
Que fique claro:
a punição educativa
só pode beneficiar
quem não cometeu
crime anteriormente
(primário).

apreendido com pouca droga,
sem antecedentes criminais, 
não integra facção criminosa,
não porta armas.

De cada 10 presos por tráfico, 
8 são microtraficantes (presos 
com pouca droga).

QUEM É O

MICROTRAFICANTE?

57%57%
não tinham

antecedentes
criminais

Na prisão o microtraficante 
passa a conviver com traficantes 
e chefes de organizações 
criminosas, presos armados, 
com antecedentes em 
homicídio, assalto, estupro.

Eu sou pela prestação de serviços
para o microtraficante
reparar seu dano à sociedade.
Em hospitais públicos, em construção de escolas públicas,
manutenção e revitalização de áreas e abrigos públicos.

As prisões e os microtraficantes
As polícias brasileiras continuam a prender os peixes 
pequenos. A estratégia só serve para lotar as 
penitenciárias. Cortar o fluxo financeiro do tráfico, 
nem pensar.

Wálter Maierovitch
publicado 13/02/2014 
revista Carta Capital

12 mil12 mil

Tráfico de drogas é crime que
mais condena no Brasil
"Não posso falar pelos demais colegas, mas acredito 
que há necessidade de se buscar uma mudança de 
paradigma. Isso não é fácil. Mas não podemos 
continuar alimentando o imaginário popular de que 
segurança pública é sinônimo de prisão. Nunca se 
prendeu tanto na história. Os presídios estão 
abarrotados, tanto de presos provisórios como 
definitivos. No entanto, se o objetivo era identificar o 
problema social e buscar alternativas, particulares e 
gerais, não há como não reconhecer que a política é 
completamente ineficaz”. 

 Bruno André Ribeiro
Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal

Por que investir em alternativas à prisão?
“O envolvimento com o tráfico é o crime que mais leva 
ao encarceramento no país. E isso é lamentável”... O 
Brasil nunca prendeu tanto por tráfico. Temos hoje 
140 mil presos por tráfico de drogas no país. Até 
2006, o número de presos por tráfico representava 
10% do total. Hoje, são 30%. O fato é: o aumento é tão 
grande que nos obriga a pensar em alternativas, 
porque o custo social é grande... precisamos pensar em 
alternativas". O novo secretário defendeu que haja 
uma "distinção entre o tráfico vinculado a 
organizações criminosas e o pequeno traficante", "São 
condutas diferentes que requerem penas 
proporcionais"... É um sistema prisional com custo 
social e financeiro alto e os resultados não são 
positivos, não está havendo reeducação. Não é da 
minha área, mas merece reflexões a respeito. Investir 
em penas alternativas é uma obrigação de um país 
como o Brasil. Isso não significa arrefecer o combate à 
criminalidade organizada. Mas são políticas distintas.

Vitore André Zílio Maximiano
Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

Escola do Crime
Quando as pessoas vão para a cadeia, se elas não têm 
ligação com o crime organizado, passam a ter. Isso 
devolve para a sociedade pessoas ainda mais violentas.

Pedro Abramovay
Ex-Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

O Brasil tem estrutura
para aplicar a 
punição educativa
para o microtraficante 2020

Varas especializadas 
em penas alternativas 
em funcionamento 
em todo o País. 

389389
centrais e núcleos de monitoramento, 
coordenados pelo Departamento 
Penitenciário Nacional, controlam o 
cumprimento das penas.

escolas, hospitais, organizações 
não-governamentais (ONGs), movimentos sociais, 
entidades comunitárias e institutos por centros 
universitários e até por empresas particulares.

Colaboração de rede de cerca de

75%75%
jovens de

18 a 29 anos

59%59%
dos presos
são negros

e pardos

Núcleo de Estudos de Violência da USP (NEV-USP) e
Instituto Sou da Paz

94%94%
não

portavam
armas

140%
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(IBGE)
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201
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O que é
punição educativa?
Conjunto de penas aplicadas no lugar da prisão.  
Como realização de trabalho junto à entidades 
públicas , entidades comunitárias, etc. A pessoa 
paga com trabalho o crime que cometeu.

Este é um debate 
fundamental para a 
justiça criminal, 
precisamos desconstruir 
a noção de que o 
aumento das penas e a 
privação de liberdade são 
respostas quase 
exclusivas para 
responsabilização.

Em quais casos podem
ser aplicadas?
Para réus não reincidentes (art. 44 , II do
Código Penal)que tenham cometido:
• Em crimes culposos (ex. Acidente de trânsito com vítima);
• Em crimes intencionais, porém sem violência ou ameaça 
em que as penas não sejam superiores a 4 anos (art 44, I 
do Código Penal). Ex: furto, receptação, pequeno tráfico, 
posse de droga (usuário), estelionato.

• Reincidente 
• Roubo (assalto)
• Homicídio
• Sequestro

Não
serve
para:

• Mantém o vínculo da pessoa com sua 
família (facilitando a recuperação)
• Não mistura com criminosos violentos
• Menor custo social (ao invés de dar gasto 
a pessoa paga seu deslize com trabalho)

O Juiz pode aliar a prestação de 
serviços a outras punições: limitação 
de fim de semana, proibição de sair a 
noite, suspensão da carteira de 
habilitação, etc.

Vantagens: 

Fonte: Ministério da Justiça - http://bit.ly/1jyuPoV 

25%25%
da população na prisão 
cumpre pena por tráfico
de entorpecentes. 

Fonte: Ministério da Justiça – DEPEN – Infopen (2013)

Se a pessoa faltar ou se
recusar a cumprir tem
a medida revogada e é
mandado para a prisão!

A Punição é obrigatória,
não é opcional.

Com a prisão
o pequeno
traficante
não deixa de
ser traficante.
Deixa de ser
pequeno.

2005 2006 2013

32.00032.000 47.47247.472 138.366138.366
14% do total
de presos

25% do total
de presos)

PUNIÇÃO
EDUCATIVA
PARA O
MICROTRAFICANTE

Uma iniciativa do

140%

15%


