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RESUMO
VALENTE, Mário José Bani. “Lá na Turma Recursal sou voto vencido”: um estudo sobre o
controle dos usuários de drogas pelo Sistema dos Juizados Especiais do estado do Rio de
Janeiro, 2021. 128 p. Dissertação de Mestrado em Sociologia e Direito – Faculdade de Direito,
Niterói, 2021.
Essa pesquisa é resultado do trabalho de campo que realizei no Sistema de Juizados Especiais
Criminais. Nesse processo, frequentei dois espaços distintos: um Juizado Especial Criminal e
as Turmas Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os dados
apresentados foram obtidos através da observação das práticas judiciais cotidianas, de
entrevistas com os operadores do direito que atuam nos dois órgãos e de conversas com outras
pessoas que frequentavam tais locais. Meu objetivo é descrever e refletir sobre como é feita a
administração dos casos relacionados ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, isto é, o
uso e/ou porte de drogas consideradas ilícitas para consumo pessoal. Procuro construir e
trabalhar esse objeto a partir do contraste dos controles acionados nesses diferentes espaços,
assim como com as decisões e posições oficiais da instituição judiciária. Traço marcante dessa
dissertação é a tentativa de distanciamento do campo jurídico do ponto de vista epistemológico,
de suas bases normativas, e o contato com a Antropologia, suas bases teóricas e metodológicas,
voltando assim ao Direito, agora como objeto de pesquisa.
Palavras-chave: Uso de Drogas. Lei 11.343/06. Sistema de Justiça Criminal. Juizados Especiais
Criminais. Turmas Recursais Criminais.

ABSTRACT
VALENTE, Mário José Bani. “In the appellate court I’m outvoted”: a study on the control
of drug users by the Special Courts System of the state of Rio de Janeiro, 2021. 128 p..
Dissertação de Mestrado em Sociologia e Direito – Faculdade de Direito, Niterói, 2021.
This research is the result of a field work that I carried out in the Criminal Special Courts
System. In this process, I attended two different spaces: a Criminal Special Court and the
Special Criminal Appeals Groups of the Hall of Justice of the State of Rio de Janeiro. The data
presented were obtained through the observation of daily judicial practices, interviews with
legal operators and conversations with other people who frequented such places. My objective
is to describe and reflect on how the administration of the cases related to the crime provided
for in art. 28 of Law 11.343 / 06, that is, the use and / or possession of drugs considered illegal
for personal consumption. I try to build and work on this object from the contrast of the controls
activated in these different spaces, as well as with the official decisions and positions of the
judicial institution. A striking feature of this dissertation is the attempt to distance the legal field
from an epistemological point of view, from its normative bases, and the contact with
Anthropology, its theoretical and methodological bases, thus returning to Law, now as an object
of research.
Keywords: Drugs Use. Law 11.343/06. Criminal Justice System. Criminal Special Courts.
Special Criminal Appellate-Court. .

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS
Tabela 1 – Processos por apelante ........................................................................................... 91
Tabela 2 – Processos por sexo do réu/ré .................................................................................. 93
Tabela 3 – Processos por droga apreendida ............................................................................. 94
Tabela 4 – Processos por decisões ........................................................................................... 97
Tabela 5 – Processos por pena aplicada ................................................................................... 99

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AMAERJ – Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro
Art. – Artigo
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CM – Conselho de Magistratura
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CPC – Código de Processo Civil
EMERJ – Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
EUA – Estados Unidos da América
FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais
INCT/InEAC – Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos
JECrim – Juizado Especial Criminal
HC – Habeas Corpus
MP – Ministério Público
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
PPGSD/UFF – Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal
Fluminense
RE – Recurso Extraordinário
STF – Supremo Tribunal Federal
TJRJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
UFF – Universidade Federal Fluminense

Sumário

Prólogo: o amigo de Olinda-PE ............................................................................................. 14
1

INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 17
1.1

Meu percurso............................................................................................................... 18

1.2

O objeto de pesquisa (ou sobre as dificuldades de se afastar do Direito).................. 22

1.3

Metodologia ................................................................................................................ 28

1.4

Notas sobre o trabalho de campo ............................................................................... 31

2

AS DROGAS, OS USUÁRIOS E O SISTEMA PENAL ............................................ 37
2.1

O que é uma droga? .................................................................................................... 37

2.2

Considerações sobre a Lei 11.343/06 ......................................................................... 42

2.3

O usuário de drogas no JECrim ................................................................................. 45

3

O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ....................................................................... 53
3.1

A minha chegada no JECrim ...................................................................................... 53

3.2

“Tá vendo o 28 não é crime, é inconstitucional” ....................................................... 57

3.3

Entre a insignificância, a relevância e a efetividade .................................................. 61

3.4

“Então, não tem audiência comigo aqui. Isso já é até sabido na delegacia” ............ 64

3.5

“Lá na turma recursal, sou voto vencido” ................................................................. 69

3.6

“HC é só pra medicina” ............................................................................................. 70

4

AS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO......................................................................................... 75
4.1

Hora de atravessar a ponte ......................................................................................... 75

4.2

A observação e as entrevistas ..................................................................................... 77

4.2.1

A observação ........................................................................................................ 77

4.2.2

As entrevistas ........................................................................................................ 80

4.3

“Como eles chegaram aqui?”: o campo jurídico em disputa .................................... 81

4.4

Os processos ................................................................................................................ 89

4.4.1

Como os processos chegam na Turma Recursal? ................................................ 90

4.4.2

Apenas uma mulher nos processos ....................................................................... 93

4.4.3

Qual a droga?....................................................................................................... 94

4.4.4

Quais as decisões das Turmas Recursais? ........................................................... 96

4.4.5

Qual a pena alternativa aplicada? ....................................................................... 99

4.5

Os julgamentos em blocos e os limites do recurso.................................................... 100

4.6

“O MP pede para marcar a audiência da transação penal, ela não marca e arquiva o

processo”: a origem de um problema. ................................................................................ 102
4.7

O Princípio da Colegialidade: “isso não é uma regra escrita, mas é prática” ....... 104

4.7.1

“O 28 é entendimento sedimentado na turma, não tem discussão” .................. 105

4.7.2

“Afinal, o que é o Princípio da Colegialidade?”............................................... 108

4.7.3

A aplicação do Princípio da Colegialidade: dar, receber e retribuir................ 112

4.8

“Já passou da hora do Supremo colocar uma pedra sobre esse assunto”: a situação

dos condenados ................................................................................................................... 115
5

CONCLUSÃO ............................................................................................................. 118

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 124

Prólogo: o amigo de Olinda-PE

19 de outubro de 2019
Sábado, após o fim de um congresso acadêmico, em Recife, fui com mais dois amigos
visitar Olinda. Era a primeira vez que ia para um evento acadêmico longe e havia reservado o
voo de volta para o Rio de Janeiro na madrugada de domingo, justamente para poder conhecer
melhor a cidade. Após um passeio pelo centro histórico com um guia, encontramos uma amiga
e juntos procuramos um lugar para sentar e tomar uma cerveja. Depois de procurar um pouco,
achamos um logo ao lado de uma das várias igrejas de Olinda, ali funcionava um café, uma loja
estilo brechó e aos fundos era a casa dos proprietários. Como informado antes pelo guia, as
casas antigas da cidade geralmente não eram grandes em sua largura, mas eram “longas”.
Sentamos, pedimos o cardápio. Havia alguns cafés diferentes, a atendente nos recomendou,
disse ser muito bons. Estávamos cansados e resolvemos pedir alguns. Após experimentarmos a
proprietária do estabelecimento veio até a nossa mesa e perguntou se havíamos gostado,
dissemos que sim. De uma forma meio súbita, não sei por qual motivo ao certo, se ela achou
que éramos usuários de maconha ou porque um de meus amigos fumava tabaco em seu
cachimbo e ela poderia pensar que se tratava de maconha, enfim, o certo é que ela falou: “Olha,
se quiserem fumar, não tem problema, mas sopra pra esse lado, porque ali o pessoal é muito
careta, meu marido e minha cunhada fumam, não ligo”. Respondemos que não era maconha,
rimos da situação. Depois disso, a nossa amiga continuou a conversar com a proprietária do
café/brechó. Eu estava mexendo no celular, quando minha amiga chamou todo mundo e falou
“ela vai trazer para eu fumar, eu nunca fumei, não sei como é, pedi para ela”. Não entendi muito
bem, mas, pelo visto, com um pouco de cara de pau ela perguntou para a dona do lugar se ela
não tinha, não sei direito como aconteceu. Passados alguns minutos, a dona voltou, dessa vez a
cunhada estava junto, elas traziam um vaper para que minha amiga experimentasse. Ela olhou
e perguntou “mas o que é isso?”, eu ri, sabia o que era, mas esperei a cunhada explicar. Ela
explicou para minha amiga que era um vaporizador, que era melhor para diminuir o cheiro que
ia dar, que não tinha combustão e tudo mais. Minha amiga fumou e disse que tinha gostado
muito, mas que não sabia se fumar “no papel” era diferente. A proprietária respondeu: “Meu
marido é apreciador de ervas finas”. Nesse contexto, a conversa se estende, até quando
perguntam se estávamos viajando e conhecendo Pernambuco e um dos meus amigos comenta
que estávamos em Recife, que viemos para um congresso, que fazíamos mestrado. A
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proprietária, agora nossa colega um pouco mais íntima, pergunta o que cada um de nós
estudamos. Quando chega a minha vez respondo: “eu pesquiso sobre maconha, sobre
criminalização da maconha”. Com isso ela imediatamente diz que precisava chamar o marido
dela, que precisava me apresentar a ele. Eu respondo positivamente, ela vai até os fundos da
casa e volta dizendo: “ele está vindo”. Ele chega, nos cumprimentamos e ele me questiona sobre
o que faço. Mais uma vez eu explico que pesquiso sobre a “proibição da maconha”, dou mais
alguns detalhes. Ele gosta da ideia, mas adiciona uma pergunta que na minha observação fez
diferença: “Mas, você é formado em que?”. Eu respondo que sou formado em Direito. Ele
replica: “Então, você é advogado?”. Apesar de não ser advogado, já que mesmo aprovado na
OAB eu não tinha solicitado minha inscrição, eu digo que sim, sempre acho chato explicar isso
para as pessoas, pois sempre me perguntam o porquê de eu ainda não ter solicitado. Logo após
ele diz: “Vamos lá dentro, vou te mostrar minhas ervas finas”. Aceitei o convite, eu estava
achando tudo aquilo de “ervas finais” muito engraçado, mas naquele momento pensei: “eu
pesquiso maconha, não posso perder a oportunidade de conversar com um usuário”. Fomos
juntos até uma escada, subimos e chegamos na sala de estar da casa, ele se direcionou até uma
gaveta no móvel de madeira da televisão e tirou uma bolsa plástica transparente, eram “flores”1,
aparentemente minha amiga, mesmo nunca tendo fumado, estava certa sobre ser algo bom, e
eram muitas. Ele me surpreendeu dizendo: “Já tá na metade, daqui a pouco fica velha”. Ele era
muito orgulhoso de sua maconha, da qualidade dela, comentou que ia buscar direto com o
produtor no sertão, que o contato dele separava especialmente para ele. Após isso, talvez por
me achar algum tipo de especialista, ele começou a me questionar sobre as possibilidades da
legalização, me disse que fumava há uns 37 anos, ele sabia o tempo certo porque a primeira vez
foi com um primo, no carnaval de 82, ele tinha 15 anos à época, 52 anos atualmente. Foi
contundente ao dizer que “não tem disso de afirmar que quem fuma maconha não trabalha! Eu
sou representante comercial, trabalho desde cedo, tenho filhos que eu sempre cuidei e agora até
abri esse café para mim e minha mulher fazer um dinheiro também”. Nesse meio tempo ele

1

O antropólogo Marcos Veríssimo, ao empreender uma etnografia contrastiva da cultura canábica no Rio de
Janeiro, Brasil, e em Buenos Aires, Argentina, faz uma importante observação, a partir do lema da XI Copa
Cannábica del Plata: “La hoja no se fuma”. Segundo Veríssimo: “Dizer que não se fuma a folha da maconha não
é nenhuma novidade para nenhum grower, uma vez que o plantio de maconha visa à obtenção de flores, buds,
onde estão concentrados os agentes químicos produtores do prazer psicoativo buscado pelos consumidores de
maconha, os tricomas. As folhas, por sua vez, são retiradas e descartadas. Contudo, para além do universo grower,
que é limitado e exclusivo, um pequeno mundo dentro do universo dos consumidores de maconha em cidades
como Rio de Janeiro e Buenos Aires, poucos são aqueles que já tiveram a oportunidade de ver uma flor de maconha
in natura. Isso porque no mercado destas cidades prevalece a maconha na forma de prensado, com origem em
imensas plantações ilegais no Paraguai.” (VERÍSSIMO, 2017)
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enfiou a mão na sua bolsa, tirou um bocado e perguntou: “Quer?”. Eu disse que já era tarde,
que eu pegava um voo de volta para o Rio as 4h da manhã. Ele insistiu: “Então leva um pouco
para você, é presente”. Eu recusei mais uma vez, mas ele falou: “vou fazer um então, se você
quiser é só pedir”. Enquanto ele preparava seu cigarro de maconha meu novo amigo continuava
reclamando da proibição, dizia estar “cansado de fumar escondido” e me questionou mais
algumas vezes sobre a legalização, cheguei até a comentar do julgamento pendente no STF, que
parecia que talvez o STF iria julgar a favor... Ele acendeu seu baseado, ficamos conversando
em um deck que havia nos fundos, a lua estava muito grande e a vista era bonita. Percebi que
antes de exalar a fumaça ele analisou o vento e só depois soprou: “é que o pessoal ali é muito
careta...”, ele me disse. (Anotações do meu caderno de campo)
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INTRODUÇÃO2

Dificuldade semelhante a que os operadores do Direito têm em compreender normas penais
que escapam de um paradigma de punição estritamente ligado a prisão privativa de liberdade
pode ser encontrada pelos pesquisadores3 do “campo jurídico” (BOURDIEU, 1989)4 em
estudar práticas que não estejam ligadas à essa punição exemplar. Pesquisar e pensar as práticas
tangentes ao art. 28 da Lei º 11.343/06 parece muitas vezes estar necessariamente destinado a
debater o porquê usuários de drogas consideradas ilícitas estão sendo considerados e punidos
como traficantes. Tal debate é, como demonstrado por relevantes pesquisas, determinante, além
de bem sedimentado5. Todavia, acaba-se por deixar de lado práticas levadas à cabo nos
julgamentos relativos ao uso de drogas, que têm potencial para explicar a dinâmica punitiva
que circunda a Lei de Drogas de 2006.
Aparentemente, a questão em torno da falta de interesse em pensar a administração dos
usuários de drogas pelo sistema de justiça criminal6 de forma estrita parece ter origem comum
2

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
3
Apesar das problematizações dos “pesquisadores” do Direito, especialmente ligados as suas perspectivas
metodológicas e perspectivas evolucionistas, mantenho essa denominação pois é como eles se compreendem.
4
A escolha do conceito de campo jurídico de Pierre Bourdieu é proposital. A primeira vez que li o livro “O poder
simbólico” foi ainda durante minha graduação em Direito, no 2º período, e, de certa forma, o conceito do sociólogo
francês contribuiu para a forma que passei a pensar meu próprio curso. Além disso, pensar em campo jurídico, ou
seja, espaço social onde há a disputa entre os juristas pelo monopólio de dizer o direito, é interessante aqui por
dois motivos: primeiro, serve para apontar que minha crítica se refere às pesquisas de atores exclusivamente desse
campo; segundo, porque, já que procuro compreender a administração dos usuários de drogas a partir da atuação
dos juízes, estou observando a prática de dizer o direito de um ponto de vista hegemônico neste campo. Ainda,
significa dizer que não se trata de um espaço autônomo, mas que sofre interferências também externas. Ao logo
do trabalho outros conceitos aplicáveis a esse campo serão acionados para explicar algumas dinâmicas observadas.
5
No que se refere a essas pesquisas gostaria de citar especialmente três. A primeira delas, de caráter jurídico, foi
publicada no seguinte relatório: BOITEUX, Luciana; WIECKO, Ela. Et al, Tráfico de Drogas e Constituição (Série
Pensando o Direito – nº 1/2009), Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wpcontent/uploads/2015/07/01Pensando_Direito3.pdf. Acesso em 20/03/2021. A segunda, de caráter sociológico, é
a tese de doutorado de Marcelo da Silveira Campos, publicada posteriormente em livro: CAMPOS, Marcelo da
Silveira. Pela metade: a lei de drogas do Brasil. São Paulo: Annablume, 2019. 319 p. Por fim, o artigo de Carolina
Grillo, Frederico Policarpo e Marcos Veríssimo: GRILLO, Carolina Christoph; POLICARPO, Frederico;
VERISSIMO, Marcos. A "dura" e o "desenrolo": efeitos práticos da nova lei de drogas no Rio de Janeiro. Revista
de Sociologia e Política, Curitiba, v. 19, n. 40, p. 135-148, out. 2011. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782011000300010&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 20/03/2021. Elas serão utilizadas em meu trabalho por trazerem questões importantes no que se refere
à distinção entre usuários e traficantes de drogas no cenário brasileiro, a partir de diferentes perspectivas.
6
Ao longo do texto empregarei diversas vezes o termo “Sistema de Justiça Criminal”, pois ele é assim geralmente
denominado. Entretanto, como aponta Kant de Lima (2008), não seria correto se falar em “sistema de justiça
criminal” no Brasil. Falar em um “sistema” supõe ações integradas pelos agentes que o compõem, o que não é
visto em nosso contexto. Frederico Policarpo (2016) aponta para essa desintegração especialmente nos casos de
uso de drogas. Por fim, devo mencionar que não se pode confundir “ações integradas”, integradas em valores e em
procedimentos, em um sistema, com os acordos cotidianos de seus agentes. Enquanto nas primeiras diz respeito a
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em ambos os casos: afinal, porque estudar práticas que não privam a vida e a liberdade de uma
pessoa? Se não há uma punição exemplar, se apenas temos meras medidas, porque devemos
nos preocupar em pensar tais questões e/ou julgamentos? Até onde a pesquisa que gera essa
dissertação demonstrou tal falta de interesse é traço característico do sistema de justiça criminal.
Mas, o que chamo de falta de interesse, não significa que a observação das práticas judiciárias
nesses casos não possa contribuir para a percepção das “sensibilidades jurídicas” (GEERTZ,
2014; KANT DE LIMA, 2010) que as permeiam e, de certa forma, contribuir para a reflexão
sobre elas, seja pelos juízes, promotores, defensores públicos e advogados, seja pelos
pesquisadores do Direito. Pelo contrário, a forma como os operadores visualizam esses casos,
os procedimentos e as posições que eles adotam, as dinâmicas práticas que eles acionam,
moldam sua decisão e a administração daqueles que são enquadrados como usuários, pelo artigo
28 da Lei 11.343/06.
Portanto, a presente dissertação é fruto de uma pesquisa que buscou observar e compreender
quais as práticas judiciais de controle acionadas pelo sistema de justiça criminal para os usuários
de drogas. Ela é construída a partir da observação de dois espaços distintos: um Juizado Especial
Criminal e as Turmas Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
O foco está em compreender como os operadores do Direito atualizam e dão sentido às normas
e aos princípios jurídicos na construção da decisão judicial.
Todavia, acredito que, antes de adentrar nas questões observadas, devo descrever o percurso
trilhado por mim. Primeiramente, as inquietações de um estudante de Direito e, posteriormente,
as facilidades e as dificuldades encontradas na pesquisa no âmbito do mestrado. Descrever meu
percurso, minhas leituras e meus questionamentos é o modo que encontrei e que escolho para
apresentar meu problema de pesquisa e os caminhos metodológicos ligados às ciências sociais
que guiam esse trabalho.

1.1

Meu percurso

O primeiro fator que me levou aos primeiros questionamentos sobre a Política de Drogas
brasileira e o funcionamento do Sistema de Justiça Criminal foi a minha formação em Direito
na Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso não significa dizer que tais temáticas aparecem

ações públicas e igualmente aplicadas, nos segundos são implícitos e obscuros. Essa diferença é importante para
algumas questões que tratarei e prefiro prevenir alguma “situação de perplexidade”.
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imediatamente, mas que são consequência de problemas trazidos à tona ao longo dos cinco anos
de graduação.
Nesse período, foi possível observar como o saber jurídico é reproduzido, especialmente,
como tradição. Trata-se de uma tradição dogmática, normativa, formal e codificada, apoiada
em uma concepção hierarquizada e elitista da sociedade, que se institui socialmente como parte
relevante do controle social, que não somente reprime, mas produz uma ordem social específica
(KANT DE LIMA, 2010). É o papel positivo, isto é, produtivo do saber jurídico, que me
chamou a atenção.
Principalmente no primeiro semestre do curso é comum que os alunos e as alunas sejam
questionados do porquê escolheram o curso de Direito. As respostas vão desde “porque me dá
um leque muito grande de opções no futuro” até propostas mais idealistas de uma sociedade
igualitária e justa, essas últimas a maioria das respostas. O que se produz ao longo do tempo,
em sua maioria, são novos bacharéis que reafirmam a mesma tradição anteriormente exposta.
Apesar da reforma curricular ocorrida no ano de 2014 e, com isso, a inserção de disciplinas
obrigatórias como a Sociologia e a Antropologia, não observei grandes reflexos no produto
final. O contexto observado por mim durante a graduação ilustra que tal inclusão, apesar da
importância de articular tais disciplinas com o Direito reconhecida inclusive pelo Ministério da
Educação (MEC) e pelo CNPq, ainda não foi legitimada pelos operadores jurídicos (KANT DE
LIMA; BAPTISTA, 2014).
Se no início era comum o questionamento por parte dos discentes para compreender como
as coisas funcionam, no final elas não importam mais, a tradição dogmática e formal se
reproduziu. O registro dessas observações é carregado de um olhar de estranhamento do meu
ambiente familiar durante meus anos de graduação, sendo reflexo das escolhas e dos contatos
construídos com as Ciências Sociais, seja mesmo durante a graduação e, mais recentemente,
com o mestrado.
Dessa forma, meu interesse se direcionou a compreender o Direito enquanto controle
social, especialmente no que se refere as práticas repressivas produzidas e legitimadas por ele,
ou melhor, como o monopólio estatal do direito de punir, jus punienti, é exercido. Interessante
que talvez essa tenha sido a primeira expressão em latim que aprendi e memorizei no curso de
Direito, o que não me parece apenas uma coincidência. Nesse contexto, a partir das aulas de
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Direito Penal, foi possível perceber como a Lei de Drogas de 2006 tem uma posição central nas
preocupações do campo jurídico com o crime.
Mais uma vez lanço mão de uma de minhas memórias. Em uma aula de Direito Penal, o
professor estava expondo como o respeito às normas e aos princípios jurídicos eram relevantes
para a correta tipificação penal e a posterior dosimetria da pena, chamando atenção para o
espaço de discricionaridade do juiz, que deveria ser mínimo, mas que deveria existir, pois “o
juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente,
aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime”, assim como disposto no art. 59 do Código Penal Brasileiro7. Bom, como grande
exemplo da discricionaridade dada ao juiz, me lembrei da distinção legal entre traficante e
usuário e questionei “Professor, como fica essa discricionaridade quando falamos de usuário e
de traficante?”, ele me respondeu “Principalmente pela quantidade de droga encontrada com o
indivíduo”, eu novamente o questionei “Mas, qual a quantidade? O que é muito ou pouco? E o
princípio da insignificância8? Por que, se não temos uma uniformidade na lei, teremos decisões
que prendem por anos pessoas com quase nada.”, por fim ele me respondeu, “Mas aí o juiz não
teria mais seu espaço de discricionaridade e não podemos aplicar o Princípio da Insignificância
para tudo, principalmente para coisas com um reflexo social devastador como as drogas”9.
Naquele momento apenas não entendi, pensei que as respostas não faziam sentido e coerência
se contrastadas com o que ele vinha expondo antes, eu ainda pensava sempre na necessidade de
mudanças legislativas. Apesar de achar que estava discutindo algo que poderia mudar
totalmente a dinâmica de criminalização de indivíduos, ainda estava preso a uma lógica
normativa do campo jurídico.

7

BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 20/03/2021.
8
O Princípio da Insignificância é acionado quando se acredita que a conduta criminalizável realizada por um
agente não se apresenta como ofensiva e capaz de causar relevante lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal.
Trata-se, portanto, de uma excludente de tipicidade material. Mais explicações sobre como esse princípio se
relaciona com os casos de uso e porte de drogas serão apresentadas, em especial, no item 3.3., a partir das dinâmicas
observadas no JECrim em que realizei minha pesquisa.
9
Como é perceptível, eu utilizo acontecimentos que participei ou presenciei a todo momento no trabalho. Nesse
especificamente recorri à minha memória. Não foi tão difícil reconstruir o momento porque foi algo que me marcou
profundamente. De todo modo, quando entrei no mestrado passei a sempre anotar frases soltas ou acontecimentos
em algum papel. Quando chegava em casa eu desenvolvia melhor o que tinha acontecido no meu caderno de campo
ou criava algum documento de texto no computador com a descrição. Não será a última vez que usarei essa
ferramenta para construir o trabalho.
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Seguindo meu percurso de graduação e acadêmico comecei a pensar como poderia
compreender a realidade da política de drogas a partir de uma retomada histórica. O objetivo
era justamente pensar o arcabouço normativo proibicionista para além das regras formais
construídas institucionalmente. Diante disso, nos últimos dois anos de Faculdade de Direito
pesquisei o máximo de bibliografia que tinha acesso no momento sobre o processo de
criminalização das drogas classificadas como ilícitas. Nesse processo, a história da proibição
da maconha me chamou a atenção, por ser possível observar desde o início regras morais que,
sendo reproduzidas e atualizadas, ainda exercem influência sobre o debate do consumo de
drogas no Brasil.
Como consequência dessas reflexões, defendi o Trabalho de Conclusão de Curso em
Direito intitulado “Do pito de pango à proibição: reflexões históricas, criminológicas e jurídicas
sobre a criminalização da maconha no Brasil (1830-1940)”. O trabalho tinha como marcos
teóricos autores provenientes das áreas do Direito Penal Crítico e da Criminologia Crítica, além
de alguns trabalhos de caráter historiográfico. O objetivo era rediscutir o processo de
criminalização da maconha no Brasil, lançando o olhar para discursos médico-jurídicos, como
o clássico texto de Rodrigues Dória (1986), e normas locais, como o Código de Posturas da
Cidade do Rio de Janeiro de 1830, ainda em um período anterior à dinâmica de criminalização
em todo território nacional e globalizada. Tinha como propósito questionar a artificialidade
existente na distinção entre drogas lícitas e ilícitas, especificamente através do caso da
maconha, realçando os recortes de classe e étnicos que influenciaram a proibição.
Esse trabalho, até por ser um Trabalho de Conclusão de Curso de graduação, possui suas
limitações, mas serviu para pensar a lógica criminal para além dos marcos teóricos
propriamente do Direito. A partir dele construí meu projeto de pesquisa para o mestrado,
apresentado na seleção do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da
Universidade Federal Fluminense. O projeto inicial tinha como objetivo a pesquisa em arquivos
históricos, como o Arquivo Histórico Nacional e o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
e, posteriormente, o trabalho de campo junto as Varas Criminais. Em resumo me propunha a:
1) fazer uma reconstituição bibliográfica sobre as teorias e os discursos que sustentaram a
proibição do consumo da maconha; 2) delinear as ligações entre a proibição e controle sobre os
negros em uma conjuntura pós-abolição da escravidão; 3) identificar as construções jurídicas e
criminológicas do final do século XIX e do início do XX que permanecessem, em sua essência,
na política de drogas atual; 4) através da ida à campo, observar e analisar as práticas e discursos
21

dos atores judiciais nas audiências de delitos relacionados a Lei nº 11.343/06, buscando
identificar a permanência dos discursos médicos e positivistas no senso comum jurídico hoje.
Durante os meus primeiros seis meses de mestrado mantive esse projeto. Logo no início
me direcionei aos arquivos históricos acima mencionados, onde pude ter acesso, por exemplo,
ao documento original do Código de Posturas do Rio de Janeiro de 1830, onde se criminalizava
o dito “pito de pango”, denominação dada à Cannabis, nos seguintes termos: “É proibida a
venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os
contraventores serão multados, a saber: o vendedor em 20$000, e os escravos e mais pessoas,
que dele usarem, em três dias de cadeia”. Entretanto, apesar de alguns achados, me deparei com
complicações experienciadas por outras pesquisas com arquivos históricos, principalmente pela
escassez de documentos. Lado outro, o projeto em questão, tendo em vista as dificuldades de
acesso e outros fatores, exigia mais tempo do que o período de 24 (vinte e quatro) meses do
mestrado. De todo modo, só a ida aos arquivos e o contato com os funcionários desses espaços
que me permitiram perceber que a pesquisa junto aos operadores do direito, a produção de suas
decisões judiciais e os sentidos que dão à temática do uso de drogas, seria o caminho que deveria
seguir.

1.2

O objeto de pesquisa (ou sobre as dificuldades de se afastar do Direito)

Ao descrever meu caminho até o segundo semestre do mestrado procurei apresentar mais
do que curiosidades sobre minha trajetória. De certa forma, estou falando de algumas dinâmicas
do “mundo dos juristas”, como eles pensam, visto o diálogo com o professor de Direito Penal
e também como refletem sobre os problemas do seu campo, na maioria das vezes de um ponto
de vista estritamente normativo. Além disso, esse percurso mostra a tentativa de se afastar do
Direito, não completamente, mas do ponto de vista epistemológico. As questões do “campo
jurídico” (BOURDIEU, 1989) passam a ser objeto de pesquisa. Nesse sentido, para um objeto
“se tornar um objeto de pesquisa antropológico é preciso que, a partir dele, se coloque questões
teóricas que sejam relevantes para alguma discussão, evidentemente, dentro da Antropologia”
(POLICARPO, 2020), aqui especificamente dentro da “Antropologia do Direito”10.

10

Sobre a área da Antropologia do Direito duas publicações apontam o diálogo de temas antropológicos para o
campo jurídico e de pesquisas antropológicas sobre o direito: LIMA, Antônio Carlos de (org.). Antropologia &
Direito: Temas antropológicos para estudos jurídicos. Rio de Janeiro/ Brasília: Contracapa/ LACED/ Associação
Brasileira de Antropologia, 2012; e, SCHUCH, Patrice. Antropologia do Direito: trajetória e desafios
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Como apresentado, minha proposta inicial de pesquisa tinha uma parte inicial de trabalho
historiográfico e, posteriormente, uma pesquisa junto aos operadores do direito. A pesquisa
histórica deixa de ser uma das formas de tratar meu objeto, que à época era “a proibição da
maconha no Brasil”, principalmente pelas frustações com os arquivos históricos. Essas questões
também fazem parte do pano de fundo que constrói meu objeto, visto que ele poderia não ser o
mesmo caso os acervos históricos dispusessem de maiores informações sobre o que pesquisava.
Na época até consegui um atendimento mais pessoal, visto que uma das funcionárias que
trabalhava no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, é irmã de uma colega do meu grupo de
pesquisa, passei um bom tempo com ela tentando encontrar qualquer coisa no acervo que
pudesse ter alguma relação com as drogas.
Bretas (1991) mostra como as pesquisas de história social passaram a colocar o crime no
eixo central da vida social e como os pesquisadores perceberam que os arquivos históricos
poderiam trazer contribuições interessantes para as pesquisas. Ao mesmo tempo, surgem
questionamentos sobre a confiabilidade dos arquivos, afinal
[...] de que maneira trabalhavam os escritores desses discursos, isto é, os
escrivães de polícia? Quão confiáveis são os documentos por eles
produzidos? Mesmo aceitando a hipótese que o são, será que as pessoas
falavam a verdade perante a Justiça? [...]. Podem, enfim, os arquivos
criminais fornecer quantitativos utilizáveis? (BRETAS, 1991)

Todavia, meus problemas tiveram uma outra origem: a escassez e a incompletude dos
arquivos. Por outro lado, ainda restava a possibilidade de estudar as dinâmicas dos espaços
judiciários, que foi o caminho que segui.
Meu objeto passou a ser, portanto, a administração dos usuários de drogas pelo sistema
de justiça criminal, mais especificamente o JECrim, visto que é essa a instituição que tem como
competências julgar os casos relacionados ao art. 28 da Lei 11.434/06. Algumas questões
guiavam minha pesquisa: Como os usuários chegam aqui? Como o juiz forma sua decisão
nesses casos? Quais as normas e os princípios que os julgadores utilizam e como eles os
atualizam?
Entretanto, como já apontado, eu me proponho, a partir desse trabalho, um esforço de
pensar e compreender o Direito a partir de outras fontes, a partir das Ciências Sociais e, mais
estritamente, a partir da Antropologia. Cabe mencionar que tal proposta proporciona uma rota

contemporâneos. BIB. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica, São Paulo, v. 67, 1º semestre de 2009,
p. 51-73.
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de fuga das formas tradicionais de pesquisa no campo do direito. Abre-se espaço, portanto, para
que se busque uma alternativa que compreenda que o Direito não é capaz de responder aos
problemas, tantas vezes, criados por ele mesmo. Por esse motivo, a seguir apresento as
discussões teóricas, que envolvem esse trabalho e a aproximação dos saberes antropológicos e
jurídicos.
Inicialmente pode-se pensar que por eu ter uma formação jurídica todo aquele ambiente
de estudo e trabalho de campo é muito familiar para mim. Entretanto, pela própria formação do
bacharel em Direito, sempre dogmática11 e construída a partir de um “dever ser”, quando
deparado com a realidade das práticas judiciárias é comum o espanto. Talvez uma maneira mais
fácil de identificar um recém bacharel em Direito não seria perguntá-lo como determinada
questão é tratada no fórum. Mas, sim, pedi-lo para escrever alguma coisa, sobre algum tema,
uma lauda que seja. No primeiro pedido possivelmente se obteria como resposta um compilado
de doutrinas majoritárias e minoritárias e, quem sabe, alguma jurisprudência. No segundo, você
saberia simplesmente pela forma que ele escreve. Possivelmente, restarão resquícios desse tipo
de escrita no meu trabalho. Essa é a primeira dificuldade em se afastar do Direito.
Nesse sentido, o familiar nem sempre é realmente conhecido e há casos em que o
estranhamento é igual, senão maior, do que o estranhamento causado no contato com o exótico
(VELHO, 1978). Isso significa que, estar familiarizado não significa que conhecemos todos os
pontos de vista dos envolvidos, não significa que conhecemos todas as regras da interação
praticadas naquele local aparentemente conhecido. O conhecimento do pesquisador pode estar
comprometido exatamente pelo conhecimento superficial daquela rotina, de alguns hábitos e
estereótipos criados anteriormente aos seus estudos.
[...] o familiar, com todas as necessárias relativizações é cada vez mais objeto
relevante de investigação para uma antropologia preocupada em perceber a
mudança social não somente no nível das grandes transformações históricas,
mas como resultado acumulado e progressivo de decisões e interações
cotidianas. (VELHO,1978)

É comum nos cursos de Direito que os alunos e alguns professores façam uma oposição entre a “teoria” e a
“prática”. Entretanto, “teoria” e “prática” não são opostas, pelo menos em outros campos do saber. A grande
dicotomia estaria para mim entre “o que é que acontece”, ou seja, a prática e “o que é que deve acontecer” ou
“deve ser”, isto é, os dogmas da disciplina do Direito. Nesse sentido, os argumentos de credibilidade científica,
que muitas vezes são compreendidos como “teoria” mesmo tendo como origem pesquisas empíricas, são
apropriados pelo campo do direito a partir da lógica do contraditório que lhe é característica e se tornam parte de
uma disputa, onde mais vale o argumento de autoridade, e não a autoridade do argumento, de modo que a empiria
só teria papel relevante caso fosse para confirmar algo que já se sabe (KANT DE LIMA, 2012).
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Dessa forma, pensar uma questão jurídica enquanto objeto de pesquisa das Ciências
Sociais não seria uma tarefa tão complicada, pelo menos do ponto de vista do distanciamento,
visto que aparentemente já não estava tão perto assim. De todo modo, o exercício de se
aproximar os saberes antropológicos e jurídicos não é uma tarefa fácil tanto para o Direito
quanto para a Antropologia. Entretanto, através do exercício de descontruir e desnaturalizar as
representações do real, a presente pesquisa se direciona a entender o Direito a partir de outras
concepções (KANT DE LIMA; BAPTISTA, 2014). Partindo dessa análise, torna-se possível
compreender o curso dos discursos jurídicos, e também aqueles “não jurídicos”, se assim pode
ser diferenciado, visto que na atualização de normas e de princípios jurídicos tais discursos se
confundem.
Essa postura tem como consequência, portanto, a forma como se trabalha o objeto de
pesquisa. Dialoga, assim, com a intuito de pensar as “sensibilidades jurídicas” (GEERTZ, 2014;
KANT DE LIMA, 2010). Falo no plural para me alinhar a crítica feita por Kant de Lima (2010),
visto que a proposta de Geertz está inserida no contexto da Commom Law. No caso brasileiro,
diferentes “sensibilidades jurídicas” se misturam, inclusive com origens diferentes, de forma
oficial e legal. O “nosso modelo jurídico para a sociedade, para a administração institucional
de conflitos e para o exercício do controle social, acaba por associar, (...), o saber e o poder,
atribuindo o papel de decifradores oficias de enigmas aos operadores” (KANT DE LIMA,
2010). Então, como os julgadores do sistema de justiça criminal decifram os casos relacionados
ao art. 28 da Lei de Drogas?
Nessas demandas, os julgadores constroem suas decisões a partir da passagem de sua
convicção para uma decisão. Constroem, assim, um sentido de justiça, o qual Geertz irá
denominar de “sensibilidade jurídica”.
[...] essas sensibilidades variam, e não só em graus de definição; também no
poder que exercem sobre os processos da vida social, frente a outras formas
de pensar e sentir (dizem que, ao deparar-se com leis antipoluição, a Toyota
contratou mil engenheiros e a Ford mil advogados); ou nos seus estilos e
conteúdos específicos. Diferem, e profundamente, nos meios que utilizam –
nos símbolos que empregam, nas estórias que contam, nas distinções que
estabelecem – para apresentar eventos judicialmente. É possível que fatos e
leis existam universalmente; mas sua polarização provavelmente não.
(GEERTZ, 2014)

Essa passagem da convicção para a linguagem de uma decisão é marcada por ferramentas
jurídicas utilizadas pelos operadores, de modo oficial, já que são garantias expressas dos
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magistrados, quais sejam: o livre convencimento motivado (MENDES, 2012); e a
independência funcional. O primeiro era expresso no art. 131 do Código de Processo Civil de
197312 e foi retirado com a reforma desse código em 2015 13, com a redação do art. 371. As
decisões devem ser devidamente fundamentadas em respeito aos preceitos constitucionais14.
Mas não se pode fazer uma ligação direta entre essa retirada e o fim do livre convencimento.
Mais do que isso, não é o fato de que as decisões devem ser fundamentadas que impediria que
as normas sejam pensadas e utilizadas de formas diferentes para a construção do livre
convencimento.
Essas considerações reafirmam, de forma exemplificativa, a existência de diferentes
sensibilidades em um mesmo sistema judiciário. Um mesmo usuário de drogas pode ser
atingido por diferentes sensibilidades de acordo com o local para o qual ele é encaminhado. O
que acontece com ele em um JECrim é possivelmente diferente do que acontece em outro.
Aliás, talvez ele nunca chegue a sentar perante a autoridade judicial, pois nossa ordem
constitucional igualitária é aplicada de maneira hierárquica pelo sistema judicial, onde
diferentes tratamentos são dispensados dependendo de aspectos identitários, étnicos,
territoriais, classe, e tantos outros (KANT DE LIMA, 2019).
De toda forma, o que observa Geertz (2014), incluídas as considerações citadas acima, é
relevante para olhar o objeto de pesquisa a partir dos significados dele em um determinado
contexto. O fato de a sociedade brasileira ser altamente interpretativa contribui para essa ótica.
Além disso, é importante aqui para pensar que é possível aproximar os saberes jurídicos e
antropológicos. No meu caso o caminho é do Direito para a Antropologia. Por esse motivo,
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Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda
que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento.
BRASIL.
Lei
nº
5.869,
de
11
de
janeiro
de
1973.
Disponível
em:
<
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5869-11-janeiro-1973-357991-publicacaooriginal-1pl.html>. Acesso em: 25/04/2020.
13
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº
13.105, de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 25/04/2021.
14
Mais exatamente no art. 91, inciso IX, da Constituição de 1988: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25/04/2021.
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tomo algumas de minhas observações e procuro compará-las, de uma forma contrastiva, com
teorias antropológicas que pude ter contato durante o mestrado.15
Uma questão central na administração institucional dos usuários de drogas passa pelos
constrangimentos locais que influenciam o processo de decisão dos julgadores. A partir do
trabalho de campo foi possível observar como “o processo pelo qual essas decisões são local,
contextual e interacionalmente construídas” (ALMEIDA; GERALDO, 2017). As interações
entre os operadores do direito no JECrim e aquelas dos magistrados das Turmas Recursais
Criminais são distintas, assim como as verdades jurídicas ali produzidas através das decisões
construídas, também são distintas. Tendo tal constatação em mente, percebe-se que é através
dos rituais e das práticas judiciais, formais ou informais, escritas ou ditas, além da compreensão
do contexto em que ocorrem, que se busca lançar o olhar sobre a relação entre o sistema de
justiça criminal e os consumidores de drogas ilícitas.
Portanto, meu objetivo é, através da observação destes espaços e da descrição das
situações experenciadas, entender como é tratado o consumo de drogas ilícitas, qual a
administração levada à cabo pelos operadores aos consumidores. Busco alcançar tal objetivo
tomando à sério o ponto de vista da autoridade judicial, a fim de mapear, de descrever e de
interpretar os discursos e as práticas jurídicas presentes nesses espaços de decisão, que compõe
importante elemento no controle sobre as drogas e sobre aqueles que as consomem:
Eu: Bom, como o senhor deve ter visto no e-mail eu acompanhei as
sessões das turmas recursais, sendo que em uma você atua, por isso fiz
o contato, algumas questões surgiram e acredito que sua contribuição
é importante. Mas, antes de trazer algumas questões que eu anotei aqui
eu queria me apresentar e explicar minha pesquisa e a metodologia.
Bom, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de
Fora, atualmente sou mestrando na Universidade Federal Fluminense.
Minha pesquisa tem como objetivo compreender as práticas e as
dinâmicas institucionais, especificamente no JECrim e nas Turmas
Recursais Criminais, nos casos relacionados ao art. 28 da Lei de
Drogas, como vocês compreendem, como constroem a decisão e o
consenso sobre o tema. Bom, e isso é bem importante, porque tem duas
coisas que gostaria de deixar claro desde logo, até porque vocês
durante as suas carreiras se deparam com pesquisadores, concedem
entrevistas, enfim... Meu objetivo é descrever o funcionamento da
turma recursal nesses casos que mencionei e que estava
acompanhando até o início desse momento de pandemia que vivemos.
15

Essas considerações sobre a perspectiva interpretativa de Geertz e as ponderações para a realidade brasileira,
são informadas pelas minhas observações, assim como pelos importantes questionamentos levantados pelo
professor Roberto Kant de Lima na disciplina de Antropologia do Direito que participei em 2021.
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Não é discutir se devem ser as drogas descriminalizadas ou não, por
mais que esse debate esteja inserido nessa dinâmica, ou construir uma
crítica sobre o funcionamento, mas descrever esse funcionamento a
partir da perspectiva dos operadores. Essa pesquisa se situa no campo
da Antropologia do Direito... Outra questão é sobre a entrevista, como
disse no e-mail, é uma entrevista que tem um roteiro, alguns pontos que
gostaria de tratar com o senhor, mas ela é aberta e também
desidentificada, porque mais importante de com quem eu tô falando, é
o que vamos conversar e simplesmente saber que você é membro da
turma é o suficiente nessa questão.
Juíza: Bom, Mário. Agradeço o interesse e por ter me procurado, estou
disponível aí para responder suas questões e ver em que posso te ajudar
no seu trabalho. Realmente tem essa questão da pesquisa, então bacana
essa ideia, mas não precisa se preocupar muito com isso da identidade,
isso não faz muita diferença, a não ser do ponto de vista metodológico
para vocês, né? Acho que essa questão é importante e posso te ajudar.

Para ilustrar meu objeto retomo a descrição do dia que conheci o “amigo de Olinda”, que
compõe o prólogo deste trabalho. O que aconteceria com ele no JECrim que pesquisei? Como
seria produzida a decisão se seu caso estivesse nas Turmas Recursais Criminais do Estado do
Rio de Janeiro? Ou, ainda, o que teria acontecido comigo caso tivesse aceitado o presente e
pegado um voo com as “flores”?16 Portanto, a partir dessas questões, meu trabalho centra-se
em dois espaços: um Juizado Especial Criminal na região da “Grande Rio” e as Turmas
Recursais Criminais do TJRJ. Procuro pensar como os operadores que atuam nesses locais
lidam com os casos relacionados ao art. 28 da Lei 11.343/06.

1.3

Metodologia

Os dados de pesquisa apresentados ao longo desse trabalho foram obtidos de diversas
fontes, quais sejam: das entrevistas formais e informais, da observação direta e participante, da
análise dos acórdãos das decisões que acompanhei, disponíveis no Diário da Justiça
Eletrônico17, e da consulta às informações disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro18. A seguir explico de forma breve a utilização de cada uma delas, sendo que
ao longo de todo o trabalho alguns detalhes serão adicionados.

16

Para não gerar dúvidas, com esses questionamentos não pretendo fazer uma generalização universalista sobre a
questão, mas tão simplesmente ilustrar o objeto de pesquisa, como foi dito.
17
Disponível em: <https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/>.
18
Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/>.
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Como informado meu trabalho de campo é desenvolvido através da análise etnográfica e
da observação das dinâmicas de dois espaços distintos: o Juizado Especial Criminal e as Turmas
Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, para que
fosse possível realizar a pesquisa em um contexto de pandemia, desenvolvi uma análise
etnográfica dos documentos produzidos por esses espaços, em especial os acórdãos das decisões
dos processos que acompanhei, mas também os editais, leis, os e-mails e o diário eletrônico do
TJRJ. Tais documentos são compreendidos como objeto de “não só como uma via de acesso às
instituições onde circulam, mas também como artefatos que carregam, em sua materialidade,
forma e conteúdo, inúmeras modalidades de controle administrativo” (FERREIRA; NADAI,
2015).
Nesse contexto, primeiramente me direcionei ao JECrim. Meu objetivo era ver a pauta de
audiências para que pudesse acompanhar aquelas relativas ao art. 28 da Lei de Drogas.
Entretanto, observei que tais audiências não aconteciam ali, apesar de ser o local onde deveriam
ocorrer. A partir dessa observação e da interlocução com alguns funcionários do cartório do
Juizado eu estabeleci o contato com a autoridade judicial desse órgão judicial. Consegui marcar
uma primeira entrevista, que ocorreu no gabinete da juíza. Assim, passei a frequentar o JECrim
para realizar entrevistas ao longo dos meses de outubro e dezembro de 2019. Essas entrevistas
eram abertas e geralmente terminavam em uma conversa sobre os problemas dos casos de
usuários de drogas consideradas ilícitas.
A minha ida para as Turmas Recursais é consequência direta das entrevistas realizadas
no JECrim. Através delas fui informado minimamente sobre como a questão era debatida nas
turmas e isso me chamou a atenção. Além disso, acompanhar as sessões de audiência das
Turmas Recursais do TJERJ era uma forma de confrontar o que me era dito nas entrevistas com
o que efetivamente acontecia. Como as entrevistas foram sempre marcadas de um modo formal,
apesar que não ocorriam necessariamente da mesma forma, a observação dos espaços seria
importante para uma análise contrastiva e mais completa19. Dessa forma cheguei ao segundo
espaço de trabalho de campo: as Turmas Recursais Criminais, localizadas “do outro lado da
ponte”, no complexo de prédios do TJERJ, na cidade do Rio de Janeiro.

19

Interessante notar que essa preocupação com as entrevistas também ocorreu com meu orientador, Frederico
Policarpo, quando realizou sua pesquisa nos Juizados Especiais e na Vara de Execução Penal. Inclusive, essa ida
para as Turmas Recursais teve incentivo dele, atentando para a importância da observação. Curiosamente, em sua
dissertação ele também inclui uma nota de rodapé para apontar que seu orientador lhe apontou a mesma
importância (POLICARPO, 2020).
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A pesquisa nesse local foi realizada durante os meses de janeiro e março de 2020. Nesse
período acompanhei quatro sessões de audiência, sendo duas da 1ª Turma e duas da 2ª Turma.
Cada turma se reunia uma vez ao mês. Nas sessões são julgados, em segunda instância,
processos de diferentes tipos e contravenções penais vindos de todos os Juizados Especiais
Criminais do estado do Rio de Janeiro, dentre eles o uso e porte de drogas para consumo próprio.
As sessões se iniciavam quase sempre pontualmente às 10h, ocorriam sempre na segunda-feira
ou na sexta-feira. Elas poderiam durar de 3h a 5h. Durante essas sessões acompanhei audiências
de 214 processos, que tratavam desde a contravenção de “jogo do bicho”, bem comum
inclusive, até os casos que me interessavam diretamente, isto é, do art. 28 da Lei de Drogas.
Em relação a esses últimos foram 53 audiências.
Na primeira sessão que acompanhei percebi que eles julgavam pelo número na pauta da
sessão, assim, nas outras passei a tirar fotos da pauta, disponível no cartório das turmas, para
que eu pudesse anotar o número do processo e depois contrastar o que foi dito com o que estava
escrito nas decisões. Procurava também fazer algumas anotações sobre outros processos que
me chamassem a atenção. Algumas questões sobre as sessões eu trago no próximo tópico. As
estritamente relativas aos casos de porte e uso de drogas estão no capítulo sobre as Turmas
Recursais. Em meados de março de 2020 meu trabalho de campo foi interrompido devido a
pandemia da COVID-19.
A partir do início da pandemia, eu passei a fazer o levantamento dos acórdãos das
decisões no Diário da Justiça Eletrônico. Percebi que em alguns casos havia certa demora para
que eles ficassem disponíveis, alguns bons meses as vezes. Então, fiz um primeiro
levantamento, salvei todos os arquivos, li os acórdãos e ia aos poucos criando planilhas, onde
buscava selecionar algumas informações, tais como: o juízo de origem, o sexo do réu20, qual a
decisão do JECrim de origem, quais os argumentos levantados, qual a decisão da Turma e quais
as razões. Eu uso o resultado dessa análise em alguns pontos de forma subsidiária e informativa.
Sem o trabalho de campo, as entrevistas e as observações eles seriam apenas números e as
razões pouco me diriam, mas acredito que os insiro porque podem contribuir para visualizar
algumas questões que serão contrastadas com a observação.

20

Como se trata da segunda instância o réu pode tanto ser o apelante ou o apelado. Caso ele tenha interposto uma
apelação contra a sentença do juízo de origem, isto é, o JECrim em que foi julgado, ele é o apelante. Por outro
lado, se o Ministério Público que realizou tal interposição o réu é chamado de apelado. Gostaria ainda de mencionar
que, como não tive contato com nenhum dos réus, não poderia fazer tal divisão a partir do gênero.
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Por fim, comecei a acompanhar o site do TJRJ de forma não organizada. Acredito que
entrei em boa parte das opções disponíveis no menu localizado na parte superior da página.
Utilizei também o campo de busca do site para procurar alguma coisa que pudesse me ajudar.
Inclusive, foi através dessas buscas um pouco aleatórias que encontrei o contato dos gabinetes
dos juízes e pude estabelecer o contato virtualmente. De toda forma, salvei arquivos de
relatórios do sistema de justiça carioca, escritos sobre o sistema dos Juizados Especiais
produzidos pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, notícias, dentre outros,
que utilizo ao longo do trabalho. Assim, a proposta metodológica que procuro empreender,
identifica os documentos como parte do campo de pesquisa, são artefatos que o compõe,
analisá-los e interpretá-los fazem parte do trabalho de campo realizado, que não se limita aos
espaços físicos que frequentei, mas ao conjunto de questões que contribuem para compreender
o problema de pesquisa21.
Em resumo, o trabalho de campo foi realizado através de: entrevistas formais e informais
com quatro juízes que atuam nas Turmas Recursais22 e dois advogados, da observação direta e
participante e da etnografia de documentos. Além disso, cabe mencionar conversas com
policiais quando fui à delegacia, assim como informações obtidas através de conversas
informais nos andares dos órgãos julgadores que frequentei enquanto esperava o início das
sessões ou aguardava uma entrevista, ou ainda após elas.

1.4

Notas sobre o trabalho de campo

Incluo esse tópico porque gostaria de fazer algumas considerações sobre o meu trabalho
de campo a partir de três perspectivas: algumas dificuldades que posso adjetivar como pessoais,
algumas observações durante as sessões que não dizem diretamente sobre meu objeto de
pesquisa e o impacto da pandemia no desenvolvimento da pesquisa. Alguns dos relatos trazidos
aqui serão apresentados com mais detalhes ao longo do trabalho, apenas por uma questão
metodológica e de estrutura do texto.
A decisão de passar a fazer uma pesquisa de caráter etnográfico, focada no trabalho de
campo não passou somente pelas dificuldades com os arquivos históricos. Quando essas
21

Essas reflexões sobre o olhar etnográfico que lanço sobre os documentos foram influenciadas e instigadas pelos
comentários realizados pela professora Flávia Medeiros durante a banca de defesa da dissertação, a quem agradeço.
22
Como explicarei, não necessariamente os julgadores das Turmas Recursais Criminais atuam em Juizados
Especiais Criminais.
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dificuldades passaram a ser externadas nas reuniões do grupo de pesquisa23 algumas sugestões
foram feitas publicamente, ou seja, perante todos, assim como pessoalmente, essas últimas
podem ser resumidas a essa provocação24 direcionada a mim: porque você não aproveita que
tem um orientador antropólogo?
Nesse contexto, aprendi que não existia um manual para fazer minha pesquisa a partir
dessa perspectiva. Eu precisaria ler outras pesquisas etnográficas, elas me informariam, além
disso deveria “estar lá”, ir a campo. De todo modo, algumas indicações foram importantes para
que eu pudesse fazer um mapeamento de estratégias que poderia utilizar para o trabalho de
campo, assim como para a minha escrita. A primeira delas foi a leitura do texto “Treino em
observação participante” de Willian Foote White (2005), onde ele descreve sua relação com
Doc e me ensinou um pouco sobre como as relações pessoais construídas no trabalho de campo
poderiam ser frutíferas e, no meu caso até foram, apesar de alguns limites impostos por questões
externas, a pandemia por exemplo. Assim como os juízes e os outros funcionários dos locais
que pesquisei poderiam criar uma percepção própria sobre o que eu pesquisava: “pesquisa sobre
o art. 28”; “discute uso de drogas”; etc.
Logo descobri que essas pessoas desenvolviam sua própria explicação a meu
respeito: eu escrevia um livro sobre Cornerville. Pode parecer uma explicação
absolutamente vaga, mas ainda assim foi suficiente. Descobri que minha
aceitação no distrito dependia das relações pessoais que desenvolvi, muito
mais que de qualquer explicação que pudesse dar. Se escrever um livro sobre
Cornerville era ou não boa coisa, isso dependia inteiramente das opiniões que
as pessoas tinham sobre mim, sobre a minha pessoa. (WHITE, 2005)

Ainda sobre essa questão, minha presença nunca foi notada em uma das duas Turmas
Recursais Criminais do TJRJ. Pelo menos nunca vieram me perguntar o que eu estava fazendo
ali. A sala de audiências ficava à esquerda dos elevadores, para adentrá-la eu deveria entrar por
uma porta maior e depois havia uma porta menor à esquerda novamente. A sala tinha um espaço
reservado para os juízes, separado por um cercado de madeira, em forma de balaústre. Nesse
espaço as bancadas eram posicionadas em forma de “U” e havia uma saída direta para o

23

Trata-se das reuniões do PsicoCult (Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Culturas), coordenado pelo meu
orientador, Frederico Policarpo, inserido como um subprojeto do INCT-InEAC (Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia – Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos).
24
Provocações são bem vindas no meio acadêmico, fazem parte do seu processo de aprendizagem e socialização.
Por outro lado, no campo jurídico é raro você observar as pessoas recebendo de forma positiva críticas e
provocações, mesmo que de feitas de forma sugestiva. Essa foi uma das primeiras coisas que tive que aprender.
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corredor, utilizada pelo copeiro que servia café e alguns lanches para os julgadores quando
passados poucos minutos do início da sessão.
Nesse espaço reservado, havia uma mesa mais alta onde se sentava o presidente da turma,
de um lado, um pouco mais abaixo, sentavam os representantes do Ministério Público e da
Defensoria Pública, do outro era o lugar do secretário da Turma Recursal. Depois haviam duas
bancadas, uma de frente para outra onde se sentavam os demais membros da turma recursal.
Em tese os assentos tem uma ordem de antiguidade que parecia ser seguida pelos membros. Do
lado de fora desse “cercado” eram posicionadas fileiras de cadeiras acolchoadas, até bem
confortáveis, como em um tribunal, eram seis fileiras. Havia ainda um espaço de púlpito no
cercado de madeira, direcionado para de frente da mesa do presidente, que era utilizado pelos
advogados que fossem fazer sustentação oral.
Essa era a imagem que tinha quando entrava na sala. Eu sempre me sentei na segunda
fileira. Não queria ficar atrás demais, achava que poderia chamar mais atenção. Nem na fileira
da frente, pois nela não teria o encosto das poltronas e ficaria fácil ver o que estava anotando.
Minha estratégia inicial era realmente não ser notado, não queria que minha presença criasse
constrangimentos e pretendia fazer uma aproximação aos poucos. Eu acreditava que ainda
precisava de um tempo para que eles percebessem a minha presença, estranhassem eu sempre
estar ali, até porque raramente havia outras pessoas na sala, um ou outro advogado comparecia
para fazer uma sustentação oral perante a turma. Além disso, havia um pouco de timidez e
receio da minha parte. Eu não queria assustar ou incomodar logo de cara, porque eu precisava
que eles conversassem comigo depois, não queria ser chato. Como estudante de direito eu
convivi com alguns juízes. Alguns têm suas próprias regras de aproximação, outros são mais
abertos e amigáveis.
Entretanto, na outra turma recursal criminal eu já tinha estabelecido uma interlocução
anterior com um dos membros. A mesma postura não foi possível, isso porque, logo quando
cheguei, a sessão ainda estava por iniciar e esse membro me cumprimentou. Me sentei da
mesma forma na segunda fileira de poltronas e comecei a fazer minhas anotações. Ocorre que,
quando esse julgador foi ler seus votos ele mencionou minha presença e disse que havia me
convidado a comparecer nas sessões e por isso gostaria de ler seu voto para o caso de uso de
drogas em que era relator: “gostaria de ler meus argumentos devido à presença de um
pesquisador da UFF”. Os demais membros concordaram. A essa altura já tinha percebido que
era muito raro que lessem seus votos.
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Essas anotações são importantes justamente pelo que Foote White aponta. Primeiro, eles
criavam explicações próprias para o que eu fazia e o que era meu objeto de pesquisa. Segundo
o fato de eu ter construído relações um pouco mais estreitas com um dos membros da Turma
Recursal X e não ter feito o mesmo com os membros da Turma Recursal Y, me deu
oportunidades diferentes na pesquisa, inclusive para conseguir entrevistas virtuais
posteriormente.
Eu: Acho que na primeira vez que eu fui na turma, quando ele foi falar o voto,
ele mencionou que eu estava presente. Aí eu não sei se o senhor se lembra,
porque passa muita gente por lá, mas o senhor veio até mim conversar
rapidamente, e perguntou se eu era o pesquisador da UFF...
Juiz: Eu me lembro de você, inclusive de mim indo falar com você sim...

Com essa aproximação logo pensei que esse seria o segundo contato que tentaria. De toda
forma, não tive outra oportunidade. A pandemia veio, as audiências foram suspensas, depois
retornaram remotamente, mas havia certa dificuldade no acesso e, inclusive, no contato com o
único julgador que eu já tinha conversado. Sem atividades presenciais eu me questionei o que
poderia fazer. Acompanhei algumas discussões, através de “webnários”, sobre “netnografia” e
sobre como fazer trabalho de campo virtualmente.
A realidade da pandemia impactou diretamente no desenvolvimento da pesquisa. Na
minha banca de qualificação, em dezembro de 2020, os membros ressaltaram a importância de
eu conseguir mais “dados de campo”, mais material. Como dito eu comecei a acompanhar as
sessões de audiência das Turmas Recursais Criminais do TJRJ apenas dois meses antes da
interrupção das atividades presenciais. Por isso, foi difícil conseguir entrevistas, pelos meios
formais é ainda mais complicado. Resolvi pesquisar no site do TJRJ onde aqueles julgadores
atuavam e entrei em contato através dos e-mails dos gabinetes disponíveis. Dessa forma, a
primeira tentativa de contato com os membros das duas turmas recursais foi através do envio
de e-mails para os gabinetes dos juízos de primeiro grau em que atuam. Foram onze e-mails
enviados, sendo que somente um foi respondido. Posteriormente, refiz o contato, com algumas
modificações no texto do e-mail, eles serão descritos no capítulo sobre as Turmas Recursais
Criminais. Entretanto, acredito ser relevante trazer o primeiro e-mail e a única resposta obtida:
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA PARA FINS ACADÊMICOS
Boa tarde,
Meu nome é Mário José Bani Valente, sou mestrando do Programa de PósGraduação em Sociologia e Direito, da Faculdade de Direito da UFF.
Desenvolvo uma pesquisa sobre o tratamento dado aos usuários de drogas
nos Juizados Especiais Criminais e na Turma Recursal Criminal do Estado
do Rio de Janeiro, tendo acompanhado sessões de audiências nessa última.
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Entro em contato para solicitar uma entrevista, por videoconferência, com o
Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, visto sua atuação no JECrim e na Turma Recursal.
Apesar do momento de pandemia, o prazo para defender minha dissertação
permanece o mesmo25, de modo que seria de grande valia para a minha
pesquisa estabelecer um contato, mesmo que virtualmente.
Caso seja possível, estou disponível para esclarecer quaisquer dúvidas do
magistrado em relação a entrevista e a minha pesquisa.
Desde já agradeço.
Cordialmente,
Mário Bani.
------------------------------Boa tarde,
sou secretário da MM. Juíza Drª. xxxxxxxxxx.
A Dra. pediu para enviar-lhe a resposta quanto à solicitação requerida:
"eu peço desculpas, mas infelizmente não poderei atende-lo por que
infelizmente mantenho como regra de atuação profissional, não conceder
entrevista, nem mesmo para fins acadêmicos".
Atenciosamente,
xxxxxxxxxxxxxxx
Secretário da Juíza

Obviamente, respondi agradecendo pela resposta e pedindo para que o secretário
estendesse o agradecimento à juíza. Tentando adaptar minha “pesquisa sobre os de cima”
(NADER, 2020) a alguns limites encontrados, eu passei a pesquisar no site do TJRJ e a levantar
os arquivos digitais de todos os julgamentos que acompanhei no período de janeiro a março de
2020, quais sejam: os votos, os acórdãos, alguns despachos quando fosse o caso. A ideia era
contrastar o que estava disponível de forma escrita com minhas anotações e observações do
caderno de campo. Esses dados foram incluídos na dissertação.
Por fim, gostaria de trazer algumas anotações que fiz no meu caderno de campo de
situações que ocorreram durante as sessões. Acredito que elas podem contribuir para o debate
sobre o sistema de justiça. Logo na primeira sessão de audiências que acompanhei a velocidade
com que os processos eram votados me assustou, inclusive tive dificuldades para reconhecer as
partes presentes:
“As decisões são tomadas com rara discussão entre os magistrados, em 35
minutos foram 24 processos. Os relatores explicam bem rápido o caso e o que
decidiram. O presidente pergunta se os demais estão de acordo e passam para
o próximo processo, caso a resposta seja positiva. Ainda não consegui saber
quem é o Defensor Público e quem é o Promotor, é um dos dois sentado do
lado do presidente, mas não sei qual é qual.” (Anotações do meu caderno de
campo)

25

À época, a CAPES ainda não havia emitido a resolução que estendeu o prazo por mais 3 meses para os bolsistas.
35

Interessante notar que durante o tempo que estive acompanhando as sessões eu não
consegui chegar a uma conclusão sobre quem era o representante do Ministério Público e da
Defensoria Pública, todos os membros conversavam muito abertamente. Em uma das turmas
recursais mais do que na outra. Somente fiz a identificação visual posteriormente, quando já
não acompanhava as sessões pela interrupção devido a pandemia. Pesquisei os nomes deles no
site do TJRJ e achei algumas notícias, que continham imagens. Eu não fiz essa pesquisa antes
porque não queria saber quem eram por suas fotos, mas pela forma que participavam daquele
ritual.
Em uma das turmas me chamou a atenção o fato de um dos membros sair antes mesmo
do fim da sessão. Além disso, em uma das sessões os julgadores conversavam bastante, não
sobre o processo em questão exatamente, mas faziam comentários entre si ou para todos
presentes, geralmente relacionado ao crime ou contravenção penal do processo, que acaba por
expor algumas de suas moralidades:
“Também, né? Jogo do Bicho, né? Coisa normal. As outras coisas que ele faz
não é a gente que julga.”
“Um juiz fez um comentário durante um julgamento de um processo de um
crime de ameaça: Já diria aquele ditado: pagode, roda de samba e baile funk
são convites à confusão.”
“Hoje em dia tá mais comum, ainda mais em comunidade, o pessoal tá muito
sem educação”
“Nossa! A juíza do JECrim desse processo é toda enrolada” (Anotações do
meu caderno de campo)

Essas anotações são todas de apenas uma das sessões, mas nenhuma delas foi em relação
ou durante o julgamento de processos relacionados ao art. 28 da Lei de Drogas de 2006. Ainda
não tinham julgado muitos casos de uso e porte de drogas para consumo próprio, havia muitos
na pauta. Comecei a imaginar que comentários eles não iriam fazer. Esses comentários nunca
vieram e a pesquisa mostra o porquê.
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2

AS DROGAS, OS USUÁRIOS E O SISTEMA PENAL
No meu trabalho o enfoque está nas práticas oficiais e institucionais na administração do

consumo de drogas, de modo que o olhar está direcionado ao conjunto de práticas que formam
um sistema normativo e estatal de controle. Esse sistema é especificamente o dos Juizados
Especiais Criminais. Por esse motivo, para que possa se compreender melhor algumas
dinâmicas que serão descritas posteriormente, nesse capítulo eu apresento uma breve discussão
teórica sobre o que é compreendido oficialmente enquanto droga e faço algumas
problematizações. Depois aponto algumas observações sobre a Lei de Drogas de 11.343/06.
Por fim, explicarei como são os procedimentos relativos ao art. 28 da referida lei no JECrim.

2.1

O que é uma droga?

Recentemente, um jovem perguntou ao seu pai, um famoso toxicólogo inglês:
- Papai, o que é uma droga?
- Uma droga, meu filho, é uma substância, que injetada em um cachorro,
produz uma pesquisa.
Esta é a melhor maneira de ilustrar o que significa na atualidade a palavra
droga. Sua presença se faz sentir de uma forma ou de outra, porque não há
dúvida de que é o negócio – econômico e político – mais esplêndido dos
últimos anos. Mas, exatamente por isso, tem sua face oculta, que a transforma
em um mito. (OLMO, 1990)

A atual “guerra às drogas” tem gerado uma confusão de discursos que têm contribuído
para a manutenção da consciência mitificada sobre a proibição de determinadas substâncias,
além de construir uma percepção carregada de julgamentos morais. A grande mistura destas
diversas análises contribui para que se ignore muitas dimensões sociais, políticas e econômicas
sobre o “problema das drogas”. Assim, mantêm-se estereótipos que dão sentido ao discurso
dominante, sendo possível se ocultar do caso das drogas os interesses políticos e econômicos
(OLMO, 1990).
Daí o fato de se falar de droga e não de drogas, no plural. Ao agrupá-las em uma única
categoria, pode-se confundir e separar em proibidas ou permitidas quando conveniente. Isto
permite, também, incluir no mesmo discurso não apenas as características das substâncias, mas
também as do autor - consumidor ou traficante - indivíduo que se converterá, no discurso e nas
práticas concretas do sistema de justiça criminal, em inimigo.
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No Brasil, a responsabilidade para definir quais substâncias são lícitas ou ilícitas, dentre
outras funções, é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA26. As normas penais
relativas ao consumo e comércio de drogas ilícitas não determina quais são elas, tal trabalho é
feito pela ANVISA, uma agência reguladora27. No Brasil existem tantas outras que também
cumprem esse papel em diferentes áreas, entendidas como uma forma de regulação
racionalizada a partir da aplicação de conhecimentos mais específicos.
No que se refere a grande generalidade da significação, Vargas (2008) apresenta uma
narrativa genealógica, onde mostra que o que habituamos a chamar de drogas é consequência
de um processo de emergência e difusão extremamente heterogêneo e embaralhado. Nesse
sentido, a categoria é complexa e polissêmica, ela recobre e reúne variadas “matérias
moleculares”. Assim, propõe, a partir da lição de Dr. Paracelso, dosis sola facit venenum28, que
essas matérias moleculares constituem objetos sociotécnicos e, como tais, “sucede às drogas (e
aos medicamentos e alimentos) o mesmo que às armas (e às ferramentas): tais objetos
sociotécnicos permanecem integralmente indeterminados até que sejam reportados aos
agenciamentos que os constituem enquanto tais (DELEUZE; GUATARRI, 1997 apud
VARGAS, 2008). As drogas não dizem respeito apenas àquelas substâncias que produzem
algum tipo de alteração psíquica ou corporal, cujo uso é alvo de controle e repressão por parte
do Estado, mas também os “alimentos-droga” (MINTZ, 1986 apud VARGAS, 2008), bem
como os fármacos e medicamentos.
Com essas discussões pretendo informar que droga é algo muito mais amplo e
polissêmico do que oficialmente denominamos como tal. Ocorre que o agenciamento sobre
determinadas substâncias cria uma classificação onde são consideradas como ilícitas. Tal
determinação oficial é acompanhada de um paradigma médico-jurídico (POLICARPO, 2013).
Para uma melhor visualização desses agenciamentos tomo como evidência, de forma breve, o
caso da proibição da maconha no Brasil29.

26

Não é o objetivo aqui discutir exatamente como são feitas as regulamentações e quais os impactos delas.
Entretanto, como um exemplo relevante e atual podemos citar as modificações recentes na regulamentação de
alguns canabinóides presentes na maconha (Cannabis Sativa L.) para o uso terapêutico. Sobre essa questão o
trabalho de Yuri Motta (2020), publicado no livro “O Paciente Dedo-Verde”, é uma boa fonte.
27
A ANVISA foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.
28
A tradução dessa expressão em latim é literalmente: A dose faz o veneno.
29
Utilizar o exemplo da maconha é uma escolha proposital. Isso por três motivos: 1) a temática sobre a proibição
da maconha foi o que me trouxe até aqui, como apresentei na introdução deste trabalho; 2) os atuais debates sobre
o uso terapêutico ajudam a compreender os agenciamentos; e, por fim 3) nos processos que acompanhei em que
era mencionada a droga ilícita apreendida a maconha representou esmagadora maioria.
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Ainda na primeira metade do século XIX, em 1830, foi editado o Código de Posturas da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde se instituía a proibição do pito do pango,
denominação dada à maconha na época, sendo a primeira vez na história mundial em que um
país editou uma lei contra a cannabis (BARROS; PERES, 2011)30.
Há de se apontar que, a princípio, não foi possível encontrar fontes que evidenciam a
efetividade da referida regulação. Por outro lado, não se pode deixar de observar a explícita
referência aos escravos como os contraventores, o que pode indicar que o hábito do consumo
da diamba era, ao menos, popular entre a população negra (SAAD, 2013). O período em
questão era marcado pela contradição entre liberalismo e a escravidão, como se o último fosse
limite para o primeiro. Podemos pensar esse contexto como um primeiro agenciamento, ainda
sem grandes elaborações.
Tal quadro começa a se modificar com o surgimento das primeiras Convenções
Internacionais sobre drogas, que significaram o início de um período de internacionalização do
problema droga, sendo que seu combate e suas discussões adquiriram um caráter transnacional,
e foi sentido em território nacional através da edição de diversos decretos presidenciais31. Tal
debate se relaciona fortemente com o poder sobre a mercadoria, sobre sua produção e de sua
venda. As técnicas de agenciamento passam a se modificar, deixam de ser acionamentos
estritamente locais e se internacionalizam.
Entretanto, não foi somente a partir de uma política transnacional que se construiu uma
política local e propriamente brasileira de combate ao consumo da maconha. O “médico
político” (SAAD, 2013), novo personagem em foco nas escolas médicas, utilizando-se de
justificativas evolucionistas, trazia para si a responsabilidade de sanear a nação, prevenir antes
de cuidar, erradicar o mal pela raiz, ele assume um papel central. Começava-se a desenhar o
rascunho de um paradigma médico-jurídico.
O grande personagem “médico político” foi Rodrigues Dória32, seu trabalho “Os
fumadores de maconha: efeitos e males do vício”, de 1915, apresentado no Segundo Congresso
30

Como mencionado anteriormente, consegui ter acesso ao documento físico no Arquivo Geral do Município do
Rio de Janeiro. De toda forma, a sua reprodução pode ser encontrada no trabalho de André Barros e Marta Peres
(2011) e, ainda, em um texto mais antigo, presente no livro “Diamba Sarabamba: Coletânea de textos brasileiros
sobre a maconha”, organizado por Anthony Henman e Osvaldo Pessoa Jr. (1986).
31
Esses decretos visavam regulamentar a adesão do Brasil a essas novas diretrizes. A título de exemplo, por meio
do Decreto 11.481, de 10 de fevereiro de 1915, promulgou-se o protocolo de encerramento da Conferência
Internacional do Ópio, que havia sido realizada em Haia, que mencionava o abuso crescente do ópio, da morfina
e seus derivados, bem como da cocaína, determinando, portanto, a observância da Convenção.
32
Em seu trabalho, Luísa Saad (2013) traz grandes detalhes sobre toda trajetória de Rodrigues Dória.
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Científico Pan-Americano, em Washington, nos Estados Unidos, se tornou sustentáculo dessa
nova construção normativa.
A raça preta, selvagem e ignorante, resistente, mas intemperante, se em
determinadas circunstâncias prestou grandes serviços aos brancos, seus
irmãos mais adiantados em civilização, dando-lhes, pelo seu trabalho corporal,
fortuna e comodidades, estragando o robusto organismo no vício de fumar a
erva maravilhosa, que, nos êxtases fantásticos, lhe faria rever talvez as areias
ardentes e os desertos sem fim da sua adorada e saudosa pátria, inoculou
também o mal nos que o afastaram da terra querida, lhe roubaram a liberdade
preciosa, e lhe sugaram a seiva reconstrutiva. (DÓRIA, 1986, p. 37)33.

Como aponta Marcílio Brandão (2016), essa hipótese, qual seja, a de que a maconha foi
introduzida por escravos não é a única possível. Pode-se falar que foram os próprios europeus
que tenha a introduzido por aqui, sabe-se, inclusive, que a Coroa Portuguesa estimulou
oficialmente a produção da planta no Brasil (CORRÊA, 1926; MENZ, 2005 apud BRANDÃO,
2016).
Apesar dessas breves considerações, a cannabis indica somente seria listada
oficialmente no Decreto nº 20.930, de 11 de janeiro de 193234, quando o Brasil ratifica a
Convenção de Genebra de 1931. Compreende-se, portanto, que para a construção de uma
política local e propriamente brasileira, foi necessária uma política transnacional. Em 1936, foi
editado o Decreto nº 780, de 28 de abril daquele ano, que instituiu a Comissão Nacional de
Fiscalização de Entorpecentes (CNFE)35, cuja atribuição, dentre outras, era esboçar um
anteprojeto de consolidação de todas as leis e decretos até então editados sobre a matéria. Nos
anos seguintes a referida comissão viria a cumprir papel central na intensificação punitiva e no
alinhamento com as políticas internacionais. Finalmente, podemos falar do estabelecimento de
um paradigma médico-jurídico (POLICARPO, 2013).
Somente após quase 20 anos da publicação de Rodrigues, que se tornou referência sobre
o tema no Brasil, é que se proibiu a cannabis. É possível afirmar que esse lapso temporal não
significa que a maconha já não era tratada como um problema, mas que a conjuntura política

33

O trabalho original apresentado por Rodrigues Dória pode ser encontrado na Biblioteca Nacional, na cidade do
Rio de Janeiro, para consulta no local. Trata-se de um diário escrito por ele mesmo sobre sua viagem: “Memórias
apresentadas no II Congresso Científico Pan Americano”.
34
BRASIL.
Decreto
20.930
de
11
de
janeiro
de
1932.
Disponível
em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20930-11-janeiro-1932-498374publicacaooriginal-81616-pe.html>. Acesso em: 30 de out. 2018.
35
BRASIL.
Decreto
nº
780
de
28
de
abril
de
1936.
Disponível
em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-780-28-abril-1936-472250-publicacaooriginal1-pe.html>. Acesso em: 30 jul. 2019.
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da Era Vargas preparou terreno fértil para que a repressão fosse institucionalizada, visto o
ideário jurídico-penal autoritário latente no período.
Essa breve apresentação do problema da maconha no início do século passado não teve
como objetivo apresentar todos os detalhes do processo. O que tentei foi demonstrar, a partir
da revisão de estudos históricos sobre a temática e das normas produzidas no período de
organização e institucionalização no paradigma médico-jurídico de criminalização, é que não
há naturalidade na construção da distinção entre substância lícitas e ilícitas, a proibição dessas
e não daquelas é cercada de interesses diversos. A existência de outras hipóteses de como a
planta chegou ao Brasil não nos distancia da proposta de análise, ou seja, independentemente
de como foi trazida, a introdução do saber médico no debate consolidou a lógica discursiva de
Rodrigues Dória. Assim, foi através desse agenciamento construído a partir da comunhão entre
os saberes médico e jurídico, assim como pelas novas discussões em âmbito internacional, que
a maconha36 foi colocada enquanto um problema grave37.
Esse processo mítico de separação entre drogas ilícitas e lícitas, cria uma determinação
oficial sobre o que convencionamos a chamar de droga: maconha, cocaína, crack, e tantas
outras. Cada uma delas tem sua própria história de proibição, seja nas discussões internacionais,
seja como tais discussões foram filtradas e aplicadas localmente. Mesmo considerando somente
as substâncias ilícitas que acabei de citar estamos diante de interesses proibicionistas diversos.
O motivo de tal complexidade, todavia, não se restringe somente aos interesses políticos e
econômicos que incidem sobre elas. Nem é somente por se tratarem de substâncias com
elementos químicos diferentes entre si. Mas porque existem outras questões, de caráter
sociocultural, que tangenciam e atravessam a experiência do consumo:
Uma sugestão, para repensar a questão das drogas, é abordá-la a partir de
outros ângulos. [...] para a correta compreensão de como essas substâncias
afetam os usuários, é necessário considerar três fatores determinantes entre si:
A droga em si – isto é, a ação farmacológica da substância incluindo a
dosagem e a maneira pela qual ela é tomada (endovenosa, aspirada, fumada
por via oral, etc.)
36

Inclusive, e acredito isso ser uma curiosidade relevante, Brandão (2016) aponta que a denominação maconha
também foi dada e difundida pelos médicos. Inclusive, quando fui aos arquivos históricos não era possível
encontrar qualquer documento do século XIX em que fosse utilizado “maconha” como palavra chave.
37
Acredito ser interessante também apontar dois outros trabalhos de médicos que podem contribuir para a
visualização dessa temática: 1) BARBOSA, Oscar, “O vicio da diamba”. In Ministério da Saúde, Serviço Nacional
de Educação Sanitária, Maconha: coletânea de trabalhos brasileiros, 2a. ed., Rio de Janeiro, Oficinas Gráficas do
IBGE, 1958 [orig. 1928], p. 29-43; 2) IGLÉSIAS, Francisco de Assis. “Sôbre o vício da diamba”. In: Ministério
da Saúde, Serviço Nacional de Educação Sanitária. Maconha: coletânea de trabalhos brasileiros. 2. Ed., Rio de
Janeiro, Oficinas Gráficas do IBGE, 1958 [orig. 1918], p. 15-23.
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O set – isto é, o estado do indivíduo no momento do uso, incluindo sua
estrutura de personalidade, suas condições psicológicas e físicas, suas
expectativas;
O setting (cenário ou ambiente social) – isto é, o conjunto de fatores ligados
ao contexto no qual a substância é tomada, o lugar, as companhias, a
percepção social e os significados culturais atribuídos ao uso. (ZINBERG,
1982 apud MACRAE; SIMÕES, 2004)38

Entretanto, apesar de ser importante considerarmos toda essa complexidade, não só de
substâncias, mas dos fatores socioculturais que infligem o consumo delas, “há um dado em
comum a todos os usuários – é uma prática ilegal definida como crime” (POLICARPO, 2020).
Como apresentarei, os espaços que observei e os contrastes entre eles mostram que talvez nem
sempre esse crime atinge todos os consumidores da mesma forma, seja pela hierarquia na
aplicação das normas (KANT DE LIMA, 2019), seja pelas suas práticas locais. Porém, no
momento, questiono: qual é o crime cometido?

2.2

Considerações sobre a Lei 11.343/06

Antes de apresentar algumas considerações sobre a Lei de Drogas de 2006, é importante
dizer que isso não significa que restrinjo as categorias “consumidor” e “consumo” à previsão
do art. 28 da Lei nº 11.343/06, visto que incorreria no erro de considerá-las de forma homogênea
e desconsideraria os variados elementos socioculturais que interferem nas suas compreensões,
como busquei problematizar agora pouco. Entretanto, como no meu trabalho busco centrar a
análise a partir da ótica dos operadores do direito e de suas práticas, acredito que apresentar as
normas para as quais tal olhar é direcionado pode ser relevante.

38

Essa discussão compõe a pesquisa não somente para situar melhor o debate sobre as drogas e seus usos, mas
porque faz realmente parte da construção reflexiva feita por mim. O trabalho de Edward Macrae e Júlio Simões
estava presente ainda no projeto que apresentei na seleção de mestrado do PPGSD/UFF. Foi o primeiro texto que
li, ainda em arquivo digital, a partir de uma perspectiva diferente do campo do direito, onde estava acostumado a
ler trabalhos críticos do direito penal. Quando entrei no mestrado foi o primeiro livro que adquiri, lembro de ter
comprado em uma banca de livros, das várias espalhadas pelo campus do Gragoatá da UFF. Além disso, como
uma pessoa do meu convívio uma vez comentou comigo: “Mário, não é possível que você tem que explicar toda
vez isso de substância, set e setting, quando alguém começa a debater drogas com você”. Eu respondi: “Mas é
porque se eu não explicar para ela isso, não vou conseguir chegar a uma concordância mínima que permita o
nosso debate. Talvez pelo menos ela pare de chamar todo mundo de “maconheiro” ou “drogado”. (Anotações do
meu caderno de campo). Sobre essa “concordância”, talvez seja melhor pensar em “consensos mínimos”. Nesse
sentido o trabalho de Marcelo Campos e Frederico Policarpo pode contribuir: CAMPOS, Marcelo da Silveira;
POLICARPO, Frederico. Para além da descriminação: reflexões sobre as políticas de drogas. Teoria e Cultura,
v. 15, p. 14-27, 2020.
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Ainda, é importante apontar que a existência da lei codificada, em que se proíbe várias
condutas relacionadas às drogas, é apenas o primeiro nível da construção social do crime. Esse
processo de criminalização é construído a partir da interação social, onde há uma acusação
moral sobre uma conduta. Nesse contexto, a primeira saiu vitoriosa e foi capaz de
institucionalizar uma ação idealmente definida como crime, além de “definir institucionalmente
os procedimentos necessários à sua elucidação, bem como as condições de adjudicação da pena
ao sujeito do crime” (MISSE, 2011).
Feitas essas observações, e em que pese as medidas nacionais que mencionei, o combate
às drogas mais efetivo teve início com a Lei n.º 6.368 de 1976, isso porque, o Brasil aderira à
Convenção Única sobre Entorpecentes. Ocorrida em 1961, coordenou ações internacionais para
a repressão da droga. Depois, a formação do Acordo Sul-Americano sobre Estupefacientes e
Psicotrópicos, em 1971. A nova legislação tinha como componentes a prevenção, tratamento,
reabilitação, fiscalização e repressão, além de distinguir tipologias do traficante e usuário, a
segunda com penas mais brandas.
Ao se falar do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, percebe-se que, inclusive, manteve a
incriminação dos 18 núcleos do tipo39 previstos no caput do artigo 12 da Lei 6.368/76, alterando
apenas a terminologia para “drogas” ao invés de “substâncias entorpecentes ou que determine
dependência física ou psíquica”, prevista na lei anterior (BOITEUX, 2009).
Nesse sentido, o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06 não prevê a pena privativa
de liberdade para os usuários de drogas, o que significa a impossibilidade formal de que o
usuário de drogas seja preso e, assim, tenha sua liberdade restringida. Todavia, o indivíduo que
adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, drogas para consumo pessoal
devem ser encaminhado ao juízo competente ou, na ausência da autoridade judicial, deve
assumir o compromisso de comparecer ao juízo, estando sujeito às penas descritas nos incisos
do art. 28 da Lei de Drogas, quais sejam: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de
serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.
Ainda no que se refere ao art. 28, seu parágrafo primeiro estabelece as mesmas penas para
quem cultiva, semeia ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de

39

O núcleo do tipo penal constitui o elemento objetivo do tipo penal, isto é, da conduta descrita como crime ou
contravenção penal. São os verbos que indicam a ação punível. No caso da Lei de Drogas eles são: importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.
43

substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica40. Por fim, para
determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade
da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Ao ler os artigos 28 e 33 da Lei de Drogas de 2006, não é difícil perceber que algumas
palavras se repetiram. Como consequência disso, Boiteux (2009), ao analisar as decisões
judiciais relacionadas ao crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, aponta que é possível
sugerir que a falta de critérios objetivos na nossa lei realmente traz consequências que poderiam
ser amenizadas caso eles existissem. Essa falta de critérios objetivos não se refere apenas as
condutas tipificadas, mas especialmente à quantidade e a qualidade da droga, isto é, qual droga.
O parágrafo segundo do art. 28, que determina quais as condições devem ser observadas para
considerar que aquela droga apreendida era para consumo pessoal, é recheada de critérios
hierárquicos, subjetivos e discricionários (CAMPOS, POLICARPO, 2020).
Nesse sentido, Marcelo Campos (2019) mostra, a partir da pesquisa empírica, as
implicações das mudanças legislativas com a promulgação da Lei nº 11.343/2006, a atual Lei
de Drogas brasileira, no contexto da cidade de São Paulo. A inovação proposta, qual seja, o fim
da aplicação da pena privativa de liberdade para usuários de drogas ilícitas, não produziu os
resultados esperados, no que diz respeito, principalmente, a uma proposta de
desencarceramento.
[...] a “dimensão médica” do dispositivo acaba preterida em prol da dimensão
jurídico-punitiva. A supostamente nova maneira de administração estatal da
droga no Brasil privilegia, no interior do sistema de justiça criminal, o uso da
pena de prisão, mesmo após o suposto fim da aplicação desta para os usuários
de drogas. O resultado observado dessa política pode ser sintetizado pela
metáfora de um copo, em que uma metade está vazia de práticas médicas e a
outra metade está cheia de práticas punitivas. [...]. É plausível defender, nesse
sentido, que há uma forte relação entre a diminuição do número de pessoas
incriminadas como usuários e, concomitantemente, o aumento do número de
pessoas incriminadas como traficantes. (CAMPOS, 2019)
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Aqui teríamos, por exemplo, o caso dos growers. O antropólogo Marcos Veríssimo (2017) em sua tese de
doutorado, publicada no livro “Maconheiros, fumons e growers: um estudo comparativo do consumo e de cultivo
caseiro de canábis no Rio de Janeiro e Buenos Aires”, descreve a cultura canábica nas duas cidades. Nesse
contexto, os growers são importantes atores. Antes consumidores de maconha na forma prensada, passam por um
processo “do desvio à domesticação”, onde cultivam a própria maconha e independentes do mercado ilícito, se
tornando cultivadores domésticos. Tal processo de domesticação da planta também domestica o próprio cultivador,
sendo dependentes. Mas, o fato de cultivar em suas casas não significa que estão livres dos riscos que a prática
implica.
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Todavia, tais estudos também mostram que não é somente o complexo normativo à
disposição do operador do direito que determina como serão tomadas as decisões. As práticas
diárias e os sentidos que tais operadores dão às normas e aos princípios é determinante para
compreender a dinâmica do controle dos usuários de drogas em determinado local. Aqui tive
apenas a pretensão de apresentar o panorama normativo vigente, sem deixar de lado algumas
críticas pertinentes sobre a questão.

2.3

O usuário de drogas no JECrim

Quando administrado de maneira burocrática, formalista, dentro das
concepções vigentes no direito judiciário e processual tradicionais, tendo
como preocupação central, entretanto, a produtividade (capacidade de
encerrar o maior número de processos no menor tempo possível), os juizados
tendem a falhar completamente no cumprimento de suas funções, acabando
por criar uma situação no mínimo inusitada: o desfecho da judicialização do
conflito através do microssistema do JECrim equivale a uma volta à situação
anterior, sem que a natureza da administração institucional de conflito sofra
qualquer alteração. Neste caso, judicialização corresponde à desjuridificação
das relações sociais, e o JECrim se vê esvaziado, transformando-se em um
ritual burocrático e sem sentido para o cidadão. (AMORIM, KANT DE
LIMA, BURGOS, 2003)

Até aqui propus, inicialmente, problematizar o que compreendemos oficialmente
enquanto droga e, ainda, apresentar a atual legislação de drogas brasileira. Pretendo, por fim,
aproximar essas questões da dinâmica dos Juizados Especiais Criminais. Para isso,
primeiramente farei a apresentação do JECrim a partir de duas perspectivas: a da legislação e a
do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Depois, a partir da apresentação
cronológica dos procedimentos, feita a mim por um juiz, descreverei cada um deles.
Os Juizados Especiais foram criados, no Estado do Rio de Janeiro, pela Lei
Estadual nº.2556/96, em cumprimento aos comandos estabelecidos pela Lei
Federal nº.9099/95, e, a partir dela, cuidou o Tribunal de Justiça da
implantação dos novos órgãos judicantes como unidades jurisdicionais
autônomas, dotadas de serventias próprias e dos respectivos cargos de juízes
de direito, bem como dos de servidores da Justiça necessários ao seu bom
funcionamento. (...) Nestes seis anos de vigência da Lei nº.2556/96, o
acompanhamento do trabalho e da qualidade dos Juizados, no Rio de Janeiro
pelo Tribunal de Justiça, em conjunto com o dos Juízos Comuns, vem
proporcionando grandes avanços, (...), possibilitando a prestação deum
melhor serviço.41
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O texto completo
de apresentação dos Juizados Especiais está disponível em:
<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/juiz_especiais/juiz_especiais>. Acesso em: 26/04/2021. A parte
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Os Juizados Especiais surgem como “um novo tempo na justiça”42. A Lei 9.099/95
determinou a criação dos Juizados em todo território nacional e, no estado do Rio de Janeiro, a
implementação e as modificações na estrutura do judiciário foram estabelecidas pela Lei
Estadual 2.556/96. Em 2010, essa lei foi alterada pela Lei Estadual nº 5.781/2010. Além de
criar os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ela estabeleceu o número de Turmas Recursais,
um total de dez, sendo que dessas duas são as Turmas Recursais Criminais, onde acompanhei
as sessões de audiência, assim como reafirmou as competências desses órgãos colegiados e o
seu funcionamento43.
No que se refere exclusivamente aos Juizados Especiais Criminais, os JECrims, eles
possuem a competência para a conciliação, o julgamento e a execução das contravenções
penais44 e dos crimes em que a pena máxima possível não seja maior do que dois anos, isto é,
crimes de “menor potencial ofensivo”45. Os procedimentos dos Juizados devem se orientar pela
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sendo que devem
buscar, sempre que possível, a conciliação ou a transação46. Essa conciliação pode ser realizada
por um juiz leigo ou um conciliador leigo, sendo que o conciliador geralmente vem das
Faculdades de Direito da localidade47.
Apesar das modificações e inovações propostas, os Juizados desde seu início enfrentaram
problemas. A citação que abre essa apresentação guia a reflexão sobre a administração levada
a cabo aos usuários de drogas ilícitas pelo sistema estabelecido nos juizados, além de conseguir
explicar de forma sucinta a realidade enfrentada pelos Juizados Especiais Criminais a partir de
uma perspectiva empírica.

realçada é para mostrar que o texto não tem modificações desde o ano de 2002. Se a justiça está cada vez mais
próxima da população, essa aproximação não deveria ser expressa também nas informações disponíveis para
consulta?
42
Esses termos são utilizados pelo TJRJ.
43
Art. 35. Ficam criadas 10 (dez) Turmas Recursais, sendo 5 (cinco) Cíveis, 3 (três) da Fazenda Pública e 2 (duas)
Criminais, com competência para julgamento de Mandados de Segurança, Habeas Corpus e recursos das decisões
proferidas pelos Juizados Especiais de todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, bem como de outras ações
e
recursos
a
que
a
lei
lhes
atribuir
competência.
Disponível
em:
<
http://portaltj.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=7ad05abe-1637-473f-b65366c83edaa694&groupId=10136>. Acesso em: 26/04/2021. Sobre o funcionamento das Turmas Recursais eu irei
apresentar mais detalhes através da própria pesquisa no capítulo 4.
44
Um exemplo clássico de contravenção penal é o chamado “jogo do bicho”.
45
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa Lei, as contravenções
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
46
Art. 2º da Lei 9.009/95.
47
Lembro que alguns amigos e tantos outros conhecidos da Faculdade de Direito foram conciliadores nos Juizados
Especiais de Juiz de Fora. Amorim; Kant de Lima e Burgos (2003) apontam para a mesma situação.
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Nesse contexto, o usuário de drogas se insere no sistema dos juizados especiais criminais
não somente pelo fato de ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, mas com a
Lei de Drogas de 2006, posterior a criação dos juizados, há a expressa determinação da
competência desses para o processamento e o julgamento dos usuários de drogas48 em seu art.
48. Ainda, o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06 não prevê a pena privativa de
liberdade para os usuários de drogas, o que significa a impossibilidade formal de que o usuário
de drogas seja preso e, assim, tenha sua liberdade restringida. Todavia, o indivíduo que adquire,
guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas deve ser
encaminhado ao juízo competente ou, na ausência da autoridade judicial, deve assumir o
compromisso de comparecer ao juízo posteriormente.
Entretanto, mesmo que presente a autoridade judicial e sendo feito o encaminhamento do
usuário diretamente a ela, é importante apontar que geralmente esse processo se inicia pela ação
e interpretação policial, isto é, quando alguém é acusado de infringir uma lei, neste caso o art.
28 da Lei de Drogas de 2006. A partir da apreensão do acusado de estar usando ou portando
alguma droga considerada ilícita é feita uma investigação preliminar, o “inquérito policial”, que
posteriormente será encaminhado para o representante do Ministério Público. Esse processo
que o art. 48 descreve pode ser interpretado a partir do processo de criminação-incriminação.
O duplo processo de criminação-incriminação atravessa várias etapas no
interior do moderno dispositivo estatal de administração da justiça. Grosso
modo, o processo pode ser reduzido a três etapas: a policial, que interpreta ou
reinterpreta e registra um evento como crime (ou contravenção) e indicia seus
possíveis autores; a etapa judicial inicial, que mantêm o registro do evento
como crime (ou o anula ou arquiva) e acusa formalmente os indiciados (ou os
libera, quando anulados ou arquivados os inquéritos policiais que os acusava);
e a etapa judicial final, o julgamento, que estabelece a criminação efetiva (para
a qual haverá possibilidade de recurso e revisão) e estabelece uma sentença
para o sujeito acusado da ação, o réu (sentença que também pode absolvê-lo
da acusação e anular a incriminação). (MISSE, 1999, p. 136)

Sendo o indivíduo apontado como o autor do fato49 típico de uso e porte de drogas
encaminhado para o JECrim inicia-se um processo interno ao sistema judicial, como me
explicou um juiz:
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Art. 48, parágrafo 1º: O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso
com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da
Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.
49
Como o processo criminal ainda não foi efetivamente instaurado e estamos em uma fase pré-processual ou
preliminar, a lei determina o emprego do termo “autor do fato” e não “acusado”. Policarpo (2020) faz uma
interessante problematização sobre a questão das nomenclaturas: “(...) o mesmo ponto que assinalei acima a
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Juiz: Então, vamos lá, pela ordem é transação penal, aquela prevista
no art., 76 da lei 9.099, não sendo possível encerrar o processo,
suspensão condicional do processo, se nada disso for possível,
julgamento, né? E no caso de condenação, possibilidade de sursis, se
ele não for possível, pena restritiva de direito, se a restritiva não for
possível, aí sim, aí a gente vai tratar de pena prisional. Então, você tem
todas essas etapas despenalizadoras, antes de chegar numa efetiva
resposta penal para os delitos cometidos, então, muitas das vezes você
vai ter em processos, as vezes 2 ou 3 audiências.
Vejamos ainda que antes mesmo de ser encaminhado ao JECrim deve ser feita uma
perícia preliminar da substância encontrada com indivíduo criminado como usuário de drogas50.
Sendo constatada a presença da substância ilícita, ele é encaminhado para o Juizado onde pode
receber, por parte do Ministério Público, a transação penal. Como dito, essa nova ferramenta
procedimental foi uma das grandes inovações trazidas pela Lei 9.099/95, em seu art. 7651. Sua
aplicação tem sido desde então alvo de debates e de críticas por diversos juristas.
Não pretendo aqui adentrar nas discussões doutrinárias sobre a questão, mas considero
relevante mencionar que tais divergências me parecem ser consequência de uma compreensão
peculiar do instituto. Isso porque a transação penal pode lembrar o instituto do plea bargaining
e é considerado como importado dos EUA. No contexto estadunidense ele é utilizado como um
mecanismo informal onde o Estado negocia com o acusado os fatos (facts52) e as penas
aplicadas. Por outro lado, em nossos JECrims, a transação penal é um direito subjetivo do

respeito da nomenclatura utilizada nesse juizado, pode ser também considerado um exemplo de conservadorismo
e não de inovação. (...) por que não “suposto autor do fato”? Pois não há nenhuma diferença explícita de significado
entre “autor do fato”, “acusado” e “indiciado”. Por esse motivo, na minha escrita não farei a mesma diferenciação,
utilizando desde logo o termo “acusado”, já que é como o “autor do fato” é tratado: “Como a linguagem, o social
é uma realidade autônoma (a mesma, aliás); os símbolos são mais reais que aquilo que simbolizam, o significante
precede e determina o significado.” (LÉVI-STRAUSS, 2017).
50
A questão das perícias de drogas classificadas como ilícitas são problematizadas por Vitor Rangel (2017), em
sua Tese de Doutorado em Antropologia: “Os cinco sentidos da cocaína: saberes, hierarquias e controles sobre o
uso e a manipulação do pó entre consumidores e peritos criminais”.
51
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso
de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas,
a ser especificada na proposta.
52
É importante pensar que fact nos EUA tem um sentido diferente de “fato” no nosso sistema de Justiça. No
segundo é uma situação em que se chocam argumentos em uma lógica do contraditório onde se procura estabelecer
qual das partes tem a verdade sobre esse fato. No primeiro trata-se de um processo de argumentação que constrói
o próprio fact, isto é, onde se busca um consenso do que deve ser ou não colocado em questão. Aqui expliquei
esses contrastes a partir das minhas anotações do curso de Antropologia do Direito ministrado pelo Prof. Roberto
Kant de Lima, de todo modo: “Não é outra a razão de sua discussão sobre as relações entre fato e lei, fact e law,
possível apenas nas tradições em que os processos adversários de argumentação, de inclusão e exclusão de
evidências (exclusionary rules), de direct examination ou examination-in-chief e cross-examination, definem
judicialmente quais são os facts em litígio, consensualizando-os” (KANT DE LIMA, 2010).
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acusado, ou seja, estando preenchidos os requisitos legais53 ela deve ser oportunizada através
de uma proposta de medida alternativa a ser aplicada. Em síntese, a possibilidade de negociação
no contexto estadunidense e, por outro lado, a impossibilidade no contexto brasileiro, são
reflexo do pertencimento do processo, isto é, a quem ele pertence: nos EUA o processo é do
acusado, no Brasil ele pertence ao próprio Estado. Assim, o “promotor não negocia a verdade,
como no plea bargaining, mas apenas a aplicação da pena, uma vez que o acusado concorde
com a acusação já formulada e registrada no boletim de ocorrência policial” (AMORIM; KANT
DE LIMA; BURGOS, 2003).
De toda forma, a consequência do aceite da transação penal por parte do acusado é o não
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, isto é, não é instaurado um processo
criminal. Caso não seja possível a transação penal ou ela não seja aceita, o promotor oferece a
denúncia e sendo ela aceita pela autoridade judicial o “autor do fato” se transforma em
“acusado”. Temos o início do processo criminal.
Nesse momento, como me informou um dos juízes entrevistados, é possível a utilização
de outro instituto criado pela Lei 9.099/95: a suspensão condicional do processo, previsto no
art. 8954. O Ministério Público oferece a denúncia, mas pode propor a suspensão do processo,
por um período de 2 a 4 anos, ela pode ser aceita pelo acusado na presença do Juiz, que recebe
a denúncia e poderá suspender condicionalmente o processo. Sendo os requisitos preenchidos,
algumas medidas e obrigações podem ser aplicadas pelo Juiz e o processo é suspenso pelo
período estabelecido, conhecido como “período de prova”.
Além dos requisitos presentes na própria previsão na Lei dos Juizados, outra parte está
disposta no art. 77 do Código Penal brasileiro. Aqui gostaria apenas de chamar a atenção para
o disposto no inciso II do artigo citado, que determina que a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e personalidade, os motivos e as circunstâncias devem ser ponderados no caso
concreto. São critérios obscuros e pouco objetivos, o que permite uma aplicação hierarquizada,

53

Art. 76. § 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: I - ter sido o autor da infração condenado, pela
prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; II - ter sido o agente beneficiado
anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; III - não
indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
ser necessária e suficiente a adoção da medida.
54
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta
Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os
demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Os demais requisitos mencionado pelo caput
do art. 89 estão dispostos no art. 77 do Código Penal brasileiro.
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visto que os próprios termos são hierárquicos e normativos, isto é, o que define uma conduta
social ou uma personalidade? E como tais termos são condizentes com a aplicação de um
instituto, em tese, inovador? Mais uma vez, apesar do caráter de uma “nova justiça”, a própria
“lei moderna” apresenta aspectos conservadores em seus termos, inclusive, neste caso,
remetendo à observância de disposições do Código Penal.
De toda forma, está clara a possibilidade da aplicação dessas duas ferramentas
procedimentais e descarcerizadoras nos casos relativos ao art. 28 da Lei 11.343/06. A maior
diferença entre eles é o momento que podem ser oportunizados: a transação penal ainda em
uma fase pré-processual ou preliminar, isto é, antes da denúncia; e a suspensão condicional do
processo na fase processual, ou seja, depois do oferecimento da denúncia, mas sem o
impedimento que possa ocorrer no curso do próprio processo criminal.
Juiz: Por que todas essas etapas são obrigatórias, o supremo já
assentou isso, pelo menos no tocante a transação penal e a suspensão
condicional do processo se entende que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos, naturalmente, isso gera um direito subjetivo do
acusado, ou seja, não estaria dentro da discricionariedade do julgador
oportunizar ou não esses institutos, porque ele não gosta de
determinado crime, enfim, essa postura não é aceita pelos tribunais
superiores, então, isso acaba fazendo com que a maioria dos processos
criminais tenha mais de uma audiência dentro do seu caminho
procedimental, podemos dizer assim.
Como é apontado, são os vários procedimentos que um processo criminal tem caso seja
realizado corretamente do ponto de vista formal. Isso ocorre porque são etapas obrigatórias no
procedimento estabelecido no JECrim, mesmo com os compromissos de celeridade e de
aproximação da população, constantemente reafirmados, esses instrumentos acabam sendo
aplicados de uma forma em que se devolve para a sociedade o conflito sem que ocorra a efetiva
solução deste (AMORIM; KANT DE LIMA; BURGOS, 2003; LOBO, 2014).
Restringindo aqui ao uso e porte de drogas considerada ilícitas cabe ainda mencionar que
não sendo possível a aplicação de nenhum dos institutos que expliquei acima inicia-se a fase de
instrução e julgamento. Nela são ouvidas a defesa, o acusado, as testemunhas até que se chegue
à sentença. Caso seja uma sentença condenatória há a sansão, que é imposta através de três
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penas diversas a pena privativa de liberdade, ou seja, “penas alternativas”, quais sejam:
advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade e medida educativa
de comparecimento à programa ou curso educativo.
Sinteticamente, a advertência é realizada pela própria autoridade judicial do JECrim, deve
constar que ela foi feita na ata da audiência, mas sem a necessidade que seu teor seja
mencionado. A prestação de serviços geralmente ocorre em instituições que possuem parceria
com o sistema judiciário, muitas vezes as prefeituras do município, sendo estipulado quantos
meses e quantas horas por semana o sentenciado deve cumprir. Por fim, a medida educativa,
que aparentemente está cada vez mais esvaziada, sendo que muitas vezes se refere à
participação em encontros dos Narcóticos Anônimos, pelo menos é o que me informa as
decisões dos processos que acompanhei em âmbito recursal55.
Como apontei anteriormente, o processo explicado acima pode ser compreendido através
do processo de criminação-incriminação (MISSE, 1999). A primeira etapa deste processo
ocorre com a ação policial, que seleciona um evento e o registra como crime, temos assim um
indiciado pelo crime de uso e porte de drogas. A segunda etapa já judicial, porém, ainda inicial,
pode ser vista no recebimento do inquérito policial pelo representante do Ministério Público e
o oferecimento da denúncia, aqui tem-se o indiciado, “autor do fato”, se transformando em
“acusado”. Por fim, a etapa final desse duplo processo ocorre quando não é possível a aplicação
de nenhum dos institutos citados e há a criminação efetiva, caso haja uma sentença
condenatória. Porém, se a sentença for absolutória o ciclo do processo não se fecha, por não
haver uma incriminação.
Portanto, pelo menos na doutrina, o consumo de drogas não foi “descriminalizado”, ou
seja, não deixou de ser um crime. Todavia, não é mais possível que o consumo de drogas incorra
na privação da liberdade do acusado. Os estudos sobre o JECrim apontam que tal inovação era
vista como um avanço nos programas de despenalização, porém, é interessante notar que o fato
de se existir penas alternativas à prisão, como no caso do uso de drogas, não significa que deixa
de ser uma pena (KANT DE LIMA, AMORIM, BURGOS, 2003). As diferentes nomenclaturas
que o sistema de justiça impõe aos sujeitos incriminados ou as sanções que serão impostas de
certa forma contribui para essa confusão. Entretanto, o indivíduo incriminado continua sendo
um transgressor e a sanção que ele recebe continua sendo uma punição. Entretanto:
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No capítulo 4, onde discuto os processos de uso e porte de drogas nas Turmas Recursais Criminais do Estado
do Rio de Janeiro eu apresentarei de forma mais detalhada quais são as penas alternativas geralmente aplicadas.
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Do mesmo modo, é preciso também distinguir, dentre os eventos tratados
como crimes, aqueles que conduzirão à “incriminação” de seu suposto autor.
Em suma, nem toda criminalização de um curso de ação definido em lei será
realizada em todos os eventos que sejam experimentados por indivíduos,
apenas uma parte será criminada, isto é, interpretada como crime. Desta parte,
apenas uma parcela será levada ao conhecimento das agências policiais, como
demonstram as pesquisas de vitimização. E, finalmente, apenas uma fração
dos eventos criminados (portanto, efetivamente interpretados como crimes)
será finalmente selecionada para processamento legal por essas agências, que
procederão à incriminação de seu suposto auto. (MISSE, 2011)

Assim, sigo no estudo do objeto proposto tendo essas questões e problematização em
mente. Elas estarão quase sempre relacionadas aos contextos descritos e problematizados. O
primeiro passo foi compreender como as dinâmicas referentes ao controle do
consumo/consumidor de drogas é realizado em um Juizado Especial Criminal. Pretendo mostrar
como é possível observar como as normas, os princípios e os procedimentos jurídicos são
efetivamente atualizados, constroem as práticas e quais as sensibilidades jurídicas acionadas
pelos operadores do direito nestes casos (KANT DE LIMA, 2010).
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3

O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
O capítulo anterior teve por objetivo apresentar algumas problematizações que são

pertinentes no debate sobre as drogas, seus usos e seus controles. Ainda, busquei situar o
JECrim no Sistema de Justiça Criminal e os procedimentos da Lei 11.343/06 que ocorrem nele.
Entretanto, apresentar tais questões, mesmo que criticamente, e não as contrastar com o
cotidiano de um Juizado Especial Criminal deixaria de lado importantes paradigmas na
administração do “autor do fato” criminoso de usar e portar drogas ilícitas para consumo
próprio.
Portanto, nesse capítulo eu apresento os dados de pesquisa relativos ao Juizado Especial
Criminal. Tais dados são construídos essencialmente a partir de entrevistas com a autoridade
judicial, isso devido a própria dinâmica deste espaço, e com advogados, assim como das minhas
observações sobre o funcionamento nas vezes que fui ao JECrim para realizar as entrevistas.
Primeiramente, farei uma descrição de como foi minha chegada ao JECrim.
Posteriormente, trabalharei separadamente algumas questões do funcionamento desse local
específico, quais sejam: a compreensão da autoridade judicial sobre o crime do art. 28 da Lei
de Drogas; as questões sobre a eficácia das penas alternativas do ponto de vista do operador do
direito; a relação com o Ministério Público e com a Delegacia de Polícia; as percepções sobre
o uso terapêutico da maconha; e, por fim, as visões sobre como a questão do uso e porte de
drogas é tratado nas Turmas Recursais Criminais. Como será visto, as interlocuções
estabelecidas não só compõem esse trabalho a partir da descrição, mas também moldaram o
caminho que sigo na pesquisa, isto é, a ida para as Turmas Recursais Criminais do Estado do
Rio de Janeiro.

3.1

A minha chegada no JECrim
O JECrim em que fiz minha pesquisa é o único da cidade56, o que é relevante para o

problema de pesquisa aqui discutido, haja vista que devido a isso todos os delitos de menor
potencial ofensivo se centralizam na mão de um operador do direito, o que significa que todo e
qualquer caso de uso de drogas que chega à esfera judicial é tramitado no mesmo local e pela
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Para não gerar dúvidas, existe ainda o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher que também
julga delitos de natureza criminal, mas é um juizado específico que não tem competência para julgar crimes que
não tenham em seu curso de ação relação com a violência contra a mulher.
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mesma autoridade judicial. Dessa forma, analisar e compreender as práticas ali desenvolvidas
significa perceber, do modo mais próximo possível, a dinâmica do controle judicial sobre os
consumidores de drogas ilícitas na cidade.
Em regra geral, e como apresentado no capítulo anterior, o consumidor de drogas ilícitas
deve ser encaminhado para o juízo competente, isto é, ao JECrim, onde terá como pena uma
das três penas alternativas cabíveis que pode ser cominada, ou não, com multa. Assim, me
pareceu relevante me direcionar ao JECrim, ainda não tinha a pretensão de que ali faria minha
pesquisa. Os objetivos eram principalmente dois: colher algumas primeiras informações sobre
a administração dos usuários de drogas no sistema de justiça e colocar em prática um efetivo
trabalho de campo.
O JECrim fica em um dos andares do prédio do Fórum da cidade. Quando cheguei passei
por um raio-x. A entrada foi relativamente tranquila, coloquei uma roupa mais formal, ainda
que casual, e não existiram questionamentos, apesar que logo quando entrei eu perguntei para
a recepcionista qual era o andar do JECrim, lembro que ela fez um semblante de não entender
muito bem, mas me respondeu. Segui pelo corredor e acabei observando que antes de virar à
esquerda, onde ficam os elevadores, tinha uma placa com as informações sobre os andares na
parede à direita. De toda forma, entrei no elevador e me dirigi ao andar em que se localiza o
Juizado Especial Criminal e fui até o cartório:
Eu: Bom dia, eu olhei a pauta fixada ali fora, mas não tem a de hoje... Você
sabe me dizer se tem audiências relacionadas ao 28 da Lei de Drogas hoje?
Estagiária: Bom dia. Você quer assistir pra faculdade?
Eu: Não... Eu faço mestrado em Direito na UFF, é pra minha pesquisa.
Estagiária: Eu vou olhar no sistema para você.
[Aguardei alguns minutos, observei pelo vidro que tem na divisória que minha
solicitação gerou uma movimentação, ela chamou outro funcionário para
ajudar]
Estagiária: Então, não consegui achar, não tem como filtrar a pesquisa por
artigo. Mas, essa semana não tem não. Na verdade, não me lembro de alguma
audiência sobre o 28 nesse tempo que estou aqui...
Eu: Entendi. Você sabe se a juíza vai estar aí hoje?
Estagiária: Tem audiência às 14:40h, mas não sei se ela vai tá aí.
Eu: Você sabe me dizer se ela já recebeu algum pesquisador aqui? Ela é
tranquila com isso?
Estagiária: A doutora é super tranquila ..., mas, nunca teve alguém fazendo
pesquisa aqui não, pelo menos que tenha passado aqui pelo balcão. [Agradeci
as informações e disse que voltaria na parte da tarde]

Voltei à tarde e aguardei o horário da audiência. Na hora fui informado que ela não seria
conduzida pela juíza e que por esse motivo ela não estaria presente. De todo modo pediram para
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eu aguardar um pouco que a secretária da juíza viria me atender 57. Depois de um tempo a
secretaria abriu a porta que dá acesso a sala de audiências e ao gabinete da juíza:
Secretária: É você que queria falar com a doutora?
Eu: Sim, sou eu...
Secretária: Do que se trata?
Eu: Então, eu sou mestrando em Direito na UFF. Pesquiso sobre drogas.
Queria entrevistar a juíza para minha pesquisa...
Secretária: Você pode me passar seus dados?
Eu: Claro... [Passei meu nome, meu número de telefone e meu objeto de
pesquisa, ela anotou simplesmente “art. 28 drogas”]
Secretária: Esse daqui é o número do gabinete, tenta ligar numa terça ou
quinta, que ela está aqui...
29/10/19: Ligação para o gabinete da Juíza. Na semana seguinte entrei em
contato para marcar uma “entrevista informal” com a juíza. Fui atendido
pela mesma secretária, de forma solícita, ela se lembrava da minha visita e
marcou um encontro para semana que vem (dia 05/11), no fim do expediente,
por volta das 17h. Me questionou se eu não poderia naquele mesmo dia, mas
não era possível. (Anotações do meu caderno de campo)

O primeiro contato que tive diretamente com a juíza do JECrim foi cercado de certa
apreensão58. Como era a primeira vez que eu encontrava a autoridade judicial desse juizado
meu objetivo não era chegar com muitas perguntas, gravar as respostas dadas e depois
transcrevê-las. Por esse motivo apenas fiz alguns apontamentos sobre questões que me
pareciam relevantes e que não poderiam deixar de serem feitas59.
Cheguei no horário combinado, após o fim das audiências do dia, por volta das 17h. Me
dirigi diretamente ao cartório, onde me informaram que ela ainda estava terminando a última
audiência e que iria me receber assim que terminasse. Enquanto esperava comecei a observar a
decoração do Juizado, que me chamou a atenção:
“No cartório, antes do balcão tem uma ‘ala de espera’, na parede dois
quadros com as seguintes frases: ‘Quando a gente muda, tudo muda com a
gente’ e ‘Cultivar seu melhor é cuidar de você’. Parecia uma sala de espera
de uma terapeuta, talvez. Depois me sentei em um dos bancos no corredor e
esperei que me chamasse. Percebi que a frente, em uma porta ao lado da porta
das salas de conciliação tem uma “biblioteca jurídica” [depois, através de
uma pesquisa na internet, descobri que a juíza teve a iniciativa de criar essa
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Durante essa espera fui confundido com uma das partes de um processo. Estava sentado em um banco de três
assentos logo na frente de uma sala de conciliação. A conciliadora saiu e chamou pelo nome de um homem,
ninguém respondeu, ela acabou se dirigindo a mim: “Fulano é você?”.
58
Durante a minha graduação em Direito na UFJF participei de muitos projetos de pesquisa e extensão, em apenas
um deles eu fui entrevistar alguém, no caso foi um Coronel da Polícia Militar do estado de Minas Gerais, ele era
responsável por toda região. Portanto, eu não tinha muita experiência em entrevistas.
59
Me apresentar e apresentar brevemente a minha pesquisa; discutir questões relacionadas as drogas; perguntar
sobre os procedimentos nos casos relacionados ao consumo de drogas ilícitas, deixá-la falar o tanto que ela
quiser, perguntar se ela via alguma diferença no uso terapêutico e no uso social (ela concedeu um HC para cultivo
semana passada!!!). (Anotações do meu caderno de campo)
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biblioteca para ajudar no aprimoramento jurídico dos estagiários e dos
conciliadores, estava inclusive recebendo doações, além disso, ela foi
condecorada por uma câmara legislativa por essa proposta]. A secretária que
me atendeu todas as outras vezes me chamou, entrei pela porta que dá na sala
de audiências, ela pediu que eu me sentasse e esperasse mais um pouco. Nesta
sala tem uma mesa mais elevada onde provavelmente se sentam a juíza e a
escrivã, ao seu lado esquerdo, atrás dessa mesa tem um quadro de Jesus
Cristo. Na frente da mesa, mais abaixo tem uma mesa maior com cadeiras em
seus lados, onde devem se sentar de um lado os representantes do Ministério
Público e, do outro, o acusado e seu defensor (público ou particular). Esperei
pouco tempo, a secretária me chamou novamente, no caminho até a segunda
porta, que dá acesso ao gabinete da juíza, a secretária comentou: ‘Não me
lembro de alguém fazendo pesquisa aqui no JECrim’. Já era a segunda vez
que comentavam isso comigo. Quando entrei no gabinete, mais uma vez a
decoração me chamou atenção, tinha algumas imagens de São Francisco
Assis, me questionei, a partir da representatividade de São Francisco para a
doutrina cristã-católica e por ter sido criado em uma família extremamente
religiosa, o que aquilo poderia significar (Anotações do meu caderno de
campo)

Como aponta Izabel Nuñez (2021), no cenário brasileiro o juiz titular de uma vara, no
meu caso um JECrim, estabelece normas, exigências e, inclusive, determina a decoração do
espaço que é “seu”. Isso porque a própria Constituição Federal de 1988 define que a autoridade
judicial, “e não a Vara, é o órgão do poder judiciário. (...), expressamente diz que ‘são órgãos
do poder judiciário’ ‘os tribunais e os juízes dos estados’” (NUÑEZ, 2021). Portanto, a juíza
do JECrim tem o efetivo poder de determinar como as coisas devem acontecer por ali e,
inclusive, modificar o espaço físico. Nas minhas observações isso fica expresso não somente
nas decorações, mas também na criação da “biblioteca jurídica”. As imagens de São Francisco
de Assis não estão ali por mera religiosidade, mas comunica com a própria moralidade da juíza
e seu lado político, ela é reconhecida militante dos direitos dos animais, participa como
palestrante de diversos eventos jurídicos sobre a questão60. Inclusive, durante a pandemia me
enviou o convite para de assistir um deles, que foi realizado de modo virtual.
Ainda, aponta Nuñez (2021), que tal poder é amplo, podendo o magistrado usá-lo da
forma que lhe parecer conveniente. Em suas observações ela descreve situações de
determinações expressas por parte de operadores do direito sobre o espaço, sobre a logística
dos procedimentos, sobre a postura dos presentes, dentre outras questões. Nas minhas
observações não percebi grandes questões, além da organização espacial e física do JECrim.
Entretanto, como apresentarei, esse poder, expresso pela possibilidade de chamar aquele lugar
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São Francisco de Assis é conhecido, na doutrina católica, como o protetor dos animais e patrono do meio
ambiente.
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de “seu”, impacta também no processo decisório, informado também pela independência
funcional da juíza.
Vale destacar que a descrição do contato inicial com o espaço do JECrim e com as pessoas
que ali trabalham é relevante para pensar como se deu a minha introdução ao campo de
pesquisa. Além disso, as conversas que tive na primeira visita possibilitaram que as pessoas que
estabeleci interlocução soubessem diretamente, e a autoridade judicial indiretamente, “quem eu
sou” e “qual meu objeto de pesquisa”61. Essas duas percepções construídas sobre mim e sobre
minha pesquisa se apresentou perceptível quando adentrei o gabinete da juíza. Ela já me
esperava com o Código Penal marcado com um santinho de São Francisco de Assis, com alguns
apontamentos anotados em um papel sobre sua mesa, além de uma versão impressa de um voto
de sua autoria sobre um caso de uso de drogas, em que foi relatora, na Turma Recursal dos
Juizados Especiais Criminais62.

3.2

“Tá vendo o 28 não é crime, é inconstitucional”

Assim que cheguei na sala nos cumprimentamos formalmente, a agradeci por ter se
disponibilizado a me receber, ela solicitou que eu me sentasse à mesa e perguntou como poderia
ajudar.
Eu: Então, eu sou mestrando em Direito na UFF, pesquiso sobre a Lei
de Drogas e tenho me interessado, mais especificamente, a
compreender a administração dos usuários de drogas pelo sistema de
justiça, por isso procurei o JECrim...
Juíza: A secretária comentou comigo sobre, já até separei algumas
coisas, mas vamos conversando. [Ela não deu tempo para que eu
fizesse mais algum comentário e logo começou a explicar]. Olha, eu
penso que o art. 28 não é crime, viu? Acredito que ele é
inconstitucional. [Ela me entregou seu Código Penal]. Abre para mim o
art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal... Tá vendo? Ele estabelece que
é crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção63,
quer isolada, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Tá
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Veja, por exemplo, as considerações que faço no item 1.4 sobre a aproximação a partir de Willian Foote White.
O art. 41, § 1º da Lei 9.099/95 determina que recurso interposto à decisão do Juizado Especial competente será
julgado por uma turma composta por 3 (três) juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos
na sede do Juizado. A referida turma colegiada é denominada “turma recursal”.
63
Expressões utilizadas para se referir a espécies de prisão no Código Penal Brasileiro, isto é, espécies de penas
privativas de liberdade.
62
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vendo? O 28 não é crime, é inconstitucional, na prática é uma espécie de
aplicação de justiça restaurativa, por que prevê medidas, não penas, para
ajudar os envolvidos no uso de drogas”

As explicações dadas pela juíza a mim apontam para um dissenso central no debate sobre
a política de drogas no Brasil: a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06. Nesse
contexto, as explicações e os argumentos podem variar. No que se refere ao JECrim onde
estabeleci meu trabalho são dois os argumentos principais: a compreensão de que o referido
artigo não configura um crime e o entendimento pela inconstitucionalidade dele. Assim, nesse
momento, pretendo aprofundar nessas duas problemáticas.
Como me explicou um dos juízes entrevistados, quando perguntado porque em alguns
casos a autoridade judicial, de outro JECrim do estado do Rio de Janeiro, arquivava o processo
e não homologava a transação penal proposta pelo Ministério Público64:
Juiz: Você só pode submeter a transação penal algo que seja crime. O
primeiro crivo que você deve fazer é se aquilo é um fato típico, culpável, ou
não, e se você não entender que aquilo é um fato típico, você não vai submeter
a pessoa, a quem tá sendo imputado aquilo uma transação penal, porque isso
seria um constrangimento ilegal.

O que me interessa no momento é mostrar como a decisão é construída a partir de uma
compreensão anterior, somente após é que são inseridos argumentos que possam validar a
posição adotada. Enquanto ela me explicava seus entendimentos sobre a questão do uso e porte
de drogas para consumo próprio duas situações se sucederam e ajudam a exemplificar isso.
Uma delas não se relaciona com o art. 28 da Lei de Drogas, a outra diz respeito a inserção de
novos argumentos para corroborar sua tese. A primeira ocorreu quando a secretária entrou na
sala e comentou sobre uma decisão que ela estava redigindo para a juíza:
Secretária: Doutora (nome), aquele caso que eu estava fazendo, do acidente,
como você quer que faça, coloco o que?
Juíza: Coloca 3 meses de serviços à comunidade, mas especifica que se
possível seja em um hospital. [Aqui ela já fala com a secretária e se direciona
a mim também]. É um acidente de trânsito, lesão corporal, para ter alguma
efetividade é melhor que seja num hospital, assim ele vê a realidade das
pessoas lá.

Esse é um primeiro exemplo sobre como a magistrada consegue inserir suas percepções
na decisão. Não se trata de discutir se essa postura é algo benéfico ou não, mas de mostrar como
efetivamente ocorre. A construção da decisão não é feita a partir de uma construção racional e

64

No capítulo 4 explico com mais detalhes essa questão, pois ela incide e contribui para como é a dinâmica
observada nas Turmas Recursais.
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iluminada por parte de poucos qualificados para isso, os juízes, como os manuais de Direito
muitas vezes indicam e, inclusive, insistem em reafirmar a necessidade. Ela está muito mais
próxima de uma relação contextual, onde o operador aciona seus conhecimentos práticos e suas
moralidades próprias sobre a questão.
Na situação acima, a juíza moldou seu entendimento sobre a pena aplicada ao que
considera que possa ser mais efetivo para que o sentenciado “veja a realidade” em um
ambiente hospitalar, para onde provavelmente a vítima do acidente de trânsito deve ter sido
encaminhada. As moralidades próprias que o operador aciona podem ser compreendidas a partir
do conceito de “moralidades situacionais” (EILBAUM, 2012), que servem como uma cartilha
de como o operador do direito deve investigar, analisar e decidir sobre o conflito apresentado,
sem que isso signifique renegar as regras e as normas que dão base a sua posição na instituição
judiciária.
A segunda situação, por outro lado, diz respeito a posição adotada pela juíza de não
considerar crime o uso e porte de drogas para consumo próprio. Como disse, ela tinha impresso
um dos seus votos, de um processo em que foi relatora, que ela acabou dando para mim. Nesse
voto ela ainda não citava alguns enunciados do Fórum Nacional de Juizados Especiais
(FONAJE), os quais, na sua convicção, contribuem para sua tese de não ser crime:
Juíza: O FONAJE existe para melhorar nosso sistema e padronizar. O
enunciado 124 por exemplo, fala que as medidas do 28 podem ser aplicadas
na transação penal mesmo com reincidência ou outra transação anterior. O
126 indica que não gera reincidência. Como posso falar que o 28 é crime com
todas essas exceções? Não é um crime de verdade. Esse é meu voto [me
entrega o papel impresso], acho que não tem isso aí, vou incluir depois.

Realmente, o voto que ela me entregou não consta nenhuma referência aos enunciados do
FONAJE. Entretanto, os votos seguintes, inclusive os que acompanhei nas Turmas Recursais
já possuíam mais esse argumento por parte da relatora. Essa forma de construir argumentos se
deve ao fato do que está em disputa é a “verdade real”. Essa forma específica de “produção da
verdade” é o objetivo final do processo penal. Dessa forma, a autoridade judicial ao considerar
suas concepções sobre o controle do uso de drogas pessoal, tem liberdade de dispor sobre as
leis e sobre as provas. Isso significa que “os juízes podem e devem tomar a iniciativa de trazer
aos autos tudo o que pensarem interessar ao processo, ‘ex-officio’, para formar o seu ‘livre
convencimento’ examinando os autos” (AMORIM, KANT DE LIMA, BURGOS, 2003).
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Na situação em questão, não se está diretamente pensando qual a verdade construída a
partir e incluída nos autos do processo, mas, sim, a verdade construída a partir da interpretação
de normas penais, princípios jurídicos, além de enunciados do Fórum Nacional de Juizados
Especiais (FONAJE). Ela insere em seu voto tudo que possa ajudar deixar sua “tese ainda mais
robusta”. Inclusive, em alguns momentos nossa conversa tinha um caráter de debate sobre a
questão. Como ela me identificava como um “pesquisador do art. 28” talvez esperasse da minha
parte algum tipo de consideração sobre o tema. De todo modo, isso aponta para como juntar
argumentos, provas, fatos, estudos para construir sua decisão.
Nesse sentido, Regina Mendes (2012), em sua tese de doutorado, busca compreender e
explicitar a representação dos juízes sobre o livre convencimento, visando pensar como isso
atinge a produção da decisão judicial e da verdade real ali produzida. A análise é feita, ainda, a
partir do entrelaço com as leis e a doutrina:
O princípio do livre convencimento motivado do juiz, segundo a lei e a
doutrina, refere-se à possibilidade que o julgador tem de apreciar o
conjunto de provas relativas aos fatos que servem como fundamento da
pretensão deduzida em juízo, sem que haja valores predeterminados por
lei para os meios de prova utilizados. Dito de outra forma, o princípio
em questão permite ao julgador apreciar o conjunto probatório levado
ao seu conhecimento e formar diante dele, livre de prévia valoração
legal, um juízo a respeito dos fatos que fundamentam o pedido ou a
resistência a ele. (MENDES, 2012)
Ao contrastar as diferentes representações dos juízes, apresenta outras características
(justiça, iniciativa probatória do juiz, verdade real e imparcialidade) associadas ao livre
convencimento que complementam os atos decisórios. No JECrim a imparcialidade pode ser
sentida, ou pelo menos justificada, pela fundamentação em diversas leis e direcionamentos para
a atuação dos juízes. Como há uma “verdade real” sobre o tema, a juíza dispõe de tudo que é
permitido para construir sua convicção íntima. Ao construir sua convicção ela deve fazer a
justiça, que seria fazer o que o legislador não fez e que o judiciário não tem coragem ou não
quer. Afinal, “a gente que pensa assim acaba sendo mal vista pelos nossos colegas, acho que
isso é por causa do conservadorismo secular da instituição”
Segundo a representação dos juízes entrevistados existe uma articulação
indissociável entre as categorias de verdade real e justiça, o que torna para eles
impossível atingir o livre convencimento sem, a seu critério, buscar novas
provas ou esclarecimentos sobre as que já constam dos autos. Assim, sem o
exercício da iniciativa probatória – ainda segundo os depoimentos dos juízes
– é impossível atingir a verdade real por eles buscada, condição indispensável,
segundo sua representação, para a realização da justiça. (MENDES, 2012)
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Portanto, a partir da interlocução construída com a juíza de um JECrim pude perceber
que, mesmo sem a chegada de um processo relacionado ao consumo de drogas para instrução e
julgamento, a partir da experiência posterior com casos desse tipo, a autoridade judicial
construiu e atualiza constantemente qual sua verdade sobre aquela situação jurídica. Porém, as
suas sensibilidades sobre a inconstitucionalidade e sobre o “art. 28 não ser crime”, atribuem
sentidos e refletem em outras práticas.

3.3

Entre a insignificância, a relevância e a efetividade

Para além do argumento de não se constituir um crime, a juíza mobiliza outros
entendimentos jurídicos que geralmente são utilizados no debate sobre drogas no Direito, “a
partir de uma perspectiva garantista”, que foi como ela se definiu para mim em relação à sua
percepção sobre o Direito Penal. Considero importante mencionar a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Esse princípio é um instituto supralegal aplicado no direito penal brasileiro como
excludente de tipicidade material. Por isso, para além da tipicidade formal, que é o “encaixe”
da conduta ao delito descrito de forma abstrata na norma penal, deve-se avaliar a existência de
tipicidade material, ou seja, se a conduta realmente se mostra ofensiva e capaz de causar
relevante lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Sua aplicação na Lei de Drogas 2006,
portanto, significa compreender a quantidade de droga considerada ilícita e a sua lesividade.
Para ilustrar essa abstração jurídica: 10 gramas de maconha é muito? Digamos que sim, então,
essas 10 gramas lesam o bem jurídico ao ponto de merecer uma punição?
Como forma de tentar explicar as nuances da aplicabilidade do Princípio da Insignificância
na percepção específica dessa operadora, lanço mão de uma decisão de um processo onde o réu
foi apreendido com uma outra substância, a cocaína, eram 5,7 gramas. O processo em questão
foi julgado na Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, onde a entrevistada também atua e
foi relatora. Devo mencionar que pensei em retirar a citação de um processo feita de forma tão
direta. Entretanto, esse é o processo que ela me entregou impresso e que, nas suas devidas
proporções, acumula as ideias que ela apresentou durante a entrevista65. Ele é um dado de
campo.
Inicialmente, destaca-se que a atual lei de drogas prima pela falta de clareza,
transparecendo descriminalizar a sua conduta, uma vez que acentua o caráter
Apesar de eu continuar utilizando o termo “entrevista” e “entrevistada”, deixou de ser uma entrevista não muito
depois do seu início
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terapêutico da abordagem, afastando a possibilidade da aplicação de pena
privativa de liberdade, autorizando, contudo, a imposição de penalidades
diversas da prisão. Ressalte-se, que a tipicidade, como afirma Rogério Greco
(2009, p. 65-66 e 161-162), é formada pela tipicidade formal ou legal
(subsunção da conduta ao modelo abstrato previsto pelo legislador) e pela
tipicidade conglobante, sendo esta formada pela antinormatividade e pela
tipicidade material. Daí conclui-se que não basta, para caracterizar uma
conduta como fato típico, sua perfeita subsunção à hipótese abstrata prevista
na lei, pois se deve averiguar também se tal conduta é contrária à norma penal
(antinormatividade) e se realmente se mostra ofensiva e capaz de causar
relevante lesão (lesividade/ofensividade) ao bem juridicamente protegido
pelo Direito Penal (tipicidade material). Em dissonância com o acima
exposto, os operadores do Direito Penal têm preferido se ater ao aspecto
formal consagrado pela legislação em vigor, entendendo como típica a
conduta ora em exame, simplesmente porque a lei arbitrariamente assim
dispõe, deixando de fora aspectos fundamentais como o exame mais
acurado dos fatos e a ética. Tal entendimento, no meu sentir, ignora a própria
realidade, e não atenta para outro aspecto essencial ao tema, qual seja, o de
que uma conduta somente pode ser considerada típica, quando além de se
amoldar a determinado tipo sob o ponto de vista formal, também apresenta
relevância material ou normativa, ou seja, ofende, ainda que minimamente
algum bem jurídico importante de terceiro. Frise-se, que até os delitos de
menor potencial ofensivo, como a conduta em comento, devem apresentar
alguma relevância normativa, ainda que leve seja a violação ao bem jurídico
supostamente protegido, o que não tem sido visualizado por alguns dos nossos
mais prestigiados julgadores. Desta forma, o Supremo Tribunal Federal vem
aplicando em hipótese como a retratada nos autos o princípio da
insignificância, dirigido justamente ao Magistrado que aplica a lei ao caso
concreto, segundo o qual “é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a
gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção
estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinados tipos penais, sob o
ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas
circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em
verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.”

Além disso, permite fazer observações sobre como o argumento judicial é construído.
Primeiramente, retomando as considerações sobre o livre convencimento motivado. Ele é
presente não somente na expressão “no meu sentir”, como também em como a juíza mobiliza
o argumento da aplicação do Princípio da Insignificância a partir da menção ao Supremo
Tribunal Federal. Isso porque, a posição do STF é pela não aplicação do princípio nos casos
relacionados ao consumo de drogas, no que se refere a afastar a tipificação, mas pela aplicação
para que não haja excessos de punição. Não se trata aqui de dizer qual é a posição correta. Mas
de mostrar que o livre convencimento é uma faca de dois gumes. Em um sistema judicial como
nosso, em que as normas são aplicadas hierarquicamente, o “sentir” são muitos e alguns mais
firmes que outros. Isso significa dizer que a variação de entendimentos dos próprios julgadores
sobre o livre convencimento, geralmente provocam a distribuição desigual de justiça para
jurisdicionados, afinal, o “livre convencimento é livre” (MENDES, 2012).
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Ainda, os argumentos apresentados citam a ética66, ou a falta dela na atuação de seus
pares: “deixando de fora aspectos fundamentais como o exame mais acurado dos fatos e a ética”.
Como uma das propostas da minha pesquisa é guiar a análise através do diálogo entre o Direito
e a Antropologia, acho uma boa alternativa pensar os símbolos dessas considerações a partir do
texto de Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2012) em um livro editado justamente para
contribuir à essa aproximação67. De certa forma essa questão adianta algumas problemáticas
que visualizei nas Turmas Recursais Criminais do TJRJ. Aliás, dizem não somente sobre os
aspectos éticos, mas de normas morais, no sentido da necessidade de articular os aspectos
jurídicos as dimensões éticas e morais. Isso é dizer, nos termos da autoridade judicial: Tão
presos ao aspecto formal, entendem o uso de drogas como crime simplesmente por que a lei
assim decide, seus aspectos jurídicos, e deixam de lado uma análise mais profunda, guiada
pela ética, pelas dimensões éticas e morais desse conflito. As questões sobre como a dinâmica
da atuação no JECrim direciona esses conflitos para a rua não parecem estar sendo percebidas
localmente, porém, não deixa de ser relevante perceber que argumentos sobre a introdução de
aspecto éticos-morais esteja em questão no debate de alguns membros do sistema de juizados.
Além disso, inseri-los não é garantia de que haverá algum consenso.
A questão está mais ligada a efetividade que não é visível. Como esse paradigma médico
da lei apresenta propostas consideradas ineficazes pela julgadora, a lei é deixada de lado. Não
é somente o fato de não “ser crime” ou “não ter pena”, mas também porque aplicar algo e não
aplicar não tem diferenças significativas na sua percepção:
Juíza: Imagina, qual minha capacidade de fazer uma advertência? Não
sou médica, assistente social ou psicóloga. Eu falar sobre isso vai se
restringir a dizer “não use drogas, não te faz bem... fumar maconha
queima neurônio. Mas, isso não significa que eu acredite que as
pessoas devam ser presas, que isso traria efetividade, por mais que seja
contra o uso de drogas.
Questões como eficácia e relevância, além da falta de possibilidades alternativas
concretas se mostraram traços importantes para compreender as dinâmicas do JECrim. Dessa
forma, no JECrim que frequentei por dois meses existe um sentimento de menor importância
dada ao consumo de drogas, entretanto, essa menor importância não parece ser um valor próprio
a autoridade judicial, visto as considerações que fez sobre ser “contra o uso” de drogas. A menor
importância estaria na metade vazia de médico-prevenção (CAMPOS, 2019). Todavia,
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Agradeço ao meu orientador, Frederico Policarpo, por ter me chamado à atenção para esse ponto.
Trata-se do livro “Antropologia e Direito: temas antropológicos para estudos jurídicos”. LIMA, Antônio Carlos
de (org.). Antropologia & Direito: Temas antropológicos para estudos jurídicos. Rio de Janeiro/ Brasília:
Contracapa/ LACED/ Associação Brasileira de Antropologia, 2012.
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anteriormente, como Policarpo (2020) mostra, o Programa de Justiça Terapêutica (PJT) foi
boicotado de lado pelos operadores, que não encaminhava os usuários.
O boicote ocorria porque o PJT não era oferecido aos usuários e eles eram encaminhados
para os seguintes programas: Secretaria Especial de Prevenção à Dependência (SEPDQ), os
grupos dos Narcóticos Anônimos (NA) e o Alcóolicos Anônimos (AA), todos diretamente
vinculados ao JECrim. É interessante apontar que programas com perspectivas alternativas,
como PJT, não surgiram desde então.
Durante uma parte da pesquisa em período de pandemia, já nesse ano de 2021, eu procurei
por vários dados no site do TJERJ relativos à Vara de Execuções Penais, queria saber se existia
um novo programa. Inclusive tinha observado o que Frederico Policarpo (2020) adiciona na
publicação em livro da sua pesquisa de mestrado: 14 anos depois, uma página de apresentação
do PJT ainda está disponível em menu de fácil acesso na página da VEP. Inclusive os resultados
interessantes, apesar das várias problematizações que podem ser feitas, como as drogas e os
usos são polissêmicos é aceitável que nem tudo seja da melhor forma.
De todo modo, essas dificuldades com a publicidade no site do Tribunal de Justiça me
acompanharam em boa parte da pesquisa. Como já citei, as informações que me ajudaram na
pesquisa nesse período foram muito mais achadas aleatórios do que algo racionalizado. Ainda,
no que se refere a VEP a falta de atualização é geral, por exemplo a planilha de efetivo
carcerário mais atualizada é do ano de 2012. Os contatos dos e-mails das psicólogas e das
assistentes sociais parecem ter mudado, os e-mails retornam e os telefones não respondem. O
que eu queria nesse ponto era apresentar quais as opções apresentadas para os operadores do
JECrim.

3.4

“Então, não tem audiência comigo aqui. Isso já é até sabido na delegacia”

22 de fevereiro de 2020
Era um sábado de carnaval. Tinha ido passar o feriado em uma cidade
pequena no interior de Minas Gerais. Depois de passar a tarde em uma
concentração de um dos vários blocos de carnaval da cidade, fomos para a
praça central da cidade, onde encontraríamos os demais blocos. A festa
estava tranquila, nesse período de carnaval muitos jovens que são de famílias
locais, mas que foram morar em cidades maiores, voltam para participar da
festividade. Já era mais ou menos meia noite quando começou uma confusão,
polícia de um lado puxando uma menina, o grupo de amigos começou a gritar
e ir atrás, até a porta da delegacia, localizada em uma rua que se inicia na
praça, a apenas 150 metros. Um amigo meu voltava do bar onde foi pegar
mais umas cervejas e passou pelo meio da confusão. Eu perguntei: “O que tá
pegando?”. Ele respondeu: “Parece que pegaram a menina fumando um
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baseado e com um pouco de maconha no bolso”. Não entendi muito. O fórum
da cidade fica na mesma praça, era carnaval, devia ter algum juiz de plantão,
vai saber. De qualquer forma ela foi pra delegacia, deveria assinar um BO68
e ser liberada. Passou um tempo e os amigos continuavam discutindo na porta
da delegacia. Fiquei encucado com a situação, fui perguntar o que estava
rolando. Além dos policiais que deviam estar dentro do prédio, havia outros
4 na porta, impedindo a entrada de qualquer outra pessoa. Cheguei no grupo
de amigos e perguntei porque ela ainda estava lá dentro, já tinha passado
mais de 1h. Um dos amigos respondeu: “Disseram que ela vai passar a noite
na delegacia”. Eu respondi: “Uai, ela não pode ficar presa não”. Fiquei na
esquina da rua da delegacia, em um bar, olhando o que ia dar, começou uma
confusão novamente, dois policiais usaram spray de pimenta no ar e depois
diretamente no olho de um dos amigos da menina, coisa de menos de 30cm.
Ele ficou sem conseguir abrir o olho por quase 2h.

A percepção da magistrada sobre o art. 28 da Lei de Drogas parecia ser interessante para
realizar minha pesquisa, pelo menos inicialmente. Antes de ter de ir ao JECrim eu comecei a
ler a dissertação do meu orientador para ter um panorama sobre o funcionamento do JECrim
nesses casos. Então, tendo em vista a perspectiva empírica apresentada por ele, os diálogos que
estava realizando no gabinete da juíza e o contato que já tive com membros do Ministério
Público em outros momentos, eu imaginei que seria ótimo passar a assistir as audiências, mas
como a estagiária já havia me chamado à atenção sobre elas, não tinha certeza sobre a frequência
em que ocorriam.
Eu: Então, como eu te disse eu estou pensando em fazer pesquisa sobre a
administração do usuário de drogas no JECrim. Como no dia que vim aqui a
senhora não estava resolvi tentar marcar essa conversa para saber como
funcionava as coisas por aqui... Então, acho que seria bom assistir a algumas
audiências, é possível?
Juíza: Na verdade eu não tenho audiência de uso de drogas aqui não... Já
conversei com meus colegas do MP, tenho um acordo com eles... Eles sabem
dessa minha posição, por todos esses motivos que te expliquei, então eu não
vou receber a denúncia. Isso já é até sabido lá na delegacia... 69
.

Se meu objetivo era entender como aquele JECrim administrava os casos de uso e porte
de drogas para consumo próprio, isso já não seria mais possível. De toda forma, essa fala da
magistrada me chamou a atenção para outras questões. A percepção que ela constrói sobre as
questões do art. 28 tem um reflexo interno óbvio: não tem audiências no JECrim. Era em relação
às audiências, portanto, que não seria efetivamente possível pensar essa administração.
Digo isso porque também existem reflexos externos, nas ruas. A falta de atuação judicial
direta também é uma forma de administrar e foi a esse fato que acabei me atentando depois.
Nesse sentido, além do acordo com o Ministério Público, essa postura é informada na delegacia,
A denominação oficial do documento é TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência.
Eu cortei a fala da juíza ao meio porque resolvi separar em tópicos diferentes duas questões que ela trata, elas
dizem sobre questões diversas.
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para que nem cheguem a ser encaminhados inquéritos70 para os representantes do MP que atuam
junto ao JECrim. Como apresentei no segundo capítulo, mesmo com a extinção de pena
privativa de liberdade para os usuários de drogas, ele ainda deve ser encaminhado para a
delegacia e assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, se comprometendo a comparecer
ao juízo competente, isto é, o Juizado Especial Criminal.
Porém, o único JECrim da cidade não recebe mais esses usuários, não dá importância
para esse procedimento pelos motivos que tentei situar nos dois tópicos anteriores, mas que
podem ser resumidos em: não se trata de um crime pois não há pena, as penas (ou medidas na
sua compreensão) não vislumbra efetividade, não se sente capacitada para realizar a
advertência. Essa situação que me pareceu estranha inicialmente, mostra como uma disposição
positiva não implica, necessariamente em modificações reais. Nesse JECrim é como se o art.
28 “não existisse”, e é isso que atualiza a forma que essa lei é aplicada, e negociada.
Assim, o que a interlocução construída expõe vai ao encontro à reflexão de que o descaso
com o processamento legal do uso de drogas, disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, teria
deixado sua administração a cargo da Polícia Militar, que acaba por ter o poder de negociar, à
sua maneira, o encaminhamento ou não do usuário para a delegacia e influenciar no tipo penal
que seu ato será qualificado (GRILLO; POLICARPO; VERÍSSIMO, 2011).
Primeiramente, ao pensar a forma em que é realizada a administração institucional dos
conflitos relacionados ao consumo de drogas no âmbito judicial, e o conhecimento de tal ética
pelos policiais pode sugerir “que está em curso, na atualização cotidiana da nova lei, um
deslocamento da administração institucional do uso de drogas da esfera oficial judicial para a
esfera oficiosa policial” (POLICARPO, 2008). Como se percebe, seja através da informação
obtida junto a estagiária do cartório do JECrim, seja pelas informações colhidas juntamente à
juíza do mesmo Juizado, não há casos que chegam na esfera judicial.
Portanto, se a administração institucional do uso de drogas é renegada pelo sistema de
justiça criminal, é possível que isso indique que estão sendo administrados em outro lugar e de
outras formas, com uma grande possibilidade que seja atravessado pelas práticas de repressão
policial, talvez ainda mais inquisitorial que o tradicional sistema de justiça brasileiro (KANT
DE LIMA, 2019).

“Em primeiro lugar, é preciso não confundir o inquérito policial com a investigação policial. O inquérito é mais
que o resultado sumário de uma investigação, é uma peça composta de laudos técnicos, depoimentos tomados em
cartório e de um relatório juridicamente orientado, assinado por um delegado de polícia, bacharel em direito, em
que já se encontram nomeados, pelos indícios (“indiciados”), os suspeitos que a investigação encontrou.” (MISSE,
2011)
70
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Mas se o crime por uso de drogas continua na esfera do sistema de justiça
criminal e o Judiciário não considera mais importante administrá-lo, essa
responsabilidade recai sobre a Polícia, responsável pelos serviços de
investigação e vigilância em nossa sociedade. Desse modo, há, mesmo que
indiretamente, o incentivo por parte do Judiciário para que o crime por uso de
drogas seja administrado institucionalmente, embora extraoficialmente, pela
Polícia. (POLICARPO, 2008)

Na dinâmica da “dura” e do “desenrolo”, como apresentado por Grillo, Policarpo e
Veríssimo (2011), entra em cena os dilemas e paradoxos da prática policial e a administração
informal e extraoficial dos Policiais Militares quando estão na rua. Para compreender como se
dá a prática policial nesse contexto é relevante o conceito de “mercadorias políticas”, proposto
por Michel Misse:
Chamo de mercadorias políticas o conjunto de diferentes bens e serviços
compostos por recursos políticos (não necessariamente bens e serviços
públicos ou de base estatal) que podem ser constituídos como objeto privado
de apropriação e troca (livre ou compulsória, legal ou ilegal, criminal ou não)
por outras mercadorias, utilidades ou dinheiro (MISSE, 1997)

Assim, a prática de corrupção policial, comumente descrita em situações de “dura” por
policiais militares, seria um tipo de “mercadoria política”, sendo que, o que está em jogo no
momento do “flagrante” é o encaminhamento ou não do usuário à delegacia. Mas se mercadoria
política se refere, não somente, mas inclusive, a bens e recursos públicos ou estatais, a própria
lei é negociada. Portanto, os artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06, que enquadram a conduta
criminalizável em uso e tráfico, respectivamente, são mercadorias políticas em negociação.
As disposições da Lei de Drogas, onde não há critérios legais objetivos previstos para a
distinção entre uso e tráfico, o caput do art. 33 é amplo e aberto a interpretações (BOITEUX,
2009). Como consequência, o processo de incriminação recai de forma distinta sobre
determinados tipos sociais, atendendo a determinadas especificidades do “flagrante” e
identitárias, o que vai de encontro ao conceito de “sujeição criminal”, que “engloba processos
de rotulação, estigmatização e tipificação numa única identidade social, especificamente ligada
ao processo de incriminação e não como um caso particular de desvio” (MISSE, 2010).
Em resumo, apesar de a compreensão “à sua maneira” acerca do uso de drogas como um
crime no Juizado Especial Criminal poder ser pensada como alinhada a uma intenção de não
punição a uma conduta que não tem como pena a privação da liberdade do indivíduo
tipicamente qualificado pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o tratamento dispensado acaba por
ter, aparentemente, um resultado paradoxal. Ao deixar de receber denúncias sobre uso de
drogas, há um deslocamento da administração dos usuários de drogas ilícitas do âmbito judicial
para o policial, onde há uma gestão sobre o que se considera “tráfico” e “uso”, principalmente
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baseada na apreensão em flagrante, onde as consequências que o “criminoso” podem vir a sofrer
se constroem como “mercadorias políticas”. Tal realidade cria um espaço relevante de
discricionariedade, onde a administração do usuário de drogas se constrói não somente através
das práticas policiais de corrupção, mas também de “arbitragem policial”, marcada pelo
exercício de práticas judiciais não oficiais (KANT DE LIMA, 2019).
O relato que trouxe no início do tópico me ajudou a pensar essa questão, especialmente
no sentido de que o não fazer judicial, sua abstenção, também cria uma forma de se administrar.
Dessa forma, serve para ilustrar esse contexto propício de discricionaridade e abuso policial. A
aparente falta de um juiz de plantão fez com que a menina abordada com baixíssima quantidade
de maconha fosse encaminhada para 150 metros a direita da praça e passasse a noite na
delegacia. O Fórum da cidade fica na própria praça.
Outro fator importante nessa administração é a relação que a juíza estabelece com o
representante do Ministério Público titular do JECrim. Inicialmente foi difícil de compreender
em que termos o “acordo informal” se estabelecia. Essa dificuldade era essencialmente em saber
seus limites. O que sabia, antes de ir para as turmas recursais, era que se tratava de uma
informalidade consensual existente para que as audiências relacionadas ao consumo de drogas
efetivamente não ocorram. Izabel Nuñez (2016), ao pensar o “fazer judicial” (EILBAUM,
2012) do Tribunal do Júri, aponta para a “informalidade como forma”, isto é, como os acordos
“informais” e a maneira em que eles são constituídos “mostra como as decisões formais no
processo judicial são, muitas vezes, informadas por valores morais e moralidades situacionais
em contexto e determinam a ação dos agentes no campo” (NUÑEZ, 2016).
Porém, depois de paralisar a pesquisa junto as turmas recursais para a escrita do trabalho,
analisando as outras entrevistas e os processos julgados nas sessões havia uma semelhança:
nenhum deles era dos membros que atuavam em Juizados Cíveis ou Criminais. Portanto, há um
critério político e de como se apresentar para o Tribunal de Justiça. Como apresentarei no
próximo capítulo, chegar na Turma Recursal significa se inserir em uma teia de relações
institucionais e, mesmo quando não é o caso de ser por influências, não seria bom ter seus casos
chegando nas Turmas. Mais algumas relações sobre o acordo entre a juíza e o MP são feitas a
partir do caso em que ela concedeu um Habeas Corpus para o cultivo de maconha para fins
terapêuticos, que apresento no último item deste capítulo.
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3.5

“Lá na turma recursal, sou voto vencido”
Primeiramente, é interessante notar como as “sensibilidades jurídicas” (GEERTZ, 2002;

KANT DE LIMA, 2010) incidem sobre as práticas locais do operador do direito:
“[...] variam, e não só em graus de definição; também no poder que exercem
sobre os processos da vida social [...]. Diferem, e profundamente, nos meios
que utilizam – nos símbolos que empregam, nas estórias que contam, nas
distinções que estabelecem – para apresentar eventos judicialmente. É
possível que fatos e leis existam universalmente; mas sua polarização
provavelmente não” (GEERTZ, 2002)

As práticas, acordos e construções livremente motivadas que ditam a atuação são variadas
e são produzidas contextualmente. Apesar da existência de uma previsão legal abstrata, as
formas que estas encontram valoração não podem ser concebidas de forma universal. Ao pensar
a realidade prática do JECrim, pode-se perceber que apesar das determinações legais, as
audiências relacionadas ao art. 28 da Lei nº 11.343/06 aparentam nunca chegar a ocorrer. Tal
constatação só é possível se não negligenciarmos o processo pelo qual essas decisões são local,
contextual e internacionalmente produzidas e negociadas nos limites dos constrangimentos
institucionais, ou seja, fruto de uma moralidade local que compreende a forma de aplicação das
regras juridicamente estabelecidas (ALMEIDA; GERALDO, 2017).
O que procuro discutir em minha reflexão é como é realizada a administração dos usuários
de drogas no Juizado Especial Criminal, o que pode ser introduzido através das seguintes falas:
“O 28 não é crime”, “Então, não tem audiência comigo aqui. Isso já é até sabido pela
delegacia” e “Agora, lá na turma recursal, sou voto vencido”. Tais afirmações de certa forma
se complementam e me parecem relevantes para que possamos compreender as dinâmicas
judiciais ali existentes, ou até mesmo como a abstenção da intervenção judicial tem como
consequência, isto é, o que produz.
Logo após me dizer que não haviam casos relacionados ao artigo 28 da lei 11.343/06, a
juíza falou, com certo tom de descontentamento, a realidade que enfrentava na sua atuação
como membro de uma Turma Recursal Criminal do Estado do Rio de Janeiro:
Juíza: Agora, lá na turma recursal, sou voto vencido, como nesse caso aí,
pode ficar com esse voto impresso para você. A gente que pensa assim acaba
sendo mal vista pelos nossos colegas, acho que isso é por causa do
conservadorismo secular da instituição

A existência de pautas sobre o consumo de drogas na Turma Recursal aponta que,
diferentemente do que ocorre no JECrim, outras localidades e comarcas tem em seu cotidiano
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audiências relativas ao uso de drogas. Como apresentarei no próximo capítulo os casos do art.
28 ainda estão presentes de forma constante nas turmas. A observação das audiências nas
Turmas Recursais, podem revelar a dinâmica posta em prática em diferentes localidades e os
diferentes discursos que ainda contribuem para a manutenção de um paradigma proibicionista,
além de apresentar, mais uma vez, o caráter volúvel das construções normativas quando
chocadas aos critérios interpretativos dos operadores do direito, de diferentes moralidades e
éticas e, portanto, adquirindo diferentes práticas e rituais no cotidiano judicial. Para entender o
que é ser “voto vencido” eu precisaria passar a me deslocar e “atravessar a ponte”.

3.6

“HC é só pra medicina71”

Enquanto eu aguardava a juíza terminar suas audiências para que me atendesse resolvi
pesquisar sobre o JECrim na internet. O que achei foi uma notícia recente, da semana anterior
à entrevista, sobre a concessão de Habeas Corpus para que um casal pudesse plantar Cannabis
Sativa L. para a fabricação artesanal do óleo extraído da planta e o tratamento da doença de
Parkinson de uma delas. O JECrim, pela previsão do parágrafo 1º do art. 28 tem a competência
nos casos de growers72 Resolvi então incluir uma pergunta sobre o caso.
Eu: Mas, essas questões tem a ver com a decisão sobre o cultivo? Eu vi que
você concedeu um HC semana passada, o primeiro daqui de (cidade)...
Juíza: Sim..., mas, HC é só pra medicina. Essa coisa [a maconha] é ruim,
mas não é assim também. O processo tinha muitos documentos médicos, os
advogados vieram conversar comigo, achei até interessante o que me
explicaram

De todo modo, ela não se estendeu muito na questão. Sobre como era o caso e porque
exatamente ela decidiu nesse sentido. A julgadora deixa clara a menção em forma de
excepcionalidade da concessão. Não seria em qualquer situação que ela concederia, eram
necessários “muitos documentos médicos”. Depois, para poder complementar essa questão no
JECrim estudado eu estabeleci o contato com um dos advogados que me trouxe mais detalhes
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Esse subcapítulo foi incluído já no final da escrita. Eu procurei mais algumas vezes a autoridade judicial do
JECrim em que fiz meu trabalho. Às vezes trocávamos mensagens tentando marcar uma entrevista virtual ou
compartilhando algum evento jurídico. Devido a questões de ordem pessoal ela não conseguiu me atender mais
vezes a tempo de incluir mais algumas interlocuções. Queria perguntar mais sobre o HC que ela concedeu. Acabei
conseguindo o contato de uma das advogadas dessa ação, o que me possibilitou incluir essa temática no texto final.
72
Inclusive, as associações de pacientes realizam cursos de cultivo, informados por growers que, nas barreiras do
legal e do ilegal foram os responsáveis pela construção do conhecimento sobre as diferentes variedades de
maconha, suas cepas. Como ao apresentar esse caso aqui não tenho a pretensão de explicar toda essa complexa
rede de trocas, mais uma vez indico as leituras de Yuri Motta e Marcos Veríssimo.
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sobre o pedido do HC e sobre a relação da juíza. Ficou evidente que os advogados foram
persuasivos e que era necessário um caso bem construído e justificável:
Advogado: Esse HC foi no final de 2019, então, já tem bastante tempo...
Naquela época tinham poucos HCs ainda. Hoje são uns trezentos, mas na
época não tinha batido 100, com certeza, bem menos talvez... Esse juizado era
um que a gente não tinha nenhum deferimento. O caso era o seguinte, uma
mulher com Parkinson. Ela era casada com outra mulher, professora
universitária, engajada nessa militância, desse lance da política de drogas.
A companheira que planta pra ela. Então a gente pede o HC, mas deixa claro
ali que estamos pedindo tanto para proteger o paciente quanto a pessoa que
tá plantando, até porque muitas vezes o próprio paciente não pode plantar.
Aquele plantio, fica determinado ali no processo, que ele tá voltado
exclusivamente para a produção do óleo para o tratamento e uso daquele
paciente. Mas assim, tem casos tanto de HCs de família, que tem mais de um
paciente, quanto esses casos em que tem dois pacientes, no sentido que é o
nome que se dá a condição da pessoa no HC... Então é o paciente do HC e
ao mesmo tempo é o paciente medicinal. ... e tem o outro que é paciente
porque ele tá plantando e também tem que ser coberto por essa proteção, de
não poder ser preso e tal. Enfim, era um casal e a mulher que planta para a
companheira que tem Parkinson. Realmente era um caso super bem
documentado, com muitos relatórios de acompanhamento médico e tudo
mais, um caso grave né? Ela já estava plantando e a gente explica toda essa
situação, fica mais ou menos uns 20 minutos, meia hora lá com a magistrada,
ela se mostra super receptiva, de cara ela riu, depois eu lembro dela
comentando que ela era a favor do argumento da inconstitucionalidade do
art. 28 e tudo mais, ela até falou: “Eu sou zero careta, tá?

Tentei realçar no texto alguns pontos que estabelecem pontos importantes nesse tipo de
HC. Como me informou a advogada, o fato de ser um caso grave, bem fundamentado tanto do
ponto de vista jurídico quanto médico e por já estarem plantando contribuíram para a posição
favorável. É necessário que a doença seja grave o suficiente para afastar a aplicação da Lei de
Drogas. Há um “escalonamento de doenças dignas ou não para afastar a lei penal”
(POLICARPO, MARTINS, 2019).
Se há coerência nas interpretações, se acredita que o uso não é crime, espera-se alguma
previsibilidade pelo menos no que se refere a abertura para a escuta. Aparentemente, a visão
sobre o art. 28 impactaram na decisão., visto que ela que mencionou que “era a favor do
argumento a inconstitucionalidade do art. 28, até falou ‘eu sou zero careta, tá?’”. As
sensibilidades jurídicas acionadas pela juíza sobre a questão do uso de drogas, acabam por
impactar também nessa situação.
Mas, uma decisão posterior reforça a excepcionalidade e necessidade de uma doença
grave. Como me disse outro advogado: “Depois teve outro caso, o HC tinha algumas questões, com
muitas de plantas. Ela não gostou muito, aí já não foi a favor”. Dessa forma, apesar da influência

de seu posicionamento sobre o uso de drogas ser uma via facilitadora, aqui o paciente do HC,
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também é paciente do medicamento. Aquele que faz uso terapêutico da maconha se não é
“usuário-dependente/viciado”, ele é “doente-paciente”. E a substância, agenciada mais uma vez
pelos saberes jurídicos e biomédicos, não é “droga”, é “remédio”. Por fim, o bem-jurídico
tutelado não é a “saúde pública”, como na Lei de Drogas, é o “direito à saúde” que, enquanto
garantia constitucional, deve ser garantido e promovido (FIGUEIREDO; POLICARPO;
VERÍSSIMO, 2017; LAMBERT; MARTINS, 2018)73.
Além disso, os procedimentos adotados são relevantes. Além de garantir que a proteção
do HC se estenda às pessoas que o paciente terapêutico depende no seu dia a dia, há uma
performance na entrega do Habeas Corpus no cartório do JECrim.
A gente sempre tinha um cuidado quando era um juizado que não fosse ainda
pacificado de alguma forma, que a gente ainda não tivesse feito o trabalho de
ir lá procurar o magistrado, o promotor, os assistentes. Principalmente os
representantes do MP, que vão dar o parecer, porque um parecer positivo já
é meio caminho andado pro deferimento do juiz. Não significa que com um
parecer negativo o Juiz não possa dar, ele tem a liberdade decisória e tal,
mas, enfim, é mais um elemento... geralmente quando o MP indefere o juiz
fica meio assim de deferir sem falar nada, até porque trabalham no dia a
dia juntos, em vários casos, pega meio mal. Então, fui eu e outro advogado
dar entrada no HC, pessoalmente... Levamos o processo físico, seguimos o
padrão de falar com os operadores, procurar o magistrado e falar que é um
assunto importante, que é um HC sobre cultivo, aí começa toda aquela
movimentação no cartório, todo mundo olhando pra gente e tal. Nisso a juíza
nos recebeu, esperamos um pouco, mas o que chamou a atenção foi essa
movimentação na vara, porque é algo completamente atípico, né? Mas, a
gente foi super bem recebido por essa juíza, entramos na sala dela, ela fala
pra gente sentar, aí ela falou: “Então, fala aí. Eu não sei nada. Eu não sei
nada sobre o que se trata”. Aí a gente começou a falar, explicamos que era
um caso de cultivo de cannabis para uso medicinal e ela meio que já
arregalou o olho e falou assim: “Cultivo de cannabis?” e riu. Ai eu já pensei
que não ia dar certo.

O fato de a juíza “não saber nada sobre” evidencia a importância do saber médico na
questão, ele chancela e dá legitimidade a demanda. Os saberes médicos e jurídicos andam juntos
e no arbítrio de suas decisões foi determinante para os avanços, mas também para limitar as
demandas, os usos, as situações aplicáveis e quais substâncias, somente o CBD e, depois, o
THC (FIGUEIREDO, POLICARPO, VERÍSSIMO, 2017). E, mais recentemente, as
regulamentações das vendas em farmácias e no debate presente no legislativo, haja vista que
apesar de algumas liberações, plantar ainda é considerado crime no território brasileiro. As
concessões continuam excepcionais.

73

Para uma abordagem mais detalhada, assim como a descrição de outras decisões, os artigos citados nesse tópico
são fundamentais.
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Por fim, a conversa com um dos advogados me reaproximou de uma questão que ainda
era um pouco inócua para mim: os acordos informais que a juíza estabelecia com o Ministério
Público, como mencionado no tópico anterior. Devo mencionar que não sei os termos em que
isso ocorre, mas alguns valores parecem estar orientados por laços de amizade, em uma “família
judiciária” (NUÑEZ, 2021). Às vezes é interessante se destacar dentro da nossa família, entre
nossos círculos de amizade.
Aí a gente começou a explicar, falamos que era isso mesmo, que não era uma
ação isolada, que já tem tantas outras no Brasil, muitas concentradas no
Rio... Inclusive falamos com ela “semana passada saiu uma decisão num
juizado lá no Rio, pra um senhor, com ansiedade e depressão”. Aí
mencionamos esse caso e ela falou: “Ah, o juiz de lá é meu amigo”. Nisso
ela começou a ficar mais receptiva, não só porque a gente falou que já tinha
uma decisão e que ela disse que reconheceu como de um amigo dela, mas
também, a gente foi explicando todo esse movimento, toda essa causa, como
um todo... A gente foi falando e ela foi abrindo a cabeça e tal. Em algum
momento ela até se empolgou, tanto que ela que deu, chamou uma super
mídia assim pro caso, sabe? Saiu até algumas reportagens, onde ela mostrou
né: “Ah, eu sou a juíza percursora aqui, que concedeu o HC”. Nisso a gente
comentou que iria falar com o promotor. Aí ela falou: “Não, pode deixar
que eu falo, minha amiga e tal, vou falar com ela”. A gente ficou esperando,
ela voltou e falou que já tinha conversado com a promotora, já expliquei tudo
pra ela, ela vai dar o parecer positivo e eu vou julgar. Então, ela
entusiasmou um pouco, senti que ela queria um pouco de visibilidade e
realmente viu que era um caso grave, seria o primeiro e ela queria ser meio
que a precursora e acabou sendo um caso com final feliz, menos de um mês
depois saiu a decisão.

Quando resolvi procurar um dos advogados eu queria apenas saber um pouco mais do
caso e de como foi a relação com a juíza. O contato foi feito de forma virtual e informal. Apenas
enviei explicando minha questão, falando um pouco sobre ter entrevistado a juíza uma semana
depois da decisão e ela ter mencionado que “achou interessante” o que os advogados
conversaram. Esse fator mobilizou a compaixão, pois não se pode negar ao “doente” o acesso
ao “remédio” (FIGUEIREDO; POLICARPO; VERÍSSIMO, 2017).
Por outro lado, dizer sobre como foi concedido o HC também informa sobre a
administração judicial do uso de drogas no âmbito do JECrim estudado. Ajuda a compreender,
ao menos, algumas raízes da relação entre o MP e a Juíza. Inclusive, mostra como o caso se
tornou mais interessante porque muitos casos estavam concentrados no Rio de Janeiro, porque
um juiz amigo concedeu e o caso estava dentro dos limites em que era possível ser aceito,
diferentemente do caso posterior, que além de “questões no HC”, envolvia muitas plantas. Essas
considerações não excluem a legitimidade e a crença que a autoridade tem nos seus argumentos
sobre a inconstitucionalidade, mas apontam para o fato que a decisão judicial é mais informal
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do que se apresenta, sentimentos e valores morais adentram a administração da justiça, assim
como têm credibilidade e, assim, validade jurídica (EILBAUM, 2012).
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4

AS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nesse capítulo pretendo descrever a administração dos usuários de drogas nas Turmas

Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro através da apresentação
dos dados do meu trabalho de campo nesse órgão colegiado. Como dito, a mudança do local da
realização da pesquisa se deu pela forma que os casos (não) eram administrados no JECrim
onde realizei as primeiras imersões da minha pesquisa.
Dessa forma, primeiramente descreverei como decidi “atravessar a ponte”. Em seguida o
capítulo será dividido da seguinte forma: 1) Apresento algumas considerações e detalhes sobre
a pesquisa nas turmas recursais; 2) farei algumas reflexões sobre como os julgadores chegam à
turma recursal; 3) trabalharei com os dados que extrai acórdãos dos processos que acompanhei,
dialogando com minhas anotações; e, por fim, 4) descreverei as dinâmicas que constroem o
fazer judicial (EILBAUM, 2012) nas duas Turmas Recursais Criminais, assim como suas
“sensibilidades jurídicas” (GEERTZ, 2014; KANT DE LIMA, 2010).

4.1

Hora de atravessar a ponte

Logo na primeira vez que fui ao JECrim percebi que havia a possibilidade de não
ocorrerem audiências relativas ao art. 28 da Lei 11.343/06, a possibilidade se tornou algo
concreto quando entrevistei a autoridade judicial. Eu acreditava que deveria assistir audiências
ou práticas cotidianas para a pesquisa, então, deveria ir para outro lugar. Eram duas as
possibilidades: ir para a polícia ou “subir” no sistema dos juizados especiais.
Próximo ao Fórum onde se localiza o JECrim há uma delegacia de polícia, então,
aproveitando que já estava lá, logo que saí da entrevista fui até ele. Como ainda não tinha certeza
de qual caminho seguir, pensei na possibilidade de acompanhar o trabalho na delegacia e ver
como eram tratados os casos de uso de drogas ilícitas que poderiam chegar ali.
Mais uma vez eu não sabia como conseguir me inserir naquele espaço, então, tentei fazer
da mesma forma que havia feito no JECrim. Entrei na delegacia e esperei, junto a outras
pessoas, para ser atendido no balcão. Quando chegou a minha vez, me apresentei, expliquei que
era um pesquisador do mestrado da Universidade Federal Fluminense e que pesquisava sobre
o controle do consumo de drogas. Diferentemente do que ocorreu no juizado, o atendimento
não foi muito solícito, enquanto apontava para uma sala ao fundo com uma porta grande, o
policial me disse “agora tá todo mundo trabalhando, tá vendo? Não tem como te atender
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agora”. Ele disse que eu deveria protocolar um pedido na Sessão de Suporte Operacional
(SESOP), onde deveria me apresentar e explicar por que queria pesquisar ali e, assim, conseguir
uma entrevista com o delegado. Na semana seguinte, eu retornei à Delegacia e protocolei o
pedido, que, mesmo após outros contatos, não foi respondido.
Aos poucos aprendi que é muito difícil conseguir algumas permissões de um modo
formal, que seria mais fácil por vias informais, mais pessoais. Como estudante de Direito eu
me acostumei a chegar em cartórios e pedir para ver algum processo74, simplesmente
apresentando o seu número, mas isso acontecia porque eu parecia um estudante de Direito. Não
que eu tenha em algum momento seguidos as etiquetas de vestimenta ou até mesmo dos
pronomes de tratamento do mundo jurídico, porém, um livro jurídico nas mãos já bastava.
Dessa vez, eu precisava me apresentar como pesquisador e fazer isso por vias formais dependia
mais da boa vontade ou do interesse do outro, ou, ainda, que alguém, com alguma posição que
exigisse respeito dos demais me ajudasse.
De toda forma, enquanto aguardava a resposta, eu retornei às anotações em meu caderno
para escrever um trabalho de uma das disciplinas que estava cumprindo naquele período letivo
e me deparei novamente com a fala da juíza, sobre ser “voto vencido” na Turma Recursal
Criminal. Ela havia me passado o contato pessoal para que pudéssemos marcar mais facilmente
qualquer encontro. Assim, eu enviei uma mensagem comentando sobre meu interesse de
acompanhar as sessões de audiência na Turma Recursal e perguntando se ela ainda estava
atuando lá. Ela confirmou e completou “sou voto vencido na questão do uso de drogas. Inseri
novos fundamentos, depois te passo meu voto”, além disso me informou a data da próxima
sessão e de todas já marcadas no ano.
Como é perceptível a interlocução construída com o JECrim foi essencial para o caminho
que decidi seguir e, também, para que tivesse acesso mais fácil a informações. Ela era a pessoa
que me garantia alguma inserção mais tranquila. A partir disso, acompanhei as sessões entre
janeiro e março de 2020, quando foram interrompidas devido a pandemia da COVID-19. São
duas as Turmas Recursais Criminais, cada uma com uma sessão por mês, com suas
especificidades e contrastes, mas aqui não indicarei em qual especificamente cada situação
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Durante alguns meses da graduação eu ia uma vez por semana no Fórum e pedia para ver alguns processos sobre
tráfico de drogas em alguma das varas criminais da comarca. Isso aconteceu um tempo depois que as questões
sobre o “problema da droga” passaram a ser mais presentes para mim. Como parecia com um estagiário e utilizava
de algum objeto que chamasse a atenção para o fato de eu ser aluno do curso de Direito não me lembro de ter sido
questionado. Ironicamente, eu sabia os números dos processos por causa do acesso dado pelo fórum a listagem de
todos os processos criminais da comarca a uma pesquisa que participei. O acesso básico aos números foi
dificultado pelo diretor do fórum à época, tendo sido necessário inclusive o pedido formal feito pela minha
universidade.

76

ocorreu. Devido às excepcionalidades do contexto que vivemos, eu não pude acompanhar mais
sessões, de toda forma, o fato de estar ali e ter acompanhado como aquele grupo de magistrados
e de magistradas decidem me possibilitam descrever e analisar algumas situações.
Tais espaços são compostos por juízes naturais de primeiro grau, devendo ser
preferencialmente aqueles que atuam em Juizados Especiais Criminais, mas também podem
compor juízes da “Justiça Comum”, isto é, de variadas Varas Criminais no estado do Rio de
Janeiro. Devido a sua composição é possível observar formas de operacionalizar os processos
a partir de variados pontos de vista, o que não significa que haja um grande contraste nas
posições adotadas pelos julgadores.

4.2

A observação e as entrevistas

Insiro esse tópico para trazer mais alguns detalhes dos métodos e das técnicas de pesquisa
para o trabalho realizado nas duas Turmas Recursais Criminais do TJERJ. Como já informei
anteriormente, os dados da pesquisa foram obtidos através da realização de entrevistas formais
e informais, assim como da observação. Além disso, neste capítulo, utilizei o Diário Eletrônico
de Justiça do TJERJ para ter acesso aos acórdãos das decisões dos casos relacionados ao art. 28
da Lei 11.343/06 que acompanhei e pude contrastar com as minhas anotações.
4.2.1 A observação

Em todas as vezes que compareci nas Sessões de Audiência tive praticamente a mesma
postura. Ao chegar no quarteirão dos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
eu caminhava até a “Lâmina V”, isto é, o prédio onde localizavam todas as Turmas Recursais,
inclusive as cíveis e as da Fazenda Pública. Subia alguns degraus ainda antes de sua entrada,
passava pelo raio-x e me direcionava aos elevadores75, informava ao funcionário que iria ao
andar das Turmas Recursais Criminais. Ao chegar no andar procurava algum lugar para me
assentar até o horário das 10 horas da manhã, quando se iniciava a sessão.
Diferentemente do que ocorre nos Juizados Especiais Criminais, o espaço das Turmas
Recursais Criminais era até certo ponto silencioso, a maioria dos presentes eram ou funcionários
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Há elevadores exclusivos para magistrados, por óbvio não os utilizava. Entretanto, uma das vezes um dos juízes
entrou no elevador comum, se assim posso denominar. Infelizmente, não era um dos julgadores das sessões de
audiência que eu acompanhava, pelo andar que ele se direcionou provavelmente era juiz das Turmas Recursais
Cíveis.
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de recepção, segurança, limpeza e copeiro, ou eram operadores do direito76. Acredito que o
motivo principal é o fato de que as Turmas Recursais, sejam elas criminais, cíveis ou da Fazenda
Pública, julgam processos que tem origem em qualquer das comarcas de todo o Estado do Rio
de Janeiro, assim, nem sempre é fácil que os advogados e réus compareçam. Aliás, a presença
de advogados também é menor, além do fato de já estarmos em uma fase recursal dentro do
Sistema dos Juizados Especiais, a sustentação oral da defesa é, muitas das vezes, dispensável,
apesar de oportunizada para aqueles que desejarem fazê-la. Ao longo das sessões de audiências
que acompanhei foram poucas as vezes que houve alguma sustentação oral, sendo que, nos
casos relacionados ao art. 28 da Lei de Drogas, não ocorreram sustentações.
Quando dava o horário de início das sessões eu me direcionava a uma porta maior, a
esquerda da saída dos elevadores, onde sempre havia um segurança e entrava. Na primeira vez
que fui acompanhar as audiências eu adentrei na sala sem nenhum questionamento. Na segunda
vez, o segurança me parou e informou que a sessão ainda não havia começado. Devido a isso,
nas outras duas vezes eu passei a perguntar a uma das funcionárias, que ficava sentada a uma
mesa logo à frente dos elevadores, se ela sabia se a sessão havia começado, percebi que ela
trabalhava como uma recepcionista, tirava dúvidas diversas. Ela saberia me informar se algum
dos juízes estava presente ou se a pauta de sessões dos dias seguintes já estava disponível. Como
percebi a quantidade de informações que poderia obter sobre o funcionamento daquele espaço,
passei a sentar mais perto da mesa, caso estivesse com algum local vago.
Em um dos dias que me direcionei ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a sessão de
audiências estava atrasada e buscando saber se já estava para iniciar parei o copeiro, que
trabalhava servindo lanches e cafés os julgadores durante a audiência e acabava de sair da sala,
e questionei sobre o início, ele me respondeu “você tem algum compromisso depois? Porque
esses aí gostam de conversar muito, se o senhor vier na segunda, na sessão da outra turma,
você vai ver a diferença”. Trago esse relato para ilustrar que existem dinâmicas diferentes em
cada turma, mas, ao mesmo tempo, a forma em que são guiados os julgamentos relacionados
ao uso de drogas possuem suas semelhanças. Além disso, mesmo sem a intenção, o copeiro me
informou uma dinâmica relevante nos procedimentos adotados por aquela turma: eles
conversavam sobre os casos antes, mesmo que não um por um, havia uma tentativa de
homogeneizar as decisões. Isso economiza tempo, faz com que as sessões sejam mais curtas e
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Como operadores do direito considero os juízes, o representante do Ministério Público, o Defensor Público, os
advogados e, inclusive, os funcionários do cartório. A inclusão desses últimos nessa categoria poderia parecer
estranha para muitos membros do campo jurídico, mas a observação empírica dos procedimentos de julgamento
permite perceber que a logística cartorial também impacta na construção da decisão judicial.
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pode, inclusive, dar uma sensação de consensualidade entre os seus membros. Mas, o que
acontece lá dentro?
Por fim, devo citar que pelo menos na parte pública da audiência não há qualquer excesso
de formalismo por parte dos julgadores. Inclusive isso tornou muito mais fácil ser fiel aos
diálogos, o que não significa que utilizei nas minhas anotações as mesmas palavras exatamente.
Como passavam rápido pelos processos, nem sempre eu conseguia anotar tudo, inclusive
algumas vezes não consegui anotar nada que dissesse muito. Então, eu fazia apontamentos
gerais, esperava terminar e enquanto julgavam um processo de outro crime eu ia estendendo
um pouco as observações e diálogos. Apesar de ainda observar o que estava ocorrendo,
conseguia dividir a atenção. Às vezes o comentário, palavra ou expressão utilizada me chamava
a atenção e acabava a anotando rápido em uma outra página e depois incluía na construção do
diálogo.
Obviamente há um tratamento respeitoso, o que é de se esperar já que estão entre iguais,
entre “colegas” ou “amigos”, para utilizar os termos deles. Mas, não há excesso de pronomes e
a sessão é guiada de uma forma que me lembra uma reunião de um grupo de pesquisa. Há um
coordenador dessa reunião, o presidente da turma. Cada um tem seu momento de trazer os casos
em que é relator. Se há alguma consideração ou questionamentos eles são feitos, se não, o
parecer/voto do relator é aprovado por maioria ou unanimidade e passa-se ao próximo processo.
Conversas laterais são toleradas, saídas também, assim como a sessão pode deixar de falar
exatamente do processo, mas falar de alguma curiosidade presente nele:
“Estão julgando um crime de ameaça, o namorado, bem mais velho que a
namorada tá ameaçando a família, ou o contrário, não entendi bem. Pelo
visto tem prints de conversas de WhatsApp no processo e eles estão há uns 10
minutos [eu provavelmente exagerei aqui, era uns 5] falando do S2, o relator
não sabia o que era e perguntou, alguns não sabiam, eu fiquei segurando para
não rir ao mesmo tempo que achei muito estranho, aí uma juíza falou que
formava um coração, eles riram e continuaram falando de como estão velhos.
Pelo visto a defesa usou essas mensagens para alegar que o interesse era
mútuo, a menina que enviou para o namorado.” (Anotações do meu caderno
de campo)

A observação das semelhanças com as reuniões de um grupo de pesquisa se restringe ao
procedimento e as tolerâncias. Dizer que diferem no seu conteúdo é óbvio, mas diferem também
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no quanto se discute, se comenta e se constrói conhecimento coletivamente. Essas diferenças
são essenciais no meu objeto de pesquisa.
4.2.2 As entrevistas

Juíza: Claro... e, Mário, eu não sei, talvez isso seja até uma baliza de vocês
pesquisadores, mas eu já queria deixar claro que todas as opiniões que eu
trouxe aqui se você quiser atribuir ao meu nome, da minha parte não tem
problema. Até porque essas minhas posições são públicas, eu publicizo todas
elas nos meus julgamentos... Nada do que eu falei aqui eu vou te pedir sigilo
ou reserva não, você fique à vontade pra utilizar, inclusive atribuir a mim
caso isso seja necessário no seu trabalho do mestrado.

Para que eu pudesse estabelecer melhor algumas questões que me pareceram pertinentes
eu precisava entrar em contato com os julgadores novamente. Eu já havia feito isso uma vez,
alguns meses antes e não obtive sucesso77. Em meio as pesquisas que fazia no site do TJERJ eu
encontrei, dessa vez, os e-mails dos gabinetes dos julgadores nas Turmas Recursais. Entretanto,
não enviei para todos.
Entre os contatos um foi intencional: enviei para o magistrado que havia se aproximado
de mim e explicado sua posição durante a sessão que fui apresentado, de uma só vez, a todos.
Esse, coincidentemente ou não, foi um dos contatos que tive sucesso. De certa forma, eu estava
apreendendo técnicas enquanto fazia a pesquisa. As ligações que estabelecia, mesmo que curtas,
podem me ajudar. Mesmo que o contato ainda fosse formal, não era o contato de um total
estranho, havia a possibilidade da lembrança que, inclusive foi confirmada. Se ao longo do
trabalho estou falando de um movimento de perspectiva que escolhi fazer, mencionar essas
questões me parecem interessantes.
Além disso, nesse segundo e-mail eu adicionei algumas informações, me adaptando a
única resposta que tive na primeira vez. Na minha avaliação, talvez a negativa recebida poderia
estar ligada a identificação do entrevistado na minha pesquisa, por mais que não fosse o caso.
Portanto, incluí de forma clara e objetiva que “do ponto de vista metodológico, as entrevistas
são desidentificadas”. Além disso, quando possível, justifiquei o contato pelas posições que
ocupavam no colegiado e as funções que exerciam. Por fim, mencionei que poderia encaminhar
um roteiro da entrevista. No mais, o corpo do e-mail é o mesmo do que trouxe ainda na
introdução do trabalho.

77

A descrição de como fiz esse primeiro contato, inclusive o e-mail enviado, está na página 34.
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As entrevistas duraram cerca de 1h e foram realizadas virtualmente. O software de
reuniões virtuais foi o que é oficialmente utilizado pelo TJERJ, sendo que o acesso foi feito
através do convite dos entrevistados com seus respectivos usuários no sistema do Tribunal de
Justiça. Isso é relevante, porque trouxe um caráter institucional. Inclusive, foi gravada pelos
entrevistados.
Eu preparei, assim como das outras vezes, um pequeno roteiro, apenas para que não
deixasse de mencionar elementos que me trouxeram questionamentos ao longo do trabalho de
campo. O mais importante deles era sobre a aplicação do Princípio da Colegialidade, e será
trabalhado em um subcapítulo específico. Por fim, estabeleci qual seria a melhor forma de me
apresentar, queria dar mais atenção para esse fato: “fazer isso com mais atenção do que nas
outras vezes” (Anotações do meu caderno de campo). A forma, no sentido de modelo, aprendi
vendo outras pessoas fazendo, como meu orientador78. Percebi que essa delimitação, a
explicação e mostrar que o objetivo era escutar e fazer alguns questionamentos ajudava na
entrevista. Não se trata de dar diferentes valores para as diferentes formas de estabelecer
interlocuções, mas sim de apontar potencialidades que eu não via antes.

4.3

“Como eles chegaram aqui?”: o campo jurídico em disputa

Nesse momento pretendo discutir como os julgadores se tornam membros das Turmas
Recursais Criminais do TRERJ. Uma das primeiras perguntas que me fiz foi “como eles
chegaram aqui?”. Como não tive contato direto com todos os membros não é possível analisar
a biografia completa de cada um. Entretanto, uma delas me pareceu bem completa e ajuda a
compreender algumas dinâmicas de forma mais ampla. De toda forma, eu realizei uma busca
através dos nomes dos membros na internet e consegui estabelecer um panorama interessante
sobre a formação deles, inclusive funções prévias exercidas no funcionalismo público do Poder
Judiciário.
Dessa forma, em um primeiro momento apresentarei uma das trajetórias de forma mais
completa e outras de modo complementar. Essa apresentação será feita através do contraste
com algumas considerações sobre as carreiras dos juízes na Civil Law, tradição jurídica que me
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Atualmente, o grupo de pesquisa coordenado pelo meu orientador, Frederico Policarpo, está desenvolvendo um
projeto pelo Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), financiado pela parceria entre a
Universidade Federal Fluminense, a Prefeitura de Niterói-RJ e a Fundação Euclides da Cunha (FEC). O contato
inicial com alguns de nossos interlocutores foi feito de forma coletiva. Assim, observei a forma e seus frutos. Por
isso repliquei.
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disseram que o sistema jurídico brasileiro se insere. Posteriormente, explicarei como
efetivamente esses juízes ocupam as cadeiras das Turmas Recursais e quais os critérios
adotados. A partir dessas últimas questões explicarei algumas características das Turmas
Recursais que contribuirão para compreender os julgamentos.
Mário: ... antes de realmente trazer alguma questão sobre os casos
relacionados aos usuários de drogas que chegam lá na turma recursal,
seria interessante que o senhor me contasse um pouco da sua trajetória
profissional, como pensou em ser juiz, enfim... até porque tentei fazer
um levantamento dos membros da turma e a experiência do senhor
pode ser relevante.
Juiz: Então, eu sou formado em direito por uma faculdade privada aqui
do Rio. Conclui minha graduação no início dos anos 90. Eu antes de
ser juiz fui advogado por 3 anos, né? E... Não na área criminal, eu
advoguei em outra área. Eu considero que esse escritório foi uma
grande escola pra mim, foi um salto que eu dei no meu nível técnico e
intelectual, mas percebi que o escritório não tinha muito espaço para
novos sócios e novos integrantes e não via ali uma perspectiva de futuro
para mim. Aí surgiu a ideia de migrar pro setor público. Eu fiz
inicialmente um concurso pra serventuário, na época técnico
judiciário do tribunal de alçada cível, hoje extinto. Naquela época o
técnico correspondia ao analista de hoje, ou seja, era um serventuário
de nível superior. Fui bem sucedido nesse concurso e consegui a
aprovação tirando um segundo lugar e trabalhei na secretaria de uma
câmara cível, durante talvez um ano e da secretaria da câmara fui
convidado para assessorar um desembargador, que hoje já é
aposentado, que foi a segunda grande escola que eu tive, o gabinete
desse desembargador, porque foi me atribuído nessa ocasião que
fizesse praticamente todos os votos do gabinete e isso acabou sendo
pra mim uma coisa positiva porque eu já estava começando a estudar
para um concurso ou da magistratura ou do MP e enquanto outros
viam aqueles processos complicados como tarefas difíceis, pra mim
eram oportunidades de estudo, eu escolhi os piores processos
disponíveis no gabinete, aqueles que envolviam muitas questões para
serem discutidas, equacionadas e tudo e fazia aquilo com muita
animação e muito afinco e via naquilo ali uma oportunidade de
empregar os conhecimentos que eu estava adquirindo nos meus estudos
paralelos, e mais, submeter esse conhecimento ao crivo de verdadeiros
magistrados, que eram os pares desse desembargador a quem eu
assessorei. Comecei a ver que os votos que eu elaborava pra ele, que
ele naturalmente aprovava e tudo, eram também objeto de elogios por
partes dos demais desembargadores, eu tive a honra nessa ocasião de
trabalhar ao lado de um atual ministro do STF, ele tinha gabinete porta
com porta com esse desembargador e minhas dúvidas de processo civil
eu tirava com ele, quer dizer um grande privilegiado que eu fui né?
Com isso, com esses feedbacks positivos, eu fui me convencendo aos
pouquinhos que eu tinha um certo talento pra coisa e talvez ali
estivesse o meu futuro e resolvi realmente começar a fazer concursos.
Salvo engano eu fiz dois que eu não fui bem sucedido, um até pro
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MPF, acredito que tenha feito um pra magistratura também, não
tenho uma recordação precisa. Levei aproximadamente 4 anos me
preparando para ser aprovado na magistratura. Quando eu fui
aprovado na magistratura, paralelamente eu estava também fazendo
um concurso pro MP, só que o da magistratura estava mais
adiantado, então eu acabei concluindo o da magistratura
positivamente, fui aprovado e tomei posse como juiz no final dos anos
90, portanto eu sou magistrado a mais de 20 anos e essa é basicamente
a minha história profissional.79
Essa foi a descrição cronológica da carreira de um dos membros da Turma Recursal que
entrevistei. É possível fazer diferentes problematizações a partir do que me foi dito. Entretanto,
extrapolaria meu objetivo trabalhar todas elas, assim, as que não forem efetivamente discutidas
não tem um valor inferior, foi simplesmente uma escolha. De todo modo, mantive todas as
informações para que não corra o risco de aparentar ter selecionado aquelas que favorecem meu
argumento.
Inicialmente gostaria de contrastar a trajetória anterior a entrada no funcionalismo público
desse julgador com situações próximas a mim, quais sejam: meus amigos da faculdade. Por isso
meu primeiro foco é os 3 anos que ele efetivamente advogou em um escritório de advocacia,
especializado e “grande”80 na cidade do Rio de Janeiro. Como faz pouco mais de dois anos que
me graduei em Direito, a trajetória do meu círculo de amigos pode contribuir para uma visão
contrastiva, mas sem querer classificar alguns caminhos como típicos ou atípicos, comuns ou
anormais, exceções ou regras. Para os anos seguintes, usarei experiências de pessoas com quem
convivi na faculdade.
John Merryman (1969) compara os juízes das tradições jurídicas da Commom Law e da
Civil Law, essa última seria a família de tradição que nosso sistema jurídico supostamente se
insere. Assim, em “nossa tradição” a carreira judicial é uma das várias possibilidades abertas
aos alunos que se formam nas Faculdades de Direito. Muitos deles logo após a formatura, ou
até mesmo antes de finalizar o curso, adquiriram cursos on-line específicos para concursos.
Outros, realizaram provas para se tornarem alunos da Escola de Magistratura do Estado do Rio
de Janeiro, visto que isso aceleraria o processo da sua aprovação e também por oferecerem

Algumas informações específicas dessa trajetória foram modificadas para termos mais vagos como “faculdade
privada”, “ministro do STF”, “outra área”, “início da década de 90”, etc. como forma de desidentificar meu
interlocutor, mas mantendo a essência. O mesmo é feito com as demais informações pessoais e específicas sobre
a carreira dos magistrados nesse tópico.
80
No campo jurídico, especialmente entre os advogados é comum usar o termo “grande” no sentido próprio de
medida para se referir a escritórios com sócios conceituados e conhecidos, com clientes grandes e que, obviamente,
cobram altos valores pelos seus serviços. Esse era o caso do escritório que meu interlocutor trabalhou.
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atividades jurídicas que contabilizam nos 3 anos de experiência profissional exigida pelos
editais dos concursos. Dentre os que decidiram ficar em casa estudando, ou não tiveram outra
opção, é comum fazer contato com escritórios de advocacia para que apenas peguem o mínimo
de processos exigidos por ano para trabalharem. Antes de algumas modificações nos editais era
comum que os “concurseiros” simplesmente assinassem peças de algum processo que nunca
efetivamente atuaram.
Há ainda os que tentam conciliar a atuação na advocacia com os estudos para o concurso
e aqueles que fazem concursos menores, que não exigiriam muito esforço para a aprovação e
também menos trabalho. A situação desses dois últimos pode ser mais difícil, até pela própria
dinâmica. Mas já são considerados em uma situação difícil mesmo antes de efetivamente
tentarem conciliar. Os casos de sucesso de aprovação rápida exigem dedicação máxima e
métodos de estudos intensivos e complexos de compreender para quem não entende o valor que
os atuais recém-bacharéis dão aos concursos. O caminho escolhido por quase todos hoje é
diretamente o caminho dos concursos81.
Apesar de diferenciar o início da sua trajetória com a atuação como advogado, depois de
um tempo, o juiz também optou pelo concurso para serventuário, como ainda ocorre.
Entretanto, diferente do que observo em casos próximos, ele rapidamente foi aprovado. O que
distingue essa trajetória foi a capacidade de mobilizar os habitus do campo jurídico82
(BOURDIEU, 1989): foi convidado a assessorar um desembargador, gostava de ter a atribuição
de pegar os mais difíceis processos, através dos processos mais difíceis ele conseguia mobilizar
o máximo de conhecimento “para dentro de si” e “para os outros”, os desembargadores, pelos
quais suas decisões foram “levadas ao crivo de verdadeiros magistrados” e chamaram sua
atenção para “um talento em produzir decisões”.

Os motivos são muitos, para mais considerações sobre a “ideologia concurseira”: FONTAINHA, Fernando de
Castro; GERALDO, Pedro Heitor Barros; VERONESE, A.; ALVES, Camila Souza. O concurso público brasileiro
e a ideologia concurseira. BDA (São Paulo), v. 32, p. 58-76, 2016. Como curiosidade, dos aproximadamente 80
formandos no meu ano, apenas eu e um amigo próximo decidimos dedicar exclusivamente ao mestrado. Assim
como no caso dos meus amigos “concurseiros” a decisão ocorre antes do fim da graduação, mas talvez com um
maior direcionamento nos interesses de pesquisa. Isso porque, caso decida seguir para o mestrado ainda um tempo
antes de terminar, pode começar a construir seu currículo nas oportunidades de iniciação científica.
82
É certo que meu campo de pesquisa foi o JECrim e, nesse momento específico, as Turmas Recursais Criminais
do TJERJ. Entretanto, para trabalhar as interações e as transações desses espaços físicos é necessário que eu
examine o espaço social em que eles se inserem, esse espaço social é o campo jurídico. Portanto, estou tratando
não somente sobre como as coisas acontecem exatamente no meu campo de pesquisa, mas levando em
consideração os conhecimentos que já existiam nesse campo, suas dinâmicas e práticas que, como apresento,
beneficia alguns mais do que outros. Afinal, “todo campo, [...], é um campo de forças e um campo de lutas para
conservar ou transformar esse campo de forças” (BOURDIEU, 2003, p. 22-23). Portanto, começo pensando no
campo jurídico e depois como os conhecimentos e os habitus desse campo “espaço social” se expressam
localmente, no meu campo de pesquisa.
81
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Por fim, a decisão entre o Ministério Público e a Magistratura foi mais uma situação de
conveniência, selecionou o concurso que estava mais adiantado. Entre os julgadores observei
que alguns antes foram membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive por
poucos anos, migrando para a magistratura assim que aprovados. Nesse sentido, a trajetória de
alguns outros julgadores das Turmas Recursais nos distancia da descrição de Merryman:
É claro que existem alguns juízes excelentes, mas as melhores mentes
jurídicas geralmente são encontradas em outros lugares, principalmente na
prática e na vida acadêmica. A profissão jurídica tem uma estrutura de classes
claramente definida; os juízes são a classe baixa. (MERRYMAN, 1969)
(tradução livre)

Por aqui, os juízes estão no topo da hierarquia em que o nosso campo jurídico é
constituído, ele é integrado por esses detentores do saber específico que são os bacharéis em
Direito, adquirir o posto de juiz é estar mais próximo do cume do pico, a eles é permitido o
poder de interpretar e decidir sobre o direito posto, de forma livre, aliás (MENDES, 2012).
Entretanto, é comum que o caminho de subida que esses juízes passam comece com funções
menores, com o tempo conquistam e ganham a titularidade de varas e constroem suas relações
profissionais e políticas. Assim também é o caminho até as turmas recursais:
Mário: Eu não sabia, por exemplo, que você concorria a vaga de titular de
juiz ou na turma, achava que era só indicação [na turma]. E isso me leva a
uma pergunta: como você chegou à turma recursal? Quando eu fiz uma
pesquisa sobre o funcionamento da turma eu vi que, de uma forma bem
resumida, são três julgadores, mas eu percebi que a turma tem mais do que
isso.
Juiz: Na verdade, até fevereiro desse ano a nossa turma, as duas turmas, elas
contavam com... 6 membros?
Mário: Quando eu acompanhei as audiências eram 6...
Juiz: E a turma recursal foi algo que eu já queria há algum tempo, já tinha
tentado outras vezes conseguir, mas são poucas vagas, são muitos juízes
interessados e nesse biênio que eu estou concluindo agora foi a primeira
oportunidade que eu tive realmente de obter uma vaga, daqui pra frente
espero que se for o caso de retornar que seja um pouco mais fácil porque eu
já tenho uma intimidade um pouco mais substancial no tribunal... Esses
cargos na turma, para juiz, não são cargos de titularidade... São mandatos,
vamos dizer assim, de 2 anos, você concorre, é um concurso interno. Em tese,
metade desses cargos são preenchidos por antiguidade, metade por
merecimento. Merecimento é sempre um critério político, um critério um
pouco mais complicado, porque depende das articulações que você tem lá
dentro. É muito difícil, muito embora o tribunal já tenha tentado isso, o
próprio CNJ já tenha tentado criar um mecanismo de aferição objetivo do
merecimento, mas isso é muito difícil, imagina como você vai avaliar qual
juiz é mais produtivo entre um juiz criminal e um juiz cível, você não pode
medir isso pelo número de sentenças, porque as sentenças na área criminal
são menores que no cível, mas elas são muito mais trabalhosas. Eu já tive
processos na minha vara que pra elaborar a sentença do processo eu levei 10
dias, uma sentença né? Às vezes você tem que fazer uma sentença pra 40 réus
e você tem que avaliar a culpabilidade de cada um dos 40, depois você tem
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que individualizar a pena pra cada um dos 40, ne? E outra diferença pra área
cível pra criminal, é que no cível, e eu posso falar isso porque, pela minha
história você sabe, fui titular de vara cível por 4 anos. O cível tem muitos
processos que você julga sem precisar da audiência, são matérias de direito,
então você avalia ali quem tem melhor direito e julga, eu particularmente,
não marcava audiência quando não era necessário esse tipo de prova, porque
você atravanca a pauta, você torna mais morosa a solução do processo, e
enfim, você cria uma dificuldade pra todos, inclusive pra você mesmo. Então,
tudo que eu podia resolver, matéria de direito, eu resolvia e reservava pra
audiência somente aquilo que realmente dependia de uma prova oral, de uma
prova testemunhal ali. No crime você não tem, por mais brando que seja o
crime, em todos os processos crimes você terá que fazer pelo menos uma
audiência

Algumas considerações sobre a composição das Turmas Recursais precisam ser feitas.
No momento da minha pesquisa elas eram compostas por 6 membros, apesar disso os
julgamentos são divididos em grupos de 3 julgadores, um relator e dois vogais. Pelo mesmo
motivo cada turma deve sempre ter no mínimo 3 membros. Dessa forma, em uma turma existem
diferentes grupos, visto que cada julgador é relator em determinado número de processos, e
tantos outros é o primeiro ou o segundo vogal.
O presidente da turma é determinado pela antiguidade, isto é, aquele que é juiz por mais
tempo no TJERJ ocupará essa posição e a ele é dada algumas funções, especialmente de
controle sobre o espaço e sobre as sessões83. Durante as sessões que acompanhei não houve
nenhuma situação em que fosse necessário o exercício dessas funções. Além disso, a
composição deve ser feita preferencialmente por juízes do Sistema de Juizados, porém, é
possível que existam juízes das varas comuns, ou, “entrâncias comuns”84. Ainda, é requisito
para se candidatar serem frequentes em cursos de formação específicos para juízes de Turmas
Recursais85.
As turmas recursais são preenchidas através de concursos internos, abertos por editais,
onde se selecionam membros titulares e o mesmo número de suplentes, que atuam na ausência
do titular ou por algum motivo de suspeição no processo. Metade das vagas são preenchidas
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Art. 9º RCM 06/2018. A Turma Recursal será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma dentre os seus integrantes
efetivos e, em caso de empate, o mais antigo na entrância. § 1º Caberá ao Presidente da Turma, dentre outras
atribuições: I exercer o poder de polícia nas sessões, mantendo a ordem e o decoro; II ordenar que se retirem da
sala de reuniões os que se comportarem de forma inconveniente; III requisitar, quando necessário, o auxílio de
força pública; IV deferir a palavra a quem de direito, toda vez que se suscitar uma questão de ordem. § 2º O
Presidente da Turma será substituído, em seus impedimentos, pelo Juiz que nela lhe seguir na ordem de antiguidade
e, em caso de empate, pelo mais antigo na entrância.
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Art. 4º Cada Turma Recursal, sempre que possível, terá Juízes de entrâncias comum ou especial, porém, a
composição será preferencialmente de Juízes do Sistema de Juizados.
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Art. 2º, § 2º Constitui requisito para se candidatar à designação a frequência em curso de formação específico
para Juízes deTurma Recursal a ser ministrado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
ou pela EscolaNacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).
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pela antiguidade, o que pode ser considerado um critério objetivo, mas também vazio, visto que
não necessariamente significa excelência na atuação. A outra metade é preenchida por critérios
de merecimento. Os editais selecionam os juízes para um “mandato” de dois anos, sendo que,
após cumprirem seus respectivos mandatos, os juízes devem esperar um biênio para se
candidatar novamente. Existem exceções, mas tenta-se manter certa rotatividade entre seus
membros86.
Essas seriam as principais disposições sobre a forma de entrada e a composição das
turmas recursais. Entretanto, as explicações dadas a mim mostram que o critério de
merecimento é “sempre um critério político”, inclusive o TJRJ e o CNJ tentaram estabelecer
critérios objetivos, mas aparentemente esses critérios passava pelo número de processos findos
pelos julgadores. Isso se mostrou um complicador pelas diferenças entre o processo penal e
processo civil, onde os juízes cíveis sairiam em vantagem, visto que em alguns casos é “uma
questão de direito” então não precisa fazer muitas audiências, sendo que podem nem precisar
fazê-las. Parece estranho juízes cíveis e criminais estarem concorrendo para as mesmas vagas,
soa estranho imaginar que um juiz cível, que ainda pode ser das varas comuns, ainda menos
familiarizado com o sistema dos juizados esteja presente em uma Turma Recursal Criminal. De
toda forma, quando me foi explicada essa disputa entre juízes criminais e cíveis eu já sabia que
pelo menos uma das julgadoras das Turmas Recursais era uma juíza cível. Portanto, não
chegava a ser uma novidade. A questão realmente reside em como “contabilizar o
merecimento” objetivamente.
Depois da explicação dos problemas e dificuldades de se tornar membro de uma Turma
Recursal procurei algum edital anterior e encontrei o que foi aberto recentemente, para o
próximo biênio. De alguma forma eu esperava que o edital apresentasse ao menos alguma
indicação mais criteriosa dessa seleção. O último edital foi publicado em 19 de novembro de
2020. Com o acesso ao edital percebi que não havia mais nenhuma disposição, apenas o número
de vagas e disposições sobre o procedimento de inscrição. Alguma especificidade pode ser
encontrada na indicação que o pertencimento no Sistema de Juizados é critério de aferição do
merecimento, mas ainda é vago. O mais objetivo seria a necessidade de participação no curso
de formação, mas isso já está presente na RCM 06/2018.
Eu pretendia continuar meu debate somente num contraste entre o campo acadêmico e
suas regras e as que observei nas Turmas Recursais. Mas, não posso deixar de mencionar que
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Todas essas regras estão presentes na Resolução do Conselho de Magistratura do TJERJ 06/2018. Destaquei
algumas principais.
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a deliberação administrativa do Conselho de Magistratura, que indicou os próximos membros
das Turmas Recursais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, foi alvo de Procedimento
Administrativo Interno (PCA) iniciado pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de
Janeiro (AMAERJ). Que, tendo tido sua demanda rejeitada pelo conselho, interpôs recurso
administrativo junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa postura da AMAERJ se deu
pelo fato de que o conselho aplicou analogicamente uma disposição do CNJ para relativizar a
exigência do curso de formação específico exigido pelo edital, além da própria resolução do
conselho, para três magistrados selecionados. A resolução do CNJ prevê a possibilidade de
dispensa de magistrados em alguns exercícios de jurisdição da participação em ações de
aperfeiçoamento técnico. A decisão do CNJ foi favorável a aplicação da analogia. No caso em
questão, os três magistrados selecionados e que tiveram essa posição mantida exerciam funções
administrativas no TJERJ.
Aproveito essa situação para criar a ponte do debate com o campo científico. É comum
que professores que exercem funções administrativas possam se eximir de algumas atividades,
inclusive com a diminuição de horas de aulas semanais. Afinal, não se trata do fato de não estar
trabalhando, mas de que durante um determinado período está exercendo outras funções
determinantes para o funcionamento do local de trabalho. Mas, caso sua produção diminuísse
e isso impactasse em uma avaliação menor para a concessão de um financiamento de pesquisa,
por exemplo, não existiria uma possibilidade de simplesmente ignorar o que é apresentado: a
produção é menor do que a dos concorrentes.
O campo acadêmico também é um campo político87. Já que é campo, é espaço de disputas
e o que está em disputa são as próprias regras do jogo desse campo. Nesse sentido, os agentes
que o compõe também “fazem o campo”, mas sua força nesse “fazer” é sempre exercido a partir
de uma posição que ocupam nele. Essa posição é estabelecida pela distribuição do capital
científico entre seus membros, o que confere forças políticas e influências distintas. Esse capital
científico é um capital simbólico, baseado nas relações de conhecimento e reconhecimento,
atribuído por seus pares, que também são concorrentes.
Bourdieu (2004) menciona dois tipos de capital. O primeiro deles é temporal, tem caráter
político e é ligado as posições que alguns membros ocupam em agências. O segundo é
específico, baseado no prestígio que um agente adquire a partir do reconhecimento dos
conjuntos de pares. Essa observação é importante porque se admite que existem questões
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As minhas reflexões aqui são a partir das considerações de Bourdieu em: BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais
da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Unesp, 2003. p. 17-48.

88

políticas, porém, há um conjunto de regras baseadas em alguns valores que são compartilhados
e, constantemente, se procura que critérios objetivos sejam estabelecidos e aprimorados.
Nesse contexto, apesar da existência de relações políticas e institucionais que contribuem
para o acúmulo de capital no campo científico, este pretende-se ser baseado em regras de mérito
objetivas88 para a avaliação individual do desempenho acadêmico, estando dissociado de
critérios subjetivos sobre o indivíduo. Por outro lado, a carreira dos magistrados é marcada pela
categoria merecimento, inclusive expressa na legislação, regulamentos e editais 89. O
merecimento, por sua vez, não somente averigua a produtividade dos magistrados, como
mencionou um dos juízes entrevistados, mas também sua conduta e sua atuação perante e
conforme o Tribunal de Justiça.
A questão problemática em como os juízes chegam nas turmas recursais não está no fato
de se admitir que questões políticas-institucionais influenciam nas decisões, mas por não se
admitir que elas existem. Procuram, então, lacunas e fazem analogias, que podem até ser
plausíveis, mas que não caminham no sentido de garantir bases mínimas de concorrência. Por
fim, acaba por ser um processo obscuro de seleção, onde mesmo juízes que atendem ao critério
da antiguidade, que apesar de vago é de difícil manipulação, acabam encontrando dificuldades.
Assim, “daqui pra frente espero que se for o caso de retornar seja um pouco mais fácil porque
eu já tenho uma intimidade um pouco mais substancial no tribunal”.

4.4

Os processos

Além da observação dos julgamentos dos 53 processos, agora apelações criminais em
âmbito recursal, pelo uso e porte de drogas para consumo próprio que acompanhei, eu realizei
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Além dos variados critérios de pontuação atribuídos em editais de financiamentos das agências de fomento, cabe
citar a utilização do “barema” para a avaliação de títulos em seleções de professores universitários. Trata-se,
portanto, de critérios objetivos pré-estabelecidos para a averiguação do mérito do candidato, possuindo valores e
pesos diferentes para variadas atividades comuns ao cargo pretendido e à área de atuação.
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Além dos editais e regimentos que cito ao longo do capítulo, é importante mencionar que o merecimento está
inserido inclusive na Lei Orgânica da Magistratura Nacional: “Art. 80 - A lei regulará o processo de promoção,
prescrevendo a observância dos critérios ele antiguidade e de merecimento, alternadamente, e o da indicação dos
candidatos à promoção por merecimento, em lista tríplice, sempre que possível. § 1º - Na Justiça dos Estados: I apurar-se-ão na entrância a antiguidade e o merecimento, este em lista tríplice, sendo obrigatória a promoção do
Juiz que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento; havendo empate na antiguidade, terá
precedência o Juiz mais antigo na carreira; II - para efeito da composição da lista tríplice, o merecimento será
apurado na entrância e aferido com prevalência de critérios de ordem objetiva, na forma do Regulamento baixado
pelo Tribunal de Justiça, tendo-se em conta a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício do cargo, número de
vezes que tenha figurado na lista, tanto para entrância a prover, como para as anteriores, bem como o
aproveitamento
em
cursos
de
aperfeiçoamento”
(BRASIL,
1979).
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm>. Acesso em: 25 jun. 2021.
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um levantamento dos acórdãos. O acórdão é como a sentença. O que os diferenciam é o fato de
que o primeiro é o termo jurídico dado a uma decisão colegiada, já a segunda é a decisão do
juiz singular de primeiro grau que encerra o processo na primeira instância. Os acórdãos
geralmente contêm o voto do relator, isto é, o julgador designado para emitir um parecer. Mas
nem sempre isso acontece, pois, em alguns casos esse parecer, ou voto, pode não ser seguido
pelos demais. Nesse caso, um dos outros dois julgadores será o responsável pela redação de
outro voto, que será tratado como o acórdão.
A partir dos acórdãos dos julgamentos, além das respectivas súmulas, fiz o levantamento
das informações que considerei pertinente. Dessa forma, aqui pretendo apresentar algumas
questões que ajudam a compreender como é a dinâmica nas Turmas Recursais Criminais do
Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: explicar como os processos chegam na Turma Recursal;
fazer alguns apontamentos sobre os sexos dos sentenciados, isso devido a uma
excepcionalidade do caso; quais as substâncias ilícitas dos casos; quais as decisões das Turmas
Recursais Criminais; e, por fim, qual a pena alternativa aplicada. Os números, ilustrados pelos
gráficos, serão contrastados com as anotações que fiz durante as sessões de audiências.
4.4.1 Como os processos chegam na Turma Recursal?

As Turmas Recursais Criminais têm a competência de julgar os Mandados de Segurança,
os Habeas-Corpus e os recursos das decisões proferidas pelos Juizados Especiais Criminais de
todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, é um campo onde não somente é
possível observar como o órgão recursal julga, mas também como outros JECrims entendem a
questão relativa ao uso e porte de drogas consideradas ilícitas.
Apesar da competência para julgamento apresentadas acima, durante as quatro sessões de
audiências onde acompanhei 214 processos, todos os julgamentos foram de apelações
criminais, ou seja, de recursos interpostos90 contra a decisão do juiz singular de um dos JECrims
do Estado do Rio de Janeiro. Desses 214 processos, 53 eram relacionados ao art. 28 da Lei

“Interposição” é o termo jurídico formal para denominar a ação de entrar com um recurso e é aplicado no caso
da apelação. Ainda, nas cadeiras das Faculdades de Direito você pode perder boa parte da pontuação em sua
resposta em uma avaliação caso confunda com outros termos. Se aprende desde logo que “apelação se interpõe,
embargo de declaração se opõe”.
90
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1.343/0691. Desses 53 processos, 37 foram interpostos pela defesa contra sentença condenatória
e 16 pelo Ministério Público:

Dessa forma, o usuário de drogas pode ser tanto o apelante, ou seja, aquele que interpõe
a apelação, quanto o apelado, isto é, a parte que recorre contra a que interpôs a apelação.
Portanto, o usuário será o apelado quando o MP interpõe recurso contra uma decisão
absolutória, por exemplo. Gostaria de fazer uma breve problematização sobre esses termos.
Além das críticas que já citei e realizei anteriormente sobre as nomenclaturas diferentes que
tem o mesmo sentido prático, acredito que nesse caso posso abrir questionamentos ainda em
outro sentido. O que quero dizer é que os termos serem apresentados dessa forma reforça a
lógica do contraditório que marca as sensibilidades jurídicas do Sistema de Justiça no Brasil. O
apelado é aquele que deve responder a apelação porque foi ele que ganhou a disputa do jogo de
verdades anteriormente, ainda no JECrim, a verdade está com ele, a decisão para a qual foi
interposto o recurso é apenas a expressão, em forma de peça processual, dos argumentos do
vencedor. Afinal, o que acontece é a disputa pela verdade naquele processo, defesa e acusação
sempre devem estar se posicionando de lados opostos, num jogo de réplicas sem fim e sem
novos argumentos também, pelo menos nos casos da Lei de Drogas. Um é o vencedor, o outro
é o perdedor, não há espaço para consenso ou para barganhar92 os facts.
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Um desses processos era apenso, ou seja, atrelado a um outro de crime de trânsito. Pelo que pude compreender
o apelante, que havia sido sentenciado com uma decisão condenatória, além de ter cometido um acidente de trânsito
estava com porte de drogas.
92
Inclusive o termo barganha geralmente é dotado de sentido negativo no campo jurídico.
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Nesse contexto, a interposição dos recursos de apelação é feita ou pelos representantes do
Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ambos do JECrim de origem. Seus argumentos
são representados na Turma Recursal pelos representantes dessas instituições titulares das
turmas. Geralmente essa representação é resumida em “O representante do Ministério Público
ratificou os argumentos” ou “O representante da Defensoria Pública reafirmou os argumentos”,
não há nenhum argumento novo ou alguma inovação narrativa. Inclusive, durante minhas
observações não consegui distinguir quem era o representante do MP e quem era o representante
da Defensoria Pública. A atuação era protocolar, para não dizer pro forma93. De todo modo,
cabe mencionar que ambos eram homens, brancos e aparentavam ter, ao menos, 45 anos.
Os motivos das apelações por parte da defesa não variam muito. Geralmente são
processos em que o apelante teve uma sentença condenatória no âmbito do JECrim e a apelação
segue quase sempre o mesmo modelo: argumenta-se pela inconstitucionalidade do art. 28,
principalmente a partir de princípios constitucionais como a inviolabilidade à vida privada e à
intimidade, além do princípio da insignificância. Exceto em casos em que a pena alternativa foi
a de advertência, é comum que a defesa peça subsidiariamente, ou seja, caso os argumentos que
citei anteriormente não sejam aceitos, que a pena seja modificada, por exemplo: condenado a
prestação de serviços à comunidade para advertência.
Por outro lado, o motivo da interposição de recurso de apelação por parte do Ministério
Público, apesar de ser sempre o mesmo, não é contra uma decisão que absolveu o “acusado”.
Esses recursos ocorreram pela postura ativa das autoridades do JECrim de origem que, por não
serem favoráveis ao argumento da inconstitucionalidade, quando o MP oferece a transação
penal e encaminha para que o juiz homologue, este julgador não homologa e arquiva o processo.
Nesse contexto, todos os 15 recursos de apelação interpostos pelos representantes do
Ministério Público têm origem em três Juizados Especiais Criminais, a divisão entre eles é de
10 vindos de um JECrim da cidade do Rio de Janeiro e 6 de dois do interior fluminense.
Interessante apontar, ainda, que nenhum deles é o que fiz minha pesquisa. Aparentemente,
diferentemente do que ocorre no JECrim que estabeleci algumas interlocuções, nestes três não
há um acordo implícito com o Ministério Público. Por fim, a questões sobre essa problemática
serão tratadas em um subcapítulo específico, isso porque, como me foi explicado nas
entrevistas, é justamente essa dinâmica, além da postura ativa de um dos membros da Turma,
que irá moldar a produção de um consenso baseado no Princípio da Colegialidade.
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Termo latim, mais um que aprendi na faculdade de Direito, significa “pela forma” ou “para o formulário”.
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4.4.2 Apenas uma mulher nos processos

Decidi fazer um recorte pelo sexo do acusado ou da acusada depois que percebi que em
apenas um dos recursos que assisti a acusada era mulher. No caso específico ela figurava como
apelante. Como citei em uma nota ainda na metodologia, no capítulo de introdução, a divisão
não é por gênero porque não tive contato com os réus em nenhum momento da pesquisa.
Portanto, simplesmente fiz a divisão pelos nomes nos processos. De todo modo estes são os
números:

Ainda, incluo essa análise por alguns outros motivos: o local de apreensão é típico, mas
contexto da apreensão da droga é atípico; de todos os acusados este foi o único caso em que a
defesa era particular; e, por fim, esse dado dialoga com outras pesquisas empíricas. O
julgamento deste recurso foi um em que, assim como tantos outros, não houve qualquer
discussão. A relatora do caso apenas explicou para os demais as questões relativas ao argumento
de prescrição da defesa: “Nesse caso aqui a defesa alegou que teve prescrição, mas não teve,
porque houve uma causa interruptiva [da contagem do prazo]. No mais, o fato é típico e o art.
28 é constitucional... não modifiquei a pena porque ela é reincidente. [os demais membros
concordaram e passaram para o próximo processo]” (Anotações do meu caderno de campo).
No caso em questão, baseado na prova testemunhal de uma agente penitenciária, a
acusada foi revistada ao retornar da visita em um penitenciária e foi flagrada na posse de drogas
ilícitas. É comum a apreensão de drogas ilícitas com mulheres ao serem revistadas na entrada
em penitenciárias, especialmente em visitas, por isso disse que o local é típico. Porém, o
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contexto da apreensão pode ser considerado atípico, inclusive, quando compartilhei esse dado
com colegas de pesquisa eles reagiram com estranheza, isso também influenciou a minha
decisão de inserir essas considerações.
Apesar disso, sei que não há como criar grandes reflexões sobre o caso em questão, além
de apontar os detalhes acima e dialogar com outras pesquisas. Nesse sentido, mesmo que eu
tenha trabalhado com um número reduzido de processos, só existir uma mulher incriminada por
uso e porte de drogas num universo de 53 processos é um número ínfimo. Em termos
percentuais, significa menos de 2% do total. Acredito que um motivo para isso possa ser
extraído do número crescente de mulheres encarceradas pro tráfico de drogas, em detrimento
ao número de acusadas de uso.
Como mostra Marcelo Campos (2019), a partir de uma pesquisa empírica na cidade de
São Paulo, o segundo fator que mais determina a probabilidade de alguém ser incriminado por
tráfico em relação ao uso é justamente o gênero, de modo que a chance de uma mulher ser
incriminada por tráfico é 2,38 maior em relação ao homem. De toda forma, gostaria de me
alinhar à observação feita pelo autor de que as mulheres, além de se inserirem na dinâmica do
tráfico de drogas por meio de seus relacionamentos amorosos, também podem fazer isso de
uma forma mais independente e ativa: “Afinal, as mulheres também são autoras de suas vidas,
muitas vezes, lokas” (CAMPOS, 2019).
4.4.3 Qual a droga?

Outro fator que me chamou a atenção durante as sessões de audiência foi o fato de em
nenhum momento ter sido mencionada a quantidade e a qualidade da droga ilícita: Percebi isso
logo na primeira sessão que acompanhei e passei a fazer anotações sobre isso a partir de então.
foram 12 processos do 28, nenhum mencionou qual droga e a quantidade. É
sério?
foram 8 processos, nenhum mencionou qual droga e a quantidade.
foram 16 processos, não falaram da droga.
17 processos, sem menção a droga.

Antes de apontar os dados, acho oportuno fazer um relato. Quando fui transcrever as
anotações acima pensei em tirar o comentário bem pessoal que fiz, realçado no texto. Na
verdade, muitas vezes eu fazia algumas anotações com várias interrogações, exclamações ou
perguntas retóricas como “é sério?”. Era também uma forma de chamar a atenção no meu
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caderno, visto que eu anotava tópicos ou frases curtas e as desenvolvia depois, na maioria das
vezes quando retornava para casa.
Acabei decidindo incluir depois da leitura de um texto de Clifford Geertz (2014)94. Logo
no início, o antropólogo estadunidense conta do escândalo em torno de algumas “revelações”
sobre o trabalho de campo empreendido por Bronislaw Malinowski, a partir da publicação de
um de seus diários, postumamente. Bom, devo admitir que diferente de Malinowski eu não
queria estar em outro lugar e aos poucos passei a ser mais tolerante, até porque as coisas que
estavam acontecendo ali eram muito diferentes do que eu poderia imaginar como um estudante
de Direito, por mais que durante minha graduação eu tivesse tido acesso a leituras não tão
estritamente fechadas ao mundo jurídico. Elas me deixavam realmente curioso.
Como aponta Geertz (2014), esse “escândalo” fez com que o mito do pesquisador de
campo “semicamaleão”, que tão fácil se adapta, fosse demolido de uma só vez, justo por aquele
que talvez tenha mais contribuído para sua criação. Entretanto: “O que é importante é descobrir
que diabos eles acham que estão fazendo.” (GEERTZ, 2014, p. 62).
De toda forma, essas são as informações sobre a qualidade das drogas:

Como se pode ver tenho apenas a informação de 28 processos. Portanto, pouco mais da
metade dos julgamentos que acompanhei. Neles, a maconha figura em aproximadamente 79%
O texto em questão é: “Do ponto de vista dos nativos”: a natureza do entendimento antropológico. GEERTZ,
Clifford. “Do ponto de vista dos nativos”: a natureza do entendimento antropológico. In: GEERTZ, Clifford. O
saber local: Novos ensaios em antropologia interpretativa. Tradução de Vera Joscelyne. 14. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2014. P. 60-74.
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dos processos. Assim, pelo menos nos casos em que a informação estava disponível no acórdão
a grande maioria tinha alguma relação com o uso e porte de maconha. Esse foi um dos motivos
para eu ter utilizado a proibição da maconha quando problematizei os agenciamentos sobre as
drogas.
Nos processos em que a qualidade e a quantidade não são citadas há apenas a indicação
de que estavam no corpo do processo, geralmente nos seguintes termos: “A materialidade do
delito está demonstrada através do auto de apreensão de fls. X e do laudo de fls. Y”. Como os
processos eram físicos, eu precisava acessá-los a partir do cartório. Porém, só percebi essa falta
no momento que passei a fazer o levantamento dos acórdãos, quando as atividades presenciais
já haviam sido suspensas. Entretanto, a única diferença seria apresentar números completos.
A falta da expressa indicação pode ser apenas uma questão de praticidade ou por ser algo
comum citar as folhas onde estão as informações. Afinal, as partes dos procedimentos do
processo em seu conjunto formam os autos, as partes envolvidas tem o acesso a esse conjunto.
Mas também exprime, simbolicamente, uma prática nos julgamentos das sessões e que chamei
a atenção logo no início: elas não eram mencionadas nas sessões.
Se for considerar o número de acórdãos que citam a quantidade, além da qualidade,
apresentaria aqui números ainda menores. De toda forma, nos que foram citados gostaria de
trazer exemplos. A quantidade de cocaína variou de 0,3 gramas a 13 gramas. Nos casos em que
a apreensão foi de maconha a menor quantidade foi 0,5 gramas e a maior foi de 32 gramas.
Esses números reforçam o que apontei a partir de contexto do JECrim, o que vai ser resolvido
na rua, na delegacia, no JECrim (uso) e nas varas criminais (tráfico) passa por uma seleção
policial prévia. Como dito, o primeiro cartório é a delegacia.
De toda forma, o que quero apontar em todas essas faltas não é que elas formam um
padrão igualitário para lidar com o problema das drogas, mas sim que não há padrão. No âmbito
judicial, no que se refere aos usuários, que é a questão aqui, não há padrão porque o único
debate está na constitucionalidade ou na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, ou
em questões técnicas do processo. São raras as exceções em que se considerou a quantidade e
a qualidade para determinar alguma modificação na pena imposta, quando ocorreu partiu de um
dos membros, portanto, muito particular. Em geral, as razões não importam.
4.4.4 Quais as decisões das Turmas Recursais?

No que se refere às decisões nesses processos, elas são distribuídas da seguinte forma:

96

Importante mencionar que todos os processos em que houve a manutenção total ou parcial
da decisão do JECrim de origem se tratavam de sentenças condenatórias. Portanto, são decisões
colegiadas provocadas pelos recursos de apelação interpostos pela defesa. No que se refere à
manutenção parcial também são decisões provocadas pela atuação da defesa em sede recursal.
Porém, nelas o pedido subsidiário da defesa foi aceito, isto é, ou se modificou a pena para outra
mais branda, por exemplo, de prestação de serviços à comunidade para a advertência:
Relator: Eu reconheço o entendimento da turma em relação a esse delito e
sua constitucionalidade. Mas, nesse caso, o apelante é primário, por isso
decidi acolher parcialmente a pretensão e modificar a pena para advertência.
(Anotações do meu caderno de campo)

Ou, foi um processo em que a manutenção parcial significou a aplicação da mesma pena
alternativa, porém, durante um período menor, como no caso particular que citei
anteriormente95:
Relator: Fiz uma modificação na duração na prestação de serviços, 6 meses
me pareceu muito, mesmo sendo reincidente, a quantidade de cocaína foi
ínfima e não há outros motivos que justifiquem tanto. Por isso propus a
redução para 2 meses. (Anotações do meu caderno de campo)

As 4 absolvições ocorreram por dois motivos. Duas delas porque houve a prescrição da
pretensão punitiva estatal96. O art. 30 da Lei 11.343/06 estabelece que a prescrição ocorre em 2
95

Eu voltarei a utilizar esse caso no último tópico desse capítulo. Diferentemente das outras situações que descrevo
neste tópico, o juiz, ao menos no acórdão, trouxe considerações valorativas que, durante a escrita da dissertação
começaram a me instigar. Não foi possível responder a essas questões a partir do meu trabalho de campo, apenas
levantar hipóteses.
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A prescrição da pretensão punitiva estatal significa o fim do período em que o Estado pode exercer seu jus
punienti, isto é, seu direito de punir. O art. 30 da Lei 11.343/06 estabelece que a prescrição ocorre em 2 anos
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anos. Esse prazo é reduzido pela metade quando o “criminoso”97 era, ao tempo do crime, menor
de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Foi o que aconteceu em um dos processos
em que houve absolvição e gerou rápida discussão:
Relator: Aqui, tem a questão da prescrição, que realmente ocorreu. A decisão
que recebeu a denúncia foi depois de mais de 1 ano e não teve qualquer causa
interruptiva...
Vogal: Mas são dois anos...
Relator: Ele era menor de 21 anos na época, então reduz pela metade...
Vogal: E não teve nada que interrompeu mesmo?
Relator: Não... Imagina, por 3 dias... (Anotações do meu caderno de campo)

As outras duas diziam respeito a falta de materialidade e autoria do delito. Um deles me
chamou a atenção: “era um caso do art. 33, parágrafo 3º. O réu foi acusado de oferecer drogas
a pessoa do seu relacionamento para consumirem. Fizeram a instrução e as duas pessoas para
quem ele teria oferecido disseram que na verdade elas que pediram. O policial que fez a prisão
não sabia de quem era só que eles estavam fumando. Nisso o MP pediu desclassificação para
o 28 e o réu foi condenado a 1 mês de serviços. A relatora entendeu que poderia ter
desclassificação e quer manter a decisão. As outras duas acham que não podem desclassificar
e querem absolver. Discutiram questões técnicas de desclassificação, e não decidiram de
forma unânime, a relatora foi vencida”98. (Anotações do meu caderno de campo)
Esse foi o único processo onde o relator foi vencido no sentido de absolvição do réu.
Como já anunciei, as questões em torno do Princípio da Colegialidade criaram um consenso em
relação aos delitos do art. 28 que chegam à Turma Recursal, mais especificamente uma das
turmas, e que era usado sempre no mesmo sentido. Pode parecer que ocorreu o contrário nessa
situação, que ele cedeu em relação a posição da maioria, sendo essa uma posição de absolvição.
Mas, esse caso específico e único, dentre os que observei, ajuda justamente a iniciar as questões
sobre a aplicação desse princípio.
O que distingue ele dos demais casos julgados nessa turma é a postura ativa dos
julgadores. O pedido da defesa era baseado essencialmente nos argumentos de
inconstitucionalidade do art. 28 e no princípio da insignificância (no processo eletrônico consta
que se tratava de 0,5 gramas de maconha) para pedir a absolvição, sendo que subsidiariamente
pedia a mudança da pena de serviços à comunidade para advertência. Mas, ele foi absolvido
por outro motivo e foi resultado de uma análise técnica e ao mesmo tempo ativa, já que tais
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Termos do art. 115 do Código Penal.
Essa foi uma das situações que não consegui estabelecer o diálogo nas minhas anotações, justamente pela
quantidade de informações.
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questões não estavam no recurso: os votos vencedores sustentaram que para poder ser feita a
desclassificação de um crime para outro a conduta já deveria estar descrita no primeiro.
Traduzindo para a situação: o que é previsto no terceiro parágrafo do art. 33 não é presente no
art. 28, o que gera uma incompatibilidade formal de desclassificar, não havendo outra opção a
não ser absolver o réu. A questão é puramente formal, as julgadoras deixaram claro a posição
sobre o art. 28. Além de ser formal, não diz exatamente sobre os valores morais que incidem
sobre o consumo de drogas.
Por fim, as 15 decisões de retorno ao juízo de origem foram todas originadas da
interposição de recursos de apelação do Ministério Público, como mencionei no primeiro tópico
deste capítulo. É a partir dos problemas que esses processos envolvem que se formou um
consenso para todos os casos relacionados ao consumo de drogas.
4.4.5 Qual a pena alternativa aplicada?

Por fim, achei relevante dividir os processos pelas penas aplicadas. Nesse sentido, ficam
de fora os 4 casos de absolvição e os 15 que retornam ao JECrim de origem. O número de penas
aplicadas somadas as absolvições e as decisões de retorno é 54, portanto, maior que o número

de processos porque em um deles foram aplicadas duas penas alternativas, quais sejam, a
prestação de serviços à comunidade e o comparecimento à programa ou curso educativo.
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Essa é a última divisão dos processos não somente porque as penas são o resultado final
de uma decisão condenatória, mas porque a própria divisão informa algumas questões que
levantei acima. A pena alternativa “educacional” foi aplicada em somente um dos 34 processos
em que houve condenação. Há uma predominância da aplicação da aplicação da advertência,
geralmente se forem primários e, caso não o sejam, aplica-se a pena de serviços à comunidade.
Como apontei a partir das entrevistas no JECrim, há uma dúvida em como deve ser feita
a advertência e na sua efetividade. No caso da prestação de serviços à comunidade é grande a
variação do período do seu cumprimento e nas decisões colegiadas não existe um debate sobre
alguma uniformização, quando é feita parte de uma ação individual do relator e é aceita pelos
demais. Esses quando são relatores não tem a mesma atitude. A decisão, apesar de formalmente
colegiada, acaba sendo uma decisão individual chancelada pelos demais. Porém, essa ação
individual tem um limite: não se pode absolver pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei
11.343/06.
É importante mencionar que ao fazer essas considerações não estou valorizando qual
deve ser a melhor opção a ser aplicada. Até porque, como as pesquisas de Frederico Policarpo
(2020) e Marcelo Campos (2019) apontam, a metade terapêutica da Lei de Drogas de 2006 está
esvaziada. Esse esvaziamento está na própria lei, pelas possibilidades restritas apresentadas ao
julgador. Está também esvaziado pelas próprias práticas judiciais, que não enxergam em
determinadas sanções uma possibilidade real. No final, o dispositivo médico-criminal que é a
Lei 11.343/06, apesar de apresentar uma dimensão médico-preventiva, além de esvaziada, é
centrada na representação do usuário de drogas como um doente (CAMPOS, 2019).

4.5

Os julgamentos em blocos e os limites do recurso

Uma das primeiras práticas que me chamaram a atenção foi o julgamento em bloco dos
processos. Durante a sessão os julgamentos não seguiam a ordem que estava na pauta, eles eram
divididos pelos relatores. Dessa forma, seguia a ordem entre os relatores e eles apresentavam
os processos que estavam sob sua responsabilidade. Em algumas situações esses relatores
tinham mais de um processo relacionado ao art. 28 da Lei de Drogas. Quando isso acontecia eu
observei que eles julgavam “em bloco”, isto é, se os processos fossem “iguais” o relator
mencionava só uma vez as questões dos dois. Conversando com um juiz ele me explicou as
razões disso acontecer:
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Eu: Eu observei que algumas vezes mencionaram os argumentos serem
“muito batidos”, os processos eram até julgados em bloco, se fossem
fosse o mesmo relator? Porque, o que vai acontecer depois com esse
réu? Como essas questões dos recursos afeta a prática de vocês?
Juiz: Na verdade, assim... A forma como a coisa é colocada pelos
recorrentes. O que delimita o campo de discussão lá na turma, ou em
qualquer órgão revisor, seja o tribunal de justiça ou os superiores, é a
forma como a questão é colocada pelo recorrente. Aquilo delimita o
objeto do recurso, então, assim, as formas não mudam, as
argumentações dos recorrentes se repetem e não tem muito como
mudar porque a constituição é uma só. Então, assim, o que se
argumenta nesse tipo de recurso: intimidade, o direito não pune a
autolesão, que é essa questão de não gerar danos a terceiros, somente
a si próprio, princípio da equidade, porque se a questão é saúde
pública, porque outras drogas lícitas que também afetam esse bem
jurídico, também não foram penalizadas... Então, os limites de
discussão não têm muito como ampliar... Aí quando você elabora o voto
pra um recurso desse tipo, eu te diria que esse voto seu vai enfrentar os
questionamentos de 95% dos demais recursos que você recebe sobre o
mesmo tema, entendeu? Em um ou outro você vê algo diferente, uma
argumentação diferente, que vai te levar a elaborar um voto diferente,
porque tem que apreciar tudo que é dito no recurso, né? Como os
recursos não mudam, os termos são aqueles, os votos também não
mudam, uma coisa leva a outra... Aí, como cada um conhece o voto do
outro, porque já leu em outro julgados, em outras oportunidades... Nem
diria que seria uma questão de cansaço, eu acho que é uma questão
palpitante... Só que assim você não vai repetir o mesmo voto em sessões
sucessivas, senão você vai cansar os colegas. Por isso você viu o
julgador julgar em blocos...
Portanto, as sessões de julgamento são cercadas de um “senso prático” (GERALDO,
2010)99. Os julgamentos se sucedem nessa dinâmica porque já se sabe a posição que aquele
relator vai tomar, pois os recursos seriam quase todos “iguais”, então, os votos também seriam,
não teria muito o que mudar. Essas práticas são exercidas para economizar tempo, então as
sessões eram mais curtas. Inclusive, em uma das sessões que acompanhei isso aconteceu mais
vezes do que em outras, o resultado foi mesmo o de redução da duração da sessão. As sessões
geralmente tinham em torno de 50 processos, então duram quase sempre o mesmo tempo,
facilitando perceber quando a dinâmica foi prática ou não pela duração final.
Por outro lado, é importante realçar a situação dos processos. Pela leitura dos votos, onde
consta um relatório de todo processo e os argumentos tanto da defesa quanto do Ministério
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Em sua pesquisa sobre os juízes de proximidade na França Pedro Heitor Geraldo (2010) acompanhou as práticas
cotidianas dos juízes não profissionais e as comparou com as dos juízes profissionais. Ele observou que os não
profissionais não tinham um “senso prático”. Entretanto, o sentido do prático eram de saber antecipar os resultados
práticos de suas decisões. Aqui, esse senso prático revela mais praticidade sem grandes preocupações com os
resultados das decisões.
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Público são resumidos, é possível perceber que há uma variação quase nula de argumentação.
Isso também me chamou a atenção, porque, assim como os votos dos juízes, as peças recursais
pareciam vir sempre de um mesmo modelo. Como quase todos os processos são defendidos
pela Defensoria Pública a preparação das apelações criminais também pode ser exercida através
de uma praticidade, visto o acúmulo de trabalho que a instituição tem. Conversando com um
advogado sobre os processos de drogas ele foi direto: “não adianta, no direito pouco se cria e
muito se copia” e “cada juiz tem sua decisão padrão mesmo, as vezes você até já sabe”.
Portanto, nessa lógica de “pouco se criar e muito se copiar” as decisões eram, na maioria
das vezes, quase idênticas como se tivessem vindo do mesmo processo, mas com nomes
diferentes. Nesse contexto, não pode negar a influência dos outros atores para que não haja
muita diferença. De todo modo, mais do que os argumentos, os “processos eram iguais”, a
origem deles era sempre um usuário de drogas.

4.6

“O MP pede para marcar a audiência da transação penal, ela não marca e arquiva
o processo”: a origem de um problema.

Desde a primeira sessão eu percebi que havia alguns casos diferentes dos demais e que a
decisão sempre era o retorno dos autos ao juízo de origem. Isso ficou muito claro porque a
primeira sessão que acompanhei foram apenas 8 processos de uso e porte de drogas para
consumo próprio. Desses oito processos, quatro tratavam de um problema com o oferecimento
da transação penal por parte do Ministério Público e o arquivamento pelo juiz, três eram da
mesma localidade. Inevitavelmente, o nome do JECrim sendo repetido várias vezes chama a
atenção.
Como era a primeira sessão que acompanhava desde que soube dos problemas
relacionados às Turmas Recursais Criminais eu cheguei a pensar em fazer pesquisa nesse
JECrim. Mas, depois fui informado o porquê tinha tantos casos. Além de não haver um acordo
com o MP, como no caso do JECrim que acompanhei antes, esse ficava localizado em uma
região com grande circulação de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Essa primeira sessão que
acompanhei foi a mais rápida, eles pareciam realmente estar com pressa. De qualquer forma,
nessa turma em questão o debate era quase nulo e pela concordância total entre os membros
apenas me informava sobre como o art. 28 era entendido em um JECrim:
O relator votou pela cassação da decisão que rejeitou a denúncia, após
não ter feito a homologação da transação penal feita pelo MP, por
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atipicidade material do art. 28 e insignificância. O mesmo relator de
outro processo do mesmo JECrim: “Outro lá daquele JECrim, mesma
situação e toda aquela coisa que já está mais que batida”. Pelo que
entendi a coisa mais que batida são os argumentos pela
inconstitucionalidade. (Anotações do meu caderno de campo)
Com os julgamentos sendo feitos tão rapidamente a sessão acabou um pouco depois do
meio dia. Tinham sido poucos processos sobre uso de drogas, mas a forma que esse relator
tratou os processos, com um pouco de falta de paciência, me chamou a atenção.
Mas, eu só entenderia como esses recursos impactavam a dinâmica das turmas recusais
quando fui assistir uma segunda sessão, dessa vez na outra turma. Essa turma era a da juíza que
havia me convidado atuava, onde ela era “voto vencido” e, como tinha observado, os
argumentos dos “recursos problemáticos” eram os mesmos dos dela. Com isso comecei a
entender como uma coisa liga a outra.
A postura do juiz que sempre “enviava recursos”100 para a turma recursal foi necessário,
pelo menos em uma das turmas, adotar um consenso. Esse consenso era construído pelo
princípio da colegialidade. Mas, como em uma das turmas um dos membros concordava com a
postura do juiz desse JECrim, as coisas acabavam ficando um pouco mais complexas. Quando
tive a oportunidade de entrevistar outro membro dessa mesma turma quis entender melhor a
questão:
Mário: Eu queria aproveitar que o senhor falou sobre a transação
penal, porque das audiências que eu acompanhei eu percebi que em
alguns casos tem essa problemática da transação penal. Geralmente, o
MP interpõe a apelação, porque o juiz ou a juíza não aceitou a
denúncia ou não oportunizou a proposta de transação penal do MP pro
réu. Como isso surgiu?
Juiz: Não, na verdade, nós temos alguns juizados, [...], mas o juiz
titular, entende que o art. 28 é um fato atípico, ou seja, deixou de ser
crime pelo cotejo do art. 28 com disposições constitucionais, como o
direito a intimidade, direito à privacidade, enfim, é um pensamento
jurídico que está ganhando força, tá até ganhando volume dentro do
mundo jurídico, mas ainda é minoritário. Mas, tá dentro da
independência funcional do juiz optar por um dos entendimentos
possíveis né? Ela tá lá pra isso. Aí por ela entender que não é crime a
posse pra entorpecentes pra consumo próprio... Você só pode
submeter a transação penal algo que seja crime. O primeiro crivo que
você deve fazer é se aquilo é um fato típico, culpável, ou não, e se você
não entender que aquilo é um fato típico, você não vai submeter a
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De certa forma a culpa ficava para esse juiz, por isso digo que ele enviava recursos.
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pessoa, a quem tá sendo imputado aquilo uma transação penal, porque
isso seria um constrangimento ilegal. Essa juíza por exemplo, quando
o ministério público pede que seja marcada uma audiência de
transação penal, ela não marca essa audiência, ela rejeita essa
pretensão do MP, sob esse fundamento, dizendo que aquilo ali, na
visão dela não é crime, então, o réu não tinha que tá respondendo
aquele processo. Aí ela encerra o processo com essa decisão e
promove o arquivamento da ação penal, né? Da ação penal não, do
procedimento investigatório, porque a gente ainda tá numa fase préprocessual. O MP invariavelmente recorre dessa decisão.
A explicação que esse membro me deu foi bem clara e ela tem uma origem comum com
a questão observada no JECrim que acompanhei antes, mas uma diferença que determina o
resto do processo: se a autoridade judicial não entende algo como crime, ou ela fica inerte e faz
acordos, ou, sem acordos, terá que conviver com suas decisões sendo apeladas a todo tempo.

4.7

O Princípio da Colegialidade: “isso não é uma regra escrita, mas é prática”

Acompanhado as sessões de audiência eu comecei a perceber que as questões sobre o uso
e porte de drogas para consumo pessoal eram resolvidas de uma forma muito rápida, com a
concordância de todos os membros, com exceção da turma recursal em que a juíza do JECrim
era “voto vencido”. Aos poucos percebi que a decisão de absolvição ou manutenção da decisão
desses casos não passava pelo debate dos membros, existia um consenso de que o art. 28 do
dispositivo médico-criminal não é inconstitucional. Portanto, passei a me preocupar em como
esse consenso era construído nas turmas.
Dessa forma, esse tópico tratará sobre um consenso específico nos casos do art. 28 da Lei
11.343/06, ele é construído a partir do acionamento do Princípio da Colegialidade. Dividirei a
descrição em três partes: primeiramente apresentarei como percebi a aplicação de tal princípio;
depois, explicarei como ele é entendido pelos operadores; e, por fim, explicarei como ele foi
efetivamente atualizado nas turmas. Ao longo da descrição eu me basearei nas observações e
em entrevistas com juízes e um advogado.
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4.7.1 “O 28 é entendimento sedimentado na turma, não tem discussão”101

Ainda na primeira sessão que acompanhei, em um julgamento de crime de trânsito, um
dos vogais mencionou a aplicação do Princípio da Insignificância: “Não concordo, mas vou
acompanhar pelo princípio da colegialidade” (Caderno de Campo). Entretanto, foram raras as
vezes que o princípio foi mencionado. Em relação a outros crimes, essa foi a única vez que
observei a menção expressa e oral de algum dos membros. Em julgamentos do art. 28 da Lei
11.343/06, ele nunca é efetivamente mencionado, foi por outros meios que sua aplicação foi
explicada para mim. Quando a decisão é publicizada, consta no acórdão que a decisão foi
unânime.
Em relação as informações disponibilizadas sobre o julgamento, a resolução da Comissão
de Magistratura 06/2018, a mais recente que estabelece o regimento interno das Turmas
Recursais, menciona que a súmula do julgamento já cumpriria a função do acórdão. Se isso for
feito as únicas informações seriam: os dados básicos do processo (número, partes, relator, data
do julgamento), os nomes dos julgadores e a decisão (por maioria ou unanimidade e qual foi).
Entretanto, nos processos que acompanhei também era disponibilizado o voto do relator. O voto
dos demais também seria esse, visto que se concordam com o relator não haveria a necessidade
de constar outros votos com razões supostamente iguais.
Portanto, nas Turmas Recursais Criminais, o procedimento de julgamento é diferente do
que ocorre em outros órgãos colegiais, como o Supremo Tribunal Federal:
Os votos dos ministros são lidos na sessão de julgamento e incumbe ao
ministro que foi designado como relator, elaborar o documento final no qual
constará o resumo dos fundamentos apresentados no sentido da decisão
tomada. O ministro que foi sorteado como relator será o que redigirá o
acórdão, a não ser que fique vencido, ou seja, se os demais ministros,
majoritariamente, divergirem do posicionamento do relator, caso em que será
designado para redigir o acórdão revisor [...]. (DE SETA, 2015)

Nas turmas o procedimento é diferente, o relator apresenta seu voto e os demais são
apenas questionados se concordam com a posição adotada pelo relator, portanto, não
apresentam um voto, a situação quase sempre se resume em:
O relator disse “mais um processo de uso e porte de drogas”. Explicou
que a defesa alegou a prescrição e a inconstitucionalidade. Sobre a
prescrição, ocorreram causas interruptivas (recebimento da denúncia).
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Essa foi minha primeira observação anotada no meu caderno de campo sobre os julgamentos de processos do
art. 28 da Lei de Drogas.
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Que não aplica insignificância, nem intimidade, manteve a decisão. O
presidente perguntou e os outros dois vogais concordaram, disseram
“sim”. Fim do julgamento. (Anotações do meu caderno de campo)
Não fica expresso na dinâmica se isso é feito por praticidade, visto que “como cada um
conhece o voto do outro, porque já leu em outro julgados, em outras oportunidades...”. Dessa
forma, os processos são geralmente tratados como iguais, a apresentação de alguma diferença
entre eles depende exclusivamente do que o relator vai descrevê-los para os demais membros,
ele é o responsável. Por outro lado, quando há voto vencido, o procedimento se assemelha.
É o que ocorre nos processos de uso de drogas que a juíza do JECrim que estabeleci
contato é relatora. Nesse caso, um dos outros pares pega para si a tarefa de redigir o voto, que
irá constar no acórdão102. No sistema ficam disponibilizados dois acórdãos, um com o voto da
relatora, o “voto vencido”, e outro com o “voto vencedor”. Na súmula do julgamento, ou seja,
no resumo do que ocorreu, consta que a decisão foi por maioria, e não por unanimidade, e que
a relatora foi “voto vencido”. Isso aconteceu no primeiro dia que fui assistir as sessões de uma
das turmas:
A relatora solicitou a leitura seu voto devido “à presença de um pesquisador
da UFF”. Após a leitura, e sem muitas expressões dos demais, ela solicitou
ao presidente que constasse na súmula que ela foi voto vencido. O presidente
se virou e falou com o secretário “consta que a turma decidiu por
unanimidade conhecer o recurso103 e, por maioria, negar provimento e
manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Anote também que a
doutora. (nome) foi voto vencido”. Após isso, as outras duas julgadoras,
denominadas vogais, conversaram entre si. Uma virou para a outra e falou:
“quer que eu faça?”. Uma delas pegou essa tarefa, sendo que uma outra
julgadora da turma, que não participou desse julgamento falou “depois eu te
envio aquele modelo meu, só adaptar”. Aparentemente elas eram amigas,
sempre conversavam durante a sessão. (Anotações do meu caderno de
campo).

Posso dizer que nos processos em que há um voto vencido, as informações são mais
completas e expressas com mais detalhes porque o apelante teve sucesso ou não na sua
pretensão, ele é melhor informado. Entretanto, haver um voto vencido, significa que a turma
não está sendo homogênea e isso não é bem visto. Foi nesse contexto que a aplicação do
princípio da colegialidade no caso do art. 28 me foi apresentada:
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O acórdão acaba sendo a súmula mais o voto do relator, se a decisão for unânime. Caso seja por maioria há o
voto vencido e o vencedor.
103
A expressão jurídica “conhecer o recurso” pode ser traduzida em “ter aceito o recurso para apreciação”, isso
porque estavam presentes os requisitos para que assim fosse. É a primeira análise feita, se não estiverem
preenchidos os requisitos o recurso não é “conhecido” e, com isso, não há a análise do mérito.
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Após a leitura, um dos outros membros do órgão colegiado veio até mim.
Juiz: Você que é o pesquisador da UFF?
Eu: Sim, sou eu. [ele se direcionar diretamente a mim foi justamente porque,
além dos membros, somente eu e um advogado estávamos lá, o advogado de
terno e eu com uma blusa de botão básica e um caderno de anotações]
Juiz: Então, eu também sou favor à tese da descriminalização, inclusive atuo
assim na minha vara. Mas, pelo princípio da colegialidade eu sigo a maioria,
para evitar alguns reflexos sobre a turma, pela harmonia...
Agradeci a explicação, disse a ele que tinha entendido e ele comentou que era
porque talvez eu iria achar estanho, não saber muito bem o que aconteceu.
Parece estar preocupado com a impressão que eu estou construindo sobre a
turma, ou simplesmente queria ajudar. (Anotações do meu caderno de campo)

Depois da sessão não consegui conversar com a relatora, nem com o juiz que tinha se
direcionado a mim. Mas, no mesmo dia a relatora entrou em contato comigo, queria saber o que
eu tinha achado, se tinha gostado e ainda mencionou o conservadorismo no debate. Eu disse
que tinha gostado e que iria continuar acompanhando as sessões, para entender melhor o que
acontecia e para conversar com os outros membros. É interessante que a pergunta sobre eu ter
gostado não se referia à sessão como um todo, mas ao voto e à postura dela nos casos do art.
28.
Portanto, até esse momento eu tinha percebido algumas coisas. Primeiramente, só ocorria
algum debate nos casos sobre uso de drogas caso houvesse alguma prejudicial de mérito, como
a alegação de prescrição. Às vezes esse debate nem chegava a ocorrer, dependia da clareza do
relator em explicar se houve ou não, e o porquê. A prejudicial de mérito são questões que
quando acolhidas geram uma decisão com resolução do mérito. Entretanto, isso não significa
que as questões sobre o art. 28 sejam analisadas, a decisão somente menciona que houve
prescrição, por isso é uma prejudicial. Ela é analisada ainda antes dos outros argumentos
“propriamente” de mérito do recurso.
A prescrição é muito mais uma questão “de direito” do que “de mérito”, isto é, é mais
uma questão direta, em que não há divergência, deve-se contar o prazo, se atentar para exceções
desse prazo, como a idade, e observar se ocorreu alguma causa interruptiva da contagem. Esse
foi o caso de uma das absolvições que mencionei, onde o diálogo dos juízes, assim como suas
feições, mostrou uma certa incredulidade na atuação do MP: “Imagina, por 3 dias...”. Eu dou
um valor relevante para esse diálogo porque foi entre os dois membros mais antigos da turma
recursal, isto é, não em relação a atuação na turma, visto que como é um “mandato” todos
entram juntos. Mas são os juízes com mais tempo de TJRJ. Inclusive, como um advogado me
disse sobre o juiz que foi o relator nesse caso:
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Advogado: o (nome) é muito rígido, muito técnico mesmo, mas aí você
aprende a como lidar, eu conheço ele mais do JECrim... Na questão de drogas
é comum mesmo buscar formas de acabar com o processo, a prescrição por
exemplo, aquilo ali é só mais um processo.

O fato do réu ser primário também é levado em consideração, porém, essa questão é
apresentada pela defesa, não parte de uma análise do processo por parte do relator. Apesar que,
caso a defesa não observe essa questão (o que é raro), o relator pode apresentar, visto que não
prejudica a situação do réu, o que impediria alguma ação mais ativa.
Em uma conversa com um advogado, perguntei se ele sabia me falar um pouco dos
membros, ele mencionou alguns, como o que citei acima, mas também outros, nominalmente,
“como muito técnicos” ou “rígidos”, ele já tinha contato com alguns deles nas turmas, mas
também nos juizados ou varas comuns que eles atuavam. Ainda mencionou sobre alguns serem
membros de famílias importantes ou ter contatos no tribunal, ser “bem enturmado”.
De todo modo, até aquele momento, o princípio da colegialidade era um princípio onde
um membro “abria mão” das suas posições individuais em relação a posição da maioria. Mas,
eu ainda não tinha muita certeza sobre como os próprios julgadores entendiam o princípio e,
muito menos como ele é aplicado, porque ele não é mencionado, é quase sempre implícito. Só
é mencionado caso o julgador queira. Mas, mesmo quando um dos julgadores mencionava, era
de forma oral, não constava na súmula depois, que é como uma ata do julgamento, é um
resumo104 do que aconteceu.
4.7.2 “Afinal, o que é o Princípio da Colegialidade?”105

Eu já tinha algumas informações sobre o Princípio da Colegialidade. Eu tinha entendido
que representava aderir a decisão da maioria, que isso era usado para a harmonia da turma. Mas,
isso ainda não me dizia muito. Ainda, a partir da leitura de algumas indicações percebi que a
existência do princípio da colegialidade era cercada de incompreensões, inclusive o fato de os
doutrinadores do direito brasileiro reivindicarem o princípio ter raízes italianas:
É possível citar o fato de o direito brasileiro reivindicar uma proximidade com
o direito processual civil italiano, importando a sua ideia do julgamento
colegiado, mas deixando de importar características básicas que lhes define,
como a oralidade, por exemplo. E a própria oralidade é mencionada pela
doutrina a partir de diferentes manifestações, representando todas elas uma
enorme discussão da demanda levada ao juízo. E, por decorrência prática, a
104

Súmula é uma palavra que tem origem no latim e pode ser traduzida como síntese.
Eu fiz essa pergunta a mim mesmo muitas vezes, inclusive ela representa minha insistência em entrar em contato
com os juízes.
105
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oralidade possui outros dois desdobramentos no colegiado: a discussão e a
deliberação [...]. (SANTOS, 2017)

Assim, a construção do princípio que hoje é acionado em diversos tribunais colegiados
foi realizada a partir de uma reprodução, onde se repetia o que os juristas anteriores já haviam
dito, foi através da repetição que ela se tornou um “argumento de autoridade” no Direito e
amplamente utilizada (KANT DE LIMA, 2010; SANTOS 2017). Entretanto isso não me dizia
sobre como as turmas recursais entendiam a questão. Foi através de entrevistas que consegui
ter uma noção mais concreta do que era e de como era aplicada, ou melhor, o que ela significa
para os julgadores e como ela é atualizada por eles.
Eu: Mas, afinal, o que seria esse princípio? Seria abrir mão das suas
convicções individuais, seu espaço de discricionariedade que você
teria enquanto o único juiz de uma vara em detrimento da opinião dos
demais...
Juiz: Não... Não... Na questão da colegialidade, eu não diria que você
integrante de um órgão colegiado você abre mão da sua convicção
pessoal, tá? Você simplesmente tem essa independência funcional
mitigada... Nós continuamos sendo juízes, nós continuamos tendo
todas as prerrogativas que a constituição confere.
Aparentemente, a visão que construí sobre ser “abrir mão das convicções” não estava
estritamente correto. A “convicção” como já mencionei nesse trabalho é muito importante para
o juiz, é através dela que ele se faz juiz e constrói sua verdade. Então, um dos juízes preferiu
chamar de “independência funcional mitigada”. O diálogo mostra que abrir mão da convicção
é também abrir mão de ser juiz, por isso é a independência funcional que é mitigada, e não a
convicção. Assim, “eles continuam sendo juízes” com as suas prerrogativas. Essa
independência funcional ser mitigada para que o funcionamento do colegiado seja mais
harmônico.
Juiz: Mas, se cada um chegar lá e ter essa postura de “não, eu penso
assim, terá que ser assim” ... Os pensamentos são diferentes e aí você
vai prejudicar o funcionamento do órgão colegiado, então, assim, isso
não é uma regra escrita, mas é uma prática, inclusive presente no
tribunal de justiça, nos tribunais superiores106, você tem sua
independência funcional mitigada em prol do funcionamento
homogêneo do órgão colegiado.
106

O princípio da colegialidade foi acionado, por exemplo, no julgamento do Habeas Cospus 153.752. O paciente
desse HC foi o ex-presidente Lula. Nele, a ministra Rosa Weber, ainda que convencida de que a antecipação da
execução da pena, após mera confirmação da sentença penal condenatória em segundo grau de jurisdição, fere o
princípio da presunção de inocência de que trata o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição, optou por votar pela
denegação da ordem, em nome da estabilidade das relações jurídicas, que demanda atuação uniforme do Pleno da
corte. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jun-15/aragao-principio-colegialidade-independenciamagistrado>. Acesso em: 03/maio/2021.
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Portanto, a aplicação desse princípio estava ligada ao funcionamento das turmas, a
construção de dinâmicas que acelerem as sessões. Mas um funcionamento também no sentido
da relação entre seus pares, para que exista uma harmonia, ela significa uma “postura”, não ter
essa postura é dificultar o andamento da sessão. Entretanto, segundo um dos juízes, existem
alguns benefícios no uso do princípio:
[...] quais são os efeitos positivos? Como eu falei, a segurança jurídica,
a isonomia... Você imagina, réus exatamente na mesma situação, com
o mesmo desenho do fato, um sai condenado, um sai absolvido... Isso
é um resultado que avilta o jurisdicionado, os próprios advogados, os
usuários do sistema de justiça, né? Você pode fazer um contraponto:
“ah, mas na vara isso acontece”. Na vara você tem juízes que pensam
de formas diferentes e no JECrim. Mas, você tem que lembrar que as
decisões da vara são submetidas a um reexame que é justamente o
órgão revisor, que vai dar um tratamento homogêneo a todas as
questões parecidas. Então, as causas surgem de julgamentos
diferentes, mas a tendência é que cada vez mais que elas chegam no
ápice dessa pirâmide, elas cada vez venham tendo pelo menos dentro
do possível o mesmo resultado. (...). Enfim, isso é uma regra que não
é escrita, né? Que parte muito do bom senso, o juiz tem que encontrar
essa medida de até onde ele pode ceder, em prol da colegialidade, ou
não.
Nesse sentido, a aplicação do princípio da colegialidade significava dar segurança jurídica
ao jurisdicionado, para que todos fossem tratados com isonomia. A percepção é que o judiciário
é uma “pirâmide”, quanto mais sobe mais restringe e homogeneíza as decisões. Entretanto, essa
aplicação isonômica se restringia aos argumentos da inconstitucionalidade e da aplicação do
princípio da insignificância. Então, ter uma posição única sobre isso evitaria julgamentos
diferentes.
Os pedidos da defesa em relação a mudança da pena alternativa aplicada eram decididos
através da observação da situação do réu: se ele era reincidente ou primário. Assim, os membros
consideravam que dariam o mesmo tratamento para todos. Todavia, raras as vezes se observava
qual o tempo da medida ou utilizava dos autos para analisar a situação específica do réu, seu
depoimento, a quantidade ou qual a droga. Como apresentei, muitas vezes a quantidade e a
qualidade não eram sequer mencionadas.
Deixando de olhar para além da técnica processual, os processos aparentavam ter decisões
estáveis. Entretanto, em uma das turmas, onde não havia qualquer dissenso sobre a
inconstitucionalidade um dos julgadores sempre modificava a pena alternativa aplicada. De
certa forma, ele adaptava seu posicionamento à dificuldade que teria de ter seu voto como
vencedor, ou ao menos, mesmo considerando o art. 28 inconstitucional, buscava adequar a
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punição ao caso. Como durante as sessões as falas eram diretas e mencionavam somente aquilo
que o juiz considerava importante, o contraste com o que estava presente no voto foi importante,
principalmente nos casos em que o juiz, mesmo sem o pedido da defesa, modificava a pena
aplicada. Uma dessas situações me chamou à atenção107.
Relator: Fiz uma modificação na duração na prestação de serviços, 6 meses
me pareceu muito, mesmo sendo reincidente, a quantidade de cocaína foi
ínfima e não há outros motivos que justifiquem tanto. Por isso propus a
redução para 2 meses. (Anotações do meu caderno de campo)
“O parágrafo 4º do art. 28, da lei de drogas, mencionado pelo I. prolator da
sentença atacada permite a fixação da medida de prestação de serviços à
comunidade até 10 meses, ou seja, a imposição da medida restritiva de
direitos com alicerce tão somente na reincidência, e na natureza da droga, se
mostra desarrazoada e sem lastro nas circunstâncias previstas no art. 42 da
referida lei. A quantidade do entorpecente apreendido foi ínfima, e a cocaína,
como outras substâncias entorpecentes descritas pela ANVISA, para ser
descrita como droga, deve conter a capacidade de causar dependência física
ou psíquica. Não há qualquer prova sobre a conduta social do agente ou sobre
a sua personalidade a justificar o aumento da medida penal.108”

Nesse caso, o relator considerou que a quantidade da droga tão simplesmente não poderia
causar dependência, mas, não só porque era pouca, mas porque não havia informações que
provam sobre a conduta social do agente ou sua personalidade. Portanto, o relator conseguia
lidar com a posição dos demais sobre ser o art. 28 da Lei11.343/06 constitucional. Por outro
lado, modificava a pena observando a quantidade da droga, mas também “a conduta social” e a
“personalidade”.
Assim, como a busca por segurança jurídica e isonomia só se referia às questões técnicas
do processo, a pena variava em desarmonia com os casos. Ocorre que a segurança jurídica é
sempre um bom argumento, mas é também uma ficção legal, “que assim como a rainha no
xadrez, pode mover para qualquer lugar”109 (MERRYMAN, 1969).
Apesar de todas essas problematizações, uma coisa era certa: o princípio da colegialidade
não está escrito em nenhum lugar, ele é uma prática. Como prática é construída em um contexto
específico, com atores diversos e atravessada por diferentes moralidades.
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Eu citei essa mesma ocasião anteriormente, mas aqui descreverei mais alguns detalhes.
Essas considerações foram tiradas do voto do processo em que o relator mencionou, durante a sessão, a
necessidade de adequar a pena.
109
Tradução livre de: “Like a queen in Chess, it can move in any direction” (MERRYMAN, 1969, p. 50)
108
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4.7.3 A aplicação do Princípio da Colegialidade: dar, receber e retribuir

Entretanto, como já mencionei, a atualização do princípio da colegialidade não era
expressa nos casos relacionados ao art. 28 da Lei 11.343/06, só soube porque um dos membros
me informou, quando percebeu a presença de “um pesquisador da UFF, que estuda o art. 28”.
Em uma entrevista perguntei como isso chegou a ser pautado em uma das Turmas Recursais
Juiz: Quando eu assumi a vaga na turma a dois anos atrás, eu fiz uma
reunião com os colegas e perguntei a opinião deles sobre esse tema,
porque eu entendo que nós estamos integrando um órgão colegiado e
nessa condição a sua posição pessoal deve ceder em favor da
colegialidade e expliquei pra eles que meu pensamento sobre esse tema
era bem semelhante ao desse juiz [o juiz do JECrim que não aceita a
denúncia do MP], ele é muito preparada, as decisões são bem
fundamentadas, assim como as promoções do MP, que fazem
contraponto a posição, são verdadeiras aulas de direito constitucional,
bons processos. Questionei os colegas sobre como eles pensavam sobre
esse tema para que a turma tivesse um julgamento homogêneo, né? Já
adiantei pra eles que eu via esse tema exatamente como o Min. Barroso,
e como ele já expôs o entendimento dele no julgamento que tá
paralisado no supremo. Eu vejo que há um equívoco no tratamento
legal que o Brasil dá a esse tema [...]. Não tem uma justificativa
plausível para se manter uma conduta proibida quando ela não traz
prejuízo pra outras pessoas. E mais, se nós estamos em um estado que,
digamos, preza por esse moralismo, que todo mundo tem que estar
dentro do quadrado, vamos proibir tudo, bebida alcoólica, cigarro, não
pode nada. Se o argumento é a saúde pública, quantas pessoas morrem
de câncer por causa de cigarro? O alcoolismo é um problema sério,
gera violência, violência doméstica, no trânsito. Não é possível que o
estado diga que “essa droga eu gosto, essa eu aceito, essa outra não
gosto”, esse pensamento é estranho pra mim, há muito tempo tento
entender essa linha de pensamento e, por mais esforço que eu faça, eu
não consigo entender. Então, todas essas considerações foram
colocadas para os meus colegas e eles foram taxativos, éramos 6 juízes,
com exceção de uma juíza, que você já deve saber quem é, ela inclusive
afirmava nos votos dela que ela também entendia isso como uma
conduta atípica, a dr. (nome). Uma querida amiga. Com exceção dela
todos os demais eram contra a esse entendimento. Aí eu meu vi na
seguinte situação: os processos que eram distribuídos para a relatoria
da doutora (nome) do art. 28 ela votava pela absolvição do réu e
entendia que aquele fato era atípico, só que ela ficava vencida, porque
ela era acompanhada por dois pares e esses dois entendiam de forma
contrária à dela... Ela manifestava o voto vencido dela e prevalecia na
turma nos processos de relatoria dela o entendimento que isso
permanecia criminalizado até que o Supremo concluísse o julgamento
que tá paralisado. Comigo aconteceria diferente, porque a doutora
(nome) é minha primeira vogal, então no meu trio votante era eu, ela e
outra juíza. Se eu afirmasse pelo entendimento que é esse da
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atipicidade, somente nos processos de minha relatoria do art. 28 da
segunda turma o réu ficaria solto. Nos processos que fossem
distribuídos a mim os réus todos saíram absolvidos e nos processos
distribuídos para a relatoria de todos os outros o réu receberia uma
resposta penal pela conduta. Aí eu pensei naquilo e pensei que aquilo
não era possível, a independência funcional tem um limite, e esse limite
é a segurança jurídica, criaríamos uma situação de perplexidade
dentro da turma, seria possível que eu adotasse a postura de afirmar o
meu entendimento? Já aconteceu em outras composições da turma, o
juiz não teve essa preocupação, vamos dizer, consequencialista, que é
mais ou menos a linha que eu adotei.
Pelo fato de existir o problema com os recursos que apareciam em boa quantidade na
turma um dos membros resolveu chamar os demais para uma reunião. Seu objetivo era que eles
pudessem chegar a um acordo sobre o tema. Essa situação não foi resolvida porque a juíza do
JECrim não quis “mitigar sua independência funcional”. Assim, os casos em que ela é a
relatora continuam tendo uma decisão por maioria, onde ela é voto vencido. Porém, devido a
distribuição dos processos entre os membros poderia existir processos em que o réu fosse
absolvido, como o juiz me explicou era o caso dele e da juíza do JECrim que acompanhei antes.
Ele diferencia sua posição de antigos membros da turma e mostra que há uma
preocupação do que já havia me dito antes: era preciso isonomia, mesmo que isso afetasse sua
independência funcional. Por isso, ele atuaria de uma forma solidária com os demais, ele tiraria
de si um valor importante para os juízes em prol de uma turma bem vista e correta, onde os
processos são tratados de forma isonômica.
Porém, esses não eram os únicos motivos e justificativas. Na sua concepção, a atuação na
turma recursal exige isso, é diferente de quando você está na sua vara ou juizado. A atuação em
níveis mais altos da “pirâmide” que é o judiciário exige uma preocupação em como sua atuação
está sendo colocada perante a sociedade. Uma situação onde existisse decisões diferentes dentro
da turma não era vista com bons olhos por ele.
Juiz: Eu não vi isso com bons olhos, quando eu assumi eu vi que aquilo
não era bom pra turma, pra mim era indiferente, eu sou um juiz a
muitos anos e não tenho medo de afirmar meus entendimentos. Mas,
pra turma não seria bom, pro tribunal não seria bom. Então foi a
postura que eu adotei, eu sigo o entendimento da maioria, mas ressalvo
o meu entendimento no voto. [...]. Eu acho que isso é uma matéria que
deve ser enfrentada pelo supremo, é uma decisão que deve vir de cima
pra baixo, até pra vir de uma forma homogênea e não traga
insegurança jurídica. Mas, respeito juízes que não querem esperar o
supremo e afirmam sua independência funcional e dizem que é atípico,
tá dentro da prerrogativa dele, mas eu acho que num aspecto macro,
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principalmente se você integrar um órgão colegiado, isso vai gerar
essa situação de perplexidade que eu expliquei. Diferente de você tá
julgando isso onde você é um julgador singular, né? Você é o juiz,
então, se tem esse entendimento, afirma esse entendimento e os órgãos
revisores estão lá para aperfeiçoar o julgamento. No colegiado eu acho
mais complicado.
Na época da entrevista eu tinha acabado de ler o “Ensaio sobre a dádiva” de Marcel Mauss
(2017), talvez isso possa ter impactado em como construí a imagem dessa reunião enquanto ele
me explicava e, depois, quando reli as anotações que tinha feito. De toda forma, tentarei esboçar
algumas reflexões a partir da teoria ensaística de Mauss, para pensar aquele processo e refletir
sobre os símbolos dessa prática.
Aqui não há troca entre coletividades, mas não se trata de falar que a reunião onde se
debateu a questão e as sessões são como os rituais dos Kula, descritos por Malinowski e
interpretados por Mauss, ou igual ao Potlatch. Mas, procuro pensar que aquelas relações
exprimem uma relação de troca, onde obrigações recíprocas, de dar, receber e retribuir, conecta
os membros, participar desse circuito lhe garantiria maior ou menor reconhecimento dos pares
e do tribunal, na “família judiciária” (NUÑEZ, 2021).
Interessante notar como a reunião despretensiosa, em busca de uma atuação que garanta
a segurança jurídica e a isonomia para os jurisdicionados é, também, um acordo para que as
coisas ocorram bem na turma e que a imagem do tribunal seja boa para aqueles que o recorrem.
Mas, além disso, é interessada, visto que o problema surgia nos processos que estão sob sua
relatoria.
Nesse circuito de trocas, dar um pouco de sua independência funcional é dar um pouco
de seu eu juiz, é o seu cobre110, cercado de crenças e significados. O que circula entre eles é o
respeito e o reconhecimento de pertencerem aquele grupo e representarem o tribunal. Por meio
da circulação desse eu juiz os magistrados obtêm prestígio, por ele se constrói novas relações
na instituição e, como mostrei, boas relações são determinantes para subir na “pirâmide”.
Assim, participar desse circuito de trocas é obrigatório para a ascensão na carreira do
magistrado.
A juíza do JECrim, quando leu o voto, fez uma solicitação, ela sabia que estava quebrando
regras em como aquele ritual opera, nem todos realmente prestaram atenção, depois um juiz
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No ritual do potlatch os cobres brasonados são objeto de cresças e até mesmo de culto. Nas tribos que praticam
o potlatch há culto e mito do cobre ser vivo. Mas, eles também são objeto de crenças pessoais e especiais. (MAUSS,
2017, p. 269-671)
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veio até mim. Essa situação era um problema. Ao não participar completamente desse circuito
de trocas obrigatórias, ela gerava uma preocupação em como eu estava observando toda aquela
situação. Assim, essas trocas são atos de reconhecimento (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2004),
e ser reconhecido por seus pares como um bom membro é construir redes na instituição.
Toda a vida tribal é um constante “dar e receber”; toda cerimônia, ato legal e
costumeiro só são feitos com uma dádiva material e uma contra dádiva que os
acompanham; a riqueza dada e recebida é um dos principais instrumentos da
organização social, do poder do chefe, dos laços de parentesco pelo sangue e
dos laços de parentesco por casamento (MAUSS, 2017, p. 236).

A “família judiciária” troca dádivas a todo tempo, a reunião foi um momento de tentativa
em estabelecer algumas questões sobre o ritual. O reflexo desses estabelecimentos poderia ser
visto nas sessões. Mas, para observar como seria, era necessário ao menos saber da reunião. A
situação da leitura do voto só fez sentido mais de um ano depois.
Essas formas de se solucionar conflitos é opaca, realizada oficiosamente, isto é, retirada
do controle sobre os atos judiciais explícitos. O réu não está nesse círculo. A ele é dado
simplesmente o reflexo das trocas da “família” no seu processo criminal, sua marca na justiça.
Cardoso de Oliveira (2010) já havia tratado sobre a importância das três dimensões contextuais
dos conflitos. Nos casos que acompanhei o reconhecimento estava ausente, as pessoas não estão
presentes nas turmas recursais e os processos eram quase sempre “mais um daquele JECrim”
ou “mais um do 28”. O que está efetivamente em jogo em cada caso concreto não era discutido.
Elas também eram opacas porque o princípio da colegialidade não está escrito em nenhum
lugar, ele é uma prática. Como prática é construída em um contexto específico, com atores
diversos e atravessada por diferentes moralidades. Os membros da Turma Recursal não se
regulam por uma lei ou mesmo pela resolução que determina o funcionamento desses espaços.
O uso do princípio da colegialidade é um exemplo de como as instituições judiciárias se
regulam “por rotinas implícitas de comportamento, transmitidas tradicionalmente e não
explícitas ao observador casual” (KANT DE LIMA, 2013).

4.8

“Já passou da hora do Supremo colocar uma pedra sobre esse assunto”: a situação
dos condenados

Quando eu decidi passar a acompanhar os acórdãos no Diário de Justiça Eletrônico do
TJRJ alguns processos ainda não estavam disponíveis. Inclusive, alguns demoraram mais de
alguns meses para serem disponibilizados. Eu fui adicionando aos poucos e alguns poucos ainda
não haviam sido publicados. Quando comecei a organizar os dados da minha pesquisa, já no
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processo de escrita, eu percebi que tinha me esquecido de olhar alguns novamente. Com isso,
entrei no site de consulta e quando abri a página do processo havia mais uma decisão anexada,
de data recente de um Recurso Extraordinário. Ao ler a decisão vi que o processo havia sido
sobrestado:
O presente recurso extraordinário versa sobre matéria cuja
repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
ao apreciar o RE nº 635.659/SP (Tema nº 506: “Tipicidade do porte de
droga para consumo pessoal”). O mérito, entretanto, ainda se encontra
pendente de julgamento. [...] Assim, nos termos do art.1.030, III, do
Código de Processo Civil e do art. 328-A, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do
recurso interposto.
Uma das justificativas apresentadas pelos julgadores seja no voto escrito, presente no
acordo, seja verbalmente, era o fato de que, apesar da tipicidade do uso e porte de drogas para
consumo pessoal estar em julgamento no Supremo Tribunal Federal, ainda não havia uma
decisão final. Inclusive foram esses os termos apresentados para que houvesse um acordo em
como julgar os processos. Como me disse um juiz “a decisão tinha que vir de cima” para que
fosse aplicado de forma homogênea.
Juiz: Nessa questão do 28, muito embora eu pense realmente como o
ministro barroso, um pensamento bem consolidado mesmo, eu
encontrei essa saída de ressalvar o meu voto de dizer “olha, eu não
penso assim, mas estou adotando esse pensamento, esse entendimento,
em prol da colegialidade, até que o supremo conclua o julgamento, que
eu acho que a questão deve vir de cima pra baixo”
O fato de o recurso ter sofrido o sobrestamento significa que teve seu andamento
suspenso, até o fim do julgamento do processo em que foi reconhecida a repercussão geral.
Dessa forma, nos casos que acompanhei em que não houve absolvição, a defesa requereu o
sobrestamento através do Recurso Extraordinário. Esses recursos são julgados pelo Tribunal de
Justiça. Os réus, então, não estão cumprindo nenhuma pena alternativa. Tendo observado isso
resolvi conversar com um juiz para que soubesse como ele via a questão, se isso solucionaria
alguns problemas na Turma Recursal.
Eu: [...] não sei se o senhor já viu, já deve ter visto, mas todos os
processos que eu acompanhei foram sobrestados, estão aguardando
esse julgamento do STF. Então, todos estão nessa situação, entraram
com Recurso Extraordinário e os desembargadores tem concedido o
sobrestamento do processo. Como vê essa decisão do STF,
independente de qual seja, favorável ou não, aparentemente será, mas
nunca sabemos...
Juiz: Pois é, tem que esperar terminar...
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Eu: Você acredita que essa decisão homogênea, de cima pra baixo, vai
ser realmente percebida pela turma? Ou pode acontecer algo parecido
com a tese da atipicidade, do princípio da insignificância, ainda ter
uma posição minoritária...
Juiz: Esse julgamento no Supremo vai ser um divisor de águas, que
salvo engano, eles até afetaram esse julgamento com repercussão
geral, o que obriga a todas as instâncias inferiores a seguirem aquele
entendimento adotado pelo órgão superior. Não vai continuar
acontecendo. Por isso que eu acho que foi muito ruim a interrupção
desse julgamento, né? Eu inclusive achava que quando eu fosse assumir
a minha vaga na turma, nós não teríamos mais processo por 28 lá,
porque esse julgamento estava marcado pra maio e eu assumi minha
vaga em agosto, só que o ministro Toffoli resolveu tirar esse processo
de pauta e desde então ele não retornou. Então, o problema persiste,
cada tribunal afirma seu entendimento e, enfim, a gente tem essa
situação de certa perplexidade.
Entretanto, o julgamento em questão apenas alcança o consumo de maconha, o que
significa que os casos relacionados ao art. 28 podem continuar sendo objeto de acordos e
disputas nas Turmas Recursais. A amplitude da decisão poderá determinar a questão:
Juiz: Aí a gente vai ter a questão, quando esse julgamento for
concluído, se esse julgamento alcança todos os tipos de drogas ou
não... Porque o que está sendo discutido no Supremo é um tipo de
droga. Ele não vai aprovar a posse de cocaína pra uso próprio, uso de
crack, posse do todas as outras drogas. Muito embora, o voto do
ministro Gilmar tenha sido nesse sentido, que eu concordo também.
Uma vez estava conversando com um amigo e comentei: “Cara, eu
acho que a gente não vai viver tanto pra poder chegar o momento em
um vai falar pro outro assim... ou, você se lembra de quando as pessoas
eram presas porque traziam um cigarro de maconha no bolso? E o
outro vai falar... realmente incrível né? Como isso podia acontecer no
passado?”. Eu acho que a gente vai evoluir pra isso, sabe? Agora,
quanto tempo vai levar essa caminhada...
De todo modo, a questão é tratada de forma pragmática pelos julgadores. A decisão do
STF pode modificar a situação, mas, até lá, dinâmicas particularizadas e não públicas podem
continuar determinando o caminho dos usuários. Talvez, mesmo que não tenha a amplitude
para todas as drogas, a decisão pode contribuir para que o debate seja feito de outra forma. Mas,
para isso, a decisão é necessária, assim como voltar a esses espaços e observar como está sendo
atualizada.
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5

CONCLUSÃO
[...] direta ou indiretamente, uma decisão de justiça que diz respeito, no fim
das contas, à liberdade ou à detenção de um homem. No limite (e veremos
alguns desses casos), à vida e à morte. Portanto, são discursos que têm, no
limite, um poder de vida ou de morte. Segunda propriedade: de onde lhes vem
esse poder? Da instituição judiciária, talvez, mas eles o detêm também do fato
de que funcionam na instituição judiciária como discursos de verdade,
discursos de verdade porque discursos com estatuto científico, ou como
discursos formulados, e formulados exclusivamente por pessoas qualificadas,
no interior de uma instituição científica. Discursos que podem matar,
discursos de verdade e discursos – vocês são prova e testemunhas disso – que
fazem rir. [...]. Esses discursos cotidianos de verdade que matam e que fazem
rir estão presentes no próprio âmago da nossa instituição judiciária.
(FOUCAULT, 2010)

O objetivo desse trabalho foi mostrar como o sistema de justiça criminal lida com os casos
relativos ao uso e o porte de drogas consideradas ilícitas para consumo próprio. Para tanto,
realizei minha pesquisa em um Juizado Especial Criminal do Estado do Rio de Janeiro e nas
Turmas Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, tomei
como objeto de pesquisa as dinâmicas do JECrim e as sessões de audiência das Turmas
Recursais Criminais.
Entretanto, como apresentei ao longo do trabalho, a ida para as Turmas Recursais foi
reflexo direto da interlocução que estabeleci com a autoridade judicial do JECrim pesquisado.
Inicialmente, tinha a pretensão de saber como são os debates feitos em uma audiência, quais os
encaminhamentos dados e as impressões que os operadores do direito construíam sobre o art.
28 da Lei 11.343/06 e os “usuários de drogas”. Porém, o trabalho de campo tomou outros
caminhos e me apresentaram práticas que não são apresentadas publicamente. Pretendo, assim,
retomar os pontos principais desse percurso.
É relevante mencionar a contextualização que procurei fazer no primeiro capítulo deste
trabalho. Como uma pessoa formada no campo jurídico a pesquisa realizada significou também
um aprendizado sobre métodos e técnicas de pesquisa enquanto o trabalho era realizado. Dessa
forma, fui aprendendo a como “treinar minha observação”, assim como descrever com mais
detalhes o que observava. Situações, espaços e detalhes que não percebia antes, passaram a ser
anotações constantes no meu caderno de campo.
Inegavelmente, o contexto de pandemia impactou de forma substancial a realização da
pesquisa. Entretanto, esses “detalhes” e “curiosidades”, foram essenciais para poder construir
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o roteiro da pesquisa que apresentei no trabalho. Através deles pude construir diálogo com
situações que poderiam não ter me chamado a atenção.
Quando me direcionei ao JECrim esperava acompanhar as audiências relativas ao uso de
drogas. Desde o início me apresentaram a possibilidade de elas não ocorrerem. Tendo realizado
o contato com os operadores do direito deste espaço pude chegar a uma principal conclusão: a
não realização de audiências.
O principal fator que levava a essa postura é a construção do entendimento da juíza de
que o disposto no art. 28 da Lei de Drogas não se trata de um crime. Através do seu livre
convencimento e sua independência funcional, valores importantes para a atuação judicial no
Brasil, ela constrói a sua tese através da interpretação livre de regras e leis. Não menos
importantes eram as compreensões sobre a relevância do delito e a efetividade das medidas
disponíveis. Por fim, essa postura só era possível a partir de um acordo com o Ministério
Público e o conhecimento dessa postura por parte da Delegacia de Polícia.
No que se refere ao acordo com o Ministério Público, a situação descrita para mim por
um dos advogados que impetrou um Habeas Corpus para o cultivo de cannabis no JECrim,
mostra que ele é marcado não somente pela posição da juíza sobre o uso de drogas, mas também
pela conjunção de moralidades com o Ministério Público e a preocupação dos reflexos da sua
decisão para os demais membros da “família judiciária” (NUÑEZ, 2021).
Por outro lado, busquei problematizar como a postura dos operadores desse JECrim
impacta em um movimento “da esfera judicial oficial à esfera policial oficiosa” (POLICARPO,
2016). Nesse contexto, a administração do uso de drogas, entre o legal e o ilegal, pode ser
transformado em uma negociação de “mercadorias políticas” (MISSE, 1997, 1999). O que está
em jogo é a aplicação de duas normas distintas, mas em que falta objetividade, o art. 28 (uso) e
art 33 (tráfico) da Lei 11.343/06.
De todo modo, foi a partir desse contato inicial que me direcionei para as Turmas
Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O fato de a juíza ser “voto
vencido” poderia mostrar a existência de um debate nas sessões de audiência das turmas.
Entretanto, desde o primeiro contato, os membros apresentaram uma total concordância sobre
como deveriam lidar com esses processos. Os votos não eram lidos porque já se sabe o que será
dito pelo membro e os processos algumas vezes são julgados “em blocos” para trazer mais
“praticidade” para as sessões e economizar seu tempo.
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Mas, a situação em que a relatora pediu para ler seu voto “pela presença de um
pesquisador da UFF” tornou possível que eu entendesse melhor como aquele consenso era
construído, tratava da aplicação do Princípio da Colegialidade. Neste ponto, procurei descrever
o que os juízes compreendem e como aplicam, visto que ele não era mencionado explicitamente
durante as sessões. Por “não estar escrita, mas ser uma prática” sua aplicação é obscura.
Foi possível perceber que sua aplicação estava ligada inicialmente a uma preocupação
com a segurança jurídica e a isonomia dos casos, mas também com a imagem que as turmas
passam para a sociedade e como isso poderia ser ruim para o tribunal. Sugeri, então, que a
aplicação desse princípio estaria relacionada ao circuito de trocas (MAUSS, 2017),
aparentemente desinteressadas, mas obrigatórias, entre os membros da turma recursal.
Participar dele significa a dar, receber e retribuir reconhecimento, abre-se mão de um pouco do
seu eu juiz pelo prestígio e boas relações dentro do Tribunal de Justiça.
Esse prestígio e a boa relação possuem papel importante para os juízes: ao dar, receber e
retribuir seu eu juiz, marcado pela independência funcional e livre convencimento, eles
produzem relações sociais de reciprocidade e dependência mútua. Esses valores são relevantes
para a disputa de lugares mais altos na “pirâmide” do Judiciário, estar alinhado contribui para
uma “intimidade um pouco mais substancial no tribunal”. As regras sobre ascensão na carreira
não explicitam critérios objetivos e se baseia no merecimento dos magistrados, o que contribui
para que essa disputa impacte na forma em que se administra os conflitos, incluindo, assim, as
“moralidades situacionais” (EILBAUM, 2012) que guiam os operadores.
Por outro lado, apesar de uma aparente concordância sobre como julgar os casos relativos
ao uso de drogas nas turmas, apresentei que as razões se diferem. Alguns casos partem de uma
postura extremamente técnica, já em outros por posições aparentemente pessoais sobre o
“problema das drogas”. Mas, o mais relevante é que mesmo julgando da mesma forma, as penas
são distribuídas desigualmente entre os jurisdicionados, dependendo de como o relator ver
aquele caso específico. O processo “subir” não significa que eles estão sendo tratados de forma
homogênea, é necessário compreender o contexto de cada caso, pois o próprio uso é
polissêmico.
Portanto, foi possível verificar que as Turmas Recursais Criminais não se debruçam nos
casos para resolver o conflito apresentado. A justificativa de segurança jurídica e isonomia
acaba tendo um efeito mais prático e de uma celeridade, a preocupação era a de encerrar o
processo. Assim, as possibilidades em que há a prescrição não são deixadas de lado. Afinal, “é
mais um do 28”. As decisões, apesar de serem quase em sua totalidade unânimes, onde se julga
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a procedência ou improcedência, não são efetivamente consensuais, antes de colegiadas, são
decisões individuais com a chancela dos demais membros, isto é, não são decisões coletivas
produzidas através do consenso (DE SETA, 2015).
Apesar de ser por motivos e compreensões diferentes sobre a lei, tanto nas Turmas
Recursais, quanto no JECrim, a natureza do conflito, isto é, o uso de drogas, não é tratada e é
devolvida para a sociedade. Mais do que isso, leva a um direcionamento da resolução desses
conflitos em outros espaços, mais especificamente, para práticas ainda mais arbitrárias nas ruas.
A prática exercida pela polícia, como na situação que presenciei, é, em parte, reflexo de
um processo que não é resolvido no judiciário. O exercício discricionário do poder de polícia
põe em prática os valores reais do sistema judicial brasileiro: “atua como um elo intermediário
entre o sistema de judicial entre o sistema judiciário elitista e hierarquizado e o sistema político
igualitário” (KANT DE LIMA, 2019). Ao lidar com os casos dos usuários de drogas da forma
que procurei descrever ao longo do trabalho, aparentemente técnica, mas feita pela praticidade,
em “somente mais um processo”, o sistema de justiça se exime de culpa e os usuários cada vez
mais se “transformam” em traficantes e estão suscetíveis à aplicação distorcida da lei, mas essa
também é distorcida pelas “malhas judiciárias” (KANT DE LIMA, 2019).
O sistema de justiça criminal toma pra ele o dever de resolver as questões ligadas as
drogas, mas as práticas do judiciário não as resolvem: fica nas mãos da polícia, voltam para o
juízo de origem ou boicotam programas, a maioria das penas são de advertência ou de prestação
de serviços à comunidade. Entender as drogas como uma questão de saúde pública não é, ou
pelo menos não deveria ser, compreender que os usuários atingem, em suas práticas, toda a
coletividade, isto é, em termos jurídicos, “o bem jurídico tutelado é a saúde pública”. Há de se
reconhecer também que o uso de drogas consideradas ilícitas é uma realidade e nem sempre são
resolvidos ou controlados, seja oficialmente ou pelo próprio usuário, através de tratamento de
saúde. Mas, essas questões ainda não são uma preocupação majoritária na atuação dos
operadores do direito.
Ainda, devo dizer que praticamente todas as anotações do meu caderno de campo estão
ao longo desse texto. Em um momento eu pensava que isso era um problema das minhas
observações e da dificuldade que eu estava tendo de conseguir falar com as pessoas. Inclusive,
conseguir falar era motivo de comemoração, pois significava ter superado, pelo menos um
pouco “a muralha de formalismo a que eles recorriam para evitar que fossem observados seus
comportamentos e representações reais” (KANT DE LIMA, 2019). Mesmo que em algumas
entrevistas eu tenha percebido uma abertura e a apresentação de suas opiniões pessoais, elas
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não tinham representação nas práticas observadas, em prol de um judiciário que pretende se
mostrar homogêneo. Mas, ao concluir a pesquisa e retornar a todas as anotações percebi que o
caderno era reflexo do próprio campo de pesquisa: opaco e marcado por práticas não expressas
até mesmo para quem o observa.
Entretanto, o caráter opaco e não explícito do campo de pesquisa, dos julgamentos, das
práticas e dos documentos que o compõe, leva a refletir sobre o caminho que trilhei para
compreender como os usuários de drogas consideradas ilícitas são administrados no Sistema de
Justiça Criminal. As minhas expectativas iniciais enquanto pesquisador levavam a pensar nas
“sensibilidades jurídicas” (GEERTZ, 2014; KANT DE LIMA, 2010) nas próprias decisões dos
operadores. Porém, descrever sobre como as decisões são produzidas passa por entender as
“malhas” (KANT DE LIMA, 2019) internas do judiciário. Assim, ao pensar as “sensibilidades”
que permeiam as relações e constroem as malhas, é possível detectar e indicar quais as
“sensibilidades jurídicas” acionadas pelos julgadores, elas são punitivas, hierarquizadas e
burocratizadas.
O caráter punitivo é expresso até mesmo nas práticas observadas no JECrim, onde a juíza
compreendia que a previsão do art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se tratava de um crime, além de
inconstitucional. Ao se eximir dos casos relacionados ao uso e porte de drogas e identificar as
penas alternativas aplicáveis como uma “justiça restaurativa”, o que está expresso é a própria
sensibilidade da função do direito: ele serve para punir. Possibilidades preventivas, terapêuticas
e restaurativas não possuem uma eficácia em uma sensibilidade jurídica punitiva. Assim, apesar
de uma posição “garantista em relação ao Direito Penal”, isso não tem como efeito acionar as
ferramentas jurídicas no sentido de garantir direitos e, assim, impedir as arbitrariedades da
polícia. A punição possui, portanto, posição central e caráter obrigatório, se não ocorre dentro
do próprio sistema de justiça criminal, irá ocorrer nas práticas policiais oficiosas.
Nesse contexto, sendo a punição obrigatória, ela incide de forma hierarquizada e desigual
nos diferentes casos. Apesar de colocar os indivíduos acusados perante uma pretensa atuação
isonômica do judiciário as decisões são diversas, já que o que é colocado em questão é a
constitucionalidade ou não do art. 28 da Lei de Drogas de 2006. Isso significa dizer que não há
a explicitação do conflito, possibilitando que os acusados sejam divididos e hierarquizados de
acordo com a suas características pessoais. Ainda, varia a partir de como o relator do processo
nas Turmas Recursais Criminais coloca em questão a quantidade e a qualidade da droga
apreendida, suas percepções sobre a lei, sobre os autos e as suas moralidades, como quando o
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relator justifica a redução do tempo de prestação de serviços à comunidade pela quantidade ser
“ínfima e não ter observado na personalidade do agente motivos que justifiquem tanto”.
Por fim, a administração dos usuários de drogas pelo Sistema de Justiça Criminal é
realizada através de “éticas corporativas” (KANT DE LIMA, 2013) burocratizadas. Nesse
sentido, a burocracia se direciona para o controle e punição das próprias práticas dos agentes
do judiciário. Entretanto, esse “modelo de controle social administrativo-burocrático herdado
de nossa herança colonial e que até hoje vige na área do direito processual penal” (KANT DE
LIMA, 2013) é marcado por obrigações abstratas, que permitem uma atualização específica em
diferentes contextos. Nas Turmas Recursais Criminais, em meio as práticas e procedimentos
alinhados às posições do Tribunal de Justiça e em defesa deste, há um “abrasileiramento da
burocracia” (SCHWARTZ, 1979), onde as relações da “família judicial” (NUÑEZ, 2021) e os
“circuito de trocas” (MAUSS, 2017) conjugam práticas oficiais da magistratura aos interesses
pessoais de ascensão na “pirâmide do judiciário”. Desse modo, se tem como resultado a
atualização do Princípio da Colegialidade, acordado e aplicado de forma implícita pelos
julgadores nos casos relacionados ao uso e porte de drogas, permitindo, assim, a manutenção
da punição como serviço final do direito.
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