim, a escolha também se utiliza da circunstância de 

ambos os Estados contarem com sítios amigáveis para a consulta dos acórdãos. Foram 

analisados 75 acórdãos do Estado de São Paulo e outros 30 do Estado da Bahia, distribuídos, 

quanto possível, de forma equânime, ou próxima, em relação a câmaras e relatores. O 

resultado desta pesquisa-xeque, embora com certas particularidades, é mais um dado de que 

as bolhas de convergência regionais tendem, efetivamente, a se verificar.  

 O grau de manutenção da condenação é expressivo em ambos os Estados: 91,01% 

em São Paulo; 92,68% na Bahia. As alterações se localizam na aplicação da pena e, mesmo 

assim, em patamares pouco expressivos: as penas são mantidas em 71,05% nos processos da 

Bahia; em 64,71% em SP. Os regimes iniciais de cumprimento da pena permanecem o 

mesmo em 88,75% nos processos em SP e 84,21% nos processos da Bahia. 



414 
 

 

Tabela 53 

  

Em ambos os casos, a predominância dos recursos de apelação é da Defesa; 

curiosamente, mesmo considerando que as sentenças paulistas concedem menos benefícios 

(no sentido vulgar, mas significando redutor de pena, regime aberto e restritivas de direito), 

o volume de apelações do Ministério Público em SP é bem superior ao da Bahia. 

 

Tabela 54 
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Acórdãos- TJSP
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Acórdãos - TJBA
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Na amostra, 94,66% das apelações em SP foram suscitadas pela Defesa e 18,66% 

pelo MP (em 13,33% dos processos houve apelação de ambas as partes, o que justifica 

exceder 100%). Na Bahia, 96,67% das apelações foram interpostas pela Defesa e apenas 

3,33% pelo MP. Essa diferença pode explicar uma maior redução de penas nos recursos 

baianos do que nos paulistas. É que nos acórdãos da BA, dos trinta apelos, houve redução 

de pena em 11; nenhum deles com aumento de pena. Já em São Paulo, houve redução de 

pena em 20 apelações e acréscimo de pena em 10. Fazendo uma média contabilizando o 

volume total de meses reduzidos nas penas, pelos réus envolvidos, temos: 3,95 meses/réu na 

Bahia; 1 mês por réu em São Paulo (considerando a diminuição de pena em 337 meses x o 

aumento de penas em 248 meses). 

Considerando que a BA já é o Estado em que as penas definitivas foram fixadas em 

menor amplitude (3,11 –SP ficou em 4,76), observa-se que a jurisprudência do Tribunal, 

embora em pequena margem, é ainda menos rigorosa que os juízes de primeiro grau. Em 

relação às médias das penas definitivas, pode-se dizer que o TJBA reduz em média 10,58% 

a dimensão das penas ao passo que o TJSP apenas 1,76%. 

 

Tabela 55 

 Em resumo, a correspondência dos juízes com as decisões dos respectivos tribunais 

é bem significativa. A despeito das pequenas diferenças, o que se verifica é um volume 
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Percentual Redução acórdão Pena sentença
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pouco significativo de alterações das decisões pelos acórdãos –e uma pequena proeminência 

das alterações em favor da defesa. Isto se explica por dois motivos: um menor grau de 

recurso interposto pela acusação (o que faz com que as decisões não possam piorar, na 

ausência deste recurso) e a possibilidade de concessão de ofício de reduções de pena não 

expressamente pleiteadas pela defesa. A pequena vantagem do âmbito recursal, portanto, 

pode se explicar, basicamente, pela aplicação da proibição da reformatio in pejus e da 

possibilidade da reforma benéfica. Isto fica ainda mais claro quando se depara com várias 

decisões que assinalam que não haveria alteração de regime, de aplicação de redutor ou de 

restritiva de direitos, ante a ausência de recurso da acusação. 

 De outra parte, em alguns acórdãos o TJBA altera a fixação do regime inicial de 

cumprimento de pena em recurso, em face do tempo de prisão provisória já decorrido, em 

uma aplicação, ainda que tardia, do novo instituto da detração, que não aparece em nenhum 

acórdão do TJSP, o que demonstra que sua rejeição expressa em primeiro grau, com uma 

plêiade de argumentos supostamente constitucionais (item 5.16.4.1), não está em 

desconformidade com o apreço, ou no caso, o desprezo, do tribunal em relação a este mesmo 

instituto. Mais um indicativo de que estão confirmadas as conformidades de orientação 

internas aos tribunais, no que aqui denominamos de bolhas de convergência. É o caso de 

recordar os instrumentos apontados por Zimbardo para a desindividualização –na hipótese, 

a submissão ao conformismo do grupo: “Eles permaneceram independentes - em suas 

mentes, mas não em suas ações”.  

 

   

5.17-) Fundamentações: doutrina e jurisprudência 

 

 

 

 Essa parte da pesquisa buscou encontrar as fontes referidas pelos juízes em suas 

sentenças, o que há nas fundamentações em referências doutrinárias e jurisprudencial. 
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 A vinculação doutrinária ou científica, no caso, seria um importante antídoto à 

imersão no pânico moral, na adesão desenfreada daquilo que Cohen denominou crenças 

generalizadas. No que respeita à área da saúde, já indicamos as fontes no item 5.16.1: são 

exíguas, quase inexistentes e envolvem até publicações de sítios proibicionistas, ou seja, 

mais panfleto do que propriamente ciência. Não se logrou muito êxito, portanto, em se 

distanciar do senso comum. Neste tópico checamos os temas levados à busca, ou autores e 

as obras mais citadas. 

 

 No que diz respeito à jurisprudência, dois são os pontos de abordagem, os temas que 

mais suscitaram pesquisa de precedentes (o que nos permite ter uma noção das maiores 

preocupações) e uma análise quantitativa dos tribunais citados –mais especificamente uma 

relação entre as citações do próprio tribunais a que está vinculado o juiz em relação aos 

tribunais superiores –o que denominamos índice de referência de jurisprudência.  

 

As referências jurisprudenciais aparecem com muito mais frequência nas sentenças. 

 

Tabela 56 
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5.17.1-) A jurisprudência 

 Utilizando uma forma simplificada da análise de conteúdo, fez-se uma leitura 

flutuante das sentenças para identificar os pontos em que a jurisprudência era mais 

fortemente citada, optando-se por uma qualificação inicial de jurisprudências referidas para 

fortalecer o argumento acusatório e precedentes que privilegiam a defesa. Como em certas 

situações, não se vê com clareza a possibilidade de classificar as jurisprudências entre 

acusação e defesa, optou-se por indicação dos temas mais recorrentes e, a partir deles, uma 

análise do intento. 

 Assim, ao final da leitura flutuante, optou-se por concentrar os temas em: validade 

do depoimento policial, suficiência da apreensão, validade da confissão, quantidade para 

caracterizar o tráfico, quantidade de droga como referência da pena, quantidade de droga 

como parâmetro para o redutor, a inconstitucionalidade do regime fechado obrigatório, a 

imposição do regime fechado hediondo, a possibilidade ou não de sanções restritivas para o 

tráfico, a prisão cautelar, a situação do viciado-traficante e, por fim, um apanhado de 

jurisprudência aplicada, sobretudo, nas absolvições ou desclassificações: a insuficiência da 

prova. Foram excluídas da contagem apenas as jurisprudências que não se referiam nem 

indiretamente ao crime de tráfico de drogas (como os temas que envolveram os crimes 

conexos, entre eles a associação para o tráfico e os tipos do Estatuto do Desarmamento). 

 Cotejando a avaliação quantitativa, temos: 

  

Tabela 57 
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 Em destaque os dois principais temas: a validade do depoimento policial (presente 

em 35,19% das sentenças) e em 10,36% o que reunimos como “suficiência da apreensão”, 

que de certa forma significa o limite de exigência para a comprovação do tráfico –

especialmente, a jurisprudência que dá por desnecessária a prova da efetiva transação da 

droga. 

 

 Os dois temas corroboram aquilo que já vislumbrou em outros pontos da pesquisa: a 

concentração das denúncias, sobretudo, no trazer consigo ou guardar, derivado de prisões 

em flagrantes (junta-se a jurisprudência para assentar que basta a apreensão da droga, que é 

grosso modo o que a polícia amealha); e a absoluta limitação do conjunto probatório aos 

relatos dos policiais.  

 

  A interpretação da análise de conteúdo, a quantificação do que se encontra nos textos, 

permite uma nítida compreensão das preocupações do juiz: uma vez que o conjunto de 

provas é limitado a declarações de policiais e apreensão das drogas, a busca da jurisprudência 

se concentra, principalmente, em assentar que: a-) é suficiente a apreensão para caracterizar 

o tráfico (sem necessidade de prova da mercancia) e; b-) bastam os depoimentos dos 

policiais, que mais do que isentos, como vimos, são dotados de especial eficácia probatória.  

   

A jurisprudência funciona, assim, como um álibi para as limitações da própria prova. 

  

No que diz respeito à origem dos julgados, temos uma forte prevalência dos julgados 

do próprio tribunal a que o juiz está vinculado (46,44%), em relação aos julgados do STJ 

(17,73%) ou do STF (16,98%). 
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Tabela 58 

 

No índice comparativo entre o volume de referências do próprio tribunal sobre as 

referências dos tribunais superiores, temos a média nacional de 1,34 (Jurisprudência dos 

próprios TJs x Jurisprudência dos Tribunais Superiores). São superiores a 1 os índices em 

que a jurisprudência própria é superior à dos superiores e menores que 1, os índices em que 

são mais citadas as jurisprudências dos tribunais superiores. As médias regionais refletem a 

disparidade de que falamos no item anterior. 

 

Tabela 59 
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 Dentre os Estados que estão acima da média nacional (RS, GO, MG e SP), observa-

se que a aplicação da jurisprudência regional acaba por mutilar, de alguma forma, os 

paradigmas dos tribunais superiores. No regime fechado, são os Estados em que os juízes 

mais apenam com regime fechado; MG é o Estado em que se registra a menor aplicação do 

redutor e em SP a menor aplicação das sanções restritivas. Apenas em Goiás, mais 

precisamente, a dinâmica não encaixa perfeitamente, mas há de se considerar que o volume 

de jurisprudência pesquisado tem um impacto bem reduzido (4,6% do total). Observe-se que 

dos 5 Estados com aplicações de jurisprudências mais locais que superiores (índice acima 

de 1), quatro deles fazem parte no reduzido rol que o Conselho Nacional da Justiça estipulou 

como “Tribunais de Grande Porte” (TJSP, TJMG, TJPR e TJRS)644. De outro lado, 

especialmente Bahia e Maranhão, com altos índices de citação de jurisprudência dos 

tribunais superiores, são os Estados em que as sentenças demonstram menos repulsa tanto à 

aplicação do redutor, quanto o da substituição por sanções restritivas. 

 É certo que a correlação não é absoluta –até porque, em certos casos, as referências 

se fazem a jurisprudências antigas dos tribunais superiores, mas o acolhimento dos 

paradigmas, que se revela pela importância das referências, tem importante contribuição na 

fixação das penas em patamares mais lesivos. Este é o caso, com muita clareza, das sentenças 

do Estado de São Paulo. O predomínio da jurisprudência local sobre a jurisprudência 

superior é perceptível tanto nos índices de citações quanto na recusa consistente em aplicar 

um regime diverso do fechado e em substituir, quando o caso, a privação de liberdade por 

sanções restritivas de direito. E, embora a pesquisa não alcance outros tipos penais, seus 

dados são plenamente compatíveis com a relutância da jurisprudência paulista na aplicação 

da jurisprudência dos Tribunais Superiores645.  

                                                           
644 Relatório Justiça em Números, 2018. 
645 A propósito, Thiago Bottino do Amaral, em “Habeas corpus nos Tribunais Superiores: uma análise e 

proposta de reflexão”, derivado de pesquisa realizada em conjunto com IPEA, Ministério da Justiça e FGV: 

“Entre muitas coisas importantes sobre o habeas corpus, a pesquisa desvenda que o Tribunal de Justiça de 

São Paulo tem alta concentração de casos no STJ. Ele sozinho é o responsável por quase 45% de todas as 

impetrações perante o STJ e apresenta taxa de concessão bem superior às dos demais tribunais de segunda 

instância. É dizer, trata-se de Tribunal refratário à jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive no que 

diz com temas sumulados. Assim, por exemplo, se focarmos a questão do regime inicial no crime de roubo, 

observando-se que há súmulas tanto do STF (718 e 719, de 2003) como do STJ (440, de 2010) que tratam do 

tema da imposição de regime mais gravoso, sem fundamentação concreta da necessidade, veremos que os 

julgados do TJSP têm ensejado a concessão de inúmeras ordens de habeas corpus, ainda que de ofício.” E 

ainda a noticia recente: “Presidente do STJ repreende TJSP por ignorar Súmulas e não conceder HCs”, 

Consultor Jurídico edição de 18/09/18, disponível em https://www.conjur.com.br/2018-set-18/stj-repreende-

tj-sp-nao-seguir-sumula-nao-conceder-hc, acesso em 05/11/2018, às 19h00. 

https://www.conjur.com.br/2018-set-18/stj-repreende-tj-sp-nao-seguir-sumula-nao-conceder-hc
https://www.conjur.com.br/2018-set-18/stj-repreende-tj-sp-nao-seguir-sumula-nao-conceder-hc
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  Uma hipótese dessa constatação pode estar no raciocínio de Richard Posner, ao 

afirmar que quando o juiz segue um precedente da Corte para a qual suas decisões serão 

apeladas, em efeito está cedendo a uma força superior. “Mesmo quando o precedente não é 

vinculante (por não provir de uma corte superior), pode estar tão profundamente tecido na 

lei que descumpri-lo é impensável”646. Zimbardo traduziu a situação como o acatamento de 

expectativas não-verbalizadas –a submissão implícita como forma de manter-se no grupo, 

dentro do inner ring. O raciocínio se aplica, sobretudo, aos padrões locais, pois no que 

respeitam as jurisprudências superiores, há divergências assinaladas e até lamentações 

explícitas nas fundamentações. 

  A consequência de ser o Estado mais resistente aos paradigmas superiores, inclusive 

aos vinculantes como vimos na questão da vedação às restritivas, se combina com o 

expressivo volume de processos: o impacto no encarceramento é considerável. 

 

5.16.2-) Doutrina 

 

 Em relação à doutrina, foram três as quantificações. Temas, autores e obras. 

  A primeira, na mesma linha da análise de conteúdo efetivada quanto à jurisprudência. 

Os temas foram identificados e reunidos, agrupados de acordo com certas congruências, para 

viabilizar a quantificação. A diferença em relação à pesquisa de jurisprudência é que a 

questão referente à validade do depoimento policial tem um protagonismo bem menor dentre 

os temas que determinaram a busca da jurisprudência; e surgem como pontos questionados 

a aplicação do redutor e da detração.  

 A jurisprudência não é farta no que diz respeito à não-aplicação do redutor de uma 

forma genérica e a detração era pouco encontradiça na jurisprudência, principalmente a da 

época, tratando-se de tema novo. Vem, portanto, pelas citações, em sua grande maioria, de 

artigos recém-publicados. Tanto em um caso como no outro, o que se tem com esse 

acréscimo de referências doutrinárias são, sobretudo, instrumentos que avalizam a não-

aplicação destas minorantes.  

                                                           
646 How the Judges Think, p. 44. 
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Tabela 60 

 Como se verá no cotejo das obras, as referências doutrinárias não são assim tão 

distantes das citações de jurisprudência, isto porque a maior parte das obras se situa no 

âmbito dos comentários de lei e das anotações jurisprudenciais.  

 

  O que se busca nas doutrinas não são propriamente conceitos ou a natureza jurídica 

dos institutos em questão para uma compreensão mais profunda; ao revés, os mecanismos e 

os repertórios de sua aplicação, para secundar os argumentos já deduzidos.  

 

 Não à toa, por larga diferença, a obra jurídica mais mencionada nas citações é “Leis 

Penais e Processuais Comentadas”, de Guilherme de Souza Nucci, condensação de  

comentários, artigo por artigo, com valioso repertório jurisprudencial (tabela 61). 
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Tabela 61 

 Entre os autores (Tabela 62), há uma presença significativa de juízes e mais ainda de 

representantes do Ministério Público647; mas, o que mais os identifica, sem prejuízo de suas 

carreiras acadêmicas e do prestígio que amealharam nas respectivas vidas profissionais, é 

que se notabilizaram em cursos preparatórios para concursos públicos. A lista congrega os 

mais renomados professores destes cursos, vários, inclusive, nomes que foram marca dos 

próprios cursos, como o de Julio Mirabete, Damásio de Jesus, Luiz Flávio Gomes, entre 

outros648. 

  Uma pesquisa mais aprofundada acerca da formação dos juízes e de seus estudos 

acadêmicos ou de reciclagem, que refoge ao âmbito desta pesquisa, poderia ser relevante 

para apurar, de uma forma segura e objetiva, o que aqui levemente se insinua: que estejam 

mais vinculados ao que apreenderam em cursos de preparação do que propriamente em 

estudos acadêmicos –muito embora a extensa lista das citações também registra consulta de 

                                                           
647 Membros do MP: Damásio E. de Jesus, Julio F. Mirabete, Vicente Grecco, Renato Marcão, Gilberto Humes, 

Rogério Sanches Cunha, Cesar Dario Mariano; Juízes: Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, 

Luiz Flávio Gomes e Guilherme de Souza Nucci (os dois últimos com brevíssimas passagens pelo Ministério 

Público). 
648 É o caso de invocar a advertência de Geraldo Prado, discorrendo sobre a recuperação das doutrinas 

positivistas e alterações legislativas decorrentes do modelo Lei e Ordem: “Nesse contexto não surpreende que 

a principal Escola Jurídica no Brasil nos anos 90, tenham sido os cursos (denominados ‘cursinhos’) 

preparatórios para os concursos públicos. A pauta de publicações jurídicas foi colonizada por obras para 

concurso público cuja estrutura, compatível com a dos concursos mesmo, adotou o esquema de perguntas e 

respostas em um juízo de confirmação ou acerto dependente da maior aproximação com as interpretações 

paleopositivistas....”. Decisão Judicial, p.31. 
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obras clássicas, ainda que em menor extensão: A Lógica das Provas, Nicola Malatesta (4 

citações); Direito e Razão, Luigi Ferrajoli (3 citações); Tratado de Direito Penal, J. Frederico 

Marques (2 citações); Teoria Geral do Delito, Francisco Muñoz Conde (2 citações); Tratado 

de Direito Penal, H.H. Jeschek (1 citação) entre outros. 

 

Tabela 62 

 

  

5.16-) A prisão provisória 

 

 

 Tráfico de drogas, de outro lado, é um crime que impõe prisão cautelar. 

 Não se trata, propriamente, de determinação legal. Embora já a tenhamos tido, todas 

as normas que previam alguma espécie de compulsoriedade na prisão provisória estas foram 

consideradas inconstitucionais pelo STF, desde a Lei dos Crimes Hediondos. A 

obrigatoriedade da cautela, aliás, não seria apenas um retorno ao autoritarismo. Nas lúcidas 

palavras de Herbert Packer: “Uma sociedade que tolera secretamente a prisão 
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indiscriminada é hipócrita; mas aquela que aprova sua legalidade está no caminho certo 

para se tornar um totalitarismo."649 

  De toda a forma, a prisão provisória continua a ser a regra básica. Em 89,86% dos 

casos, os réus iniciam o processo presos em flagrante; em 2,22%, houve decretação de prisão 

preventiva –não há registro de prisão para apenas 7,92% dos casos (Tabela 63). 

 

Tabela 63 

 

 Considerando que as sentenças não descrevem, em seus relatórios, a decisão que 

converte a prisão em flagrante em preventiva e, em muitos casos, não esclarecem o momento 

em que foi concedida, ou negada, a liberdade provisória, essa informação não é possível ser 

aqui mais esmiuçada.  

  Pelas informações parciais fornecidas pelos relatórios e pelas condições dos acusados 

no momento da sentença, é, no entanto, possível depreender que, em algum momento do 

processo, entre a prisão em flagrante e a sentença, houve concessão de liberdade provisória 

em 27,22% dos casos –quando foi possível completar a informação com os dados dos sítios 

dos tribunais, apurou-se os volumes mínimos de prisão provisória -só estão contabilizados 

como prisão os casos confirmados de custódia cautelar.  

                                                           
649 Op. cit., p. 179. 
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Tabela 64 

 O excesso da prisão cautelar é indiscutível. Segundo a média nacional, por volta de 

40% dos presos do sistema penitenciário são provisórios. Não fosse por outras 

considerações, ao menos o fato de que a pesquisa revela que além daqueles que receberam 

a liberdade provisória ao longo do processo, outros 18% dos réus são soltos quando da 

prolação da sentença, seja pela absolvição, seja pela condenação a pena não privativa de 

liberdade ou aplicada em regime aberto (de regra, substituídas por penas restritivas de 

direito). Uma prisão que, em muitos casos, mostra-se absolutamente excessiva, 

desproporcional em relação à própria condenação.  

Na pesquisa conjugada do IPEA e Depen sobre Aplicação de Penas e Medidas 

Alternativas, o resultado atinge a 37% dos que suportaram prisões provisórias e acabaram 

fora do sistema carcerário. Os números não podem ser comparados absolutamente, porque 

entre aqueles que não receberam alvará de soltura com a prolação da sentença, estão tanto 

réus condenados como absolvidos, a quem já teria sido concedida liberdade provisória no 

curso do feito. De toda a forma, somados os réus que receberam alvará de soltura com a 

sentença com aqueles que tiveram concedida a liberdade provisória em algum momento do 

processo (27,22%), o total atinge 45,22% -superior aos 37% encontrados pelo Ipea-Depen, 

mas porque também compreendem uma faixa de réus que, mesmo obtendo liberdade 

provisória no curso do processo, terminaram condenados à pena privativa de liberdade. 

Portanto, além do alto grau de condenação e de fixação de penas acima dos mínimos legais, 

e certa relutância na aplicação das minorantes possíveis, a dinâmica dos processos que 
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julgam tráfico de drogas é prender primeiro, perguntar depois. Tanto há excesso na 

decretação e manutenção de prisões que não resultarão em penas, como há nítido 

esvaziamento do sentido de cautelaridade.  

 Considerando o que já se disse anteriormente, são poucas as referências sobre as 

fundamentações de manutenção da prisão cautelar antes da sentença. Os relatórios também 

não dão conta, em regra, da concessão de habeas corpus, de modo que foram desprezados, 

por incompletos, as respostas ao questionário neste particular. 

 É possível apurar, todavia, os fundamentos aduzidos para manter a prisão cautelar 

com a sentença. E, a bem da verdade, pouco se tratam propriamente de argumentos de 

cautelaridade. Mais uma vez o que está em julgamento, antes do réu, é o próprio crime de 

tráfico de drogas. 

“O delito que o acusado está sendo processado, além de ser equiparado aos  crimes 

hediondos, representa uma das mais graves expressões da criminalidade atual, por 

sua potencialidade lesiva, e o comprometimento com o narcotráfico. Nos mais, pelas 

provas que instruem o auto de prisão em flagrante, vislumbra-se que a liberdade do 

acusado oferece perigo à sociedade e consequentemente à ordem pública, pois é 

evidente que, sem liberdade, continuará exercendo o tráfico de entorpecentes, assim 

reiterando seu comportamento criminoso.” (sentença-003) 

 

“(...) em relação ao crime de tráfico, não vejo medida cautelar diversa da prisão 

apta a alcançar o resultado que dela se espera (a garantia da ordem pública). Trata-

se de crime equiparado a hediondo, além disso, contribuiu para a disseminação de 

outros delitos, principalmente contra o patrimônio, cujos autores em sua grande 

maioria são dependentes químicos. Gera violência extremamente prejudicial à 

sociedade. A televisão nos mostra todos os dias, que a população está aterrorizada 

com esse tipo de delito. Existem cidades com verdadeiro poder paralelo.” (sentença-

106). 

 

“A soltura do réu poderá alimentar a proliferação de drogas na sociedade, 

contribuindo com a disseminação de diversos outros delitos, devendo as mesmas 

serem mantidas presas como medida indispensável à garantia da ordem pública.” 

(sentença-109) 

 

  A par do explícito exercício de clarividência e sem ingressar na discussão jurídica 

simbólica do conteúdo da ordem pública, importante constatar que neste último caso, o réu 

havia sido preso em flagrante na posse de apenas três pedras de crack. Mas essa 

fundamentação dele está longe de ser isolada. 

“O réu não poderá recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante todo o 

transcorrer do processo, nada havendo nos autos que autorize, por ora, a soltura, 

mesmo porque, condenado –ainda que provisoriamente- por delito grave, 

pernicioso, que traz intranquilidade e desassossego à sociedade, haja vista que a 



429 
 

traficância se presta a destruir lares, famílias e, sobretudo, a fomentara prática dos 

diversos crimes contra o patrimônio, quando não contra a vida.” (sentença-018) 

 

“Dedicou-se ao pernicioso tráfico de entorpecentes, razão pela qual, caso 

permanecesse em liberdade, certamente estaria em risco a ordem pública.” 

(sentença-125) 

 

  Com o tráfico, e não propriamente o réu em julgamento, a prisão cautelar toma ares 

de obrigatoriedade: 

“O crime de tráfico de drogas é um delito dotado de grande censurabilidade e 

gravidade, gerador de ampla repercussão no meio social, o que possibilita a 

indicação objetiva da necessidade da medida constritiva para garantia da ordem 

pública.” g.n.(sentença-113) 

 

“Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que a lucratividade 

inerente ao tráfico estimula a reiteração criminosa, além do que a comercialização 

de drogas é atividades que, por sua essência, oferece risco à ordem pública, 

requisito este suficiente para a manutenção da prisão cautelar.”g.n. (sentença-068) 

 

“O réu não poderá apelar em liberdade, eis que permanecem hígidos os motivos 

que ensejaram a segregação até o presente momento. Na realidade, impõe-se a 

segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, interrompendo a 

atividade delitiva levada a efeito pelo acusado. Saliento, outrossim, que para 

condutas dessa espécie –tráfico de drogas- encontra-se presente a necessidade de 

proteção da sociedade com a segregação da denunciada, pois se trata de atividade 

extremamente nociva à saúde pública com nefastos prejuízos familiar e social, além 

de se tratar de crime fomentador de inúmeros outros delitos, gerando 

intranquilidade e insegurança na comunidade.”g.n. (sentença-057). 

 

“Além disso, os fatos aqui apurados desassossegam a sociedade, comprometem a 

paz social e fulminam a saúde pública, que se vê assolada pela ação inescrupulosa 

de traficantes que unicamente almejam o lucro fácil na disseminação do vício. 

Forçoso admitir que condenados por essa espécie de crime não se submetem 

voluntariamente a decisões judiciais.” (sentença-311) 

 

 Todo conhecimento de senso comum anteriormente demonstrado, com detalhes do 

cotidiano do tráfico (como e onde se posicionam os traficantes, como se portam os usuários, 

os hábitos e as consequências relacionados com cada droga) desaparece nesse momento, e o 

juiz crê, a despeito de todos os indicativos contrários, como o próprio crescimento 

simultâneo da repressão e do consumo mostra, que a prisão do microtraficante irá abalar a 

cadeia do tráfico, e não apenas sua substituição: 

  

“Não há como perder de vista que o tráfico ilícito é marcado pela habitualidade e 

persistência, com extrema potencialidade lesiva para a comunidade. A proliferação 

do delito deve ser interrompida, pois contribuiu para a disseminação de outros 

crimes. Soma-se a tais questões, a gravidade inerente à infração do tipo penal 

decorrente da ação do réu, bem como a repercussão social da sua conduta 

comissiva.” (sentença-111). 
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“A soltura do réu poderá alimentar a proliferação de drogas na sociedade, 

contribuindo com a disseminação de diversos outros delitos, devendo o mesmo ser 

mantido preso como medida indispensável à garantia da ordem pública.” (sentença-

739) 

 

“Caso seja facultado o direito de recorrer em liberdade, certamente as atividades 

criminosas voltarão a ser exercidas por ele, uma vez que o réu não exerce qualquer 

atividade laboral lícita. A soltura do réu poderá alimentar a proliferação de drogas 

na sociedade, contribuindo com a disseminação de diversos outros delitos, devendo 

as mesmas serem mantidas presas como medida indispensável à garantia da ordem 

punitiva.” (sentença-108). 

 

“Assim, para que o réu não torne a sociedade mais doente do que já se encontra, 

deve o meio social ser preservado e o réu mantido preso...” (sentença-561) 

 

“Não se pode olvidar que os réus, eventualmente em liberdade, certamente 

encontrarão os mesmos estímulos que os levaram ao exercício da traficância, 

principalmente porque não são dados aos esforços do trabalho lícito.” (sentença-

750) 

 

 É, enfim, neste momento, especialmente, que o julgador incorpora os traços do 

pânico moral para tratar o tráfico, genericamente, como o destruidor de lares, da moralidade, 

da família e de qualquer norma de convivência que possa manter a sociedade de pé: 

 
“Outrossim, o acusado foi condenado por crime grave, ou seja, tráfico de 

entorpecentes, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida que incentiva 

a criminalidade e destrói a base desta que é a família, de modo que é necessária a 

sua custódia para garantia da ordem pública.” (sentença-005) 

 

“O réu não poderá recorrer em liberdade, pois, permaneceu preso durante todo o 

transcorrer do processo, nada havendo nos autos que autorize, por ora, a soltura, 

mesmo porque condenado –ainda que provisoriamente- por delito grave, pernicioso, 

que traz intranquilidade e desassossego à sociedade, haja vista que a traficância se 

presta a destruir lares, famílias e, sobretudo, a fomentar a prática dos diversos 

crimes contra o patrimônio, quando não contra a vida.” (sentença-018) 

 

“Este delito elenca-se entre aqueles que contribuem para o alarmante aumento da 

criminalidade violenta. Destrói famílias, desagrega lares, em suma é responsável, 

em grande parte, pelo esgarçamento do tecido social.” (sentença-019) 

 

“Entendo que o traficante é o tipo mais perigoso que existe, entre os indivíduos 

ligados às drogas. Através de sua atuação, o vício difunde-se, deteriorando o 

organismo e despersonalizando o indivíduo. O ponto básico de toda a degradação 

moral e social dos toxicômanos, nada mais é do que próprio traficante. Enriquecem 

à custa das vicissitudes alheias, exploram a miséria e vivem sobre a degradação 

moral daqueles que imploram a manutenção do vício. Por tais motivos, mantenho o 

réu na prisão em que se encontra.” (sentença-118) 

 

 O tempo médio de prisão provisória, entre a prisão em flagrante e a prolação da 

sentença de primeiro grau é de 7,07 meses (7 meses e dois dias). Em relação aos Estados: 
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Tabela 65 

 Considerando o volume de réus que, ao final vieram a ter alvará de soltura, expedidos 

com a prolação da sentença, foram 2267,6 meses de prisões provisórias excedentes. 

Contabilizando todos os réus (1213) é como se cada um tivesse ficado 1,87 meses preso, 

sem que tivesse pena privativa a cumprir, ou seja, 56 dias por réu de prisão absolutamente 

desnecessária. E este número não alcança todo o período em que o réu ficou preso e teve 

liberdade provisória concedida antes da sentença (posto que as informações sobre esse 

período não são regulares), mas há casos de prisões provisórias que ultrapassaram um ano. 

O percentual também não atinge réus que eventualmente tenham sido absolvidos em 

instância superior, em que a pesquisa não ingressou – o que indica que essa prisão provisória, 

que funciona como uma superpena antecipada, superior ao que o réu pode ter ao ser 

condenado, seja ainda maior.  

 Pesquisas similares dão conta efetivamente do excesso de prisão cautelar, 

especificamente no crime de tráfico de entorpecentes650, um indicativo da gravidade com 

que os juízes, de uma maneira geral, consideram o delito. Sob o ponto de vista legal, não 

                                                           
650 Como a pesquisa “Excesso de prisão provisória no Brasil: um estudo empírico sobre a duração da prisão 

nos crimes de furto, roubo e tráfico”, inserida no Projeto Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Computados os três crimes analisados, a manutenção pelos juízes 

das prisões em flagrante foi de 84,1% na Bahia e 87,7% em Santa Catarina; 93,2% nos dois Estados se 

considerado apenas o tráfico de entorpecentes; e atinge 100%, ou seja, todas as prisões em flagrante apuradas 

na pesquisa, nos casos de roubo em Santa Catarina.  
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obstante tenha sido inserido como equiparado ao crime hediondo, a pena mínima ao tráfico 

de entorpecentes é de 1 ano e 8 meses de reclusão e, segundo os parâmetros fixados pelo 

plenário do STF, a pena privativa de liberdade não precisa ser cumprida inicialmente em 

regime fechado e pode ser substituída por outras restritivas de direito.  

 Uma outra questão que poderia suscitar dúvidas é uma curiosa contradição. O Estado 

que mais se afasta da média do tempo de prisão provisória, com índice bem superior de 9,65 

meses (9 meses e 19 dias) é a Bahia, curiosamente, o Estado que também mais se afasta da 

média da pena definitiva (agora para menos), como se vê pela Tabela 48 (3,11 em relação a 

uma média nacional de 4,84). O Estado com a aplicação da menor pena é, ao mesmo tempo, 

aquele em que a prisão cautelar é a mais longeva –sendo, a bem da verdade, o principal 

desvio nas duas tabelas. 

 O resultado, embora de dados fáticos diversos, apuramos aqui tempo de 

provisoriedade e não propriamente um percentual na massa carcerária, em sentido amplo 

coincide com a conclusão, aparentemente paradoxal, a que chegaram José de Jesus Filho e 

Francisco César Pinto da Fonseca com a pesquisa “Taxa de Encarceramento: Análise 

Comparativa entre os Estados Brasileiros”: 

“Por sua vez, a análise permitiu-nos constatar que nos Estados onde há altas taxas 

de encarceramento são moderados os percentuais de presos provisórios. Por outro 

lado, nos Estados onde há baixíssimas taxas de encarceramento, há elevado 

percentual de presos provisórios.” 

 O fortalecimento do sistema de justiça tem uma contribuição mais decisiva no 

incremento das taxas de encarceramento do que se poderia supor: 

“Tal observação nos levou a levantar a hipótese de que a variação nas taxas de 

encarceramento pode ser explicada a partir da institucionalização do sistema de 

justiça, isto é, quanto maior a capacidade de prender, processar e julgar suspeitos 

do cometimento de crime, maiores os níveis de encarceramento e, 

consequentemente, menores os percentuais de presos provisórios. Os resultados 

mostraram que quanto maior o investimento dos Estados no sistema de justiça 

maiores as taxas de encarceramento.”651
 

 A inusitada conclusão esgarça a ideia do juiz como limitador do poder punitivo, 

mostrando todo o seu potencial de impulsionamento dele.  

Considerando que a lei não proíbe a liberdade provisória, existe uma plêiade de 

medidas cautelares diversas da prisão recentemente incorporadas em nosso ordenamento e 

                                                           
651 Idem. 
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as restrições proporcionais à liberdade, ou seja, penas em abstrato supostamente 

contraditórias com condenação fora do sistema carcerário, também não são suportadas pelos 

paradigmas do STF, o excesso da cautelaridade –seja no volume intrínseco das manutenções 

de prisão, seja quanto àquelas de fato excedentes- estão mesmo sob a responsabilidade do 

juiz. 

 Os indicativos das sentenças não apontam, paradoxalmente, para um volume 

significativo de impetrações de Habeas Corpus, considerando o que se expôs quando ao 

excesso da prisão cautelar. Não há segurança quanto ao volume, uma vez que os relatórios 

não são precisos. É possível depreender que, ademais de falhas no sistema defensório, os 

tribunais tenham também baixo grau de concessão dos writs –o conjunto reduzido de 

concessões de liberdade provisória pode indicar um alto índice de denegações ou, ao revés, 

um desestímulo à impetração em face da jurisprudência restritiva. 

 

 

5.19-) O papel do juiz 

 

 

 A penetração do pânico moral é ainda mais visível quando o juiz avalia o seu próprio 

papel. O modelo do desastre, que marcou as primeiras linhas do trabalho de Stanley Cohen, 

é perceptível na consideração do sentido de urgência. A sensação de que a situação é 

insustentável –que chegou a um nível que não mais se suporta- e que, como resposta, algo 

deve ser feito, pressionam o juiz a assumir responsabilidades que não são suas, apostar em 

sugestões que cientificamente não se demonstram e ao final se enredar no próprio 

esvaziamento de suas competências.  

Quanto mais cede ao senso comum, mais se alheia do rigor técnico, mais mergulha 

no pragmatismo envergonhado, menos consegue exercer o poder que tem às mãos: a defesa 

intransigente dos princípios e normas que conformam o ordenamento jurídico. As 

presunções que o ajudam a formar sua livre convicção, a idoneidade dos policiais e a 

suspeição dos réus, o esfacelamento dos limites legais, a busca por uma verdade que pode 

estar em qualquer canto e por outro lado ser obtida de qualquer forma, não lhes prestigia. A 
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presunção da culpa o torna praticamente dispensável. Vistas grossas à tortura e 

aproveitamento sem reservas dos elementos do inquérito lhe retiram a competência de 

processar e julgar que a Constituição lhe entregou de forma privativa. 

 A assunção do papel de combatente, por fim, lhe retira a imparcialidade. A adesão à 

ordem subjuga seu respeito à lei652. A submissão à realidade e ao sentimento do povo 

aniquila sua independência, ainda que o estado de negação vá lhe impedir de compreender 

perfeitamente o seu papel de vítima nesta equação. 

 Há um misto de culpa e ambição que pressionam o juiz: 

“Se não houver uma análise atenta por parte do julgador, entendendo esse 

mecanismo do tráfico de drogas ilícitas, o reconhecimento desse crime passará a 

ser uma das mais difíceis tarefas. E o traficante dará risadas de seu sucesso perante 

a fragilidade do sistema.” (sentença-546) 

“Enquanto ouvimos todos os dias falar que o crime está se organizando, a Justiça 

se vê, também diariamente, tolhida por manobras que, se implementadas, só farão 

favorecer os malfeitores da sociedade. Lógico está que o desate deste processo está 

intimamente ligado ao excelente trabalho da Polícia Judiciária.” (sentença-781) 

“Este é o argumento do traficante, que se torna muito mais válido quando o Estado 

não mostra a esse jovem o outro lado da oferta: vale a pena ter emprego lícito, pois 

embora requeira maior esforço, você não vai para a cadeia! Esta é a função 

repressiva exercida pelo Direito Penal. E quando a jurisprudência enfraquece esse 

argumento, o resultado é o crescimento desenfreado do tráfico, explorando, 

facilitando e disseminando condutas que, sem exagero, configuram um dos maiores 

problemas enfrentados pela sociedade moderna.” (sentença-243) 

“Agora, este julgador está a mudar de posicionamento [sobre trafico de drogas 

privilegiado não ser hediondo], pois que: Primeiro: o crime de tráfico de drogas 

precisa urgentemente ser obstado; os juízes precisam endurecer o combate a este 

câncer que se abate sobre a sociedade....” (sentença-753) 

“Enfim, o Poder Judiciário não pode ficar alheio à proliferação da venda e do 

consumo de entorpecentes pelo país.” (sentença-157) 

 A saída é aderir ao combate, fazendo a parte que parece lhe caber: aguçar a repressão 

–da qual, originalmente, deveria controlar e estabelecer os limites653. 

                                                           
652 A função de preservação da ordem confere aos agentes do poder, juízes incluídos, uma função vital na 

construção do pânico moral, apontam Dawn Rothe e Stephen Muzzatti: “eles se apresentam como a thin blue 

line que separa a ordem e civilização da baderna e anarquia”. “Enemies everywhere: terrorism, moral panic 

and US civil society”. 
653 Não vai aqui qualquer defesa de neutralidade dos juízes, o que é certamente inalcançável e nem sequer 

desejável, mas tão-somente a crítica de que, tomar partido no combate ao crime apenas o inviabiliza para julgar. 

Acerca da impossibilidade da neutralidade ideológica, o ensinamento de Jacinto Coutinho: “(...) democracia – 

a começar a processual – exige que os sujeitos se assumam ideologicamente. Por esta razão é que não se exige 

que o legislador, e de conseqüência o juiz, seja tomado completamente por neutro, mas que procure, à vista 

dos resultados práticos do direito, assumir um compromisso efetivo com as reais aspirações das bases 

sociais.”in “O papel do juiz no novo processo penal”, Empório do Direito, edição de 18/04/15. 
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“E, por se tratar de entorpecentes, parece-me oportuno relatar, ainda que 

sinteticamente, as consequências e efeitos irreversíveis  das drogas no seio da 

sociedade, com lamentável destruição de várias famílias, que têm seus membros, 

muitas vsezes crianças e adolescentes, afetados duramente, com sequelas físicas, 

psicológicas e mentais, sendo, assim, reconhecidamente um grande mal da 

humanidade nos últimos tempos, exigindo da Justiça uma atitude rigorosa e 

radical, para, pelo menos, inibir ou diminuir a prática deste famigerado e cruel 

crime, repudiado por todos.” g.n.(sentença-659) 

“(...) a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direito justifica-se pela necessidade de se imprimir maior severidade a esta 

espécie delituosa, dadas as suas consequências nefastas causadas no meio social.” 

(sentença-176) 

“Ainda em relação à prisão preventiva, cumpre anotar o crescente número de 

pessoas envolvidas com tal delito nesta pequena e pacata cidade do interior, número 

esse excessivamente preocupante, notadamente pelo alcance dos adolescentes desta 

comarca, aliciados por pequenos traficantes, muitas vezes seus vizinhos que tentam 

atrai-los com promessas de dinheiro fácil o que exige uma postura rígida e olhar 

atento do magistrado e demais autoridades locais, como forma de conter adesões 

em massa capazes de gerar o caos social.” (sentença-206) 

“Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano 

que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de coibir tal prática, com sucesso, 

é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se 

vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados 
ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.” (sentença-286) 

 Ao trazer para si responsabilidades que certamente não lhes competem –por exemplo, 

a de coibir a prática do crime, diminuir a sua prática, evitar a adesão de adolescentes ao 

tráfico, enfim impedir o caos social- os juízes acabam por praticar um duplo deslocamento.  

  De um lado, se introduzem na seara da segurança pública, clamando por um combate 

mais efetivo –ainda que não gozem propriamente de conhecimentos na área, para além do 

senso comum. Será que efetivamente na política de drogas, a maneira mais eficaz é mesmo 

a de persistente combate? Será que existe alguma experiência estudada em que a guerra às 

drogas tenha efetivamente produzido os resultados que dizem esperar? Nenhum lastro 

científico é acrescido às sentenças para que essa conclusão possa basear profundas decisões 

que irão ser tomadas, como a fixação de um regime mais gravoso ou a negativa de uma causa 

de diminuição. Não há registro de qualquer doutrina ou pesquisa na área de segurança 

pública, nem mesmo uma única citação, por exemplo, de estudo criminológico. Ou seja, as 

premissas que marcam as decisões sobre o encarceramento não são propriamente extraídas 

da lei, mas muitas vezes fruto de uma interpretação que mais se aproxima da judicialização 

da política do que propriamente da hermenêutica constitucional. E, ainda na judicialização, 

premissas que não se sustentam em dados mais objetivos. Não que isso seja propriamente 

uma novidade ou represente um corpo estranho dentro do Judiciário –é o que Conrado 
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Hubner Mendes denominou de consequenciachismo 654(decidir por supostas consequências 

baseadas mais na impressão do que propriamente em estudos da realidade) na análise de 

decisões do STF. 

 Mas este primeiro deslocamento, o juiz invadindo a seara alheia, para avaliar como 

se deve proceder na segurança pública, ainda é muito menos prejudicial do que o segundo: 

o de que essa conduta acaba por gerar um esvaziamento da própria jurisdição. Se o juiz 

depende, como vimos no exemplo da sentença-781 acima citado, do excelente trabalho da 

Polícia Judiciária, que condições terá ele para controlar a legalidade da ação da polícia? E, 

de outro lado, se é para atender às necessidades da segurança pública, imbuído de maiores 

rigor, severidade e radicalismo, onde fica o seu papel de interpretar a lei de acordo com os 

princípios constitucionais? A ideia de que o juiz possa representar uma continuidade do 

trabalho policial, uma espécie de centroavante de uma equipe na qual participam policiais 

militares, policiais civis, promotores etc, inutiliza por completo a função jurisdicional –de 

apreciar o conflito na posição de terceiro. Se fosse para coadunar e complementar os serviços 

de segurança pública, do Estado-administração, não haveria nenhuma necessidade de 

estabelecer os limites da lei nem mesmo a jurisdição, e com ela a independência. Bastaria 

permanecer com os atributos da disciplina, da conveniência e oportunidade, que a 

administração tem por balizas naturalmente. Ou seguir o clamor social e abrir mão 

completamente de seu papel contramajoritário. 

“Acredito que um Judiciário desatento a esse clamor social acaba por contribuir 

para a insegurança, estimulando a opção pelo tráfico de substâncias proscritas, 

mormente devido à sua lucratividade e probabilidade de impunidade, sem olvidar 

da possibilidade de favorecimento com os inúmeros abrandamentos que a exegese 

da norma penal podem contemplar” (sentença-556). 

 Em resumo, o que se propõe nesta sentença, de uma forma mais explícita do que a 

maioria, que a corrobora sem grandes devaneios de argumentação? Basicamente que a 

participação do juiz nesse consórcio seja a de abrir mão dos princípios para aderir às 

políticas: 

“Sob esse prisma, as estatísticas sobre o consumo de drogas demonstram quão 

alarmante é a necessidade de adoção de uma interpretação conforme as finalidades 

repressiva e preventiva do tráfico de drogas.” 

                                                           
654 “Jurisprudência impressionista”, Revista Época, edição de 14/09/18, disponível em 

https://epoca.globo.com/conrado-hubner-mendes/jurisprudencia-impressionista-23066592, acesso em 

26/11/18, às 19h00. 

https://epoca.globo.com/conrado-hubner-mendes/jurisprudencia-impressionista-23066592
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 E, como já registrado por Cohen, o fortalecimento da repressão é a marca mais aguda 

das respostas produzidas pelos agentes do controle social. Na ação do juiz, essa repressão ou 

combate significa mais condenações, mais pena, regimes mais graves, menos minorantes, 

mais tempo de prisão cautelar. Em resumo, mais encarceramento. 

“Como se vê é indiscutível a responsabilidade criminal da ré, cuja conduta deve ser 

veementemente repelida pelo Estado, que deve atuar com mãos firmes no combate 

ao tráfico de substâncias entorpecentes.” (sentença-601) 

“Some-se a isso o fato de se tratar de delito de natureza hedionda, grave, causador 

de nefastas consequências na sociedade. Além disso, demanda repressão 

contundente para a contenção e prevenção do ilícito.” (sentença-161) 

“(...) a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pela necessidade de impor aos 

traficantes pena de severidade correspondente ao elevado risco que o comércio 

dessa nefanda substância acarreta à saúde pública.” (sentença-280) 

“Diante da característica sócio-geográfica da comarca e econômico-cultural da 

população, com a altíssima incidência do tráfico e da drogadição, é imperiosa 

resposta estatal efetiva e exemplar...” (sentença-320)  

 Um relato que reúne em um parágrafo as dissonantes até aqui observadas: o exagero 

das “ações subversivas”, a posição de juiz-combatente, a noção de “letargia” (algo deve ser 

feito), o folk devil fantasiado de anjo que não merece qualquer benevolência, o reclamo da 

convergência (esse crime puxa outros que serão cometidos quando o réu sair), advindo de 

uma análise absolutamente fincada no senso comum, que leva ao estereótipo: 

“Esse rosário de ações subversivas da ordem pública é muito mais extenso e 

conhecido e sentido por todos os que atuamos na linha de frente do combate à 

criminalidade, mas precisa ser relembrado, enfatizado e bem aquilatado, para que 

nos despertemos da letargia que nos faz enxergar asas emplumadas e alvas nos 

travestidos anjos do mal, pois as auréolas de fogo que nos parece pairarem sobre 

suas cabeças nada tem da santidade que vem justificando as benevolentes 

interpretações à guisa de reinserção social, pois quase sempre redundam em 

reintegração do beneficiário na empreitada criminosa.” (sentença-731) 

Enfim, como já apontava Rubens Casara, o potencial autoritário dos juízes brasileiros 

pode se apresentar, inclusive, como um risco à democracia. Em trabalho recente, seguindo 

o roteiro de Theodor Adorno sugerido para verificar a tendência de indivíduos fascistas na 

sociedade norte-americana do pós-guerra, assinala:  

“A investigação segue a hipótese formulada por Adorno: que as convicções 

políticas, econômicas e sociais de um indivíduo formam com frequência um padrão 

amplo e coerente, o que alguns chamam de “mentalidade” ou “espírito”, e que esse 

padrão é expressão de profundas tendências de sua personalidade. No caso dos 

juízes brasileiros, a aposta era de que seria possível falar em uma tradição ou uma 

mentalidade antidemocrática, que vislumbra o conteúdo material da democracia, os 



438 
 

direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, como um obstáculo a ser afastado 

em nome da eficiência do Estado.”655 

  Nessa linha, aponta como sintomas antidemocráticos, algumas das particularidades 

aqui mencionadas: o abandono da natureza contramajoritária da função, em prol de uma 

atuação populista, a reboque da opinião cristalizada na classe média; a submissão autoritária 

a desembargadores; a intolerância em relação a quem viola valores convencionais; a 

simplificação da realidade, o pensamento etiquetador, e entre outros aspectos, a adesão à 

dureza da lei e ordem656 –mais ordem do que lei, conforme a pesquisa. 

 

5.20-) As absolvições (a contracultura) 

 

 Dedicamos o último item da pesquisa para analisar as sentenças absolutórias, de 

modo a tentar encontrar alguns parâmetros que possam justificar os resultados diversos e, de 

outra parte, iluminar o discurso da contracultura garantista naquilo que é, essencialmente, o 

ponto de inflexão processual: o prestígio da presunção de inocência. 

  Para esta finalidade, analisamos todas as sentenças que têm pelo menos uma 

absolvição; nem todas são necessariamente, portanto, sentenças de improcedência, 

considerando a multiplicidade dos réus. Muitas são de procedência parcial. 

 Alguns detalhes quantitativos que despertam a atenção. Enquanto entre o conjunto 

das sentenças, a média de réus por processo é de 1,52, analisando apenas as sentenças com 

decisões absolutórias de um ou mais réus (ainda que combinadas com condenações de outros 

réus), a média salta para 2,48. Destas sentenças, apenas 43,59% são puramente absolutórias 

(são absolvidos o único réu ou todos os réus denunciados); na maioria, 56,41%, há um ou 

mais réus condenados. 

 

 Há duas formas de compreender estes dados. Existe algum abuso nas denúncias –mal 

controlado pelas rejeições, que na verdade, são bem raras- quanto à introdução de vários réus 

que, ao fim do processo, serão absolvidas –inclusive pela insuficiência de indícios que talvez 

                                                           
655 “O pensamento do juiz autoritário em 14 pontos”, Justificando. Disponível em 

<http://justificando.cartacapital.com.br/2017/05/13/o-pensamento-juiz-autoritario-em-14-pontos/>. 
656 Idem. 

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/05/13/o-pensamento-juiz-autoritario-em-14-pontos/
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fosse possível captar desde o oferecimento da denúncia. A outra é o fato de que um número 

maior de réus é absolvido, quando o juiz pode, na mesma sentença, atribuir a culpa a outra 

pessoa. Embora não se possa supor que mecanismos como esses sejam decisivos na decisão, 

fato é que, pelo menos na aparência, reduz-se a impressão de impunidade. 

 

 

 

Tabela 66 

  

 

Tabela 67 
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A segunda comparação é mais previsível. Enquanto o volume geral de pedidos de 

absolvição por parte do Ministério Público é de 6,60%, no conjunto de sentenças, entre 

aquelas de absolvição, os pedidos de improcedência (mesmo referente a apenas um dos réus 

do processo), atinge a 42,24%.  

Por óbvio, isto não significa necessariamente que a absolvição é muito mais fácil 

quanto é desde logo pedida pelo órgão da acusação (há 56,41% de réus absolvidos contra o 

pedido da promotoria), mas é certo que em muitos casos há uma convergência: a fragilização 

das provas ou o reconhecimento do excesso de denúncia muitas vezes são consensuais. 

 

Tabela 68 

 Por fim, também investigamos a origem dos inquéritos, se provenientes da Polícia 

Militar ou da Polícia Civil. Permanece a predominância da Polícia Militar 52,54% contra 

30,51% da Polícia Civil (16,85% de outros, entre GCM, Agentes Penitenciários e Polícia 

Federal).  

Mas as diferenças são bem atenuadas em relação ao conjunto das sentenças 

pesquisadas. No conjunto das sentenças, a Polícia Militar esteve a frente quase 4x mais ações 

do que a Polícia Civil; no conjunto apenas das absolvições, 1,73. 
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Tabela 69 

 O aumento da participação da Polícia Civil representa um decréscimo do grau de 

condenações. Há duas hipóteses que poderiam explicar isso: a-) inquéritos mais abrangentes 

sobre réus cuja prova não se aperfeiçoa, a partir da Polícia Civil (considerando o maior 

volume de investigação que dela parte);  b-) uma confiança judicial maior em relação aos 

atos e testemunhos dos agentes da Polícia Militar. Infelizmente, não há outros elementos na 

pesquisa que nos permitam aprofundar aqui, uma ou outra hipótese, havendo, todavia, um 

indicativo de caminho que pode ser posteriormente desbravado com um estudo mais 

consistente nos dados dos processos e seus atores.  

  O que nos dedicamos, a seguir, é estabelecer algumas hipóteses que reúnem as mais 

frequentes ocorrências das absolvições –inclusive com uma mirada nos discursos 

empregados, de certa forma, em uma contraposição, ainda que numericamente não 

substancial, das fundamentações anteriormente estudadas. 

 A primeira das hipóteses comuns às absolvições é a de prova fragilizada no curso da 

instrução. Há um certo reconhecimento de que, a despeito da tradicional baixa exigência 

probatória dos promotores para requerer e dos juízes para acolher o pedido de condenação, 

em determinadas situações, a procedência simplesmente não se sustenta. O exemplo mais 

frequente é a falta de oitiva dos policiais ou mesmo o fato de que nada mais se recordam 

sobre os fatos. 
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“(...) conforme se constata nos depoimentos dos policiais militares colhidos nos 

autos, que não se lembraram dos fatos narrados na denúncia e não reconheceram o 

acusado como o autor dos delitos.” (sentença-736) 

“O policial [civil, única testemunha], não pode afirmar se a pessoa que fugiu do 

local seria mesmo o acusado, visto que, quando chegou, a casa estava vazia e não 

sabe se a pessoa que correu seria de fato o réu. Disse ainda nada se lembrar do que 

foi apreendido no interior da casa, nem se havia indícios de que o réu traficava.” 

(sentença-041) 

“A testemunha policial 1, em depoimento tomado em juízo, alegou apenas ter visto 

a chegada do acusado na delegacia de polícia, mas não ter presenciado o momento 

da prisão ou a quantidade de droga apreendida com o acusado. Por outro lado, os 

outros dois policiais ouvidos não souberam recordar dos fatos...” (sentença-575) 

“Os Policiais Militares ... quando ouvidos em juízo, em razão do tempo transcorrido 

entre a data dos fatos e a da audiência de instrução, não puderam ratificar seus 

depoimentos extrajudiciais ou apresentar novas considerações, pois afirmaram que 

não se lembravam nem da ocorrência, nem do denunciado” (sentença-382) 

 Embora possamos atribuir os resultados de absolvição aqui ao esvaziamento natural 

da prova, com a passagem do tempo e o esquecimento dos fatos pelos policiais únicas 

testemunhas, não se pode desprezar, também neste particular, o fator juiz. Como vimos no 

item 5.10.1, em situações análogas, o tratamento majoritário tem sido o de desculpar as 

incongruências, auxiliar o policial em suas lembranças (notadamente dizendo a ele, pelos 

relatos das declarações na delegacia, justamente o que dele pretendia ouvir), ou, 

simplesmente, nutrindo-se dos elementos do inquérito policial para assentar a condenação 

com suporte na livre convicção. Como estas sentenças revelam por contraste, não deixa de 

ser uma adesão às hostes da acusação, construindo as provas quase por conta própria. 

 Há situações, no entanto, em que essa participação é quase inviável, como quando é 

a prova pericial que resulta negativa. 

“Ab initio, ressalto que há dúvidas no tocante à prova de materialidade, tendo em 

vista a contradição existente no laudo toxicológico definitivo. Explico. Veja-se que, 

de fato, desde a confecção do laudo de constatação, não foi observada a substância 

tetrahidrocanabinol no vegetal apreendido, situação esta ratificada no laudo 

posterior...” (sentença-620) 

“Vencida a fase de instrução, a absolvição é medida que se impõe. Isso porque o 

perito criminal que analisou a substância apreendida concluiu se tratar de cafeína 

e lidocaína. Ou seja, o material que o réu confessadamente trazia consigo foi 

submetido a ‘exames colorimétricos por via úmida, na pesquisa de COCAÍNA, 

obtendo-se resultados NEGATIVOS, quando comparado aos apresentados por um 

padrão do mesmo alcaloide...” (sentença-399) 
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 Nos processos com multiplicidade de réus, sobretudo aqueles presos em uma mesma 

residência, com laços familiares ou emotivos (parente, amigo, namorado), é a confissão do 

corréu, sem delação, que fragiliza o dolo imputado ao parceiro: 

“A ré, ouvida a fls. em sede de interrogatório judicial, confessou a traficância. Disse 

que a droga apreendida era de sua propriedade. Aduziu que o réu não tem 

participação na venda dos entorpecentes, afirmando, inclusive, que este não sabia 

de seu envolvimento com o tráfico.” (sentença-238) 

“Em juízo, o réu mudou seu depoimento, dizendo que sua irmã e sua mãe não sabiam 

da existência da substância ilícita dentro da residência de sua genitora. Declarou 

que apenas guardou os três tabletes da droga para um conhecido e recebeu R$ 

700,00 para guardá-la. “ (sentença-422) 

“(...) que sua esposa e filhos não estavam em casa nesse dia; que colocou a droga 

em um quarto e fechou e nem sua esposa nem seus filhos viram.” (sentença-626) 

“O acusado informou, ainda, que a sua companheira não tinha conhecimento do 

entorpecente apreendido e que havia ido até sua residência para pegar uns 

documentos, pois estavam separados há cerca de uma semana.” (sentença-499) 

“Com efeito, a ré, por ocasião do interrogatório, confessou a prática do delito de 

tráfico de drogas, negando, contudo, o envolvimento de sua filha na prática do 

crime...” (sentença-476) 

“O réu afirmou que vinha vendendo drogas há oito meses, sendo que sua esposa 

não tinha envolvimento nenhum...” (sentença-482) 

 A profusão de confissões acompanhada de exclusões de responsabilidade tanto pode 

indicar um ânimo de proteger o ente querido, mesmo que eventualmente parceiro no 

empreendimento, como um excesso de denúncia que, coincidentemente, acaba por facilitar 

a condenação do agente. Em certos casos, a insuficiência de elementos é tal que desperta a 

sensação de que a absolvição viria a compensar -pouco e tarde, aliás, considerando a 

frequência e longevidade das prisões provisórias- as denúncias excessivas, firmadas com 

base mais na presunção do que propriamente na existência de indícios de autoria. 

“Ademais disto, observa-se que não há indício de que a ré estivesse guardando, 

mantendo em depósito ou fosse proprietária das drogas apreendidas. Nos 

depoimentos das testemunhas de acusação, não há sequer menção à acusada.” 

(sentença-621) 

“A partir dessa versão única e exclusiva dos policiais [que o réu teria dispensado a 

droga e fugido], instaurou-se o inquérito policial lastreado, em suma, pelo laudo de 

constatação e B.O. e imputou-se crime grave ao acusado. Não se ouviu ninguém na 

delegacia de polícia, nem mesmo policiais e réu.” (sentença-726) 

“Insta salientar que nada de ilícito foi encontrado em poder dos acusados, nem 

mesmo foram vistos dispensando ou escondendo as drogas arrecadadas na 

ocorrência, inclusive o policial militar esclareceu ‘que não viu os acusados em 

contato com a droga’.” (sentença-703) 
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“As testemunhas ouvidas em juízo, dentre elas o investigador de polícia, que 

investigou os fatos imputados ao réu, esclareceram que jamais houve qualquer tipo 

de envolvimento do réu com drogas, seja para tráfico, seja para consumo. Tal versão 

foi desde logo apresentada em sede inquisitiva e depois reafirmada em juízo (...) 

Reforça a dúvida o fato de que o próprio delegado de polícia para quem foi 

apresentado o réu no dia dos fatos não se convenceu da prática delitiva e deixou de 

lavrar o auto de prisão em flagrante delito.” (sentença-213) 

“No que diz respeito à ré, entendo que não restou provada a sua participação, pois 

que apenas foi conduzida à delegacia de polícia por ser namorada do réu, não sendo 

nem mesmo moradora do local onde a droga foi apreendida.” (sentença-574) 

 O reconhecimento da ausência de indícios é tão contundente na sentença que, de fato, 

é o caso de indagar-se o que teria levado tais denúncias a serem recebidas –ao menos em 

relação a estes réus. Conjugado ao fato de que, nas 800 sentenças não foi indicada uma só 

denúncia que tenha sido rejeitada (e posteriormente recebida pelo tribunal, por exemplo) dá 

uma pista de que controle de admissibilidade das acusações pode estar sofrendo o mesmo 

reflexo do pânico moral e estado de negação que se vislumbra nas condenações e penas 

excessivas: a dificuldade de rejeitar a denúncia correlacionada com a suposta gravidade do 

delito como flagelo da humanidade e o respeito excessivo às informações policiais, como 

únicos repositórios dos indícios atribuídos aos réus.  

  O reflexo disso é também mais encarceramento, agora cautelar. Tanto a média quanto 

a mediana do tempo de prisão provisória nos processos pesquisados, considerando apenas 

os dados conhecidos, o que certamente provoca um subdimensionamento, se encontram em 

5 meses. Ou seja, mesmo nos casos de absolvição, a baixa rejeição de denúncia por ausência 

de justa causa e a baixa concessão de liberdade provisória, também contribuem de forma 

acentuada para o encarceramento. 

 Parte não expressiva, porém considerável, das sentenças absolutórias, exercem um 

contraponto com o padrão de decisões analisados neste capítulo, máxime no que respeita ao 

prestígio da presunção de inocência. São sentenças que questionam, sobretudo, a 

absolutização da prova policial, o aproveitamento dos elementos de inquérito ou a indevida 

transferência do ônus da prova à defesa. Conquanto não representem, propriamente, um 

padrão médio do julgar –ao revés, quase uma desfuncionalidade657- não se pode discutir o 

papel do juiz sem estes registros. 

                                                           
657 Os exemplos de punições disciplinares que envolvem decisões refratárias ao pensamento predominante dos 

tribunais, no caso, decisões que prestigiam a liberdade e o sentido de garantia do processo, podem ser 

encontrados nos PADs que suportaram, por exemplo, Roberto Luiz Corcioli Filho (punido com censura no 

TJSP: “Punição a juiz por soltar demais e prender de menos”, episódio narrado na edição de 22/08/18 da Carta 

Capital, disponível em <https://www.cartacapital.com.br/revista/1017/perseguicao-a-um-juiz-por-soltar-
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 Assim, os juízes questionam: 

a-) a inviabilidade da confissão informal: 

“A palavra dos militares merece relevo, porém uma condenação embasada em 

dizeres do réu que não se confirmaram em sede policial ou em juízo, seria por 

demais temerária.” (sentença-766) 

b-) a relatividade dos depoimentos policiais: 

“[sentença transpõe fundamentação de outra prolatada pelo juiz Fernando Henrique 

Pinto]: Em síntese, quando você espreme o processo, só sai a droga e a palavra dos 

policiais. Em nenhum país civilizado, alguém é condenado com essa ‘coisa’ que 

chamams aqui de ‘prova suficiente para a condenação’. Aliás, nos Estados Unidos 

sequer um mandado de busca domiciliar é concedido se for apresentada ao ‘judge’ 

apenas a palavra dos policiais –denúncia anônima então nem pensar.” (sentença-

587) 

“As discrepâncias e contradições nos depoimentos policiais são consistentes, 

mormente se observamos que pouco tempo, quatro meses, entre a prisão e a coleta 

de depoimentos em juízo.” (sentença-661) 

 

c-) a integridade dos agentes:  

“Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho 

prestado por policiais, mas de estar atento a possíveis abusos perpetrados por estes 

no exercício de sua função, que podem incluir, em determinadas situações, 

constrangimentos e imputações inverídicas.” (sentença-214) 

d-) a suficiência da prova policial:  

“Sabe-se que as declarações dos policiais gozam de presunção de legitimidade, no 

entanto, entendo que devem vir corroboradas por outros elementos probatórios, o 

que não se verificou no caso telado.” (sentença-466) 

“Diante de todo o contexto, apenas as informações dos policiais, sem outros 

elementos de prova que confirmem o tráfico, levam a dúvida sobre tal situação.” 

(sentença-375) 

e-) o prestígio dado aos elementos de inquérito que não se repetem em juízo: 

“Outrossim, a testemunha que afirmou na polícia ter adquirido uma pedra de crack 

do acusado não foi ouvida em juízo, restando prejudicada a credibilidade de seu 

depoimento.” (sentença-073) 

“Dois são os elementos que, salvo melhor juízo, instauram a dúvida quanto à 

quantidade de drogas e a efetiva prática da traficância por parte do acusado: 1-) a 

adolescente não foi ouvida em juízo; 2-) A prisão do acusado teria se realizado a 

                                                           
demais-e-prender-de-menos>) e Kenarik Boujikian (punida com censura no TJSP revertida no CNJ, episódio 

relatado no sítio do próprio Conselho Nacional de Justiça, no dia 29/08/17: “CNJ absolve juíza punida por 

libertar presos que já tinham cumprido pena, disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85325-cnj-

absolve-juiza-punida-por-libertar-presos-que-ja-tinham-cumprido-pena>) 
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partir de ‘denúncia anônima’. Todavia nenhum usuário foi encontrado para ser 

conduzido à delegacia...” (sentença-540) 

f-) o valor da confissão policial: 

“Logo, entendo que a confissão da ré, em sede policial, não é suficiente para 

lastrear uma condenação, especialmente porque todos os elementos incriminadores 

apontam apenas para o corréu.” (sentença-153) 

 

g-) a precariedade da investigação: 

“É plausível que a versão [do réu] possa ser verossímil, pois a polícia não investigou 

o local anteriormente, para saber se havia movimento do réu ou de outras pessoas 

pelo local; não houve campana para identificar quem é que usava o local para 

mexer com drogas. “ (sentença-357) 

h-) a relevância do testemunho de defesa: 

“Os depoimentos das testemunhas de defesa foram coerentes (...) Assim, a prova da 

acuação, lastreada exclusivamente em depoimentos dos policiais, não convence, 

pois as circunstâncias da abordagem do acusado, as divergências entre os 

depoimentos das testemunhas em inquérito e em juízo, o depoimento seguro das 

testemunhas de defesa...” (sentença-202) 

 Enfim, a recuperação de alguns princípios que se aparentemente se perderam no bojo 

do pânico moral ou do estado de negação: 

 “A presunção de inocência dá todo ônus ao sujeito processual acusação. Cabe a 

ele, através da produção probatória, fazer com que o estado natural da liberdade 

da pessoa humana seja violado frente à demonstração de conduta lesiva à sociedade 

como um todo.” (sentença-525) 

“Ora, se a presunção é de inocência, incongruente que o acusado tenha que arcar 

com qualquer tipo de ônus para provar a sua inocência.” (sentença-444) 

“Assim, não se vê adequação constitucional, à falta de conformidade com a garantia 

da ampla defesa, quando a prova criminal acusatória é feita exclusivamente por 

policiais.” (sentença-164) 

“Nos dias atuais, apenas o órgão acusatório possui ônus probatório, em razão do 

princípio da presunção de não-culpabilidade, motivo pelo qual a defesa apenas 

possui interesse probatório. Tal entendimento decorre de uma visão garantista do 

sistema processual penal, que busca equilibrar a relação travada entre o Estado 

acusador e o administrado que enfrenta a pretensão punitiva deste.” (sentença-560) 

Para os efeitos da guerra às drogas jurisprudencial, um contraponto que mergulha e, 

de forma quase solitária, vai de encontro à política criminal enfaticamente reiterada nas 

sentenças analisadas: 

“Não se pode desconsiderar, outrossim, ainda que fosse o caso de configuração do 

tráfico, que não se pode esperar acabar com o tráfico de drogas prendendo o 

PORTADOR, inflando cada vez mais o sistema carcerário, com a aplicação maciça 
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do ‘Direito Penal do Pobre’, enquanto a real cúpula do tráfico se esbanja nos lucros 

milionários.” (sentença-434)  

  Se é certo que esse repertório é claramente insuficiente para fazer frente ao turbilhão 

de decisões punitivistas, serve, ao menos, para mostrar a relevância do fator juiz na produção 

de encarceramento e as alternativas disponíveis, a cujo desprezo contumaz, Prado e Casara 

denominam óbices hermenêuticos às medidas desencarceradoras:  

“A hipótese aqui defendida é que o grande problema, o principal obstáculo à 

concretização dessas medidas, não se dá no plano da legislação: trata-se de uma 

questão hermenêutica: mesmo diante de dispositivos legais que autorizam a 

substituição do cárcere por outras medidas penais (como, por exemplo, o artigo 44 

do Código Penal), é no momento da interpretação/aplicação da norma que se 

impede a diminuição do sofrimento do apenado ou que se decreta ou que se mantém 

prisões cautelares desnecessárias (em que a liberdade do acusado não gera risco 

processual). Diante de uma Constituição da República em tendência emancipatória 

(em que pesem alguns poucos comandos de incriminação), a insistência dos atores 

jurídicos, em especial, no Poder Judiciário, em reconhecer o cárcere como resposta 

preferencial aos desvios sociais criminalizados revela que o processo de 

encarceramento deve ser compreendido à luz da hermenêutica.”658 

Assim, como concluem José de Jesus Filho e Francisco César P. Fonseca: 

“A crítica ao encarceramento em massa geralmente aponta como suas causas a 

aposta nos aparatos da segurança e do sistema penitenciário. No entanto, a 

participação do sistema de justiça, especialmente do Judiciário, nas taxas de 

encarceramento, é possivelmente a mais efetiva, porém negligenciada. Quando 

recordamos que é este quem detém o controle tanto do ingresso de novos presos 

quanto da saída desses do sistema prisional, os resultado aqui apresentados [Taxa 

de encarceramento: análise comparativa entre os Estados brasileiros] fazem pleno 

sentido e conduzem o problema do encarceramento para uma nova direção. O 

Judiciário tem papel decisivo no encarceramento e os governos conservadores 

perceberam isso.”659 

  

                                                           
658 “Dispositivos legais desencarceradores: o óbice hermenêutico”, in Depois do Grande Encarceramento, p. 

354. 
659 Op. cit. E ainda CHAVES Jr, Airto.: “Mas, apesar das políticas legislativas de aumento da quantidade das 

penas em abstrato, notou-se, em paralelo, como reforço político criminal o aumento médio das penas em 

concreto, condição que traz à tona a responsabilidade que cabe ao Poder Judiciário no tocante à (re) produção 

da violência desse latifúndio de problemas que caracterizam às prisões no Brasil”, p. 131. 
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CONCLUSÃO 

 

 

1. 

 

 

 Os modelos que estudaram o grande encarceramento moderno são insuficientes para 

compreendê-lo, tanto mais traduzi-lo para as causas e circunstâncias do nosso próprio 

encarceramento. 

 Duas circunstâncias explicam a insuficiência. 

 A primeira, o fato de que, efetivamente, não se qualificavam para explicar todos os 

encarceramentos, de distintas feições e diferentes dimensões, dado que as realidades 

históricas e sociais dos países em muito pouco se assemelhavam. Algumas críticas pelo 

caminho apontaram, por exemplo, motivos particulares para a diferença entre os patamares 

prisionais de Estados Unidos e Itália, englobando desde a natureza mais indulgente da 

religiosidade italiana, até as marcas recentes do fascismo; ou a distinção entre o patamar 

norte-americano e o japonês, pela resistência conservadora dos operadores às mudanças 

jurídicas.  

  A sugestão de Wacquant, portanto, que o modelo norte-americano houvera se 

difundido mundo afora foi razoavelmente contrastada. Não apenas porque o modelo 

esbarrou em particularidades estrangeiras, mas porque também ele estava supervalorizado 

em relação a suas próprias particularidades. Chamamos atenção aqui para dois pontos de 

discussão do modelo norte-americano: a existência de uma maior submissão à lógica 

populista pela federalização (que foi levantada por John Pratt, com base na obra Harsh 

Justice, de James Whtiman) e a aderência ao dilema do prisioneiro, prestigiada pelas 

disputas majoritárias em seu bi-partidarismo, pelo qual um partido se sente obrigado a 

endurecer a política criminal, sob pena de sair derrotado na eleição pelo outro (articulada 

por Nicola Lacey).  



449 
 

  De todo o modo, basta, para nós, compreender que o modelo do esvaziamento do 

welfare state ou da mudança cultural com a falência do fordismo, não pode ser incorporado 

da mesma forma sob situações materialmente distintas. E que, portanto, os modelos que 

estudaram o grande encarceramento não são necessariamente gabaritos, em especial para as 

realidades mais díspares –como atentou Jonny Steimbrg, discorrendo acerca das limitações 

da reprodução da genealogia da virada punitiva proposta por Garland em relação às 

estruturas sul-africanas, marcadas pelo legado da divisão racial, da construção tardia do 

welfare state e de mecanismos punitivos informais. Colin Sunmer resume a situação 

enfocando a inviabilidade da teoria do replay: o desenvolvimento dos países centrais não é 

o futuro do desenvolvimento dos periféricos, inclusive porque o desenvolvimento dos países 

centrais foi obtido com o subdesenvolvimento dos outros. 

 Mas a segunda circunstância talvez seja um pouco mais importante para a 

relativização dos grandes modelos: no âmbito penal, as mudanças políticas podem não 

significar tudo, ou seja, os paradigmas e valores não são refletidos necessária e integralmente 

pelos operadores na ponta do sistema. Aí reside um ponto de partida para um trabalho que 

exige uma sintonia fina maior do que apenas a análise do ambiente macro.  

  Importa dizer, por exemplo, e isso é um dos pontos que baliza este trabalho, que não 

existe uma correlata e instantânea percepção pelos juízes das mudanças sociais ou políticas, 

nem mesmo a segurança de que o sentido e o ritmo destas mudanças serão fielmente 

observados. Falar em uma penologia neoliberal, portanto, depende de que os novos 

paradigmas sejam compreendidos, aplicados ou mesmo, se o caso, excepcionados pelos 

juízes, o que só acontece, todavia, dentro de lógicas particulares, que não são exatamente as 

mesmas que a macro-análise sugere. 

 A postura dos juízes brasileiros, por exemplo, com a recepção da nova Constituição 

Federal em 1988 foi muito resistente ao cipoal de garantias que emolduraram o texto –a 

aplicação dos princípios penais com um sentido limitador ao próprio legislador, que se 

acostumou a chamar de hermenêutica constitucional, foi gradativa e apenas parcial nas três 

décadas que nos separam da promulgação. E hoje, pode-se dizer que é uma espécie de 

garantismo que, mal nascido, já se encontra praticamente em extinção.  

  Um exemplo mais longevo foi o que trouxe Ingo Muller a respeito da forma como os 

juízes alemães recepcionaram a República de Weimar, com restrições que levaram a o país 

a facilitar a aposentadoria das autoridades que não se compatibilizassem com a nova ordem 
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republicana –muito embora teriam se amoldado sem aparas ao nazismo. E ainda criação do 

Tribunal Constitucional Espanhol, como órgão exterior e superior ao Poder Judiciário, em 

1978, para superar, na transição à democracia, um poder quase que integralmente formatado 

nas entranhas do franquismo. 

 Há um sentido de adesão, mas outro de resistência, na atuação dos juízes, de modo 

que as alterações políticas podem explicar menos do que se supõe –inclusive como 

consequência de mudanças legislativas. Foi assim que, de certa forma, o aprisionamento 

referente ao tráfico de drogas cresceu com a Lei 11.343, de 2006, quando os objetivos e as 

expectativas eram de redução, ao menos em relação ao microtráfico. A mudança legislativa 

não só não foi suficiente para estancar o crescimento das prisões dos pequenos traficantes –

ou das situações limítrofes entre o comércio e o uso- como ainda o impulsionou fortemente. 

A pesquisa empírica que aqui se apresenta deixou clara a aguda proporção do microtráfico 

entre os processos julgados na Justiça Estadual, bem ainda a hesitação dos juízes na 

aplicação da forma privilegiada do tráfico e dos padrões de aplicação de pena menos 

gravosos que se consolidaram no STF. Em resumo, os juízes aplicaram, objetivamente, o 

acréscimo de pena-mínima de 3 para 5 anos, mas, no momento de avaliar subjetivamente o 

merecimento do privilégio, que reduziria a pena dos primários que não fazem parte de 

organizações criminosas em até 2/3, impuseram toda a forma de obstáculos. 

  A situação não chega a ser propriamente uma novidade. Em 1996, alterou-se o artigo 

366, do Código de Processo Penal (Lei 9.271/96), para exigir prova do contraditório efetivo 

(citação pessoal do réu ou nomeação particular de defensor), para a viabilidade do processo, 

sem o que, ele seria suspenso. Muitas prisões em flagrante passaram a ser mantidas pelos 

juízes até a citação pessoal, sob o pretexto de diminuir o risco de revelia e assim evitar a 

suspensão processual. Ou seja, a exigência de uma maior amplitude de defesa pode ter 

provocado o efeito colateral da redução da presunção da inocência, por mais contraditório 

que pareça. E mesmo na recente alteração das medidas cautelares (Lei 12.403/11), que se 

supunha capaz de reduzir drasticamente o volume de prisões provisórias, ao fim e ao cabo, 

ressuscitou entre os juízes a exigência da fiança e difundiu a tornozeleira eletrônica, que 

acabaram tornando-se condições que impuseram mais restrições à liberdade provisória do 

que propriamente à prisão preventiva. 

 Se é certo que a alteração legislativa não tem o condão de se reproduzir 

necessariamente na ponta da operação, ou seja, na aplicação pelos juízes, o trabalho assinala 
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ainda que nem mesmo a construção de paradigmas do próprio Supremo Tribunal Federal 

consegue esse resultado. As sentenças mostram de forma contundente a resistência de 

difusão das jurisprudências que, de certa forma, amenizavam o rigor punitivo da legislação 

anti-drogas. Em níveis diferenciados regionalmente, é certo, mas importa ressaltar que o 

maior Estado da Federação, por onde transitam um volume equivalente a mais de um terço 

dos processos (e dos presos), a fixação de regime diverso do fechado, como assinalou o STF, 

é praticamente inexistente.  

  Por este motivo, não são vãs as advertências de Roger Matthews, cético quanto aos 

verdadeiros efeitos da penologia neoliberal, pela necessidade do estudo dividido entre 

estruturas e agências, bem ainda a constatação de Maximo Sozzo, de que mesmo os regimes, 

como denomina, pós-neoliberais da América do Sul (Brasil, Venezuela, Equador, Uruguai 

e Bolívia) também encarnaram suas viradas punitivas, indicando que as referências políticas 

e econômicas não são suficientes para compreender os movimentos penais –por isso, 

portanto, é preciso mergulhar no estudo dos agentes do sistema.  

 Nosso trabalho se empenhou na tentativa de compreensão do fator juiz; mas não há 

dúvida de que outros estudos seriam relevantes para a compreensão mais ampla dos 

processos de encarceramento, como, por exemplo, o fator polícia. Entre nós, dado o altíssimo 

volume da violência policial, teríamos de compreender que o encarceramento é a segunda 

etapa da repressão, destinada aqueles que sobreviveram ao primeiro e contundente embate. 

 Enfim, a diversidade dos desenvolvimentos históricos e as condições materiais 

distintas, portanto, impedem o acolhimento generalizado dos modelos que pensaram o 

grande encarceramento, sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra; de outra parte, a 

exclusividade das alterações políticas não explica, necessariamente, as operações que 

produzirão, no cotidiano forense, as mudanças na gerência do sistema penal. Apesar disso, 

os modelos que estudaram a formação de um encarceramento em massa trouxeram 

importantes subsídios que nos ajudam a compreender tais movimentos e é por esse motivo 

que iniciamos nosso trabalho com a apresentação destas teses. Cabe, neste momento, 

todavia, analisar em conjunto sua contribuição.   
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2.  

 

 

 O modelo de Wacquant, por exemplo, desvela um importante veio de comunicação 

entre o neoliberalismo e o Estado policial que, à primeira vista, poderiam parecer 

contraditórios. Como justificar o agigantamento dos órgãos repressivos dentro de uma 

filosofia de redução do Estado? De um lado, Wacquant revisita o campo burocrático de 

Bourdieu, para justificar as disputas intestinas que se movem no corpo do próprio Estado, 

até concluir que a repressão é um elemento indissociável do neoliberalismo, sobretudo como 

mecanismo de substituição dos incentivos sociais do welfare state. De outro, uma análise 

orçamentária aponta que os gastos previdenciários foram efetivamente substituídos pelas 

despesas penitenciárias. O direito penal assume, portanto, a nova gestão da pobreza.  

  As peças se encaixavam tão bem, que pareceu irreal que a solução pudesse ser tão 

simples –e ao mesmo tempo, tão universal. E, de fato, não foi. O estratosférico crescimento 

prisional norte-americano, que chegou a ultrapassar dois milhões de presos, não se fez 

repetir, imediatamente e nem nas mesmas dimensões, em outros cantos.    

Mas o fato é que não se pôde compreender as estruturas do sistema penal e do Estado 

democrático como um todo, sem mensurar o impacto que neles refletiu este moderno e 

poderoso rearranjo do capitalismo. As garras do neoliberalismo estão muito além da redução 

dos compromissos estatais ou a incorporação do modelo empresarial pautado na eficiência, 

dirigido à máquina pública. O neoliberalismo não pode ser visto, exclusivamente, como um 

atributo de redução ou desaparecimento do Estado –e nesse ponto, o estudo de Wacquant 

trouxe importantes subsídios que vem sendo desenvolvidos.  

É o caso, por exemplo, dos estudos mais recentes de Dardot e Laval, enfocando a 

estrutura neoliberal não reduzida a seu caráter econômico (mas tampouco, traduzida no 

sociológico de Wacquant). O resgate que propõem é de Foucault e o conceito de 

governamentalidade: mais ainda do que uma ideologia ou política econômica, o 

neoliberalismo é uma racionalidade que estrutura e organiza a ação de governantes e 

governados. Em resumo, uma lógica de empresa na qual mergulham não apenas o Estado e 

seus braços, como as próprias subjetividades dos indivíduos, reduzindo drasticamente o 

espaço da cidadania. 
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Garapon, a seu turno, buscou explicitar o impacto desta nova governamentalidade no 

Judiciário, também inserido nas dinâmicas da eficiência, com aumento das transações, como 

o plea bargain e a remuneração de testemunhas, e o que chamou de tratamento de casos 

penais em tempo real.  

Entre nós, Rubens Casara vem desenvolvendo as consequências da nova 

racionalidade de um Estado Pós-Democrático, o que se põe abertamente a serviço do 

mercado, da geração de lucro e dos interesses dos detentores do poder econômico, fincando, 

sobretudo, no esgarçamento dos limites que o liberalismo do século XVIII havia construído. 

A democracia não desaparece, mas perde seu conteúdo.  

A ideia de encarceramento como forma de lidar com o disfuncional -ou o contingente 

que deixa de ser aproveitado pelo novo desenho dos mercados de trabalho, um dos 

fundamentos do estudo de Wacquant, permanece, portanto, íntegro, e não pode ser 

descartado entre as causas que vitaminam o encarceramento. Mas, de fato, não se afasta 

também a desfuncionalidade de um sistema prisional gigante, que tem provocado 

especialmente nos Estados Unidos movimentos mais recentes de contenção, seja pelo 

Executivo (em proposições de atenuação da fiscalização ou julgamento dos casos de tráfico 

de drogas), seja pelo Judiciário (com a famosa decisão que envolveu o caso Brown x Plata, 

em 2011, com a consequente determinação da redução do encarceramento no Estado da 

Califórnia).  

Esses eflúvios mais modernos de limitação, é bom que se diga, não chegaram ainda 

às nossas praias, fazendo com que o Brasil se mantenha não apenas como um dos líderes da 

população prisional em números absolutos, como ainda entre aqueles países em que o 

crescimento prisional, inclusive a taxa relativa de encarceramento, permanece fortemente 

em alta. Nada indica que isso possa se alterar em futuro próximo. 

A descrição histórica mais precisa da transição para o neoliberalismo, todavia, 

encontramos no trabalho do grupo de Birmingham, Stuart Hall à frente. O desgaste que as 

crises do capitalismo promoveram no final dos trinta anos gloriosos, em que se acumularam 

recessão, crise energética, queda dos salários, greves de serviços essenciais, enfim, 

paulatinamente convergiram para uma mescla de livre mercado e estado policial que, à 

primeira vista atribuíram ao thatcherismo (como a combinação entre uma nova disciplina de 

mercado e a recuperação dos valores tradicionais do toryismo), mas que, como se pôde ver, 

apresentou-se com certa universalidade após. A explicação é pertinente, no que respeita ao 
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retorno de valores morais e anticomunistas no bojo de uma situação de menor segurança: a 

recessão econômica abria espaço para o retorno do conservadorismo mais agressivo: um 

libelo pelo patriotismo, pela família, e contra a permissividade da sociedade.  

De certa forma pode nos servir de guia para um momento em que a transição aqui se 

avoluma. Não à toa, propostas que congelam os gastos sociais, desmontam a legislação 

trabalhista e aumentam o foco da repressão, correm em paralelo entre nós, como braços de 

um mesmo projeto. Para Hall, ademais, o fortalecimento dos espaços de coerção tem como 

finalidade reconstruir a hegemonia esgarçada, razão pela qual confere enorme relevância aos 

expedientes do pânico moral, cuja importância para a compreensão do fator juiz também 

entendemos imprescindível. 

Entre as combinações diversas do neoliberalismo e o neoconservadorismo (hoje já 

pode falar no neoliberalismo e o fundamentalismo, forjando regimes liberais-autoritários), 

existe um importante ponto de contato epistêmico, que é a recuperação da responsabilidade 

individual. Uma contraposição à ideia de responsabilidade da sociedade, como bem frisado 

no trecho do discurso de Reagan que reproduzimos no corpo do trabalho: É mais do que 

evidente que a essência do nosso problema de criminalidade foi provocada por uma filosofia social 

que concebia o homem, primordialmente, como uma criatura de seu ambiente material.  

A valorização da responsabilidade individual tanto é uma decorrência da perda da 

ideia do Estado paternalista e cuidador (que projeta o esvaziamento da função de 

ressocialização da pena) como o impulsionador do direito penal do inimigo (projetando a 

pena a seus limites máximos, para contornar uma suposta ineficácia do sistema). 

Garland e Young, a seu turno, enfatizaram, em seus modelos, a importância da 

mudança cultural, provocada pelo fim do fordismo e suas consequências (alteração de postos 

de trabalho, de residência, de laços familiares), como elemento essencial para a configuração 

do modernismo tardio (Garland), ou excludente (Young). Olhando de baixo para cima, 

ambos enfocam o crescimento da criminalidade como um dos fatores determinantes para os 

padrões de encarceramento. Para Garland, o medo e a insegurança vitaminaram a derrota do 

debate político; as críticas à esquerda às insuficiências da ressocialização acabaram por 

convergir com uma proposta ainda mais conservadora, que sepultou, de vez, o 

previdenciarismo penal. Para Young, serviu de alerta para distinguir a posição realista, a de 

levar o crime a sério, sobretudo, porque ele seria cometido preferencialmente intra-classes, 

de modo que as vítimas não teriam perfil muito diverso de seus autores. O erro da direita, 
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para Young, é desprezar as mudanças econômicas como causa do crescimento da 

criminalidade; o da esquerda é desprezar o crescimento da criminalidade para o 

encarceramento.   

Garland é essencial para compreender a dinâmica da cultura do controle que se 

forma, pela adesão das pessoas ao anseio de segurança (que, portanto, não se exerce apenas 

como uma imposição, de cima para baixo), como o desgaste do conhecimento técnico que é 

superado pelo senso comum e o difundido midiaticamente. O esvaziamento do valor do 

especialista é um ponto relevante, não apenas para compreender o populismo na formatação 

de políticas públicas (menos ciência e mais propaganda) como ferramenta para explicar a 

própria atuação dos juízes. A corrosão pelo senso comum é um importante condimento do 

pânico moral, pela difusão de crenças generalizadas, muitas vezes, em completa 

desconformidade com a realidade dos fatos, inclusive no meio dos agentes de controle –

principalmente entre eles, em certos casos, como diagnosticaram Ana Regina Noto et al, em 

sua pesquisa sobre drogas na mídia: A ênfase emocional estampada nos artigos jornalísticos 

é outro fato que merece atenção, principalmente por ter sido observada com maior 

frequência nos textos de especialistas que lidam com a questão no seu cotidiano. 

Na transformação cultural de que relatam Garland e Young, no acréscimo das 

inseguranças, no entanto, não se está contabilizando o tanto que a profusão dos pânicos 

morais pode ter contribuído. Ou, na gramsciana linguagem adotada por Hall e parceiros, para 

compreender que a extensão da insegurança (a angústia da modernidade tardia, no dizer de 

Garland) pode ser também uma consequência dos esforços de reparo da hegemonia rompida. 

Por fim, a crítica do realismo de esquerda se impõe no sentido de que a negação do 

crime e de suas consequências podem, de fato, enfraquecer o discurso crítico para a disputa 

de políticas públicas na área da segurança e, com isso, abrir extenso caminho para o 

predomínio das visões administrativas e gerenciais. Mas, é de observar que, a contrario 

sensu, a história demonstra que as concessões ao pragmatismo têm levado à adesão a 

políticas mais severas, seletivas e punitivistas. O exemplo do governo Clinton, nos Estados 

Unidos, e mesmo, como observou Sozzo, os pós-neoliberais na América do Sul, indicam 

que o populismo penal virou moeda de uso corrente, tanto à esquerda quanto à direita, 

esvaziando o sentido de limitação do poder de punir como tarefa primordial do direito e 

processo penal. Pelos resultados das últimas eleições por aqui, não se acredita, ademais, que 

os setores mais críticos pudessem chegar a discursos pragmáticos que aplacassem, de alguma 
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forma, a sanha punitivista. Há um certo conluio entre a crítica à ciência e assim à 

intelectualidade e o desenvolvimento eleitoral de um nacionalismo fundamentalista, apegado 

à recuperação de valores morais ou religiosos e a uma suposta recuperação da autoridade. O 

momento é talvez o mais difícil para a contenção do apego populista.  

Já os estudos de Simon e Alexander tem, em comum, o detalhamento dos 

mecanismos de reprodução do punitivismo e, de certa maneira, compreendem uma transição 

com o estudo das agências. Nos dois casos, observa-se a preocupação com a expansão do 

Ministério Público como o poder proeminente, o que controla sem ser controlado e se divide, 

como uma instituição peculiar, entre a advocacia coletiva da sociedade (na judicialização 

das expectativas que o Estado abandonou) e a absorção do papel criminal do vingador social.  

Este talvez o ponto central que mais auxilia a compreensão do encarceramento 

brasileiro que, recentemente, tem incrementado seus mecanismos de negociação (como a 

transação, colaboração premiada e acordos de leniência) e está em claro movimento de 

transição para este hiper-empoderamento do Ministério Público. Simon constata que este 

crescimento sucedeu, e de certa forma sufocou, um momento anterior de amplo prestígio do 

Judiciário norte-americano, haurido, em especial, no desmantelamento da legislação 

segregacionista. Tal como a luta contra a pobreza foi substituída pela luta contra o crime, o 

Judiciário dos direitos civis foi substituído pelo pujante e repressivo Ministério Público.  

Os riscos dessa importação estão cada vez mais palpáveis quando se vê que da 

popularidade amealhada na Operação Lava Jato se pretendeu, sem maiores discussões, a 

construção de uma espécie de Código de Processo formatado exclusivamente aos olhos da 

acusação (as chamadas 10 Medidas contra a Corrupção), no qual o pilar de sustentação 

filosófico é a compreensão de que os fins justificam os meios e que a lei não deve se tornar 

um obstáculo para a apuração criminal. Ao esvaziar o sentido da lei, como por exemplo, 

tornando mais complexa a declaração de nulidades, esvazia-se ao mesmo tempo a função do 

juiz, de quem também se pretendeu amputar competências cautelares e a quem se postulava 

impor a regra da preclusão. A continuação da importação desse projeto se foca, agora, nas 

propostas de incorporação do plea bargain ao processo brasileiro –a despeito das inúmeras 

e contundentes críticas de sua aplicação no sistema norte-americano. Conhecer, portanto, os 

efeitos da sobrevalorização do Ministério Público e da justiça negociada no exterior, tende 

a ser uma tarefa primordial entre nós, se não a explicar os movimentos do passado, a 

antecipar os desvarios do futuro.    
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Metodologicamente, observa-se, o modelo de Simon se centra na recuperação da 

noção foucaultiana de governamentalidade e, tal qual tivemos a condição de explicar, 

preocupa-se mais com a formatação institucional do governo, sustentado pela preocupação 

com o crime, com a vítima como epicentro, do que propriamente com as causas que levaram 

a esta situação; o neoliberalismo, portanto, não é um protagonista neste estudo. 

Michelle Alexander, por fim, apresenta o estudo mais próximo de um 

compartilhamento entre a visão de estrutura e a dos agentes, na construção conjunta do 

encarceramento em massa, sob a ótica da segregação racial. Se é certo que de seu ponto de 

partida, a lei e a ordem nascem exclusivamente como instrumentos para debelar a luta pelos 

direitos civis, e retomar a segregação nos tempos de neutralidade racial, de outra parte 

compreende que os agentes, no caso um Ministério Público que se empodera e um Judiciário 

que se omite, são compreendidos como instrumentos essenciais. Imprescindíveis à aplicação 

do sistema de gaiola a que se refere: as barras que limitam, apenas em conjunto, a mobilidade 

do pássaro ali custodiado. Não basta que haja uma legislação indiretamente segregacionista 

ou uma polícia fortemente racista; o sistema só funciona na medida em que promotores e 

juízes também nele estejam inseridos.  

Para os efeitos do encarceramento brasileiro, portanto, o modelo ilumina, sobretudo, 

a centralidade e a seletividade da guerra às drogas como forma de definir o perfil 

populacional. Tais fatos também decorrem de nossas estatísticas que relacionam crime de 

drogas e crescimento do encarceramento. A formatação do perfil prisional é, de certa forma, 

também captada por nossa pesquisa empírica: a seletividade demonstrada nos processos 

pesquisados é consequência direta da opção preferencial pelo pobre, evidenciado, sobretudo, 

pela desproporcional atuação policial na repressão a partir da vigilância da rua. O aumento 

das penas e um maior engajamento policial na guerra às drogas também vem tornando o 

encarceramento brasileiro paulatinamente mais feminino –mantendo e aprofundando, 

todavia, a sobrerepresentatividade negra nos cárceres.  

Portanto, ainda que os modelos apresentados sejam insuficientes por si só para 

compreender causas e consequências do encarceramento brasileiro, apresentam  importantes 

subsídios para nortear a nossa pesquisa.  
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3. 

 

 

O segundo aporte teórico do trabalho adveio da necessidade de compreender as 

decisões que estavam sendo colhidas na pesquisa empírica. É, por assim dizer, um aporte 

teórico apto a funcionar como chave de leitura, apreendido a partir do próprio objeto.  

Como pudemos descrever no conjunto dos resultados da pesquisa quantitativa, duas 

disparidades despertavam atenção: a-) o caráter relativamente frágil das imputações e as 

consequências desproporcionalmente severas; b-) a gravidade com que os juízes lidavam 

com as acusações de tráfico e a precariedade do instrumental probatório. 

Há muita incerteza na caracterização do tráfico de drogas, seja pela imprecisa 

distinção fornecida pela lei entre os delitos de posse para uso e porte para mercancia, e a 

ausência de critérios razoáveis delineados pela jurisprudência, bem ainda um conjunto 

notadamente frágil de elementos de prova, quase que exclusivamente em duas ou três 

testemunhas, com rápidos e breves relatos, e praticamente só de agente policiais. Não se tem 

um volume considerável de investigações mais profundas, tampouco subsídios  consistentes 

a partir de provas técnicas. Ainda assim, a conotação do tipo e a envergadura dele por ter 

sido alocado como infração equiparada a crimes hediondos, incrementa fortemente a 

resposta penal. Tal como uma areia movediça, é um terreno pouco claro e preciso, mas com 

a projeção de uma força incontrolável apta a tragar quem por ele é colhido. 

O que a pesquisa empírica nos mostra, em termos quantitativos, é, em primeiro lugar, 

o perfil dos processos de tráfico de drogas que os juízes estaduais julgam –ou seja, um retrato 

do padrão de julgamentos criminais no pa 

 Os réus, em sua expressiva maioria (não menos de 2/3), são hipossuficientes; ou 

necessitam do Estado para suas defesas (seja com Defensor Público, seja com defensor 

dativo), ou têm profissões de baixa remuneração reconhecida e trazem consigo, ou tem 

apreendido em suas residências, valores diminutos em dinheiro. Em grande medida, os 

processos derivam de prisões em flagrante, vigilância de rua ou a partir de breves 

informações anônimas. A investigação policial é diminuta; um trabalho mais profundo com 

prévio mandado de busca e apreensão, interceptações telefônicas ou quebras de sigilo, raras 

exceções. Em sua grande maioria os réus são primários (quase 80%), a taxa de denúncia por 
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associação é baixa (e a condenação ainda menor) e mesmo a coautoria é minguada: média 

de 1,52 réus por processo com mais de 70% dos processos com apenas um réu. Um em cada 

oito prisões tem apreensões de balança de precisão; em menos de 10% dos casos ocorre 

apreensão de arma de fogo. 

 Não é pouco, pois de certa forma, contradiz a expressividade do crime com que os 

juízes tratam o tráfico de drogas. Embora seja tido como a porta de entrada da macro-

criminalidade, o delito responsável pela articulação dos outros crimes, enfim repositório da 

grande violência urbana, como se expõem nas fundamentações transcritas, os processos em 

si repousam em apreensões de quantias relativamente modestas de droga (medianas 

respectivamente de 66,1g de maconha, 30,66g de cocaína e 13,36g de crack), com 56% a 

75% de apreensão das pequenas porções. Mesmo nas grandes apreensões -a pesquisa 

seleciona as vinte incidências acima de 10kg de droga (2,5%)- o panorama de investigação 

não é muito superior: pouca apreensão de dinheiro, pouca co-autoria e a maioria de réus 

primários, responsáveis pelas tarefas mais comezinhas, como a guarda ou o transporte da 

droga. 

 A despeito desse panorama aparentemente atenuado das infrações, o trato judicial 

não espelha essa fragilidade. A prisão em flagrante é comumente convertida em preventiva 

(acima de 90%); a prisão provisória durante o processo é uma regra –a liberdade provisória, 

exceção. E a prisão cautelar muitas vezes se converte em uma pena em si mesmo –nos vários 

casos em que ao final do processo não existe determinação de cumprimento de pena no 

interior do sistema prisional. Todas as medidas de sanção são expressivas: as penas-base no 

mínimo são em apenas 52% (para quase 80% de primários), há toda uma forma de driblar a 

pena mínima (aplicando processos em andamento não como maus antecedentes, vedados por 

súmula do STJ, mas como indicativos de desvios de personalidade; aumentando-a pelo 

volume, ainda que sem critérios, ou pela natureza da droga, com uma perspectiva de senso 

comum); a forma privilegiada é subutilizada (44% de aplicação e só 20% de aplicação no 

fator máximo, ou seja 2/3), o que prejudica enormemente a possibilidade de substituição da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em face da dimensão da pena (ademais 

da negativa de aplicação das restritivas com base em argumentos de juridicidade 

questionáveis, em muitos casos). Os regimes iniciais de cumprimento de pena são 

desproporcionalmente fixados em mais graves do que a dimensão da reprimenda e atributos 

subjetivos dos réus permitem. Ao final, tem-se que as penas médias estão quase três vezes 

acima do mínimo que a lei autoriza.   
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E aí, o que se apura é que pouca diferença faz a situação concreta para a maioria das 

sentenças. O que significa dizer que se tratar de réu de primário, cometer o crime só, sem 

coautores ou não responder por nenhum outro crime não é relevante. Ser flagrado na posse 

de um volume relativamente pequeno da droga ou estar desarmado, tampouco. Tratar-se de 

um microtráfico não é propriamente uma situação abonadora, às vezes se dá até o reverso. 

Muitos acréscimos de pena são justificados, inclusive, pela condição pessoal do autor, 

viciado e hipossuficiente, que certamente circunstâncias que provavelmente o levarão a 

cometer outros crimes para alimentar seu vício.  

Enfim, o tráfico de drogas é algo tão perigoso socialmente, tão fundante da 

criminalidade organizada, tão nocivo às famílias, ao trabalho, à sociedade, ao mundo, e o 

traficante um ser tão pessoalmente desprezível, de personalidade desvirtuada e praticante e 

estimulador dos atos que mais constrangem à sociedade –que o aprisionamento cautelar e 

definitivo se apresentam absolutamente indispensáveis. Como se fora esta uma providência 

urgente, necessária e de salvaguarda do tecido social. 

Fomos buscar, então, no conceito de pânico moral elementos para compreender essa 

leitura: o alarde, a desproporção, o perigo iminente que ameaça a sociedade, a estereotipação 

do inimigo público (folk devil), a necessidade imperiosa de providências que possam minorar 

os efeitos maléficos, o enrijecimento das agências de controle e, ainda assim, a amplificação 

do desvio.  

As considerações dos juízes, fundadas em crenças generalizadas sobre a ação e 

dimensão do uso e comércio de drogas ilícitas se acomodam à forma como se justifica o 

apenamento, a prisão, a recusa em aplicar minorantes, como o redutor ou a restritiva de 

direitos, diante da gravidade do tráfico e da nocividade do traficante –que faz superar, 

inclusive, as situações concretas de menor hostilidade que se apresentam frequentemente no 

cotidiano. 

 Para a compreensão do pânico moral, resgatou-se, em primeiro lugar, a concepção 

que se tornou referência com a consolidação no trabalho do Stanley Cohen, Folk Devils and 

Moral Panics, que retrata sua pesquisa da forma como a mídia e agentes de controle lidaram 

com as rixas juvenis dos anos 1960 no litoral britânico, envolvendo os grupos Mod e 

Rockers. Cohen traduz a forma como a desproporção e o alarde acabam por amplificar o 

desvio, por intermédio do etiquetamento de seus atores, ao invés de combatê-lo. E como, por 

intermédio dos exageros e das generalizações, que impactam a cobertura da mídia, mas 
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também as condutas dos diversos agentes do controle, respostas desproporcionais foram 

instituídas.  

  Cohen desvela uma espécie de microfísica do pânico moral, desenhada a partir de 

uma hipótese de desastre e os mecanismos empregados para sensibilizar e responder às 

supostas ameaças à sociedade; da atuação dos empresários morais, que captura de Becker, à 

criação dos folk devils; da noção de escalada incessante dos perigos às inovações trazidas 

pelo controle social, como forma de contê-lo. E, por fim, como aquilo que dominou 

incessantemente o cenário de repente se dissolve sem vestígios. 

 Mais do que descrever a dinâmica do pânico moral, os norte-americanos Goode e 

Ben-Yehuda, formularam requisitos para reconhecê-los: a preocupação, o consenso, a 

hostilidade, a desproporção e a volatilidade (o atributo, enfim, mais relativizado, 

considerando a sucessão de pânicos que envolvem a mesma natureza, como nos casos das 

drogas ilícitas). Goode e Ben-Yehuda propuseram, ainda, uma classificação de origem, 

sugerindo, enfim, que os pânicos morais são produzidos de baixo para cima (grassroots),  

pelas camadas médias da sociedade (grupos de interesse) ou pela ação das elites (elite 

engeneering). 

 É com Hall e o grupo de Birmignham, todavia, que a perspectiva ideológica do 

pânico moral se desvela. Não como uma teoria da conspiração, que insira a mídia na 

malévola posição de instrumento da elite, mas como mecanismo de reprodução que se 

encontra na própria estrutura do jornalismo -que diante da necessidade de produção com 

urgência e confiabilidade, lastreia-se, sobretudo, na visão do poder instituído. Por intermédio 

do pânico moral do mugging, assaltos de rua com violência, no começo da década de 1970, 

em Londres, os autores mostram os desvios das próprias estatísticas, o viés racial que pautou 

as ações da polícia e a legitimação de um esforço coercitivo que viria, sobretudo, para soldar 

as fissuras sociais que a crise do capitalismo expunha. Mas é sobretudo com a noção de 

espiral de significação, por intermédio dos mecanismos de convergência e transposição dos 

limites, que Hall ilustra o crescendo do pânico moral: das rixas juvenis, às questões sexuais, 

aos crimes ligados às drogas e à segurança pública como um todo. A perpetuação do pânico, 

tal como vista singularmente por Cohen, nas respostas institucionais que sobravam como 

vestígios eventualmente; por Goode e Ben-Yehuda, como a sucessividade ou a longevidade 

dos pânicos ganha um novo perfil com Hall como uma consequência dos interesses que se 

moldam na construção de um modelo policial de Estado. 
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 Na profusão de pânicos morais, a mídia tem um papel essencial, seja como 

estimuladora do alarde, seja como difusora das mensagens –de um lado, portanto, pauta as 

perguntas, de outro, simplifica as respostas. No âmbito das drogas, as imagens se centram 

entre os dois polos, saúde e segurança, sempre rodeados de estereótipos e exageros. 

Pesquisas na área de saúde apontam como as reportagens que envolvem drogas mensuram 

de forma desproporcional o consumo (elevando o de crack e ignorando o das anfetaminas, 

por exemplo); supervalorizam a violência envolvida e prestigiam as soluções de custódia 

(desprezando a realidade dos centros de apoio).  

  Sensacionalista na criação dos perigos, fundante nas imagens dos inimigos públicos, 

a mídia oferece contribuição decisiva para fixar no imaginário do cidadão-espectador o 

desastre dos dois paradigmas, dependente e criminoso. A saúde, com a deterioração em praça 

pública dos usuários das Cracolândias (o exemplo intimidatório do futuro breve de cada 

consumidor, dentro da fantasia de que qualquer utilização da droga já o prende a esses 

efeitos) e na segurança (com a imagética das ações policiais junto aos morros cariocas, em 

uma suposta “disputa de território”, portanto, de segurança nacional, travestida da logomarca 

da pacificação). 

 Pesquisas que analisaram o jornalismo serviram de ferramentas para que pudéssemos 

consolidar a casuística do pânico moral que, afinal, é um conceito com forte trânsito nas 

áreas ligadas à comunicação. Destaca-se aqui a extensa cobertura das extorsões mediante 

sequestro que culminaram com a resposta legislativa da criação da Lei dos Crimes 

Hediondos e suas posteriores atualizações (após a repercussão dos casos Daniela Perez e das 

pílulas de farinha). Como diagnosticou Hall, tivemos a transposição de limites; o hediondo 

se tornou a nova racionalidade do sistema penal.  

 Os mecanismos que Cohen ilustra são claramente reconhecíveis nos elementos da 

pesquisa: o clima de desastre que é pronunciado a cada decisão; a ruína da sociedade, o 

flagelo do mundo, o risco à humanidade e, sobretudo, o caráter de generalização que impede 

que o juiz analise as circunstâncias subjetivas do caso em tela, seja para a aplicação do 

redutor, do regime diverso do fechado ou da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos.  

  O que está em julgamento em cada caso não é a propriamente a personalidade 

distorcida do réu –mas do réu de tráfico de drogas; não é ganância deste agente, mas dos 

réus desse tipo de uma forma geral; as perspectivas de ressocialização não são balizadas de 
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acordo com antecedentes do réu, mas de uma figura socialmente construída, o traficante –a 

representação do folk devil cujo convívio social deve ser evitado a qualquer custo. Inovações 

legais, supressões de direito, privilégio da exceção. Quando a situação se alarma, os 

mecanismos coercitivos, como previa Hall, não apenas são impostos, como inclusive 

reclamados. O alarde da mídia, a pressão da opinião pública incrementa a responsabilidade 

a que o juiz assume. 

 

 

4. 

 

 

Foi também um conceito trabalhado por Stanley Cohen, porém em sentido 

diametralmente oposto, que serviu de chave de leitura para os resultados que advinham da 

segunda discrepância, os estados de negação. 

 States of Denial é o estudo da híbrida situação que envolve a circunstância de que, 

em sofrimentos e atrocidades que nos circundam, as pessoas reagem como se não soubessem 

aquilo que sabem. Ou então a informação é registrada -não há tentativa de negar os fatos- 

mas sua implicação é simplesmente ignorada.  

  Cohen distinguiu as três formas principais de negação: a-) negação literal: o fato não 

aconteceu; b-) negação interpretativa (não se nega o fato em si, mas dá a ele um sentido 

diferente); c-) negação implicatória: não se nega o fato, nem dá a ele um sentido diferente, 

mas nega a responsabilidade por ele, a implicação de que o fato possa lhe ser de alguma 

forma atribuído. 

 Cohen formatou também os mais comuns instrumentos da negação, como a 

naturalização, a culpabilização da vítima, a condenação dos condenadores e registrou um 

mecanismo muito peculiar que se amolda à conivência das instituições: a folie a deux, uma 

espécie de negação compartilhada entre parceiros, quando a proximidade institucional 

vitamina a aparência de uma situação similar a de membros de uma família que sabem quais 

problemas evitar. Cai como uma luva para o diagnóstico que Orlando Zaccone faz da 
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violência policial e a omissão do sistema de justiça: não é um erro de procedimento, é uma 

política de Estado. 

A segunda disparidade de que falávamos sobre a pesquisa se revela com a distância 

entre a propalada magnitude do fato em análise (tráfico de drogas como flagelo da 

humanidade) e, ao mesmo tempo, a precariedade do arcabouço probatório, praticamente 

restrito aos relatos dos policiais –quando não, em complementação, o próprio 

aproveitamento dos elementos produzidos no inquérito policial, antes do estabelecimento do 

contraditório. Algo de altíssima relevância relegado a um dos julgamentos mais simples –e 

praticamente todo ele de responsabilidade dos mesmos policiais que efetuaram as prisões, a 

depeito dos péssimos índices nacionais acerca da violência estatal. 

Dados trazidos por Susanne Karsted indicam que o Brasil é o país em que mais cresce 

a prática de atrocidades (violência praticada pelos agentes públicos contra a população civil) 

na América Latina e no período de 2000 a 2014 só fica atrás da Colômbia, imersa em um 

conflito interno e armado de grandes proporções, recentemente objeto de um complexo pacto 

de pacificação. Dados sobre violência policial, como homicídio de civis e tortura policial 

permanecem inquietantes para a comunidade internacional de direitos humanos –mas a 

possibilidade de abuso policial na prisão em flagrante remanesce como uma hipótese exótica, 

quase que desconhecida de modo que não há qualquer incômodo judicial em praticamente 

terceirizar a prova em mãos dos agentes policiais.  

Há uma nítida desproporção da forma como são encarados os depoimentos de 

policiais e testemunhas de defesa; os agentes estão cobertos por uma extensiva e equivocada 

interpretação do atributo administrativo da fé pública, e a rejeição prematura das versões 

defensivas praticamente torna a instrução um jogo de resultado certo. Não bastasse a prova 

a considerar seja praticamente toda ela proveniente das forças policiais, tudo o que a 

contraria é considerado isolado (independentemente do número de testemunhas que abonem 

a versão).  

Nas insuficiências da instrução judicial são resgatados para compor o quadro 

probatório, os elementos produzidos no inquérito policial.  Os testemunhos na delegacia de 

polícia servem na ausência de repetição, na complementação dos depoimentos mal prestados 

em juízo, e, até mesmo em substituição à prova judicial, sempre que existe a suspeita de 

alguma espécie de favorecimento ao réu –ou seja, quando a oitiva judicial simplesmente não 

confirma os relatos produzidos na delegacia de polícia. Sem contar que ainda há quem leve 
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em consideração o silêncio na lavratura do auto de prisão como indícios de culpa, 

considerando uma atitude idealizada em que o inocente não se cala. 

Essa adesão absoluta e exclusiva à prova policial não poderia se dar sem que o juiz , 

de alguma forma, incorporasse o estado de negação, abstraindo a ausência de defesa, a 

fragilidade da memória, e todo o manancial de desconfianças que cercam o exercício da 

repressão, e, enfim, abdicasse de alguma espécie de dúvida para abrigar-se quase sem 

ressalvas, às palavras dos policiais ou as provas nelas ancoradas -a informação de uma 

denúncia anônima, seu relato de uma campana, a apreensão da droga que ele mesmo dá conta 

e até uma confissão informal da qual apenas o agente teve ciência.  

Praticamente nenhum tipo de controle é exercido sobre essa atividade policial. Não 

se exige mandado de busca e apreensão para invasões domiciliares, sob o argumento 

tautológico de que se a droga foi achada posteriormente, é porque uma situação de flagrância 

anterior permitia o ingresso, ainda que dela não existissem indícios contemporâneios. A cada 

seis ingressos em residência, apenas um contou com prévia expedição de mandado de busca 

e apreensão. De toda a forma, em relação a 84% dos outros casos, em nenhum deles houve 

decretação de nulidade da prova.  

Não se põe em questão os depoimentos policiais –as contradições a que se aferram 

os juízes estão, sobretudo, nas testemunhas de defesa e no réu, contrastada sua versão em 

juízo em relação às declarações de inquérito. As pequenas discrepâncias, quando das 

testemunhas policiais, são desculpadas pelo excesso de trabalho e volume de diligências. 

Os relatos de violência policial são, em sua maioria, ignorados, quando não 

contestados e negados pelo próprio juízo, carimbados como mecanismos escusos para tentar 

eximir-se de responsabilidade. Praticamente nenhuma diligência é empreendida para 

confirmação. E, até nos casos em que existem laudos de exame corporal demonstrando 

lesões nos réus, o máximo que se faz, e isso com muita parcimônia, é encaminhar cópias 

para posterior avaliações correcionais, sem prejuízo da validade da prova desta forma 

colhida –uma espécie de negação implicatória. 

 Os estados de negação são, assim, perceptíveis na pesquisa. De um lado, os réus se 

presumem mentirosos, porque suas versões podem ajudá-los, porque não suportam sanções 

pela falsidade, porque não têm interesse na verdade ou porque tudo não passa de estratégias 

de isenção de responsabilidade. Mas de outro, o policial, cuja avaliação formal dispensa 
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conhecimento mais profundo, afinal os homens da lei foram recrutados para fazer o bem, 

desconhecem os acusados (ou quando conhecem, tem motivos para vigiá-los), guardam uma 

moral inabalável e a legitimidade do ato administrativo sob suas mãos, sem, portanto, 

nenhum motivo palpável para mentir.  

 O cotejo dessa disparidade praticamente dispensa a realização da instrução. Os 

policiais são críveis, quando coerentes, são tolerados quando contraditórios, são auxiliados 

quando desmemoriados; enfim, em muitos casos, não resta mais do que o mero aval policial 

para desencadear a persecução e fixar bases para a condenação. Enfim, a confiança plena 

nos agentes, a despeito das inúmeras notícias acerca de índices elevados de corrupção e 

violência policiais, inabaláveis às presunções de legitimidade e fé pública, indicam a 

condição de conhecer e não-conhecer que se encontra no cerne da estrutura conceitual de 

Cohen. 

 Em resumo, só a negação permite a condenação quase absoluta com base em 

elementos probatórios tão frágeis; só a adesão irrestrita ao pânico moral permite concluir 

pela necessidade de tantas penas e prisões a crimes e réus de gravidade muito questionáveis. 

 

 

5. 

 

 

Há duas importantes conexões que as chaves de leitura nos proporcionam. 

Se de um lado infrações desproporcionais provocam alarde e emergência social, tal 

qual a descrição que faz Stanley Cohen para conceituar os pânicos morais, de outro lado 

existe a escassez, o silêncio, quando não o encobrimento, quando se trata de atrocidades e 

sofrimentos que passam a nossa volta. Isto significa dizer que o alarme que põe em 

movimento empreendedores morais, grande mídia e agentes de controle para produzir o 

pânico moral (por exemplo, quanto ao uso abusivo ou a comercialização de drogas ilícitas) 

não será repetido quando as violências forem praticadas pelos próprios agentes.  

Os agentes do controle hiperdimensionam as narrativas de crimes ou de um conjunto 

de crimes, agigantando artificialmente os grandes riscos à sociedade aí envolvidos, enquando 
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a mídia promove o overreacting; de outro lado, o estado de negação expressa o undereacting 

acerca de atrocidades que são desprezadas mesmo sendo fortemente conhecidas. Enfim: um 

olhar severo sobre riscos à sociedade por desvios; um olhar incauto acerca dos perigos da 

repressão sobre estes mesmos atos. 

Na dinâmica da pesquisa empírica, o que se pode apurar é que ao mesmo tempo em 

que a realidade é trazida para dentro dos processos para indicar a gravidade do tráfico, as 

famílias que se dissolvem, a capacidade laborativa que se perde, a formação de facções 

criminosas e a extrema violência das disputas entre grupos, pintando o quadro de corrosão 

social e perda da autoridade, tudo a sugerir uma intervenção ríspida, drástica e tenaz dos 

órgãos da repressão, a realidade é afastada dos autos quando em questão a violência policial, 

o retrato contínuo de abusos e corrupções, índices de homicídio policial e de permanência 

da tortura. Trata-se o crime além dos autos, com tudo aquilo que se vê se ouve da mídia; 

trata-se o agente policial, apenas com as formalidades de seu cargo e a importância 

administrativa de suas funções. O testemunho do policial que efetua a prisão jamais é 

suspeito; ao revés, é o único confiável. 

Enquanto o traficante, o folk devil, é pintado com cores fortes, ameaçadoras, 

implacáveis (o que justifica o volume alto de penas, prisões e afastamento de benefícios 

legais), o policial é considerado de forma abstrata, como um servidor público, dotado de 

especial eficácia probatória, acima de qualquer suspeita, salvo apenas se demonstrados 

concretamente e com prova robustas, motivos para a sua desconfiança –mas as provas que 

colidem com seus relatos, todavia, jamais serão robustas, porque sempre caracterizadas 

como em contrariedade com as provas que se respeitam.  

Quando se trata de ouvir a defesa, aponta-se que os réus frequentemente negam a 

verdade, que os amigos próximos só os auxiliam, que as testemunhas civis, de uma forma 

geral, têm medo de prejudica-lo e que, enfim, todo o esforço de produção de sua prova é 

destinado a eximir sua responsabilidade, e, por isso mesmo, sempre suspeita. O que vem da 

defesa, quase sempre, é tido como contrário ao conjunto probatório –como se dele nem 

mesmo fizesse parte. Do outro lado, a presunção de veracidade, de idoneidade, de confiança 

que decorre do cargo, jamais é rompida, pois alegações de parcialidade, relatos de violência, 

são meros mecanismos retóricos, destituídos de eficácia probatória (ao mesmo tempo em 

que praticamente nenhuma diligência é empreendida para certificar-se de tais fatos). A 

situação é tal que o próprio Conselho Nacional de Justiça editou protocolo para indicar aos 
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juízes das audiências de custódia quais perguntas e como fazê-las para obter resultados mais 

próximos da realidade acerca da violência policial, que a determinação das custódias 

pretendeu debelar. As sentenças analisadas, todavia, são anteriores à resolução que 

estabeleceu a realização das audiências, de modo que seu resultado não ingressa na pesquisa.  

Não há paralelo possível entre o exagero do pânico moral e o silêncio da negação 

salvo que representem faces antagônicas de uma mesma moeda. O alarde do pânico depende 

em grande medida, do silêncio da negação das atrocidades –e é o que a pesquisa empírica 

nos aponta. Por isso, devem se afastar as noções de neutralidade do pânico moral. Como 

propuseram Goode e Ben-Yehuda, que, aliás, enfatizam a origem preferencialmene popular 

ou dos estratos médios do pânico moral, desprezando o pânico que vem de cima; e o próprio 

questionamento de Cohen na busca da concretização de supostos pânicos bons. Neste 

particular, entendemos que é irrecusável a compreensão do timbre ideológico conferido ao 

pânico moral pelo trabalho de Stuart Hall et al, no esforço de aumentar o espaço da coerção 

consentida, contribuindo na formatação de um Estado da lei e da ordem, indispensável para 

o rearranjo capitalista. 

 

 

6. 

 

 

A combinação do pânico moral e dos estados de negação deixa, ainda, pistas para 

compreender os processos causais do modelo do nosso próprio encarceramento em massa. 

Como expunha Denis Salas, a construção dos pânicos morais é a matriz própria do 

populismo penal. E tal como evidenciado por Garland, e demais estudiosos da virada 

punitiva, um dos eixos centrais desta mudança é exatamente a recuperação da vítima, como 

causa e medida para as punições, inclusive como forma de resgate de um anseio coletivo de 

segurança. Salas traduz esse movimento como a transição entre o direito de punir e a vontade 

de punir. 

A exacerbação do papel da vítima serve, em primeiro lugar, para estimular o medo; 

a mídia converte a situação concreta de uma na situação provável de outras. Para estes 
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efeitos, um dos pontos centrais dos pânicos morais é a ideia de generalização, ou seja, de 

que o crime sofrido pode ser replicado contra todos. Exemplo claro quando o estudo de 

Corália Almeida Leite (Memória, mídia e pensamento criminológico) se refere à 

reportagem de uma revista semana indicando possíveis alvos de sequestro, até chegar no 

“azarado”: aquele sujeito que se equilibra para pagar as contas no fim do mês, só se lembra 

que acontece sequestros quando assiste ao noticiário da TV, imagina que nunca irá passar 

por essa experiência nem pode contratar um guarda-costas, porque mal consegue honrar 

os salários da cozinheira. Todos estão autorizados a se sentirem vítimas em potencial. 

Para o caso do tráfico de drogas, que é um crime sem vítima definida, a generalização 

é procedida de forma a identificar o crime como um elemento da correia da criminalidade 

organizada (e, portanto, inerente, a todos os outros delitos); identificar a ligação entre o 

viciado de poucos recursos e a prática de crimes contra o patrimônio (em relação aos quais 

todos podem ser vítimas) e, por fim, indicar a degradação da família e a desestruturação 

social como um reflexo direto deste comércio. A ligação entre os perigos foi traduzida por 

Stuart Hall como convergência, necessária para ampliar o espectro do pânico, na 

denominada espiral de significação –como ligar protestos estudantis com o perigo dos 

hooligans ou, conforme pudemos ver no estudo inglês de Julie Baldwin, uma exótica 

conexão entre participantes de raves e franco atiradores em colégio. 

De outra parte, o populismo também se alimenta da depreciação da deferência, na 

resistência à autoridade, na frustração e no reconhecimento de que, nos órgãos oficiais, existe 

um protecionismo em relação aos criminosos paralelamente a um desrespeito ao cidadão de 

bem, o que provoca, progressivamente, um desgaste da confiança e ao longo do tempo, um 

esvaziamento da representação política. Não à toa, o prestígio conferido aos órgãos de 

acusação pari passu em que se deprecia a atividade de representação: a luta contra a 

corrupção aproveita a criminalização da política para a supervalorização do representante 

das vítimas, no imaginário popular, ora o Ministério Público, ora o juiz condenador que 

satisfaça o ressentimento popular. 

 O quadro expansionista está bem evidente entre nós, que também fomos alcançados 

em cheio pela onda punitiva. Alguns reflexos evidentes, como o intenso volume de 

legislação penal pós-redemocratização, ainda maior do que no período entre 1940 (último 

Código Penal) e 1985, em que convivemos sob dois regimes ditatoriais. A segurança pública 

se tornou ponto central do debate político-eleitoral e, inclusive por causa disso, destinatária 
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preferencial de gastos orçamentários. Isso tudo mais, em especial a partir do final da década 

de 1980: entre 1990 e 2014, um crescimento superior a 500% do número de presos. Parte 

considerável das expressões da virada punitiva aqui também se apresentaram, com a 

contaminação de senso comum e espetacularização próprios de uma influência crescente da 

mídia neste campo, crescente militarização da atividade policial e um endurecimento penal 

legislativo, completamente disforme à Constituição recém promulgada.  

A ampliação da esfera punitiva pela correia de transmissão do populismo penal, no 

entanto, não pode ser responsabilizada entre nós pelo fim do previdenciarismo penal, ou 

mais especificamente, pelo declínio dos ideais de reabilitação. A ressocialização, quando 

muito, habita o cotidiano forense como um pretexto reverso para vedar promoções de 

regime, quando ainda dependentes de laudo criminológico. O abandono social dos 

condenados, dentro das instituições prisionais enquanto cumprem suas penas, e depois, 

alijados pela sociedade com a forte estigmatização, é mais fácil de ser compreendida como 

características históricas do que propriamente uma importação de modelos estrangeiros. 

Tampouco se pode sentenciar que a onda punitiva entre nós seja uma consequência 

das políticas neoliberais e do desmantelamento dos mecanismos de proteção social –eis que 

o maior crescimento no encarceramento coincidiu, em certa medida, com os governos de 

centro-esquerda, simultaneamente à implementação de instrumentos de transferência de 

renda. 

Tampouco pode justificar o turning point da discricionariedade judicial, como se 

apontou nos estudos ligados a realidade do common law. As transformações processuais do 

direito norte-americano e inglês restringiram enormemente a discrionariedade judicial, com 

instrumentos como o minimun mandatory sentences e as guidelines, o que provocou 

alargamento das penas, forte contribuinte do encarceramento em massa. O mesmo fato não 

pode ser apontado por aqui, salvo a proibição da progressão em crimes hediondos e 

equiparados (ao final, refutada por inconstitucional).  

Ao revés, no âmbito dos crimes ligados às drogas, como se pôde constatar, os espaços 

interpretativos sempre se fizeram, majoritariamente, em direção ao encarceramento, mesmo 

à revelia da lei e da própria jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Aqui 

desnecessária a edição de leis facilitando busca e apreensões (como as no knocks warrant 

norte-americanas), porque a necessidade de autorização judicial vem afastada, desde logo, 

pelos próprios juízes. 
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 De outro lado, razão tinha Loic Wacquant ao prever que em uma sociedade 

caracterizada por disparidades sociais vertiginosas, pelo uso rotineiro da violência policial e 

pelo recorte de classe e discriminação racial impregnadas no sistema criminal, certas 

medidas seriam seguramente maximizadas, como se tornou local comum a caracterização 

de um genocídio da juventude negra, em especial nas periferias das grandes cidades. 

 O fator que interfere nessa acomodação particular da onda punitiva é o legado 

autoritário, a contribuição nativa. A marca distintiva do país; o que mantém resistente, 

inclusive, a magistratura, ao controle e fiscalização da polícia, inerente à função própria de 

garantidor de direitos, atividade que pretere em relação à manutenção da ordem. 

  Da exploração colonial à legislação absolutista, na longeva escravidão que 

ultrapassou a independência e manteve marcas perenes aos períodos ditatoriais mesmo após 

a proclamação da República, da contenção armada de revoltas populares às conciliações 

oligárquicas que evitaram rupturas. A marca do autoritarismo está presente na história 

brasileira, ainda que a natureza de seu espólio seja objeto de discussão entre historiadores. 

Uma vertente liberal-conservadora a concentrava no Estado, opressivo e ineficiente, e seu 

peso sobre a sociedade civil; outra, sobretudo, na escravidão, cujas marcas de dominação 

foram sendo permanentemente atualizadas. Como apontou Florestan Fernandes, de nenhuma 

modernidade a burguesia nacional: Por suas raízes históricas, econômicas e políticas, ela 

prendeu o presente ao passado como se fosse uma cadeia de ferro.  

Em um breve compêndio das ideias autoritárias e sua repercussão no sistema penal, 

Gloeckner ressalta elementos que, de uma forma ou de outra, sempre estiveram presentes 

em nossa formação, como o catastrofismo (a ideia da crise permanente), o cientificismo (o 

apelo à tecnocracia), o elitismo (governo por uma minoria esclarecida), o nacionalismo (na 

forma de repúdio a ideias estrangeiras) e o antiliberalismo político (ainda que convivente 

com as várias expressões do liberalismo econômico).  

De outra parte, a acomodação entre uma forma democrático-republicana e uma 

prática social autoritária é combustível para duas características marcantes da história 

política, sem as quais é racionalmente impossível compreender os movimentos do sistema 

penal, aí incluído o grande encarceramento: a convivência entre sistemas e a informalidade 

que dela diretamente decorre. A convivência entre o liberalismo iluminista da Constituição 

de 1824 e a escravidão não foi um fato isolado. A legislação penal severa que tem brotado 

de forma compulsiva desde a promulgação da Constituição cidadã, em 1988, é uma marca 
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suficientemente contraditória, como é o crescimento da violência de Estado no período pós-

redemocratização. De outro lado, a informalidade é parte indissociável dos mecanismos de 

repressão, seja pelo direito penal subterrâneo, praticado a olhos vistos, seja pela própria co-

gestão das instituições prisionais pelos reclusos.   

A convivência nos fez sair da ditadura com uma multiplicidade de leis liberalizantes, 

mas, ao final, sufocadas pela draconiana Lei dos Crimes Hediondos: a forma como o legado 

autoritário se agiganta na dinâmica da convivência é certamente um elemento que deve ser 

apreciado para compreender causas e efeitos do grande encarceramento. A informalidade, a 

seu turno, depende fundamentalente das omissões relegadas a promotores e juízes –e por 

isso trafega com tanta tranquilidade. 

Gloeckner situa em duas principais categorias estruturantes as heranças legadas ao 

sistema penal: os poderes instrutórios do juiz e o princípio da livre apreciação das provas 

que, como vimos, serão decisivos para a montagem de um processo essencialmente 

inquisitorial. Processo inquisitorial que, como ensina Jacinto Coutinho, interessa e sempre 

interessou aos regimes de força, às ditaduras, aos senhores do poder. 

 É o legado autoritário que se vislumbra na incorporação dos estados de negação, tais 

como descritos por Cohen. A adesão judicial aos relatos da polícia, a omissão em relação às 

violências, o estilhaçamento da presunção de inocência, o desprestígio do contraditório, 

enfim, nada disso é proveniente de um avanço do populismo penal. São características que, 

a bem da verdade, marcaram a nossa história como a mescla da legislação liberal e da prática 

autoritária, da ausência de pena de morte e da profusão de mortes sem pena; no âmbito 

processual, o prestígio da prisão provisória sobre a presunção de inocência. Para usar uma 

conhecida classificação ideal dos processos, efetuada por Herbert Packer: o devido processo 

legal inscrito nas leis; um modelo de controle do crime praticado efetivamente.  

 As chaves de leitura, portanto, nos permitem depreender por intermédio dessa 

correlação entre estrutura e agência, algumas considerações mais concretas acerca do 

encarceramento brasileiro: a junção de um populismo penal que se espraiou mundo afora 

(como revigoramento da estrutura capitalista) e nosso legado autoritário (marca da 

escravidão, permanências sobre rupturas, e uma conservação da ordem em uma perspectiva 

elitista).  
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 Enfim, a hipótese de que tratamos é justamente uma combinação entre a influência 

externa e as matrizes autoritárias que nos formam. No Brasil, a virada punitiva encontra o 

legado autoritário: temos a mesma onda punitiva, mas ao mesmo tempo diferente. A mesma, 

porque o crime também contamina a governamentalidade, também se impõe pelos critérios 

de eficiência e se lustra no espetáculo, também é tributário do populismo; porém diferente, 

pois não rompe com o processo como garantia (que nunca deixou de ser uma quimera), não 

inviabiliza a ressocialização (que sempre foi o eufemismo para o castigo carcerário) e não 

tolhe de todo a discricionariedade judicial destinada a elevar penas ou regimes –os juízes 

fazem isso mesmo quando não são compelidos. De outro lado, a dinâmica prisional mais 

estimula do que previne a própria criminalidade. 

  Com o que regressamos, após a pesquisa empírica do microcosmo, às considerações 

então lançadas em relação às macro-análises. Considerando que os espaços políticos 

parecem hoje ocupados pela junção de um populismo nacionalista e uma recuperação 

popular do autoritarismo, ou seja, populismo e legado autoritário praticamente fundidos, não 

seria surpresa se o encarceramento atual se transforme em um futuro próximo em objeto 

nostálgico de desejo. 

 

 

7. 

  

 

 A pesquisa empírica trouxe outros resultados que demandam algumas considerações, 

em especial a questão da regionalização das decisões, que nela ficou patente. Grosso modo, 

nos Estado de maior porte (assim considerados pelo movimento no CNJ), SP, MG, RS e PR, 

os juízes usam como referências mais as decisões de seus próprios tribunais do que as 

decisões dos tribunais superiores, aí incluído o Supremo Tribunal Federal. Essa escolha de 

decisão bairrista, que de certa forma molda bolhas de convergência, não é gratuita. Na 

maioria destes Estados, as decisões são, de certa forma, mais rigorosas, justamente a partir 

das distâncias dos paradigmas do STF. Isso significa dizer que haverá penas em regime 

fechado em maior proporção e substituição por penas restritivas em menor proporção. 
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 Assim, em que pese exista uma enorme convergência no resultado das decisões, 

praticamente em 80% dos processos, o desate é a sentença condenatória em tráfico de drogas; 

na aplicação das penas existe uma enorme discrepância judicial. Maior ou menor adesão (ou 

dito de outra forma, em grau mais ou menos elevado de resistência) às decisões do STF que 

a-) considerou inconstitucional a proibição de substituição de penas privativas de liberdade 

pelas restritivas de direito (excluída a vedação do ordenamento jurídico por resolução do 

Senado); b-) considerou inconstitucional a obrigatoriedade do início da pena de condenação 

de tráfico de drogas em regime fechado. 

O Estado de São Paulo, neste ponto, é um destaque entre os extremos. De um lado, 

nenhum dos índices de gravidade são elevados. O Estado lidera o índice de apreensões de 

dinheiro de baixo valor (96,62% abaixo de um salário mínimo); apresenta média de 1,31 

réus por processo (o menor índice de coautoria entre os Estados pesquisados); 7,02% de 

investigações (o segundo menos investigativo); 4,91% de armas apreendidas (o menor índice 

entre os oito Estados), 8,07% de apreensão de balança de apreensões (também o nível mais 

baixo). São Paulo lidera, ainda, o maior índice de pequenas apreensões de crack (81,52% de 

apreensões inferiores a 50g) e é o segundo Estado em que nos processos mais se apreende 

quantias pequenas de maconha (66,67% de apreensões inferiores a 100g).  

Por outro lado, é o líder em condenações (85,52% para uma média de 78,40%) e 

também o Estado que menos absolve (8,85% para uma média de 15,33%). É o Estado com 

penas em regime fechado em maior proporção, de longe (89,66%, de uma média de 67,93%) 

e o que menos aplica as penas restritivas (5,64%, de uma média de 15,98%), sendo que 34% 

das rejeições de aplicação não se fazem por impeditivos legais –como por exemplo a 

reincidência ou a dimensão das penas, e sim com base em apreciações subjetivas de 

juridicidade questionável (em uma média geral que é inferior a 16%). 

Não há propriamente uma proporção entre acusação, gravidade, condenação e pena. 

Não se pode afirmar que os crimes paulistas sejam mais graves; mas pode-se confirmar que 

suas penas são significativamente mais expressivas –com encarceramento mais duradouro 

em face, principalmente, do regime inicial de cumprimento e da enorme hesitação com a 

aplicação de sanções restritivas.  

  A regionalização que se constata com a pesquisa desmente, de certa forma, todos os 

esforços legislativos de nacionalização da jurisdição, que compreenderam: a-) a competência 

privativa da União para legislar sobre normas penais e processuais; b-) a criação do Superior 



475 
 

Tribunal de Justiça para a uniformização da interpretação da lei federal; c-) os mecanismos 

de verticalização instalados com a reforma do Judiciário, cumprindo a vocação de um caráter 

essencialmente nacional (entre eles, a própria criação do CNJ, a as súmulas vinculantes etc).  

  A punição é extremamente regionalizada, e especial pelo descompasso das 

interpretações estaduais dos tribunais superiores (do qual o TJSP parece ser o ponto 

culminante, embora não o único). Na regionalização à brasileira, São Paulo é, por assim 

dizer, uma espécie de Texas –condenados por tráfico de drogas tem uma chance muito maior 

de iniciarem o cumprimento de pena no interior do sistema carcerário do que a maior parte 

dos outros Estados.  

 Entre os riscos da regionalização se encontram, por exemplo, uma enorme 

diversidade de forma de cumprimento das penas, não sendo as jurisprudências consolidadas 

nos tribunais acessíveis a todos os réus. O quadro, todavia, só tende a se aguçar com a decisão 

do STF de permitir, em contradição com o expresso texto constitucional, o início da 

execução da pena já com a decisão em segundo grau, com o quê se prestigia em demasia 

decisões estaduais muitas vezes contrárias à jurisprudência superior. Indiretamente, com 

esse perfil desconstitucional, o STF apenas alimenta as possibilidades de diversidade 

regional e aprofunda o desvio entre os réus. Considerando que os tribunais de grande porte 

são as mais refratárias às jurisprudências do STF, isto tende a significar mais uma 

contribuição para o encarceramento.  

 Pela pesquisa de confirmação, em altíssimo grau de concordância, sabe-se que esta 

distância dos paradigmas do STF não é exclusiva dos juízes paulistas do primeiro grau; ao 

reverso, as sentenças proferidas pelos juízes são em grande parte mantidas pelo TJSP, em 

índices que superam a 80% -da mesma forma, como as sentenças dos juízes baianos pelo 

respectivo tribunal (que também utilizamos como amostra para essa pesquisa de 

confirmação).  

O que se verifica aqui não é propriamente uma divergência praticada no exercício da 

independência judicial –mas apenas a submissão a um tribunal em que estão os juízes 

vinculados. Uma hipótese dessa constatação pode estar no raciocínio de Richard Posner, ao 

afirmar que o juiz segue precedente da Corte para a qual suas decisões serão apeladas mesmo 

quando o precedente não é vinculante (por não provir de uma corte superior), pode estar 

tão profundamente tecido na lei que descumpri-lo é impensável. Zimbardo, por sua vez, 

estudando como atrocidades são praticadas por pessoas comuns, invocou situação que pode 
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ajudar a iluminar a questão: o acatamento de expectativas não-verbalizadas –a submissão 

implícita como forma de manter-se no grupo, dentro do inner ring. Até porque, como 

costuma mencionar Zaffaroni, o diferente é quase sempre objeto de estranhamento, inclusive 

e, principalmente, dentro do Judiciário.  

É difícil, no entanto, apenas com os dados apurados, encontrar com exatidão, as 

circunstâncias que determinam esse desnível punitivo. A distância dos paradigmas do STF 

foi o único dado efetivamente colhido na pesquisa, que corrobora o intervalo. De fato, quanto 

menos relevância se dá aos paradigmas do STF, preterindo-os por seus próprios, maiores 

tendem a ser as sanções aplicadas nos Estados.   

 São Paulo pode nos trazer algumas indicações. Distâncias históricas, frutos de 

embates políticos, marcaram as administrações de Estado e União, pelo menos desde a 

década de 1930, com a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e, em seguida, o 

engajamento dos paulistas no movimento constitucionalista. Para Jessé Souza, inclusive, a 

necessidade de criar um pensamento que representasse a elite paulista, um think tank liberal 

conservador é que moveu o Estado pela instalação ainda na própria década de trinta da 

Universidade de São Paulo660. No campo educacional, por exemplo, até hoje permanece a 

distância, observando-se a longeva resistência na aplicação de critérios nacionais para o 

ingresso nas instituições, nos casos das cotas raciais e do Exame Nacional do Ensino Médio.  

  Ao descrever os arranjos político-administrativos que que teriam marcado o 

relacionamento entre as instituições do sistema de justiça de São Paulo e o poder executivo, 

Luciana Zaffalon chama a atenção para a íntima proximidade do Tribunal de Justiça com a 

Polícia Militar, no estudo representada por uma série de comendas e homenagens entregues 

pelas PMs aos presidentes da Corte. E, de outro lado, os mecanismos pelos quais, na gestão 

político-administrativo do Tribunal de Justiça, cargos chave que influenciam os padrões de 

encarceramento, eram constantemente mantidos fora do sistema legal de promoção, por 

antiguidade e merecimento, como nos casos do Departamento de Inquéritos e das Execuções 

Criminais, portas de entrada e saída do sistema661.  

 O trabalho de José de Jesus Filho e Francisco César Pinto da Fonseca aponta uma 

curiosa contradição, na analise de taxas de encarceramento comparativa entre os Estados 

brasileiros: os Estados que mantem níveis de encarceramento maiores tem menores taxas de 

                                                           
660 A elite do atraso, p. 131. 
661 A política da Justiça, p. 344/362. 
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aprisionamento provisório –circunstância que pudemos atestar também na linha dos 

processos pesquisados. Grosso modo, a ideia é que quanto mais estruturados os órgãos do 

sistema de justiça, mais diminuem-se os atrasos -que impulsionam prisões provisórias mais 

longevas. Contraditoriamente, todavia, aumentam as taxas de encarceramento. Não à toa, os 

tribunais de justiça considerados de grande porte pelo CNJ (TJSP, TJMG, TJPR, TJRS) são 

aqueles nos quais encontramos maiores proporções das penas fixadas em regime fechado.  

Enfim, a pujança na estruturação da Justiça tem significado maior encarceramento e 

não maior liberdade. O que, aliás, de certa forma fora anotada por Gorete Marques, em 

pesquisa que buscou apurar a construção da verdade nos processos de tráfico: a prisão, além 

de ser um dispositivo de controle de populações (Foucault) torna-se um índice de produção 

no campo político da segurança pública. 

 

 

8. 

 

 

O veio qualitativo da pesquisa nos permite destacar outras questões relevantes que 

auxiliam a compreensão dos bens que estão em jogo, nos processos de tráfico de drogas. 

 Chama a atenção, por exemplo, um absoluto desprestígio à questão sanitária. 

Primeiro, do ponto de vista probatório, são raros os casos em que o juiz determina ou defere 

a realização de exame de dependência químico-toxicológica. Em várias situações, o juiz 

baseia seu indeferimento em uma superficial análise que ele próprio tenha feito do réu 

durante o interrogatório, sobrepondo-se às alegações de dependência, aos relatos de 

pretéritas internações ou mesmo de comportamentos compatíveis com a situação, relatados 

por testemunhas. Até a afirmação do réu de que é dependente chega a justificar, a contrario 

senso, sua plena capacidade de discernimento.  

  Não obstante, em algumas destas situações, a existência de um vício acaba sendo 

imputada ao réu como circunstância a sopesar, por exemplo, na escolha do regime de pena, 

na vedação da substituição por restritivas ou no status libertatis. A lógica empregada é a de 

que, imerso no vício (a despeito de não ser formalmente considerado dependente), 



478 
 

permanecerá praticando crimes para sustentá-lo. Não perpassa a lógica, a circunstância de 

que, se é o vício que o remete ao crime, dificilmente largará o crime sem tratamento –

considerando ademais a larga oferta de droga nas instituições prisionais.  

Mas o desprezo pela prova da dependência é, em verdade, resultado de puro 

pragmatismo, considerando que os juízes, de uma maneira geral, não entendem possível a 

translação de efeitos da dependência para o crime de tráfico de drogas. O argumento é o de 

que é plenamente possível cumular-se as duas situações, a de traficante e a de viciado, sem 

nenhum tipo de atenuação. E, de certa forma, tal análise acaba por ter um lastro nos próprios 

laudos, pois os experts em regra apontam que o réu não é dependente para os fins do tráfico 

de drogas.  

  Diversamente, contudo, da via crucis que o réu precisa empreender para tentar provar 

sua dependência de modo a evitar ou minorar os efeitos da condenação, no âmbito cível ela 

é largamente aceita, sem muitas exigências. Uma mera declaração de médico acerca da 

dependência é o que basta, em regra, para justificar a decretação da internação compulsória. 

A dependência química, portanto, só é relevante e significativa se tiver como consequência 

alguma forma de custódia. A questão, por óbvio, transborda a saúde e ingressa 

explicitamente no terreno da ordem pública.  

 Entre as fissuras mais comprometedoras da presunção de inocência, que se revela 

seja no exagero da prisão provisória ou no aproveitamento praticamente sem ressalvas dos 

elementos de inquérito, está uma insistente transferência do ônus da prova para a defesa.  

  A partir da prova da apreensão da droga, que também é derivada da palavra dos 

policiais, todo o resto é exigido do réu como contra-prova. É a ele, no fundo que cabe 

demonstrar que a posse da droga se destina exclusivamente a seu uso pessoal. A ele cabe 

provar a capacidade financeira de adquiri-lo, a origem lícita do dinheiro apreendido (por 

menor que ele seja), e, em suma, a prova negativa de que não pretende comercializar a droga. 

Considerando que a quantidade de droga permanece plurívoca, na ausência de um critério 

legal ou mesmo jurisprudencial, a presunção da mercancia se sobrepõe quase que 

absolutamente. Não à toa, tirante as referências à aceitação dos testemunhos policiais como 

prova, o segundo tema mais pesquisado na jurisprudência pelos juízes, é justamente a 

suficiência da apreensão, ou seja, sem a necessidade de maiores elementos probatórios.  
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  Se o réu imputa a posse a terceiros, é seu mister demonstrar o álibi, sob pena de ter 

contra si provada a circunstância –e pouco importa, nesse contexto, que sua prova seja a 

admissão do adolescente em juízo. Prevalecerá sua versão policial e a versão dos policiais. 

A ausência de comprovação documental de atividade lícita pode inclusive levar à conclusão 

de uma dedicação às atividades criminosas e, portanto, vedar-lhe o acesso à figura 

privilegiada.  

  Enfim, não faltam decisões em que a dúvida acerca da destinação da droga se resolva 

contra o réu, na pressuposição de que para a configuração do tipo penal basta o porte ou 

guarda da substância –desde que não exaustivamente provada a situação do uso pessoal. A 

transferência de consequências da dúvida é, talvez, entre tantos, o abuso mais contundente 

da presunção de inocência. 

 Por fim, parte do trânsito livre que o pânico moral tem entre as decisões judiciais 

deve-se a um agudo predomínio do senso comum, principalmente no que respeita às drogas, 

uso, natureza, riscos etc. A pesquisa buscou identificar as doutrinas vinculadas ao assunto, 

considerando as consequências produzidas: a ideia de que uma droga é mais perigosa do que 

a outra impactando na gradação das penas; o volume das drogas apreendidas e sua vinculação 

com eventual propósito de consumo; a especial natureza do crack refletindo na negativa de 

privilégio, na ausência de substituições por penas restritivas e, ainda, impacto considerável 

na fundamentação das prisões cautelares, em especial aquela decretada na sentença. 

 Todavia, a despeito de tamanha relevância dos aspectos técnicos, e dos efeitos que 

concretamente produzem, há uma precariedade de consulta a bibliografias científicas. 

Apenas em 11 das 800 sentenças foram feitas referências a obras técnicas que, de alguma 

forma, avaliem tais questões. E mesmo estas poucas referências variaram de pesquisas 

acadêmicas a manuais de medicina legal, sítios de informação geral, como o Wikipédia e 

Brasil-Escola, matérias jornalísticas e páginas de campanhas proibicionistas. Não há 

propriamente razoável contribuição de pesquisa científicas para decisões que interferem 

decisivamente na formação dos encarceramentos. O senso comum norteia decisões que 

avaliam a destruição cerebral do usuário, a dependência imediata, do caráter epidêmico da 

droga etc. A bem da verdade, no que respeita a colação da doutrina jurídica, também existe 

uma forte preponderância nas referências dos manuais, repositórios de jurisprudência, e 

obras de autores com grande trânsito nos cursos preparatórios. 
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 A criminologia, enquanto disciplina, é outra que passa à distância das preocupações 

da preparação de magistrados. Há uma nítida despreocupação com o sentido de seletividade 

da ação penal, uma confusão de conceitos entre o usuário e o dependente, e, sobretudo, uma 

confiança desmesurada na capacidade dissuasória do direito penal: muitas prisões são 

decretadas para que o réu deixe de ter contato com a droga ou na esperança de que a 

comunidade, sem o seu passador possa de alguma forma amealhar espaços de maior 

tranquilidade.   

  Atônito, o juiz até reconhece que o volume de prisões não tem feito diminuir o 

ingresso de processos: Observa-se, ainda, o grande número de casos de tráfico em 

andamento na justiça paulista, que continua a receber considerável número de novos casos, 

indicando que não há redução nesse tipo de infração. Mas, ainda assim, ao final, rende-se à 

solução de decretar uma vez mais a prisão do acusado de tráfico. 

  

 

9. 

 

 

A pesquisa lança luz também sobre alguns mitos da atuação dos juízes, que impõe a 

este momento ressaltar. O primeiro e mais elementar deles é a falsa ideia de leniência. Não 

se pode mais conjugar o antigo chavão sem a referida atualiszação: a polícia prende e os 

juízes também. E em larga medida. 

  Se de um lado a constatação pode aquilatar a importância do fator juiz para a 

formatação do grande encarceramento e ser então visto como crítica, um comportamento a 

ser conhecido para ser transformado; de outro, sem dúvida, permite aos juízes que assumam 

os papéis de heróis vingadores. Há um significativo reclamo na magistratura no que concerne 

a uma consideração de sua pouca importância no combate à criminalidade, ou de que, pelo 

menos, de baixa sensibilidade da mídia em relação a isto. Os dados que aqui se apresentam 

permitem que arroguem com mais ênfase tais façanhas. 

 Podemos dizer, ainda, que outros mitos vêm se tornando cada vez menos aceitáveis: 
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a-) cada cabeça, a mesma sentença: os dados colhidos sugerem um certo rompimento com 

a ideia de imponderabilidade da decisão judicial. O que o conjunto de sentenças mostra é 

um padrão claro, seja no expressivo resultado das condenações, justamente onde poderia 

existir maior divergência fática, seja nos argumentos com os quais o desequilíbrio das 

versões acusação x defesa é construído, como um jogo de resultado esperado. Mesmo em 

relação às penas, em que se vislumbra uma informal regionalização jurisprudencial, pode-se 

falar em bolhas locais de convergência, mais do que propriamente uma diversidade de 

avaliações; 

b-) nem ativista nem legalista: a controvertida disputa epistêmica não encontra nas decisões 

representações significativas de seus arquétipos.  Raríssimos são os espaços de ativismo -é 

mais fácil encontrar decisões que ignoram paradigmas de tribunais superiores que aplicaram 

diretamente princípios constitucionais, pois estes, quando usados, pervertem o próprio 

sentido de limitação ao poder. Ao mesmo tempo, lastro quase nenhum no formalismo, como 

o estilhaçamento da presunção de inocência e o pouco cuidado com o trato da legalidade da 

prova, além da predominância do senso comum sobre o arcabouço doutrinário. Enfim, 

elementos que estão a indicar também que o espaço de “ordem” é muito mais presente do 

que propriamente o da lei –com o quê o respeito ao que emana da atividade policial quase 

se transforma em acatamento. 

c-) a busca da verdade é uma contrafação da realidade: o predomínio do senso comum 

não afasta apenas o direito (na medida em que presume relações causais inexistentes), mas 

também se insere em avaliações que se apodera vulgarmente de questões científicas (como 

a gravidade da droga ou a forma de seu consumo) e algumas proposições de política-criminal 

muito pouco verificáveis, como o efeito dissuasório da pena, tratado como regra inabalável 

e que justifica a escolha e aplicação das medidas cautelares e das sanções criminais. Mas o 

instinto de realidade tem o limite da própria ideologia que preserva a ordem: o policial é 

sempre a mesma figura formal e abstrata, impoluta e diligente, cumpridora de suas funções 

protetivas, salvo prova robusta em contrário. Uma ficção jurídica para combater perigos 

supostamente reais. 

d-) a autoridade expressa a submissão: a independência judicial não atua em prol da 

garantia de direitos fundamentais -em regra, a autonomia do juiz é utilizada para negar a 

proteção de direitos concedida pelos tribunais superiores; o respeito à jurisprudência local –

dos tribunais que manejam promoções, remoções e designações- mais do que o que merecem 
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as decisões pacificadas do STF, indica que ao mesmo tempo em que se procura impor pela 

ordem, o magistrado a ela se submete sem muitas aparas. 

 Uniformidade de decisão, que evoca consenso e disciplina; manutenção de ordem, 

que remete à autoridade e a submissão. Segundo J. A. Griffith, valores que não são 

propriamente distantes da realidade política do Judiciário. Como se vê de todos os fluxos da 

visão do interesse público, demonstrada em atitudes judiciais, afirma Griffith, como ternura 

para a propriedade privada e antipatia dos sindicatos, forte adesão à manutenção da ordem, 

o desgosto para opiniões minoritárias662, “os juízes não são fortes defensores naturais da 

liberdade. Os juízes estão preocupados em preservar e proteger a ordem existente”.663 

e-) dissidência é uma exceção que consagra a regra: Pela pesquisa complementar que se 

fez com as decisões absolutórias, apurou-se que elas representam: a-) o resultado de uma 

falha na colheita da prova, como o laudo pericial negativo ou a ausência de qualquer 

testemunha de acusação, ou sua absoluta falta de memória, a despeito de todas as 

oportunidades que lhe foram dadas; b) o reconhecimento tardio do excesso de denúncia, 

especialmente em relação aos casos de vários réus, amigos e familiares, em que a prova 

desde o início firmou-se contra apenas um deles, mas houve o processamento, e quase 

sempre com prisão, de todos. A maior amplitude de réus nas sentenças de absolvição é a 

única variável justificada; c-) por fim, uma cota pouco significativa de decisões a que 

denominamos de contracultura, em que o prestígio da presunção de inocência se faz com 

maior intensidade. Longe de comprovar orgulhosamente o pluralismo, as instituições mais 

segregam do que estimulam a diversidade de pensamentos, na linha do que comenta Posner: 

o processo de preconfirmação e o desafio de confirmação que os candidatos devem tomar 

parte se somam para expelir os juízes que nadam contra a maré664. 

 

10. 

 

 Compreender o tamanho da responsabilidade judicial pelo grande encarceramento 

não é uma operação necessariamente negativa. É um convite para discutir os próprios 

                                                           
662 The politics of Judiciary, p. 336 
663 Idem, p. 342. 
664 Op.cit., p. 374. 
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poderes do juiz, em um momento em que está tão em voga a crítica acerca da construção de 

uma ditadura do Judiciário. A conclusão que é possível extrair das decisões pesquisadas é 

justamente no sentido contrário. 

Como apontou Cohen, o fortalecimento da repressão acaba sendo a marca mais aguda 

das respostas produzidas pelos agentes do controle social. Na ação do juiz, essa repressão ou 

combate significa mais condenações, mais pena, regimes mais graves, menos minorantes, 

mais tempo de prisão cautelar. Em resumo, mais encarceramento. É a responsabilidade que 

normalmente ele se atribui, em um misto de culpa e ambição. 

Quando cede ao senso comum, quando se aparta da técnica, quando mergulha na 

decisão política, de oportunidade ou conveniência, menos o juiz tem condição de exercer 

seu poder. As presunções que o ajudam a formar sua livre convicção, em especial a aposta 

desmedida na idoneidade dos policiais, cujo poder lhe incumbe controlar e refrear, e a busca 

por uma verdade que pode ser obtida de qualquer forma, não lhe prestigia. A presunção da 

culpa o torna dispensável. Omissão à tortura e aproveitamento sem reservas dos elementos 

de inquérito, notadamente os fragmentos de declarações, esvaziam sua competência 

constitucional de processar e julgar. A adesão ao pânico moral, às razões de Estado, ao 

clamor público, enfim, lhes retiram não apenas um considerável naco de independência, mas 

a própria serventia. Para ser o repositório dos anseios populares, sua existência é claramente 

dispensável. 

O decisionismo não é um exercício de poder, mas, sobretudo, um esvaziamento dele. 

O prestígio dos vetores constitucionais é a única garantia de relevância aos juízes. É da 

Constituição que se subtrai a função garantista do juiz, entre os diversos direitos que foram 

tutelados para moldar o exercício da dignidade humana e da inafastabilidade do Judiciário 

de apreciar qualquer lesão ou ameaça a eles.  

A submissão à ordem, o alinhamento às políticas, a adesão incondicional às polícias 

o impede de exercer e fazer cumprir as limitações ao poder punitivo que são a sua razão de 

existir. Como relembra a personagem de Liam Nesson, no diálogo que epigrafou este 

trabalho, retirado do filme A Lista de Schindler: não é a possibilidade de punir que 

empodera a autoridade: poder é quando nós temos toda a justificativa para matar e não 

matamos. 

 Por fim, uma nota sobre a independência judicial. 
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A independência judicial é um atributo do cidadão, mais do que uma prerrogativa do 

juiz. Como afirma o Valor 1, dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial: “A 

independência judicial é um pré-requisito do Estado de Direito e uma garantia fundamental 

de um julgamento justo.665” 

Ela existe para que o juiz possa, sem pressões, garantir os direitos que a Constituição 

assegura a seus cidadãos: Não se trata de privilégio do cargo de juiz e sim da 

responsabilidade a ele atribuída666. A independência é um encargo, portanto, não uma 

vantagem.  

Chega a ser uma perversão, nesta situação, que decisões plenárias do STF sejam 

refutadas, mesmo que fora do controle direto de constitucionalidade, por interpretações 

menos protetivas, que subvertem o valor do retrocesso. A regra deve espelhar, ao menos, as 

relações que o direito interno mantém com o sistema internacional de direitos humanos: 

acolher as normas que expandem a proteção aos direitos humanos, sem prejuízo de 

reconhecer a validade das normas que no nosso direito conferem proteção mais substanciosa 

ao que se consignam nos tratados.  

Os juízes não devem ser vedados a conferir uma proteção de direitos humanos maior 

que aquela conferida em súmulas dos tribunais superiores ou mesmo em decisões plenárias 

do STF (nem jurídica, muito menos disciplinarmente); mas não devem poder, sob o pretexto 

da independência, submeter-se a jurisprudência menos protetiva. Para lembrar Zimbardo, 

acerca da desinvidualização pela conformidade: Eles permaneceram independentes - em 

suas mentes, mas não em suas ações.   

Não obstante tem-se verificado um crescimento contínuo de encarceramento em 

relação aos crimes ligados a drogas, e a pesquisa empírica conclui pelo exagero das penas, 

ao lado do excesso de prisão provisória, ainda assim, o conjunto dos juízes avalia uma certa 

insuficiência na repressão. Pesquisa institucional realizada pela Associação dos Magistrados 

Brasileiros, em 2015 (último ano de colheitas das sentenças deste trabalho), apontou que 

71,7% dos juízes eram a favor do aumento da pena mínima para delitos de tráfico de drogas 

e 67,0% eram a favor da proibição de liberdade provisória, com ou sem fiança, para os 

mesmos delitos. 

                                                           
665 “Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial”. 
666 Op. cit. 
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Há nitidamente uma sensação de que o tráfico de drogas é, efetivamente, um delito 

de imensa gravidade, mais por seu timbre “equiparado a hediondo”, do que propriamente 

pelas particularidades do caso concreto.  E, com ela, uma aposta desmesurada no 

encarceramento como forma de solução, naquilo que se constitui, a essa altura, uma espécie 

de triunfo da esperança sobre a experiência. Acossados pelos reflexos não tão passageiros 

do pânico moral, suportando o silêncio sobre violências para confiar nos propósitos da 

polícia, seja na repressão, seja na instrução, os juízes, em grande medida, abonam a tutela 

da ordem pública que se dá ao crime de tráfico preterindo-se questões sanitárias.  

A figura do juiz como um mantenedor da ordem, mais ainda do que garantidor da lei, 

não lhe engrandece, porém. E, tal qual a violência que perpetra ao estilhaçar a presunção de 

inocência para esse desiderato, ou a que observa, ao calar-se na denúncia de tortura na qual 

não acredita, acaba por se enredar no estado de negação também quando é vítima do 

esvaziamento de suas próprias competências. 

O juiz que só encarcera, encarcera-se a si mesmo. 
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a-) Questionário aplicado às sentenças; 

b-) Relação das sentenças pesquisadas. 
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QUESTIONÁRIO- PESQUISA EMPÍRICA SOBRE SENTENÇAS 

Estado: ______ 

Comarca/Foro Distrital: ____________________________________ 

Número Processo:_________________________________________ 

Nome do(a) Juíz (a):____________________________________________ (  )H___(  )M 

Defesa (  )Defensoria Pública                                         Número de réus (  ) 

 (  ) Dativo 

 (  ) Constituído 

 (  ) informação não conhecida 

 

1-) Denúncia: 

(  ) art. 33, Lei 11.343/06 

(  ) art. 35, Lei 11.343/06 

(  ) art. 40, da Lei 11343/06________________________________________ 

(  ) crimes conexos 

---------(  ) porte de arma___________________________________________ 

---------(  ) art. 157________________________________________________ 

---------(  ) art. 180________________________________________________ 

---------(  ) outros_________________________________________________ 

 

2-) Início do inquérito: 

(  )flagrante 

-------(  ) PM 

-------(  ) PC 

------------(  ) PF 

-------(  ) Policiais (não especificado) 

-------(  ) GCM 

-------(  ) agente penitenciário 

-------(  ) outros______________________________________________________________ 

(  )portaria____________________________________________________________________ 

3-) Droga/volume/acondicionamento: 

(  ) maconha:________/____________ 

(  ) cocaína, pó: _________/_________ 

(  ) crack:_____________/_____________ 
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(  ) outras_______________________________________________________________ 

 

4-) Apreensão de bens: 

(  ) dinheiro: ____________________________ 

(  ) veículo:_____________________________ 

(  ) apetrechos: __________________________ 

(  ) armas: ______________________________ 

(  ) celular:______________________________ 

(  ) outros:_______________________________ 

 

5-) Réu: 

(  ) homem              (  ) homem                        (  ) homem                         (  ) homem 

(  ) mulher               (  ) mulher                         (  ) mulher                          (  ) mulher 

(  ) menor                (  ) menor                          (  ) menor                          (  ) menor 

Obs: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6-) Dados para informação socioeconômica:      (  ) pobre  (  ) não  (  ) INC 

(  ) meio transporte: __________________________________________________________ 

(  ) profissão:_________________________________________________________________ 

(  ) educação:_______________________________________________________________ 

(  ) região da cidade:__________________________________________________________ 

(  ) vestimentas:______________________________________________________________ 

(  ) outros: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7-) Acesso policial ao fato: 

(  ) patrulhamento 

(  ) investigação prévia 

(  ) denúncia anônima 

(  ) informante 

(  ) interceptação telefônica 

(  ) outras_________________________________________________________________ 
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8-) Local: 

(  ) residência 

----------(  ) unifamiliar 

----------(  ) multifamiliar  

----------(  ) comunidade 

(  )via pública 

----------(  ) com réu 

----------(  ) próximo a ele 

----------(  ) com adolescente 

----------(  ) dispensada por ele 

(  )prisão 

-----------(  ) recluso 

-----------(  ) visita 

(  ) outros__________________________________________________________________ 

9-) mandado de busca 

(  )sim 

-------(  )individual 

-------(  ) coletivo 

--------------- (  ) residência unifamiliar 

--------------- (  ) residência multifamiliar  

--------------- (  ) comunidade 

(  ) não 

 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10-) Prisão processual: 

(  )sim 

---------(  )flagrante convertida em preventiva 

---------(  ) preventiva decretada sem flagrante 

(  ) não 

Fundamento:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11-) Audiência de custódia 

(  )sim 
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--------------(  )liberdade 

--------------(  )prisão 

Fundamento:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(  ) não  

 

12-) Liberdade provisória (posterior ou sem audiência de custódia): 

(  ) sim, data__/__/____ (  ) desconhecida 

(  ) não 

(  ) informação não conhecida 

Obs: ________________________________________________________________________ 

 

13-) Impetração de HC: 

(  ) sim 

---------------(  )concedido, data ___/___/____ (  ) desconhecida 

---------------(  ) negado 

Fundamento/Órgão:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(  ) não 

(  ) informação não conhecida 

14-) Testemunha de acusação/quantidade 

(  ) Polícia militar (   ) 

(  ) Polícia Civil (   ) --------- (  ) Policial Federal 

(  ) Policial – não especificado (  ) 

(  ) GCM (   ) 

(  ) agente penitenciário (  ) 

(  ) outros___________________________________________________________________ 

 

15-) Testemunha de defesa: 

(  ) sim (  ) 

-------------------- (  ) fatos 

---------------------(  ) antecedentes 

---------------------(  ) informação não conhecida 

(  )não 



512 
 

(  ) sentença não esclarece seu conteúdo 

____________________________________________________________________________ 

16-) Interrogatório judicial: 

 

(  ) antes da instrução 

(  ) depois da instrução 

(  ) informação não conhecida 

 

17- Interrogatório (cont.): 

 

(  ) confissão                   (  ) confissão              (  ) confissão                   (  ) confissão 

(  ) negativa autoria        (  ) negativa autoria    (  ) negativa autoria        (  ) negativa autoria 

(  ) admissão porte         (  ) admissão porte     (  ) admissão porte         (  ) admissão porte 

(  ) revelia                       (  ) revelia                     (  ) revelia                      (  ) revelia 

 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18-) Pedido do MP: 

(  ) procedência 

(  ) procedência parcial 

-----------(  ) um dos crimes_____________________________________________________ 

-----------(  ) um dos réus_______________________________________________________ 

-----------(  ) desclassificação___________________________________________________ 

(  ) improcedência 

19-) Teses da defesa: 

(  ) insuficiência de provas 

(  ) prova ilícita 

----------(  )busca sem mandado 

----------(  ) interceptação não autorizada 

----------(  ) tortura 

(  ) prova exclusivamente policial 

(  ) atipicidade_______________________________________________ 

(  ) desclassificação__________________________________________ 

(  ) aplicação do redutor 
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(  )aplicação da substituição por restritiva de direitos 

(  ) nulidades 

(  )outras: ____________________________________________________________________ 

20-) Registro de violência policial 

(  ) sim 

---------(  ) pelo réu  

----------------(  ) auto de prisão/inquérito 

----------------(  ) juízo 

---------(  ) por testemunhas___________________________________________________ 

---------(  ) pela defesa  

---------(  ) pelo MP 

-------------------(  ) providência____________________________________________________ 

(  ) não______________________________________________________________________ 

 

21-) Sentença: 

(  ) improcedência/anulação/prescrição 

-------------(  ) absolvição por atipicidade 

---------------------(  ) com prévia desclassificação para porte 

---------------------(  ) sem prévia desclassificação para porte 

-------------(  ) absolvição por insuficiência de provas 

-------------(  ) outro fundamento__________________________________________________ 

-------------(  ) anulação do processo________________________________________________ 

------------(  ) prescrição________________________________________________________ 

(  ) procedência 

-------------(  ) total 

-------------(  ) parcial 

-------------------(  ) parcial para um/alguns réu 

-------------------(  ) parcial para um dos crimes 

-------------------(  )desclassificação para porte 

 

22-) condenação (sem desclassificação) 

(  ) tráfico 

(  ) auxílio para tráfico 

(  ) associação para tráfico 
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(  ) concurso de crimes da lei de entorpecentes____________________________________ 

(  ) crimes conexos __________________________________________________________ 

(  ) prejudicado_______________________________________________________________ 

 

23-) Ato de mercancia (considerado pelo juízo)  

(  ) conduta: ______________________________________________________________ 

(  ) volume/acondicionamento__________________________________________ 

(  ) local: ponto de tráfico_____________________________________________________ 

(  ) antecedentes___________________________________________________________ 

(  ) prejudicado/ Observação__________________________________________________ 

 

24-) Sentença utiliza depoimentos do inquérito: 

(  ) confissão policial           (  ) confissão informal        (  ) não 

(  ) testemunhas                  (  ) silêncio                          (  ) interrogatório 

Observação: 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

25-) Sentença analisa contradições: 

(  ) sim 

---------(  ) T. acusação 

---------(  ) T. Defesa 

---------(  ) Réu 

(  ) não 

Observações: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

26-) Réu(s): 

(  ) primário                        (  ) primário                        (  ) primário                       (  ) primário 

(  ) reincidente                   (  ) reincidente                    (  ) reincidente                  (  ) reincidente 

(   ) maus antecedentes    (  ) maus antecedentes     (  ) maus antecedentes    (  )maus anteced 

__________________________________________________________________________ 

 

27-) Pena-base: 

(  ) mínimo legal                                                            (  ) mínimo legal 
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(  ) acima do mínimo ____________                            (  ) acima do mínimo________ 

--------(  ) maus antecedentes                                         --------(  ) maus antecedentes 

--------(  ) volume___________                                      ---------(  ) volume 

--------(  ) natureza da droga                                          --------(  ) natureza da droga___________ 

Fundamento:_______________________________________________________________ 

Agravante:_________________________________________________________________ 

Causa de aumento: 

28-) Aplicação do redutor (art 33 §4º, L. 11343/06): 

(  ) sim 

-----------(  ) 2/3 

-----------(  ) 1/2  

-----------(  ) 2/5 

-----------(  ) 1/3 

-----------(  ) 1/5 

-----------(  ) 1/6  

-----------(  ) outra proporção________ 

Fundamento:______________________________________________________________ 

 (  )não, fundamento: 

---------(  )inaplicabilidade genérica 

---------(   ) inaplicabilidade ao caso concreto 

-----------------------(  ) espécie de droga__________________________________________ 

----------------------- (  )volume__________________________________________________ 

----------------------- (  ) membro de organização criminosa____________________________ 

------------------------(  ) habitualidade no crime_____________________________________ 

------------------------(  ) reincidência 

------------------------(  ) maus antecedentes 

Obs:________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

29-) Pena Final:_____________________________________________________________ 

Padrão de Congruência acusação: _________________ 

Padrão de Congruência tráfico:_____________________ 

30-) Regime de pena: 

(  )fechado                             (  )fechado             (  ) fechado                      (  ) fechado 

(  )semiaberto                        (  )semiaberto        (  ) semiaberto                (  ) semiaberto 
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(  ) aberto                               (  ) aberto               (  ) aberto                (  ) aberto 

(  ) prejudicado                      (  ) prejudicado       (  ) prej.                (  ) prej. 

Fundamento:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 31-) Prisão preventiva na sentença 

(  ) mantém 

(  ) decreta 

(  ) revoga 

(  ) mantém solto 

Fundamento: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

32-) Expede alvará de soltura na sentença:  

(  ) sim 

(  ) não 

 

33-) Tempo de prisão provisória: 

Prisão:__/__/_____ 

Soltura (liberdade provisória/HC) ___/___/_____ 

Sentença:__/__/_______ 

Tempo de prisão provisória:_________________________________________________ 

Proporção: prisão provisória/ pena:_________ 

                   Prisão provisória/absolvição/restritiva:_________________ 

34-) Utilizou detração de prisão processual para regime (art. 387, §2º, CPP): 

(  ) sim 

---------(  ) reduzindo pena a cumprir 

----------------(  ) altera regime 

----------------(  ) não altera regime 

---------(  ) apenas alterando o regime 

----------------(  ) para semiaberto 

----------------(  ) para aberto 

(  ) não 

---------(  ) sem prazo hábil para alteração de regime 

---------(  ) com prazo hábil para alteração de regime 
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Fundamentos____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

35-) Substitutição por restritiva de direitos no tráfico 

(  )sim 

(  )não, fundamento: 

---------(  )inaplicabilidade genérica 

---------(   ) inaplicabilidade ao caso concreto 

-----------------------(  )dimensão da pena 

-----------------------(  ) reincidência 

-----------------------(  ) maus antecedentes 

-----------------------(  ) espécie de droga__________________________________________ 

----------------------- (  )volume__________________________________________________ 

----------------------- (  ) outros__________________________________________________ 

(  ) prejudicado 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

36-) Providências para apurar falso testemunho 

(  )sim 

-----------(  ) testemunha acusação 

-----------(  )testemunha defesa 

(  ) não 

Obs: 

____________________________________________________________________________ 

 

37-) Emprega doutrina na fundamentação: 

(  ) não     (  ) acusação (  ) 

(  ) sim     (  ) defesa (  ) 

-------- tema: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

autor:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

obra:________________________________________________________________________ 

38-) Emprega jurisprudência na fundamentação: 
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(  ) não       (  ) acusação (  ) 

(  ) sim        (  ) defesa (  )  

------------tema: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

------------tribunal: ___________________________________________________________ 

 

39-) Exame de dependência toxicológica/insanidade: (  ) pedido  (  ) não pedido  

(  ) indeferido ______________________________________________________________ 

(  ) deferido (  ) de ofício 

----------(  ) imputável_________________________________________________________ 

----------(  ) semi-imputável_____________________________________________________ 

----------(  ) inimputável_________________________________________________________ 

39b-) Reflexo do exame de dependência/insanidade: 

----------(  ) nenhum/prejudicado________________________________________________ 

----------(  ) absolvição imprópria________________________________________________ 

----------(  ) redução de pena___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

40-) Fundamentos/frases a serem analisados: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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209-) 0001858-87.2012.8.26.0247 (TJSP) 
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210-) 0001388-69.2013.8.26.0102 (TJSP) 

211-) 0009141-96.2010.8.26.0453 (TJSP) 

212-) 0003723-40.2012.8.26.0282 (TJSP) 

213-) 0900967-85.2012.8.26.0103 (TJSP) 

214-) 0002082-07.2012.8.26.0059 (TJSP) 

215-) 0000990-85.2012.8.26.0449 (TJSP) 

216-) 0002440-23.2012.8.26.0333 (TJSP) 

217-) 0004150-43.2009.8.26.0411 (TJSP) 

218-) 0000423-56.2013.8.26.0534 (TJSP) 

219-) 0000074-72.2013.8.26.0075 (TJSP) 

220-) 3000264-81.2013.8.26.0075 (TJSP) 

221-) 0000507-73.2013.8.26.0270 (TJSP) 

222-) 3001867-89.2013.8.26.0270 (TJSP) 

223-) 0003835-31.2013.8.26.0619 (TJSP) 

224-) 0003569-44.2013.8.26.0619 (TJSP) 

225-) 0003787-58.2012.8.26.0441 (TJSP) 

226-) 0003786-73.2012.8.26.0441 (TJSP) 

227-) 0006515-18.2013.8.26.0189 (TJSP) 

228-) 0002171-91.2013.8.26.0189 (TJSP) 

229-) 0006419-89.2013.8.26.0322 (TJSP) 

230-) 0005542-52.2013.8.26.0322 (TJSP) 

231-) 0007432-21.2009.8.26.0272 (TJSP) 

232-) 0004507-47.2012.8.26.0272 (TJSP) 

233-) 0000694-80.2013.8.26.0238 (TJSP) 

234-) 0000577-26.2012.8.26.0238 (TJSP) 

235-) 0007948-51.2012.8.26.0073 (TJSP) 

236-) 0002101-34.2013.8.26.0073 (TJSP) 

237-) 0008561-12.2012.8.26.0642 (TJSP) 

238-) 0002086-75.2011.8.26.0642 (TJSP) 

239-) 0002456-51.2012.8.26.0664 (TJSP) 

240-) 0018900-62.2012.8.26.0664 (TJSP) 

241-) 0000403-93.2013.8.26.0266 (TJSP) 

242-) 0010165-19.2006.8.26.0157 (TJSP) 

243-) 0004820-10.2013.8.26.0066 (TJSP) 

244-) 0007731-29.2012.8.26.0066 (TJSP) 

245-) 0002626-37.2013.8.26.0066 (TJSP) 

246-) 0005168-58.2012.8.26.0132 (TJSP) 

247-) 0015174-27.2012.8.26.0132 (TJSP) 

248-) 0002830-48.2011.8.26.0132 (TJSP) 

249-) 3004263-07.2013.8.26.0604 (TJSP) 

250-) 3009691-03.2013.8.26.0302 (TJSP) 

251-) 3009384-49.2013.8.26.0302 (TJSP) 

252-) 0022233-43.2012.8.26.0269 (TJSP) 

253-) 0000012-95.2014.8.26.0269 (TJSP) 

254-) 3009539-54.2013.8.26.0269 (TJSP) 

255-) 0018656-82.2012.8.26.0099 (TJSP) 

256-) 0005866-95.2014.8.26.0099 (TJSP) 

257-) 0013531-36.2012.8.26.0099 (TJSP) 

258-) 3002043-20.2013.8.26.0286 (TJSP) 

259-) 0013948-10.2012.8.26.0286 (TJSP) 

260-) 0003855-60.2013.8.26.0286 (TJSP) 

261-) 0000319-86.2013.8.26.0268 (TJSP) 

262-) 0008576-71.2011.8.26.0268 (TJSP)  

263-) 0003752-69.2011.8.26.0268 (TJSP) 

264-) 0001121-24.2013.8.26.0191 (TJSP) 

265-) 0000999-16.2010.8.26.0191 (TJSP) 

266-) 0005019-79.2012.8.26.0191 (TJSP) 

267-) 0001388-51.2014.8.26.0032 (TJSP) 

268-) 0024057-06.2011.8.26.0032 (TJSP) 

269-) 0000201-42.2013.8.26.0032 (TJSP) 

270-) 0007177-39.2014.8.26.0482 (TJSP) 

271-) 0004867-60.2014.8.26.0482 (TJSP) 

272-) 3009479-24.2013.8.26.0482 (TJSP) 

273-) 0005924-16.2014.8.26.0482 (TJSP) 

274-) 0016336-85.2011.8.26.0037 (TJSP) 

275-) 0002236-23.2014.8.26.0037 (TJSP) 

276-) 0019093-20.2013.8.26.0037 (TJSP) 

277-) 0019630-63.2010.8.26.0302 (TJSP) 

278-) 3004022-42.2013.8.26.0019 (TJSP) 

279-) 3000347-71.2013.8.26.0099 (TJSP) 

280-) 0022230-69.2012.8.26.0099 (TJSP) 

281-) 0004871-31.2014.8.26.0099 (TJSP) 

282-) 0012396-72.2014.8.26.0566 (TJSP) 

283-) 0016950-21.2012.8.26.0566 (TJSP) 

284-) 0004981-38.2014.8.26.0566 (TJSP) 

285-) 0007359-64.2014.8.26.0566 (TJSP) 

266-) 0025507-56.2012.8.26.0320 (TJSP) 

287-) 3019291-91.2013.8.26.0320 (TJSP) 

288-) 3018190-19.2013.8.26.0320 (TJSP) 

289-) 0003640-70.2013.8.26.0320 (TJSP) 

290-) 0005071-97.2012.8.26.0604 (TJSP) 

291-) 0012438-80.2009.8.26.0604 (TJSP) 

292-) 0018710-85.2013.8.26.0625 (TJSP) 

293-) 0011398-71.2011.8.26.0223 (TJSP) 

294-) 3002450-21.2013.8.26.0223 (TJSP) 

295-) 0049580-63.2012.8.26.0071 (TJSP) 

296-) 3002269-88.2013.8.26.0071 (TJSP) 

297-) 0048632-63.2008.8.26.0071 (TJSP) 

298-) 0027788-19.2013.8.26.0071 (TJSP) 

299-) 3000888-69.2013.8.26.0071 (TJSP) 

300-) 3008410-50.2013.8.26.0451 (TJSP) 

301-) 0032136-75.2011.8.26.0451 (TJSP) 

302-) 3002902-26.2013.8.26.0451 (TJSP) 

303-) 0007946-18.2013.8.26.0309 (TJSP) 

304-) 0022479-79.2013.8.26.0309 (TJSP) 

305-) 0009517-24.2013.8.26.0309 (TJSP) 

306-) 0001540-78.2013.8.26.0309 (TJSP) 

307-) 0012486-68.2013.8.26.0161 (TJSP) 

308-) 0003363-12.2014.8.26.0161 (TJSP) 

309-) 0003035-82.2014.8.26.0161 (TJSP) 

310-) 0000333-66.2014.8.26.0161 (TJSP) 

311-) 0021992-29.2013.8.26.0562 (TJSP) 

312-) 0048504-83.2012.8.26.0562 (TJSP) 

313-) 0005421-17.2012.8.26.0562 (TJSP) 

314-) 0014490-39.2013.8.26.0562 (TJSP) 

315-) 0007796-12.2013.8.26.0576 (TJSP) 

316-) 0006556-85.2013.8.26.0576 (TJSP) 

317-) 0015843-72.2013.8.26.0576 (TJSP) 
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318-) 0010202-06.2013.8.26.0576 (TJSP) 

319-) 0016703-20.2009.8.26.0348 (TJSP) 

320-) 0014341-74.2011.8.26.0348 (TJSP) 

321-) 0005350-55.2013.8.26.0602 (TJSP) 

322-) 3003758-22.2013.8.26.0602 (TJSP) 

323-) 0001171-15.2012.8.26.0602 (TJSP) 

324-) 0040445-46.2013.8.26.0506 (TJSP) 

325-) 0041308-70.2011.8.26.0506 (TJSP) 

326-) 0047291-84.2010.8.26.0506 (TJSP) 

327-) 0039612-28.2013.8.26.0506 (TJSP) 

328-) 0017976-84.2013.8.26.0577 (TJSP) 

329-) 0031645-78.2011.8.26.0577 (TJSP) 

330-) 0009438-17.2013.8.26.0577 (TJSP) 

331-) 0001882-61.2013.8.26.0577 (TJSP) 

332-) 0026044-28.2012.8.26.0405 (TJSP) 

333-) 0000180-14.2013.8.26.0405 (TJSP) 

334-) 0000282-79.2012.8.26.0405 (TJSP) 

335-) 0000292-80.2013.8.26.0405 (TJSP) 

336-) 0036256-42.2010.8.26.0405 (TJSP) 

337-) 0020565-17.2012.8.26.0405 (TJSP) 

338-) 0011002-70.2013.8.26.0564 (TJSP) 

339-) 0062261-46.2009.8.26.0564 (TJSP) 

340-) 0036379-77.2012.8.26.0564 (TJSP) 

341-) 0007031-77.2013.8.26.0564 (TJSP) 

342-) 0083793-24.2012.8.26.0224 (TJSP) 

343-) 0007137-89.2013.8.26.0224 (TJSP) 

344-) 0071360-56.2010.8.26.0224 (TJSP) 

345-) 0063977-56.2012.8.26.0224 (TJSP) 

346-) 0086884-25.2012.8.26.0224 (TJSP) 

347-) 3015214-36.2013.8.26.0224 (TJSP) 

348-) 3008125-59.2013.8.26.0224 (TJSP) 

349-) 3017186-41.2013.8.26.0224 (TJSP) 

350-) 0046918-94.2012.8.26.0114 (TJSP) 

351-) 0009754-61.2013.8.26.0114 (TJSP) 

352-) 0063347-39.2012.8.26.0114 (TJSP) 

353-) 0071006-02.2012.8.26.0114 (TJSP)                                              

354-) 3004981-19.2013.8.26.0114 (TJSP) 

355-) 0073209-34.2012.8.26.0114 (TJSP) 

356-) 3001672-87.2013.8.26.0114 (TJSP) 

357-) 0012847-98.2010.8.26.0223 (TJSP) 

358-) 0005830-61.2012.8.26.0604 (TJSP) 

359-) 0000438-89.2013.8.26.0157 (TJSP) 

360-) 0009274-85.2012.8.26.0157 (TJSP) 

361-) 0003918-70.2013.8.26.0288 (TJSP) 

362-) 0006095-35.2012.8.26.0581 (TJSP) 

363-) 0001076-77.2015.8.16.0013 (TJPR) 

364-) 0002316-04.2015.8.16.0013 (TJPR) 

365-) 0023609-98.2013.8.16.0013 (TJPR) 

366-) 0001754-92.2015.8.16.0013 (TJPR) 

367-) 0008209-73.2015.8.16.0013 (TJPR) 

368-) 0024638-52.2014.8.16.0013 (TJPR) 

369-) 0005252-46.2008.8.16.0013 (TJPR) 

370-) 0019745-18.2014.8.16.0013 (TJPR) 

371-) 0028590-39.2014.8.16.0013 (TJPR) 

372-) 0020770-66.2014.8.16.0013 (TJPR) 

373-) 0009579-87.2015.8.16.0013 (TJPR) 

374-) 0006468-95.2015.8.16.0013 (TJPR) 

375-) 0022012-60.2014.8.16.0013 (TJPR) 

376-) 0029035-57.2014.8.16.0013 (TJPR) 

377-) 0002847-87.2015.8.16.0014 (TJPR) 

378-) 0074583-05.2014.8.16.0014 (TJPR) 

379-) 0002724-89.2015.8.16.0014 (TJPR) 

380-) 0010801-49.2013.8.16.0017 (TJPR) 

381-) 0001462-32.2014.8.16.0017 (TJPR) 

382-) 0032945-52.2010.8.16.0017 (TJPR) 

383-) 0015181-81.2014.8.16.0017 (TJPR) 

384-) 0023413-76.2014.8.16.0019 (TJPR) 

385-) 0003582-02.2015.8.16.0021 (TJPR) 

386-) 0001362-31.2015.8.16.0021 (TJPR) 

387-) 0003434-60.2014.8.16.0074 (TJPR) 

388-) 0025059-73.2014.8.16.0035 (TJPR) 

389-) 0016737-64.2014.8.16.0035 (TJPR) 

390-) 2013.3260-0                          (TJPR) 

391-) 2014.0685-6                          (TJPR) 

392-) 0015252-38.2014.8.16.0129 (TJPR) 

393-) 2008.2498-5                          (TJPR) 

394-) 0012361-56.2014.8.16.0028 (TJPR) 

395-) 0002991-73.2014.8.16.0086 (TJPR) 

396-) 2013.2637-5                          (TJPR) 

397-) 0012871-94.2013.8.16.0031 (TJPR) 

398-) 0002981-59.2014.8.16.0173 (TJPR) 

399-) 0004929-36.2014.8.16.0173 (TJPR) 

400-) 0006914-49.2014.8.16.0170 (TJPR) 

401-) 2009.9000189-2                    (TJPR) 

402-) 0005774-31.2014.8.16.0056 (TJPR) 

403-) 0001076-02.2015.8.16.0038 (TJPR) 

404-) 0006505-43.2014.8.16.0083 (TJPR) 

405-) 0002698-36.2013.8.16.0055 (TJPR) 

406-) 0001228-60.2013.8.16.0025 (TJPR) 

407-) 0007405-76.2014.8.16.0131 (TJPR) 

408-) 0000889-07.2013.8.16.0024 (TJPR) 

409-) 0012876-55.2013.8.16.0116 (TJPR) 

410-) 2014.0362-8                          (TJPR) 

411-) 0004205-23.2014.8.16.0079 (TJPR) 

412-) 2014.1045-4                          (TJPR) 

413-) 0002150-71.2014.8.16.0153 (TJPR) 

414-) 0007210-04.2014.8.16.0160 (TJPR) 

415-) 0004540-87.2014.8.16.0064 (TJPR) 

416-) 0013432-78.2014.8.16.0130 (TJPR) 

417-) 0021044-38.2014.8.16.0075 (TJPR) 

418-) 0000532-27.2009.8.16.0134 (TJPR) 

419-) 0004361-35.2013.8.16.0147 (TJPR) 

420-) 2013.1157-2                          (TJPR) 

421-) 0002092-91.2014.8.16.0113 (TJPR) 

422-) 0006342-41.2014.8.16.0058 (TJPR) 

423-) 0003040-88.2014.8.16.0030 (TJPR) 

424-) 0109933-50.2012.8.21.0001 (TJRS) 

425-) 0006361-07.2014.8.21.0001 (TJRS) 
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426-) 0426386-86.2013.8.21.0001 (TJRS) 

427-) 0310630-63.2012.8.21.0001 (TJRS) 

428-) 0333856-63.2013.8.21.0001 (TJRS) 

429-) 0300341-37.2013.8.21.0001 (TJRS) 

430-) 0351079-29.2013.8.21.0001 (TJRS) 

431-) 0356419-51.2013.8.21.0001 (TJRS) 

432-) 0217064-26.2013.8.21.0001 (TJRS) 

433-) 0352679-22.2012.8.21.0001 (TJRS) 

434-) 0117715-50.2013.8.21.0001 (TJRS) 

435-) 0010691-60.2013.8.21.0001 (TJRS) 

436-) 0001244-48.2014.8.21.0022 (TJRS) 

437-) 0020667-28.2013.8.21.0022 (TJRS) 

438-) 0056182-03.2008.8.21.0022 (TJRS) 

439-) 0001729-91.2013.8.21.0019 (TJRS) 

440-) 0040271-81.2013.8.21.0019 (TJRS) 

441-) 0007162-42.2014.8.21.0019 (TJRS) 

442-) 0012820-03.2011.8.21.0003 (TJRS) 

443-) 0028507-49.2013.8.21.0003 (TJRS) 

444-) 0022460-59.2013.8.21.0003 (TJRS) 

445-) 0000026-42.2014.8.21.0003 (TJRS) 

446-) 0011875-82.2013.8.21.0023 (TJRS) 

447-) 0002383-32.2014.8.21.0023 (TJRS) 

448-) 0001803-70.2012.8.21.0023 (TJRS) 

449-) 0042422-13.2014.8.21.0023 (TJRS) 

450-) 0022595-16.2014.8.21.0023 (TJRS) 

451-) 0064399-85.2013.8.21.0023 (TJRS) 

452-) 0043201-02.2013.8.21.0023 (TJRS) 

453-) 0009627-61.2014.8.21.0039 (TJRS) 

454-) 0004336-80.2014.8.21.0039 (TJRS) 

455-) 0023205-28.2013.8.21.0039 (TJRS) 

456-) 0027058-45.2013.8.21.0039 (TJRS) 

457-) 0020144-70.2013.8.21.0039 (TJRS) 

458-) 0026816-31.2012.8.21.0004 (TJRS) 

459-) 0012733-36.2014.8.21.0005 (TJRS) 

460-) 0009084-63.2014.8.21.0005 (TJRS) 

461-) 0012018-62.2013.8.21.0026 (TJRS) 

462-) 0001448-80.2014.8.21.0026 (TJRS) 

463-) 0015610-47.2014.8.21.0037 (TJRS) 

464-) 0014917-68.2011.8.21.0037 (TJRS) 

465-) 0306470-57.2013.8.05.0113 (TJBA) 

466-) 0034562-59.2013.8.21.0021 (TJRS) 

467-) 0003280-03.2013.8.21.0021 (TJRS) 

468-) 0009655-76.2011.8.21.0025 (TJRS) 

469-) 0000441-05.2014.8.21.0042 (TJRS) 

470-) 0011469-15.2013.8.21.0006 (TJRS) 

471-) 0009650-78.2013.8.21.0156 (TJRS) 

472-) 0000618-85.2014.8.21.0465 (TJRS) 

473-) 0006163-57.2013.8.21.0041 (TJRS) 

474-) 0003799-06.2013.8.21.0044 (TJRS) 

475-) 0005496-04.2013.8.21.0031 (TJRS) 

476-) 0009055-02.2013.8.21.0020 (TJRS) 

477-) 0005347-12.2013.8.21.0062 (TJRS) 

478-) 0000003-83.2014.8.21.0072 (TJRS) 

479-) 0000503-49.2014.8.21.0073 (TJRS) 

480-) 0007435-47.2013.8.21.0054 (TJRS) 

481-) 0000237-92.2014.8.21.0160 (TJRS) 

482-) 0009242-54.2013.8.21.0070 (TJRS) 

483-) 0002684-37.2013.8.21.0112 (TJRS) 

484-) 0000655-72.2014.8.21.0079 (TJRS)  

485-) 0307201-53.2013.8.05.0113 (TJBA) 

486-) 0018844-25.2012.8.10.0001 (TJMA) 

487-) 0043725-03.2011.8.10.0001 (TJMA) 

488-) 0052839-92.2013.8.10.0001 (TJMA) 

489-) 0051943-20.2011.8.10.0001 (TJMA) 

490-) 0003186-87.2014.8.10.0001 (TJMA) 

491-) 0000354-81.2014.8.10.0001 (TJMA) 

492-) 0000458-32.2013.8.10.0001 (TJMA) 

493-) 0008401-49.2011.8.10.0001 (TJMA) 

494-) 0004380-12.2012.8.10.0001 (TJMA) 

495-) 0014968-96.2011.8.10.0001 (TJMA) 

496-) 0009777-45.2014.8.10.0040 (TJMA) 

497-) 0013363-90.2014.8.10.0040 (TJMA) 

498-) 0008738-13.2014.8.10.0040 (TJMA) 

499-) 0002266-03.2013.8.10.0049 (TJMA) 

500-) 0000339-65.2014.8.10.0049 (TJMA) 

501-) 0000009-68.2014.8.10.0049 (TJMA) 

502-) 0000386-17.2014.8.10.0024 (TJMA) 

503-) 0000401-20.2013.8.10.0024 (TJMA) 

504-) 0002470-88.2014.8.10.0024 (TJMA) 

505-) 0007667-24.2011.8.10.0024 (TJMA) 

506-) 0000171-46.2008.8.10.0058 (TJMA) 

507-) 0001313-50.2014.8.10.0034 (TJMA) 

508-) 0001485-31.2010.8.10.0034 (TJMA) 

509-) 0006540-70.2013.8.10.0029 (TJMA) 

510-) 0000176-63.2005.8.10.0029 (TJMA) 

511-) 0000681-60.2014.8.10.0022 (TJMA) 

512-) 0003840-79.2012.8.10.0022 (TJMA) 

513-) 0001951-08.2009.8.10.0051 (TJMA) 

514-) 0000276-34.2014.8.10.0051 (TJMA) 

515-) 0000991-36.2013.8.10.0108 (TJMA) 

516-) 0000161-68.2013.8.10.0069 (TJMA) 

517-) 0000704-49.2011.8.10.0074 (TJMA) 

518-) 0000745-96.2012.8.10.0036 (TJMA) 

519-) 0002554-92.2014.8.10.0120 (TJMA) 

520-) 0001060-82.2013.8.10.0071 (TJMA) 

521-) 0000660-30.2013.8.10.0116 (TJMA) 

522-) 0000009-03.2014.8.10.0103 (TJMA) 

523-) 0000109-64.2013.8.10.0079 (TJMA) 

524-) 201500898540                       (TJGO) 

525-) 201400007610                       (TJGO) 

526-) 201404812681                       (TJGO) 

527-) 201500695372                       (TJGO) 

528-) 201302149126                       (TJGO) 

529-) 201401179406                       (TJGO) 

530-) 201300392090                       (TJGO) 

531-) 201404812681                       (TJGO) 

532-) 201202077816                       (TJGO) 

533-) 201301625978                       (TJGO) 
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534-) 201105117205                       (TJGO) 

535-) 200805874660                       (TJGO) 

536-) 201402130796                       (TJGO) 

537-) 201303306543                       (TJGO) 

538-) 201404424690                       (TJGO) 

539-) 201200009341                       (TJGO) 

540-) 200900743926                       (TJGO) 

541-) 201303380956                       (TJGO) 

542-) 201401822341                       (TJGO) 

543-) 0212592-86.2014.8.09.0160 (TJGO) 

544-) 201401249919                       (TJGO) 

545-) 201400025251                       (TJGO) 

546-) 201402634247                       (TJGO) 

547-) 201402679178                       (TJGO) 

548-) 201401195240                       (TJGO) 

549-) 201401647256                       (TJGO) 

550-) 201402206342                       (TJGO) 

551-) 0209908-59.2011.8.09.0140 (TJGO) 

552-) 0192116-40.2012.8.09.0146 (TJGO)  

553-) 201400986006                       (TJGO) 

554-) 0026395-12.2012.8.09.0079 (TJGO) 

555-) 201400380248                       (TJGO) 

 

 

556-) 0136559-69.2014.8.09.0123 (TJGO) 

557-) 201401366249                       (TJGO) 

558-) 201400603859                       (TJGO) 

559-) 0445630-62.2014.8.09.0142 (TJGO)  

560-) 0003633-07.2013.8.05.0274 (TJBA) 

561-) 0001301-48.2013.8.14.0070 (TJPA) 

562-) 0004047-26.2014.8.14.0401 (TJPA) 

563-) 0003775-32.2014.8.14.0401 (TJPA) 

564-) 0003163-94.2014.8.14.0401 (TJPA) 

565-) 0012587-63.2014.8.14.0401 (TJPA) 

566-) 0002957-80.2014.8.14.0401 (TJPA) 

567-) 0003308-53.2014.8.14.0401 (TJPA) 

568-) 0016775-02.2014.8.14.0401 (TJPA) 

569-) 0001486-29.2014.8.14.0401 (TJPA) 

570-) 0000079-85.2014.8.14.0401 (TJPA) 

571-) 0024779-62.2013.8.14.0401 (TJPA) 

572-) 0004702-19.2014.8.14.0006 (TJPA) 

573-) 0004571-23.2014.8.14.0401 (TJPA) 

574-) 0001033-23,2012.8.14.0201 (TJPA) 

575-) 0000593-27.2012.8.14.0201 (TJPA) 

576-) 0000384-87.2014.8.14.0201 (TJPA) 

577-) 0004933-43.2014.8.14.0201 (TJPA) 

578-) 0000200-08.2012.8.14.0006 (TJPA) 

579-) 0003849-59.2013.8.14.0006 (TJPA) 

580-) 0000345-93.2014.8.14.0006 (TJPA) 

581-) 0004582-10.2013.8.14.0006 (TJPA) 

582-) 0002981-28.2013.8.14.0051 (TJPA) 

583-) 0003289-64.2013.8.14.0051 (TJPA) 

584-) 0004083-51.2014.8.14.0051 (TJPA) 

585-) 0000300-85.2013.8.14.0051 (TJPA) 

586-) 0000944-68.2013.8.14.0070 (TJPA) 

587-) 0005672-55.2013.8.14.0070 (TJPA) 

588-) 0000365-24.2013.8.14.0005 (TJPA) 

589-) 0000029-20.2013.8.14.0005 (TJPA) 

590-) 0001631-46.2013.8.14.0005 (TJPA) 

591-) 0001420-70.2014.8.14.0006 (TJPA) 

592-) 0004065-34.2012.8.14.0040 (TJPA) 

593-) 0002560-37.2014.8.14.0040 (TJPA) 

594-) 0000173-21.2010.8.14.0049 (TJPA) 

595-) 0004987-21.2014.8.14.0003 (TJPA) 

596-) 0000329-26.2013.8.14.0055 (TJPA) 

597-) 0000021-31.2014.8.14.0030 (TJPA) 

598-) 0000499-34.2012.8.14.0022 (TJPA) 

599-) 0000006-35.2014.8.14.0136 (TJPA) 

600-) 0006767-19.2013.8.14.0039 (TJPA) 

601-) 0000601-65.2014.8.14.0061 (TJPA) 

602-) 0002560-37.2014.8.14.0040 (TJPA) 

603-) 0000120-55.2014.8.14.0012 (TJPA) 

604-) 0315503-53.2012.8.05.0001 (TJBA) 

605-) 0361893-81.2012.8.05.0001 (TJBA) 

606-) 0342091-63.2013.8.05.0001 (TJBA) 

607-) 0073072-90.2009.8.05.0001 (TJBA) 

608-) 0344808-82.2012.8.05.0001 (TJBA) 

609-) 0368641-95.2013.8.05.0001 (TJBA) 

610-) 0501763-73.2014.8.05.0001 (TJBA)  

611-) 0393949-70.2012.8.05.0001 (TJBA) 

612-) 0394718-44.2013.8.05.0001 (TJBA) 

613-) 0342109-21.2012.8.05.0001 (TJBA) 

614-) 0354695-90.2012.8.05.0001 (TJBA) 

615-) 0323030-22.2013.8.05.0001 (TJBA) 

616-) 0347528-85.2013.8.05.0001 (TJBA) 

617-) 0387654-17.2012.8.05.0001 (TJBA) 

618-) 0532954-39.2014.8.05.0001 (TJBA) 

619-) 0408752-58.2012.8.05.0001 (TJBA) 

620-) 0300278-56.2013.8.05.0001 (TJBA) 

621-) 0347121-79.2013.8.05.0001 (TJBA) 

622-) 0395355-92.2013.8.05.0001 (TJBA) 

623-) 0003893-35.2010.8.05.0001 (TJBA) 

624-) 0033823-84.2012.8.05.0080 (TJBA) 

625-) 0325008-54.2014.8.05.0080 (TJBA) 

626-) 0307731-25.2014.8.05.0080 (TJBA) 

627-) 0010541-17.2012.8.05.0274 (TJBA) 

628-) 0019877-45.2012.8.05.0274 (TJBA) 

629-) 0300029-88.2013.8.05.0039 (TJBA) 

630-) 0304075-23.2013.8.05.0039 (TJBA) 

631-) 0000313-09.2012.8.05.0039 (TJBA) 

632-) 0301314-52.2014.8.05.0146 (TJBA) 

633-) 0301244-06.2012.8.05.0146 (TJBA) 

634-) 0301744-72.2012.8.05.0146 (TJBA) 

635-) 0303839-29.2013.8.05.0150 (TJBA) 

636-) 0002087-48.2013.8.05.0004 (TJBA) 

637-) 0003713-39.2012.8.05.0004 (TJBA) 

638-) 0000732-90.2014.8.14.0012 (TJPA) 
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639-) 0010598-60.2012.8.05.0201 (TJBA) 

640-) 0008153-69.2012.8.05.0201 (TJBA) 

641-) 0004872-83.2012.8.05.0079 (TJBA) 

642-) 0004299-45.2012.8.05.0079 (TJBA) 

643-) 0300466-34.2013.8.05.0103 (TJBA) 

644-) 0300437-81.2013.8.05.0103 (TJBA) 

645-) 0300293-54.2013.8.05.0250 (TJBA) 

646-) 0007786-31.2012.8.05.0141 (TJBA) 

647-) 0000499-83.2013.8.05.0043 (TJBA) 

648-) 0000014-86.2014.8.05.0160 (TJBA) 

649-) 0000793-32.2013.8.05.0045 (TJBA) 

650-) 0000007-58.2013.8.05.0151 (TJBA) 

651-) 0000260-31.2013.8.05.0253 (TJBA) 

652-) 0000193-65.2013.8.05.0221 (TJBA) 

653-) 0000176-73.2008.8.05.0166 (TJBA) 

654-) 0000287-55.2014.8.05.0131 (TJBA) 

655-) 0000951-80.2014.8.05.0133 (TJBA) 

656-) 0000102-46.2014.8.05.0186 (TJBA) 

657-) 0000247-21.2013.8.05.0095 (TJBA) 

658-) 0000011-77.2010.8.05.0094 (TJBA) 

659-) 0000048-17.2013.8.05.0089 (TJBA) 

660-) 0000689-65.2013.8.05.0069 (TJBA) 

661-) 0000543-78.2013.8.05.0051 (TJBA) 

662-) 0000984-02.2012.8.05.0049 (TJBA) 

663-) 0000526-05.2012.8.05.0010 (TJBA) 

664-) 0000433-32.2013.8.05.0099 (TJBA) 

665-) 0001196-54.2011.8.05.0244 (TJBA) 

666-) 0000045-43.2012.8.05.0042 (TJBA) 

667-) 0000783-66.2011.8.05.0074 (TJBA) 

668-) 0003180-53.2013.8.05.0228 (TJBA) 

669-) 0005551-89.2012.8.05.0271 (TJBA) 

670-) 0000980-40.2013.8.05.0142 (TJBA) 

671-) 0001364-87.2013.8.05.0211 (TJBA) 

672-) 0000873-50.2013.8.05.0027 (TJBA) 

673-) 0000148-08.2013.8.05.0077 (TJBA) 

674-) 0001959-58.2011.8.05.0243 (TJBA) 

675-) 0000153-79.2012.8.05.0072 (TJBA) 

676-) 0001251-37.2010.8.05.0277 (TJBA) 

677-) 0000012-31.2013.8.05.0038 (TJBA) 

678-) 0000008-27.2012.8.05.0006 (TJBA) 

679-) 0000351-36.2014.8.05.0076 (TJBA) 

680-) 0001118-34.2013.8.05.0036 (TJBA) 

681-) 0003600-78.2009.8.05.0105 (TJBA) 

682-) 0300562-90.2014.8.05.0078 (TJBA) 

683-) 0000252-26.2014.8.05.0057 (TJBA) 

684-) 0393951-40.2012.8.05.0001 (TJBA) 

685-) 0325509-56.2011.8.05.0001 (TJBA) 

686-) 0000943-03.2014.8.14.0053 (TJPA) 

687-) 3153767-44.2013.8.13.0024 (TJMG) 

688-) 2364052-66.2012.8.13.0024 (TJMG) 

689-) 4172782-79.2013.8.13.0024 (TJMG) 

690-) 1141590-82.2013.8.13.0024 (TJMG) 

691-) 0718362-12.2014.8.13.0024 (TJMG) 

692-) 1937187-37.2013.8.13.0024 (TJMG) 

693-) 3717579-03.2013.8.13.0024 (TJMG) 

694-) 3511667-09.2013.8.13.0024 (TJMG) 

695-) 3144055-30.2013.8.13.0024 (TJMG) 

696-) 3046751-21.2013.8.13.0024 (TJMG) 

697-) 3517169-26.2013.8.13.0024 (TJMG) 

698-) 3075788-06.2013.8.13.0024 (TJMG) 

699-) 3517953-03.2013.8.13.0024 (TJMG) 

700-) 1650145-31.2013.8.13.0024 (TJMG) 

701-) 3517961-77.2013.8.13.0024 (TJMG) 

702-) 2672973-77.2008.8.13.0024 (TJMG) 

703-) 1694113-82.2011.8.13.0024 (TJMG) 

704-) 2828603-24.2011.8.13.0024 (TJMG) 

705-) 3789719-35.2013.8.13.0024 (TJMG) 

706-) 0571129-48.2013.8.13.0702 (TJMG) 

707-) 0267827-84.2013.8.13.0702 (TJMG) 

708-) 0501886-17.2013.8.13.0702 (TJMG) 

709-) 0082235-56.2014.8.13.0079 (TJMG) 

710-) 0232913-83.2014.8.13.0079 (TJMG) 

711-) 0409695-76.2013.8.13.0079 (TJMG) 

712-) 0116275-83.2014.8.13.0105 (TJMG) 

713-) 0097244-89.2010.8.13.0114 (TJMG) 

714-) 0141506-17.2013.8.13.0342 (TJMG) 

715-) 2788981-88.2009.8.13.0223 (TJMG) 

716-) 0088176-22.2014.8.13.0035 (TJMG) 

717-) 0046298-17.2013.8.13.0112 (TJMG) 

718-) 0303425-11.2008.8.13.0400 (TJMG) 

719-) 0023348-27.2013.8.13.0625 (TJMG) 

720-) 0410578-23.2013.8.13.0009 (TJMG) 

721-) 0199239-51.2013.8.13.0079 (TJMG) 

722-) 0145918-97.2013.8.13.0145 (TJMG) 

723-) 0025984-06.2014.8.13.0145 (TJMG) 

724-) 0022354-47.2014.8.13.0145 (TJMG) 

725-) 0026223-18.2014.8.13.0145 (TJMG) 

726-) 0168254-66.2010.8.13.0027 (TJMG) 

727-) 0194474-04.2010.8.13.0027 (TJMG) 

728-) 0258810-12.2013.8.13.0027 (TJMG) 

729-) 0238846-33.2013.8.13.0027 (TJMG) 

730-) 0350520-30.2011.8.13.0433 (TJMG) 

731-) 0132124-52.2012.8.13.0433 (TJMG) 

732-) 0122471-69.2014.8.13.0105 (TJMG) 

733-) 0006310-98.2013.8.13.0205 (TJMG) 

734-) 0163873-25.2013.8.13.0313 (TJMG) 

735-) 0306779-38.2013.8.13.0313 (TJMG) 

736-) 1351026-18.2008.8.13.0231 (TJMG) 

737-) 0250581-96.2014,8.13.0231 (TJMG) 

738-) 0046344-97.2013.8.13.0114 (TJMG) 

739-) 0169726-79.2013.8.13.0518 (TJMG) 

740-) 0115638-91.2013.8.13.0518 (TJMG) 

741-) 0376227-88.2013.8.13.0672 (TJMG) 

742-) 0027588-78.2014.8.13.0672 (TJMG) 

743-) 0349034-98.2013.8.13.0672 (TJMG) 

744-) 0203415-29.2013.8.13.0223 (TJMG) 

745-) 0119553-63.2013.8.13.0223 (TJMG) 

746-) 0075209-05.2013.8.13.0479 (TJMG) 
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747-) 0117035-11.2013.8.13.0479 (TJMG) 

748-) 0113034-14.2012.8.13.0480 (TJMG) 

749-) 0132323-55.2013.8.13.0525 (TJMG) 

750-) 0206465-30.2013.8.13.0525 (TJMG) 

751-) 0067891-29.2013.8.13.0686 (TJMG) 

752-) 0146024-51.2014.8.13.0686 (TJMG) 

753-) 0180920-91.2013.8.13.0707 (TJMG) 

754-) 0029974-08.2014.8.13.0567 (TJMG) 

755-) 0015074-54.2013.8.13.0567 (TJMG) 

756-) 0031281-62.2014.8.13.0319 (TJMG) 

757-) 0162756-10.2013.8.13.0471 (TJMG) 

758-) 0038388-61.2014.8.13.0351 (TJMG) 

759-) 0453488-95.2008.8.13.0352 (TJMG) 

760-) 0091827-67.2013.8.13.0271 (TJMG) 

761-) 0065253-96.2013.8.13.0694 (TJMG) 

762-) 0067038-23.2014.8.13.0512 (TJMG) 

763-) 0401452-82.2005.8.13.0384 (TJMG) 

764-) 0055380-68.2013.8.13.0372 (TJMG) 

765-) 0066336-62.2014.8.13.0452 (TJMG) 

766-) 0093887-48.2013.8.13.0324 (TJMG) 

767-) 0060624-68.2013.8.13.0148 (TJMG) 

768-) 0065801-43.2013.8.13.0720 (TJMG) 

769-) 0071424-12.2013.8.13.0713 (TJMG) 

770-) 0086141-78.2011.8.13.0687 (TJMG) 

771-) 0020153-76.2013.8.13.0611 (TJMG) 

772-) 0055002-53.2013.8.13.0521 (TJMG) 

773-) 0100830-95.2013.8.13.0287 (TJMG) 

774-) 0057646-32.2013.8.13.0209 (TJMG) 

775-) 0653794-24.2013.8.13.0702 (TJMG) 

776-) 0160093-32.2013.8.13.0134 (TJMG) 

777-) 0024565-81.2014.8.13.0363 (TJMG) 

778-) 0020145-69.2010.8.13.0073 (TJMG) 

779-) 0019689-27.2013.8.13.0393 (TJMG) 

780-) 0016618-90.2013.8.13.0110 (TJMG) 

781-) 0025569-70.2013.8.13.0596 (TJMG) 

782-) 0048889-65.2013.8.13.0042 (TJMG) 

783-) 0019651-17.2013.8.13.0069 (TJMG) 

784-) 0021715-68.2013.8.13.0111 (TJMG) 

785-) 0046902-92.2013.8.13.0074 (TJMG) 

786-) 0022685-45.2013.8.13.0151 (TJMG) 

787-) 0016264-04.2014.8.13.0216 (TJMG) 

788-) 0005988-18.2011.8.13.0280 (TJMG) 

789-) 0021256-79.2013.8.13.0236 (TJMG) 

790-) 0019326-89.2013.8.13.0118 (TJMG) 

791-) 0001901-46.2013.8.13.0604 (TJMG) 

792-) 0471081-51.2008.8.13.0607 (TJMG) 

793-) 0029594-27.2013.8.13.0629 (TJMG) 

794-) 0058638-67.2013.8.13.0637 (TJMG) 

795-) 0024992-66.2013.8.13.0346 (TJMG) 

796-) 0041350-21.2013.8.13.0148 (TJMG) 

797-) 0254405-30.2013.8.13.0027 (TJMG) 

798-) 0011610-28.2012.8.13.0059 (TJMG) 

799-) 1768800-30.2011.8.13.0024 (TJMG) 

800-) 9907356-75.2008.8.13.0024 (TJMG) 

 


