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RESUMO: O artigo tem como objetivo analisar as representações sociais em 

Audiências de Instrução e Julgamento, com foco nos depoimentos policiais, em 

que há a acusação por tráfico de drogas em duas varas criminais da cidade do 



Rio de Janeiro entre 2013 e 2015. Preliminarmente constata-se que a maioria 

das prisões é efetuada em flagrante, por policiais cujo depoimento deveria gozar 

de “fé pública” mediante a apresentação de provas. No entanto, o que atribui 

caráter probatório ao depoimento policial é a presunção de veracidade de suas 

palavras. Assim, a instância judiciária onde esta presunção deveria ser 

questionada, na prática, apenas a ratifica. Em muitos casos a droga não estava 

na posse do acusado, ou seja, o vínculo foi estabelecido pelos policiais. Esta 

posse, não é determinada por investigação prévia, mas com base nos 

depoimentos dos policiais que “montam” o flagrante. Seus testemunhos 

embasam a maioria dos casos de “prisão provisória”, que precedem o 

julgamento, fazendo com que na prática, haja o cumprimento da pena antes 

mesmo da condenação. 

PALAVRAS CHAVES: Representações; Traficantes; Drogas; Julgamentos. 

 

INTRODUÇÃO: 

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014) informam que 

em 2012, no Estado do RJ, o tráfico de drogas correspondeu à aproximadamente 

47% de todos os atos infracionais registrados. Mais do que um dado numérico, 

o tráfico, e seus agentes, os traficantes, suscitam representações sociais que 

remetem a distintas tipificações, intensamente exploradas em diversas 

pesquisas, como as de Zaluar (2000); Barbosa (1998); Grillo (2008); Teixeira 

(2011), entre outros.  

Posto isso, tem-se como objetivo compreender como a representação 

social do traficante de drogas é reproduzida nos testemunhos dos policiais 

militares que efetuam as prisões, e como tais representações repercutem sobre 

a acusação de tais sujeitos nos julgamentos. 

 Apesar da expressiva produção de conhecimento a cerca do traficante, e 

sobre o que o diferencia dos usuários de drogas, a forma como a técnica judicial 

é operacionalizada perpetua práticas cuja herança tem referência na tradição 

inquisitorial e nos períodos ditatoriais da história do Brasil. Neste sentido, de 

busca pela compreensão das práticas policiais, destaca-se o trabalho de Kant 

de Lima (1994; 2004; 2009). Outros trabalhos vêm conseguindo com êxito 



examinar como a representação social do traficante de drogas repercute sobre 

a operacionalização da técnica judicial, neste sentido destacando as pesquisas 

de Souza, (2015) e Reinoldi, (2011). 

No entanto, a análise qualitativa das performances dos policiais que 

efetuam as prisões de tais traficantes nas Audiências de Instrução e Julgamento 

na cidade do Rio de Janeiro, é um campo pouco explorado, uma lacuna no 

horizonte de investigação científica, sobretudo quando se considera o elevado 

grau de especificidade que permeia a construção dos objetos de análise das 

Ciências Sociais, e que a capital do RJ é uma cidade frequentemente apontada 

em pesquisas como uma das mais violentas do país. 

Tal percepção decorre de um processo que é definido por Misse (1999) 

como de acumulação social da violência, onde o tráfico de drogas se destaca, 

mas não é a causa preponderante da violência urbana. O que, 

consequentemente, atribui ao testemunho dos policiais lugar privilegiado, visto 

que eles são os principais responsáveis pelo processo de produção de provas e 

de incriminação em prisões por tráfico. 

 Por tanto, a investigação se limitará à análise de um pequeno número de 

casos de depoimentos de policiais que testemunharam sobre a apreensão de 

traficantes de drogas. O reduzido universo de eventos observados é a razão pela 

qual não são possíveis conclusões mais gerais à cerca da atuação de tais 

sujeitos, bem como a análise será limitada ao discurso produzido de forma verbal 

e extraverbal nas audiências, tendo por objetivo compreender como o 

depoimento policial contribui para a construção da verdade judicial.  

Para tanto, a arguição se iniciará pela contextualização, definição 

metodológica e problematização do lugar atribuído ao depoimento policial e suas 

representações em relação às regras que regem os julgamentos em que há a 

acusação pelo crime de tráfico de drogas. 

DESENVOLVIMENTO 

 O Município do Rio de Janeiro dispõe de onze fóruns regionais cuja 

jurisdição, isto é, as Competências Territoriais para julgar os crimes cometidos 



em tais espaços, se dividem por toda sua extensão territorial. Para esta 

pesquisa, foi delimitado como espaço de estudo o Fórum Central da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Código de Organização e Divisão 

Judiciárias de 2011, deve haver na Comarca da Capital do Estado, trinta Juízos 

de Direito de Varas Criminais, destes juízos, vinte e cinco são competentes para 

julgar os crimes de tráfico. Deste universo, foi escolhida para acompanhamento 

da pesquisa uma Vara competente para julgar crimes cometidos na capital entre 

2013 e 2015. Logo, a pesquisa assume como recurso metodológico a 

observação de julgamentos de traficantes de drogas, com foco nos depoimentos 

policiais. Os crimes julgados em tais Varas ocorrem em um espaço urbano 

heterogêneo composto por áreas nobres e regiões pobres e de favelas. 

O Fórum escolhido funciona em um imponente complexo de prédios no 

Centro da cidade do Rio de Janeiro. Em seu interior observa-se um amplo 

sistema de corredores, acessos, elevadores e rampas, onde se verifica um 

grande número de pessoas. As Varas Criminais onde foram realizadas as 

sessões que foram acompanhas são compostas por uma Sala de Audiências e 

por um Cartório responsável por guardar os processos.  

No entorno da entrada das salas tem quadros de aviso onde são 

disponibilizadas as pautas contendo a ordem e a hora das audiências, número 

do processo e os nomes dos envolvidos. É comum as audiências de julgamentos 

por tráfico serem as primeiras da pauta, e a previsão para cada sessão ser de 

quinze minutos, no entanto, o que se observa na dinâmica dos julgamentos é 

que tais audiências, na prática, são as últimas a ocorrer, e frequentemente o seu 

tempo de duração extrapola o tempo inicialmente programado. O fórum funciona 

de 11:00 às 18:00 horas, no entanto, o que se verifica, é que em diversas 

ocasiões os Magistrados estendem suas jornadas de trabalho para além do 

horário delimitado pelo tribunal. Por sua vez, o tempo das audiências é 

conduzido a partir do ritmo dado pelo Juiz que preside a sessão. 

O sistema processual penal brasileiro contemporâneo é definido como 

“misto”, isso porque, na primeira fase, policial, ele agrega elementos do sistema 

penal inquisitório. Ao descrever este sistema, Ferreira (2004) indica que nele a 

acusação é precedida de pesquisa, o interrogatório substitui a defesa, o debate 

é oral e público, há o segredo na confrontação das testemunhas e a instrução é 



escrita e secreta. Este sistema é subordinado ao método analítico, não afirmando 

o fato, mas supondo sua possibilidade e probabilidade, assim presume 

antecipadamente o culpado, buscando e coligindo os indícios e as provas. Desse 

modo se propõe a oferecer ao magistrado indícios suficientes para que a 

presunção seja transformada em verdade, se preocupando principalmente com 

o interesse público lesado pelo direito. 

Na segunda fase, judicial, diferentemente, preponderam características 

do sistema processual penal acusatório, tais como a admissão da acusação 

formulada no ingresso da instrução, que é contraditória, isto é, há o direito de 

resposta contra a acusação, mediante os meios de defesa permitidos. A defesa 

é livre havendo o debate público entre acusador e acusado. Este sistema é 

subordinado ao método sintético, ou seja, primeiro afirma o fato, e até que seja 

provada a culpa, presume-se a inocência do acusado. Propõe-se a trazer a 

convicção quanto ao crime praticado pelo acusado, se preocupando 

principalmente com o interesse pessoal daquele que é lesado pelo delito. 

Embora se declare o sistema existente com sendo “misto”, em pesquisas 

como as realizadas por Figueira (2008) e Mendes (2012) mostram que mesmo 

assumindo princípios acusatórios como a “presunção de inocência” na fase 

judicial, na prática os operadores do campo jurídico fazem uso do princípio do 

direito inquisitório da “presunção de culpa”, o que contribui para que prevaleça o 

caráter inquisitório no sistema. 

 Kant de Lima interpreta como tais práticas incidem sobre a cultura jurídica 

brasileira, em que amplos poderes conferidos ao Magistrado, associados a uma 

“lógica do contraditório” que veda o consenso entre as partes, acabam 

fortalecendo a “autoridade interpretativa do juiz”. Esta lógica é explicitada “pela 

promoção de um dissenso infinito, o qual só se interrompe através de uma 

autoridade externa às partes, que lhe dá fim e declara uma tese vencedora e a 

outra, vencida” (2009: p. 29).  

 Durante as audiências de tráfico, é comum a formação de pequenas 

aglomerações de familiares e amigos dos Réus nas entradas das salas de 

audiência que ficam nos corredores do Fórum. Em tal ambiente, muitas vezes 



os familiares do acusado aguardam junto com os policiais que efetuaram as 

prisões e que testemunharão sobre o caso. Muitas vezes, a expressão corporal 

dos sujeitos que compõem tais grupos é de grande tenção emocional. Ocorre 

que muitos Juízes não autorizam a entrada de amigos e familiares do Réu nas 

salas para que possam assistir às audiências. Por tanto, muitas vezes, estes 

familiares só ficam sabendo do resultado dos julgamentos quando o Advogado 

ou Defensor Público o comunica a tais expectadores. É quando os corredores 

do Fórum se tornam um cenário em que toda a tensão acumulada é extravasada 

na forma de choros, abraços, e, muitas vezes, manifestações religiosas, seja por 

comemoração seja por consternação. 

Apesar do grande fluxo de pessoas, o Fórum Central da Capital tem um 

amplo esquema de segurança e controle de acesso ao seu interior. O trabalho 

realizado nas varas criminais requer esta consideração, na medida em que a 

temática da segurança é recorrente nas conversas que ocorrem no interstício de 

uma audiência e outra. O que leva a constantes ponderações por parte de 

magistrados e promotores sobre fatos violentos ocorridos e sua percepção a 

cerca da violência urbana. 

 A sala de audiência é composta por duas mesas que juntas formam uma 

letra “T”. Na cabeceira senta o Réu, do lado oposto, ao centro da mesa, se coloca 

o Magistrado, à sua direita se senta o representante do MP, à esquerda o 

Secretário do Juízo. Os defensores se sentam na diagonal direita do Juiz, na 

diagonal esquerda sentam-se os depoentes. Rentes às paredes, existem 

cadeiras que são ocupadas muitas vezes por estudantes de direito que assistiam 

às audiências em busca de cumprir horas de observação de julgamentos que é 

exigido nesta graduação. No princípio, meu acesso às audiências foi franqueado 

à sala pela Secretária da Vara, acreditando que eu estivesse como estagiário. 

Posteriormente, esclareci minhas intenções sendo acolhido pela mesma.  

Uma porta em um dos cantos da sala dá acesso às outras salas internas 

do Fórum, por onde se tem acesso ao gabinete dos Magistrados, em outra 

pequena ante-sala são desempenhadas atividades administrativas e técnicas 

referentes aos processos. Por um amplo sistema de acessos e corredores 

internos os acusados presos são levados por policiais e aguardam em uma 

pequena carceragem dentro do prédio com outros detentos até serem 

conduzidos à sala de audiências. 



Estes são os elementos que na interpretação de Goffman (2011) 

oferecem o “pano de fundo” que constitui o cenário onde as ações humanas se 

desenrolam. A partir de onde se pretende identificar as representações 

presentes nas linhas de ação dos atores em face aos demais observadores. 

Trata-se da performance dos atores, em uma reunião de sujeitos, em que o 

autocontrole favorece a manutenção de um consenso atuante; onde o ator 

apresenta coerência expressiva e é cuidadoso a fim de evitar desacordos que 

poderiam revelar os seus reais propósitos. Para tanto, faz uso de seu tipo social, 

e de um equipamento expressivo de fachada que são expressões corporais 

intencionais ou inconscientes empregadas na representação. A partir desta 

perspectiva teórica e metodológica, se desperta para a dimensão da 

expressividade intencional, ou não intencional empregada nas interações. 

Nos julgamentos por tráfico de drogas a Instrução é o conjunto de práticas 

cuja forma é estabelecida pela lei processual, a fim de esclarecer as partes 

controvertidas das narrativas que concorrem para a formação da verdade 

jurídica. Tais práticas são realizadas durante a audiência, quando são 

produzidas provas que fundamentam os fatos escritos no processo, isto é, elas 

são apresentadas e validadas mediante a interpretação do juiz (KANT DE LIMA, 

2009), é quando são ouvidas partes e testemunhas, na seguinte ordem: O 

ofendido; em seguida depõem as testemunhas de acusação e 

subsequentemente as testemunhas de defesa; conforme consta no art. 4001 do 

CPP, o Réu é o último a dar seu depoimento. Como nos casos de tráfico não 

propriamente um particular ofendido, quem fala representando esta condição é 

o representante do Ministério Público. 

O perfil quantitativo daqueles que são presos por tráfico foi retratado em 

pesquisa que analisou dados oficiais de sentenças em varas da Justiça Federal 

e Estadual, entre 2006 e 2008 no Estado Rio de Janeiro. A partir de onde foi 

                                                        
1 Art. 400.  Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das 
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 
222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. § 1° As provas 
serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, 
impertinentes ou protelatórias. § 2° Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 
requerimento das partes. 



traçado o perfil médio desta população como sendo composta na maioria por 

homens, réus primários, presos em flagrante, que estavam sozinhos quando 

foram presos. Uma minoria portava armas no momento da prisão, as drogas 

mais apreendidas eram cocaína e maconha em quantidades inferiores a 100 

gramas, e tais sujeitos foram condenados a oito anos ou mais de reclusão em 

regime fechado (Boiteux, at all, 2009). 

Destaca-se o fato de que a maioria é composta por réus primários, que 

não portavam armas e que na maioria dos casos a prisão foi efetuada em 

flagrante. O que indica que a maioria dos que foram selecionados e acusados 

por incursão no artigo 332 da lei 11.343, que tipifica o crime de tráfico de drogas 

no Brasil, não apresentavam elementos antecedentes indicativos de 

comportamento violento, bem como a maioria destas prisões e a produção das 

provas e indícios que as subsidiam, foi realizada mediante policiamento 

ostensivo que cabe à Polícia Militar, que não realiza investigação prévia.  

Por tanto, a PM é a principal instituição encarregada de efetua a detenção 

dos que são acusados por tráfico, é quem recolhe os objetos que possam figurar 

como provas, tais como drogas e armas, e produz a narrativa que fundamenta a 

acusação. Tais elementos são apresentados à Polícia Civil que é quem converte 

a versão oral da narrativa dos policiais militares em uma versão escrita, onde o 

discurso narra como, onde e quando ocorreu o evento a que atribui a natureza 

de crime, porque se presume estar previsto nas leis penais brasileiras. 

Na PC também são tomadas outras providências que nas acusações por 

tráfico são as seguintes: a) a comunicação ao Juiz, à Defensoria e ao Ministério 

Público sobre o crime; b) é feita a requisição do Exame de Corpo de Delito, em 

que o corpo do acusado se confunde com o delito, na medida em que se pede 

ao médico legista que identifique no corpo do acusado “nexo causal e temporal” 

em relação aos eventos criminosos que lhe são atribuídos; c) são produzidos 

elementos de identificação, é feito o levantamento dos antecedentes criminais e 

o encaminhamento do acusado ao sistema prisional; d) são encaminhadas 

                                                        
2 Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 



drogas, armas e pertences do acusado para depósito; e) e é requisitado o exame 

pericial ao Departamento de Polícia Técnico-Científica, que nos casos de tráfico 

é quem produz o documento Laudo de Exame Prévio de Material Entorpecente 

que é o que afirma que o material apreendido é droga ilícita. 

 Os procedimentos adotados na PC produzem a maior parte do conjunto 

de informações escritas que são encaminhadas ao Ministério Público e 

subsidiam a interpretação que este órgão tem de cada caso. Este conjunto de 

textos, também integra a maior parte dos documentos que compõem os autos 

do processo penal, e são consultados pelo juiz e pelas partes para fundamentar 

seus posicionamentos. 

Embora o Código de Processo Penal preveja as perguntas que devem ser 

feitas a quem é acusado por prática criminosa, o mesmo não ocorre em relação 

a quem depõe como testemunha em um julgamento. Nos julgamentos por tráfico, 

após a narração dos fatos, as testemunhas são as primeiras a depor, e como na 

maioria dos casos os policiais que efetuam a prisão são as principais 

testemunhas, pede-se a eles que se apresentem e relatem suas versões sobre 

os fatos, e se eles identificam os Réus como as pessoas acusadas. 

O peso do depoimento policial nos julgamentos por tráfico se apóia na “fé 

pública” que resguarnece suas declarações, pois presume serem verdadeiras as 

declarações relativas a ações realizadas dentro de seu poder discricionário, ou 

seja, aquilo que consideram necessário fazer a partir de um critério arbitrário e 

subjetivo do que julgam ser oportuno e conveniente, dentro das funções que lhes 

são atribuídas. 
como no processo em que impera a lógica do contraditório não 
há fatos, só há versões e indícios, ocorre que uma versão 
cartorial produzida pelo inquérito policial tem fé pública, e a 
outra, a do réu que se defende, não tem. E no processo penal 
brasileiro, as alegações do réu que não estão conformes aos 
autos do inquérito têm que ser provadas, o que caracteriza seu 
ethos inquisitorial. Assim, se supõe sempre que o réu mente 
para defender-se, o que macula de falsas todas as alegações 
que não coincidem com a apuração sigilosa e prévia, que tem fé 
pública. Onde esta inquirição preliminar e secreta, feita pelo 
Executivo, não existe, o sentido da confissão é outro e 
assemelha-se muito mais a um testemunho ou a uma submissão 
à verdade imposta pelo Estado. (Kant de Lima, 2009: p. 37-38) 

Uma das críticas à lei de drogas 11.343/2006 é que a mesma não delimita 

regras específicas que definam como deve ser a abordagem policial em 



situações de prisão em flagrante, havendo como único requisito, que seja feita a 

comunicação imediata ao Juiz competente3.  

Embora se espere que a condenação seja suficientemente fundamentada 

em provas e indícios, na prática, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, endossa o lugar privilegiado que é atribuído ao depoimento policial. É o 

que se verifica com a Súmula nº 70 do TJ RJ, segundo a qual “O fato de restringir-

se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não 

desautoriza a condenação”.  

Assim, posto que o procedimento policial é inquisitório, isto é, não tem 

espaço para que seja questionado, visto que não há o direito ao contraditório, a 

instância judiciária onde esta presunção de veracidade deveria ser questionada, 

na prática, apenas a ratifica. 

Conforme observa Kant de Lima (2009) é característica diferencial do 

processo penal brasileiro a tolerância da mentira, quando praticada em juízo pelo 

Réu em sua defesa. No entanto, a mentira, quando praticada em juízo pela 

testemunha é punível pelo crime de falso testemunho, que tem previsão no 

Código Penal4. Porém, como a maioria dos testemunhos de tráfico são 

realizados por policiais cujo depoimento goza de “fé pública”, a versão policial, 

independente de ser ou não verossímil, é presumida verdadeira em oposição e 

sobreposição em relação à versão do acusado. Em semelhante sentido, Lucía 

                                                        
3 Art. 50.  Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, 
comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista 
ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas. § 1° Para efeito da lavratura do auto 
de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de 
constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por 
pessoa idônea. § 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1o deste artigo não 
ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. § 3° Recebida cópia do auto de 
prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo 
de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra 
necessária à realização do laudo definitivo. § 4° A destruição das drogas será executada pelo 
delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público 
e da autoridade sanitária. § 5° O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição 
das drogas referida no § 3°, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, 
certificando-se neste a destruição total delas. 
4 Art. 342 do CP: Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, 
tradutor, contador ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial ou em 
juízo arbitral: Pena - Reclusão, de 2 a 4 anos, e multa (Pena com a redação dada peça Lei nº 
12.850/13). § 1º - As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado 
mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em 
processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta 
ou indireta. § 2º - O fato deixa de ser punivel se, antes da sentença no processo em que ocorreu 
o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 



Eilbaum (2012), relata a partir de sua experiência ao participar de um “Juicio 

Penal” na Argentina, na qualidade antropóloga, como a autoridade do relato de 

policiais, por serem testemunhas dos fatos, se sobrepunha à autoridade dos 

argumentos etnográficos relativos a experiência da pesquisadora com estes 

sujeitos, “não eram necessariamente os argumentos que eram questionados, 

mas a autoridade de quem os pronunciasse, ou melhor, do saber que os 

fundamentasse.” (Eibaum, 2012: p. 331) 

ATITUDE SUSPEITA 

 Elemento central ao se analisar as práticas policias é a abordagem 

realizada sobre aquele que se suspeita ser criminoso. O problema reside no fato 

de que aqueles que são preferencialmente abordados e subsequentemente 

incriminados nos casos de tráfico se enquadram no estereótipo policial a cerca 

de quem é o traficante de drogas. Onde se destaca o contexto da apreensão, 

em que são relevantes elementos como tempo, espaço, e a categoria nativa que 

Brígida Reinoldi identificou como “faro policial”, que é "o trabalho de colocar 

dentro da forma válida para o Estado, tudo aquilo que na experiência vai além 

da razão." (Renoldi, 2011: p. 211).  

A seguir apresento um caso ilustrativo sobre como os policiais narram os 

critérios de seleção daqueles que são acusados por tráfico na abordagem 

policial, para que se possa subsequentemente problematizá-lo na realidade 

social estudada. 

Após iniciar a sessão o Magistrado passou a palavra ao 
promotor que cumprimentou o Policial e lhe perguntou como havia 
sido a prisão do acusado. O Policial respondeu que estava no 
entorno da Rua Itajuru, era uma hora da manha, quando o acusado 
desceu em “atitude suspeita” do Morro do Banco, quando foi feita 
a abordagem. Ao abordar o Réu, o Policial disse que perguntou se 
ele era usuário de drogas, o que ele confirmou, então perguntou se 
ele portava algum entorpecente, ele disse que havia, e entregou 
uma quantidade de entorpecente. Perguntou se aquela era toda 
droga, o que ele confirmou, então foi feita uma revista, quando foi 
encontrada outra quantidade. Então, o encaminharam para a 6a 
DP, quando foi descoberto que o mesmo já tinha passagens por 
outros tipos de crimes. 

O Promotor perguntou se o Policial havia chegado a apurar 
se o acusado era morador daquela localidade. O Policial disse que 



sim, que na ocasião o acusado alegou que era morador das 
redondezas. 

Então, o Promotor perguntou se ele havia presenciado o 
acusado praticar algum tipo de “ato de comércio” praticado pelo 
acusado? O que o mesmo respondeu que não, pois apenas havia 
visto ele descendo a rua “em atitude suspeita pelo horário”. O 
representante do MP perguntou se no destacamento em que o 
Policial trabalhava havia alguma informação de que o acusado 
tinha envolvimento com o tráfico, se já conheciam ele, em razão de 
algum patrulhamento realizado anteriormente? O que o Policial 
negou, dizendo que havia sido a primeira vez. 

A palavra foi passada ao Defensor Público que perguntou o 
que havia chamado a atenção do policial no momento da 
abordagem, o que ele respondeu: “pelo horário”, posto que era 
aproximadamente uma hora da manha, “as vestimentas dele”, “o 
jeito de andar” o que ele julgou se “atitude suspeita”. O Defensor 
perguntou se haviam outras pessoas na rua, o Policial disse que 
ele estava na rua sozinho, e que estava deserto.  

Ao final o Juiz ressaltou, que o policial havia dito que o 
acusado, no momento da abordagem se declarou usuário, o que o 
Policial confirmou, então o Magistrado deduziu que em momento 
algum o acusado havia admitido que aquele entorpecente era para 
o tráfico, o que o Policial confirmou. O Magistrado encerrou o 
depoimento e dispensou o Policial, quando este saia da sala, pediu 
que ele agradecesse ao outro Policial, seu colega, que aguardava 
no corredor de acesso à sala de audiências para depor. O 
Magistrado disse que o depoimento dele já se mostrava suficiente 
para ele tomar sua decisão. 

O caso em análise demonstra de que modo elementos como tempo, 

espaço, comportamento e aparência são evocados para justificar o que desperta 

o interesse do policial em abordar alguém. Ao estudar a suspeição policial em 

Salvador-BA, Dyane Brito Reis (2002), descreve o critério de abordagem policial 

por meio da categoria nativa "olho clínico", o qual não possui um conjunto de 

regras pré-estabelecidas, mas é como os policiais explicam o que leva à 

suspeita. Subsequentemente agrupa os critérios de suspeição que identificou 

como sendo: a) o lugar em que o suspeito estava; b) a situação comportamental 

suspeita e; c) a características suspeitas que remetem à aparência e à cor da 

pele. "A suspeição policial está baseada em dois fatores fundamentais: marca 

biológica (aparência física e cor da pele) e marca social (as condições de vida 

da população, lugares de trânsito e moradia, etc.)". (2002: p. 195) 

Outra questão que merece atenção é a relação entre a suspeição e os 

interesses e práticas ilícitas dos agentes públicos. Posto que na fase policial o 



procedimento inquisitório no plano formal não oferece margem para o 

questionamento da forma com a acusação é conduzida, extrajudicialmente são 

abertas oportunidades de negociação. Pesquisas como as de Grillo et all (2011), 

Kant de Lima (1995), Barbosa (1998) e Misse (2012) têm mostrado como em 

muitos casos as abordagens policiais são realizadas mediante o deslocamento 

da administração institucional dos conflitos da esfera judicial oficial para uma 

esfera extra oficial, isto é, de negociação entre policiais acusados. Por tanto, 

deve-se salientar que além dos critérios de exclusão social ora relatados, a 

suspeição também se orienta em razão da oportunidade de negócio ilícito, o que 

Misse (2012) denomina de “mercadorias políticas”. 

  



DISPENSA O FLAGRANTE: A PROVA E A PROPRIEDADE PRIVADA 
 
 Uma narrativa que é regularmente reproduzida em audiência de tráfico 

pelos Réus é a de que a droga não estava em sua posse, pois se estivesse ele 

teria “dispensado o flagrante”. Por tanto, em muitos casos, o policial é o principal 

responsável por estabelece o vinculo entre a droga e seu portador. 

Em outro caso relatado no caderno de campo, dois policiais 

testemunharam narrando como se deu a “dispensa do flagrante”. 

O Primeiro Policial relatou que vinha por uma rua quando viu 
o jovem suspeito em uma bicicleta com outro jovem. O Policial 
disse que voltou com o carro em direção a eles que aceleraram a 
bicicleta. O jovem que guiava soltou o guidom da bicicleta e 
arremessou um saco plástico, o que estava sentado no quadro da 
bicicleta assumiu a direção. Segundo o depoente, o outro policial 
que estava com ele que percebeu que um volume havia sido jogado 
por cima do muro e caído no pátio de uma empresa. Logo em 
seguida a bicicleta desequilibrou e os jovens caíram. Um dos 
jovens, o que estava sentado no quadro da bicicleta conseguiu 
fugir, mas o Policial disse que havia conseguido deter aquele que 
havia arremessado a droga. 

Neste mesmo caso o outro policial que havia participado da ação relatou 

o ocorrido do seguinte modo: 

Indagado pelo MP sobre como haviam ocorrido os fatos, o 
Segundo Policial respondeu que fazia o patrulhamento por ruas da 
comunidade de Antares quando viu dois jovens em uma bicicleta. 
O Promotor interrompeu a fala perguntando quem guiava a 
bicicleta. O que o Policial respondeu que era o Réu ali presente, 
disse também que passou a perseguir a bicicleta após perceber 
que o acusado que a conduzia, “ficou olhando para trás”, após 
passar pelo carro da polícia. 

Durante a perseguição o depoente viu o acusado 
arremessar um volume por cima de um muro de uma empresa. 
Disse que após os jovens caírem, um deles fugiu. Enquanto o 
Primeiro Policial deteve o acusado, o Segundo Policial foi em busca 
de uma escada a fim de pular o muro da empresa. 

Em momento subsequente a Defensoria Pública, após pedir 
para o depoente narrar novamente o ato do arremesso da droga, 
perguntou se o policial havia tido autorização da empresa para 
pegar a sacola, o que o mesmo negou. 

 
O duplo testemunho, de modo que um não presencie como é o relato do 

outro, além de um procedimento jurídico, é a verificação de evidências 

intersubjetivamente partilhadas, isto é, a forma como a incriminação (Misse, 



2008) é processada na esfera judicial. No fragmento ora transcrito, além do já 

tratado critério de suspeição, dado que o Réu foi condenado, e que em tese o 

ingresso policial em propriedade privada sem mandado judicial é crime, destaca-

se que a violação da propriedade privada é justificável quando satisfaz a 

caracterização do crime de tráfico.  

Tal prática ganha especial relevo quando considerada a política de 

segurança pública do Rio de Janeiro, e as constantes violações de direitos 

humanos em regiões pobres, onde a prática do “pé na porta”, em que há a 

violação da propriedade privada, acompanhada de uma série outras formas 

violência, são relatados com regularidade. 

O CORPO E A PROPRIEDADE PRIVADA 

 Em outro caso, mais do que a prova, o corpo do acusado é condição mais 

que suficiente para que se justifique a violação da propriedade privada. 

Conforme se pode observar no relato do caso a seguir. 

Disse o Policial que a guarnição estava fazendo ronda em 
um lugar que era “conhecido ponto de venda de drogas”, ao avistar 
o acusado foi efetuado o cerco. Quem efetuou a prisão do acusado 
foi outro colega, que na ocasião o acusado entrou em uma casa, 
quando ele tentou se desfazer da droga, já dentro da casa ele 
tentando joga-la pela janela. O acusado foi rendido, retirado da 
casa e levado para a delegacia. 

O Defensor perguntou se o Depoente já conhecia o Réu de 
algum outro encontro? O que ele negou, passou então a confirmar 
a quantidade de entorpecentes apreendidos, “vinte e cinco gramas 
de cocaína, distribuída em cento e dez sacos, cento e sessenta e 
um gramas de crack, (...)”, o que o policial confirmou. Perguntou se 
o Policial havia apurado se o acusado era morador da localidade, 
o que o Policial negou. Disse que pelo que se lembra o acusado 
relatou que era de Manguinhos. Perguntou então se ele sabia da 
atuação de alguma facção criminosa no local, disse que só sabia 
da atuação do Comando Vermelho – CV. 

Perguntou ao Policial se no conhecimento dele era possível 
a qualquer pessoa, sem pertencimento a nenhuma facção 
criminosa montar uma “boca de fumo” naquela localidade, 
completou a fala o Promotor “tem que ter no mínimo uma 
autorização do comando vermelho para fazer isso”, o que o policial 
confirmou “com certeza”. 

O Magistrado passou a palavra para a defesa. O Defensor 
pediu que o Policial explicasse novamente o inicio de seu 
depoimento, e perguntou: “vocês foram chamados a atenção para 
esta casa porque?” porque tais policiais haviam invadido a casa? 



O que o Policial passou a justificar dizendo que a localidade era 
conhecido ponto de venda de drogas, disse que quando viu o 
acusado ele estava com uma sacola plástica na mão e “se evadiu”, 
e quando ele fugiu a guarnição seguiu ele o prendendo no corredor 
da casa, quando tentava jogar a sacola pelo basculante. De modo 
que ele não conseguiu fazer o arremesso da droga, embora tenha 
tentado. 

 Ao indagar um operador do campo jurídico sobre a possibilidade de o 

flagrante não se confirmar, o mesmo me disse que em tais casos, seria possível 

sim se proceder à acusação por “invasão de propriedade” contra o policial. No 

entanto, em nenhum dos casos acompanhados, a violação da propriedade 

privada se colocou como motivo para advertência aos policiais ou obstáculo para 

a condenação dos Réus. Por conseguinte, considerado haver elementos 

suficientes para a demonstração de existência do crime, a posse do corpo do 

acusado é condição mais que suficiente para se superar a violação de tal 

propriedade. 

CONLCUSÃO: 

 A partir dos casos analisados é possível se constatar a existência de uma 

estruturação de um sistema em que tudo concorre para a culpabilização e 

subsequente condenação do suspeito. Em larga medida, isso se deve aos 

grandes poderes conferidos à autoridade policial na forma como procede a 

abordagem sobre o suspeito e com conduz a acusação.  

Conforme demonstrado a abordagem é determinada por um critério de 

suspeição que decide a partir de elementos espaciais, temporais, relativos ao 

comportamento e à aparência dos sujeitos. No entanto, é estratégia comumente 

observa em audiência a “dispensa do flagrante”, porém, a observação de tal 

prática, apenas demonstra o peso do testemunho dos policiais na medida em 

que são eles os principais sujeitos a estabelecer o vinculo entre a droga e seu 

portador. Os amplos poderes conferidos à polícia também são constatáveis em 

circunstancias de “violação da propriedade privada”, isto é, a caracterização do 

crime de tráfico se coloca como condição suficiente para se justificar prática que 

é considerada ilegal pelo direito.  



 Na maioria dos casos acompanhados os testemunhos polícias somados 

às demais provas produzidas foram suficientes para que houvesse a 

condenação. No entanto, a maioria dos condenados pode se beneficiar de 

redutores de pena, de modo que puderam responder em liberdade. No entanto, 

o problema que se coloca quando observada a distancia de tempo entre prisão 

e Audiência de Instrução e Julgamento, é que, posto que receberam a liberdade, 

em tese, a maioria destes acusados aguardou no sistema penitenciário por mais 

de um mês desnecessariamente.  

Posto que segundo dados de 2012 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, apenas entre 5 e 8% dos casos de homicídio são esclarecidos, denota-

se a prioridade da política de segurança pública pelos crimes de tráfico em 

detrimento dos crimes contra a vida. 
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