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Embaixada da Espanha

 Panorama do tráfico ilícito de drogas no Brasil
–Larga fronteira com países produtores;
–Problemas e dificuldades na proteção das fronteiras;
–Grande tráfico de cargas e passageiros nos portos e 

aeroportos.



–Crescimento da violência e expansão das organizações 
criminosas;
–O tráfico de drogas é a maior causa de encarceramento;
–Deslocamento das organizações criminosas (também) para as 

áreas de fronteira;
–Violência dentro do sistema prisional.

CONSEQUÊNCIAS INTERNAS



DESLOCAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 
(TAMBÉM) PARA ÁREAS DE FRONTEIRA

–Lutando pelo poder e controle do mercado de drogas 
(cocaína e maconha);
–Expandindo suas conexões além das fronteiras;
–Tirando vantagens das fronteiras nacionais para 

impunidade e acobertar seus ganhos ilícitos.



TRÁFICO INTERNACIONAL ATRAVÉS DE PESSOAS (MULAS)

–Mudança das rotas de tráfico regularmente;
–Novas formas de evitar a interceptação;
–Uso de mulas atípicas:
•Refugiados ou requerentes a refugiados;
• Idosos;
•Novas nacionalidades. 



PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS

–Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica;
• Iniciativa da Associação Ibero-Americana de Ministérios 

Públicos (AIAMP), liderado pelo Escritório Anti-Drogas 
Espanhol;
•Composto por Ministérios Públicos de 21 países 

Iberoamericanos; 
–Protocolo de Bogotá  sobre a qualidade dos dados de 

homicídio para América Latina e Caribe (referência para 
as instituições produtoras de dados oficiais).



REDE IBEROAMERICANA DE PROCURADORES 
ESPECIALIZADOS NO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS:
–Fase Operacional:
• Início: conferência em Bogotá/Colômbia (junho/2015) 

com Panamá, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Brasil, 
Paraguai, Costa Rica e Espanha;
• Trocas e transmissões espontâneas de informação 

relativas ao tráfico em containers de navios;



PROTOCOLO DE BOGOTÁ: RECOMENDAÇÕES PARA 
PROMOVER A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES:

– Identificação e seleção de casos;
–Troca de informação;
–Processamento de informações recebidas.



FORMAS DE ACELERAR A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES
–Reuniões periódicas;
–Videoconferências;
–Workshops virtuais;
–Grupos de Whatsapp;
–Trocas de informações de inteligência;
–Deslocamento de grupos criminais para as áreas de 

fronteira;



–Recomendações para melhoria nas leis de assistência 
mútua nas fronteiras;
–Encontros especializados dos Ministérios Públicos do 

Mercosul: recomendação para estabelecer estruturas 
regionais específicas para a cooperação transfronteiriça;
–Estimular o contato direto e network entre as autoridades 

legais dos países vizinhos;



 
- Número total incidências penais: 620.583 (28% tráfico)

Tráfico de drogas: 151.782 (24%);
Associação para o tráfico: 20.133 (3%);
Tráfico internacional de drogas: 4.776 (0,7%);

*Fonte:http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-
sinteticos/relatorio_2016_2211.pdf)

 

DADOS ESTATÍSTICOS
Pessoas privadas de liberdade no Brasil

DEPEN/MJ
Jan/2016



 
- Total de presos: 654.372 (jan/2017)

- Provisórios: 221.054 (34%)
- Condenados: 433.318 (66 %)

- 29% dos presos provisórios estão relacionados ao tráfico de 
drogas ou indução, instigação ou auxílio ao uso de drogas.
*Levantamento do CNJ junto ao Presidentes dos TJs

*http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/02/b5718a7e7d6f2edee274f93
861747304.pdf )

DADOS ESTATÍSTICOS
Pessoas privadas de liberdade no Brasil

CNJ (jan/2017)



ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES  
TRÁFICO DE DROGAS

 - Tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada  (art. 33, § 4º, da 
Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (STF - Habeas 
Corpus nº 118.533/MS; STJ – Petição nº 11.796/DF)
 - Redução de pena, de um sexto a dois terços: reconhecidamente 
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a 
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;
 - Ausência de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa 
redução;
 - Maior critério e constância na aplicação da privilegiadora 
(circunstâncias do delito e reiteração criminosa do réu). 

 



ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES  
TRÁFICO DE DROGAS

* STF -  Habeas Corpus  nº 143.798/SP – importação de pequena 
quantidade de sementes de maconha. Liminar concedida. 
– Tendência do STF de descriminalizar o porte de pequena 

quantidade de droga para consumo pessoal; 
* STF - Habeas Corpus nº 143.641/SP – traçou parâmetros de análise 
das hipóteses de prisão preventiva de gestantes ou mães com filhos 
pequenos, reforçando o caráter excepcional da prisão cautelar, já 
positivado pela Lei 12.403/2011.

- Prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua 
substituição por outra medida cautelar.
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