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SIMPÓSIO ONLINE 20 

 
Simpósio: 

 
A NECROPOLÍTICA DO PROIBICIONISMO E AS NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

RELACIONADAS AO USO DE DROGAS: CONFLITOS ENTRE A GUERRA E O 
ACOLHIMENTO, OLHARES MAIS HUMANOS E RACIONAIS 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Andrey Henrique Andreolla 
Vinculação Institucional: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 
URI – Campus de Erechim (Brasil, Rio Grande do Sul) 
Resumo Curricular: Professor de Direito Penal e Processo Penal na Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI - Campus de Erechim. Mestre em Ciências 
Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com bolsa 
integral CAPES. Pós-graduando em Advocacia no Direito Digital e Proteção de Dados, pela 
EBRADI. Possui graduação em Direito pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das 
Missões - URI - Campus de Erechim. Coorganizador e coautor do livro 'Violência, Crime e 
Segurança Pública: Perspectivas contemporâneas em Ciências Criminais'. Presidente da 
Comissão Especial de Direito Penal e Processo Penal da OAB/RS Subseção Erechim. 
Conselheiro da Associação das Advogadas e dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio 
Grande do Sul (ACRIERGS). Advogado. 
 
Nome da Coordenadora 2: Aline Pires de Souza Machado de Castilhos 
Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
(Doutorado em andamento) e Centro Universitário UNIFTEC – Campus Novo Hamburgo 
(Professora) (Brasil, Rio Grande do Sul) 
Resumo Curricular: Professora de Direito Penal, Filosofia do Direito e Psicologia Jurídica do 
Centro Universitário UNIFTEC – Campus Novo Hamburgo. Mestra e Doutoranda em Ciências 
Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialista 
em Política Criminal e Direitos Humanos pela UFRGS. Pós-graduada pela Escola Superior da 
Magistratura (AJURIS). Graduada em Direito pela PUCRS. Auxiliar de Juiz do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). É pesquisadora CAPES, autora de diversos 
livros e artigos científicos, parecerista e conferencista na área.  

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

A atual política criminal de combate ao uso e ao comércio de entorpecentes, na grande 
parte do cenário internacional, tem evidente cunho proibicionista e utiliza-se do direito penal 
como arma para alcançar seus objetivos. Tal situação, além de não ter acabado com a demanda 
do uso de drogas, que é crescente, ainda criou inimigos que, até hoje, são combatidos como se 
fosse em um verdadeiro estado de guerra. Noutras palavras, não atingiu suas metas e deixa, 
ainda, um rastro de mortes imensurável, ao tempo em que fortalece organizações criminosas 
que, pouco a pouco, competem em termos de poderio militar com o próprio estado. O dito 
inimigo, nesse sentido, percebe-se ter um perfil específico, sendo o cidadão mais vulnerável e, 
geralmente, não-branco, da população. É como se o direito penal fosse utilizado a partir dos 
seus objetivos reais, não declarados, como instrumento de controle social, não resolvendo o 
problema das drogas, ao tempo em que pessoas são mortas e encarceramentos ocorrem em 
demasia. Em contrapartida, verifica-se, em cenário internacional, diferentes medidas que tratam 
da questão como algo, de fato, vinculado à saúde pública. Ao visualizarem o problema com 
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outras lentes, portanto, atingem outros resultados com, efetivamente, menos violência do que o 
próprio braço penal estatal. É sobre tais pontos que o presente simpósio buscará se debruçar: as 
consequências ainda latentes do modelo proibicionista e as novas práticas que se voltam a um 
modelo mais humano e racional em relação a esse assunto histórico e caro no cenário mundial. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Espanhol (X) 
Italiano (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 20 

 
Symposium: 

 
THE NECROPOLITICS OF PROHIBITIONISM AND THE NEW PUBLIC POLICIES 

RELATED TO DRUG USE CONFLICTS BETWEEN WAR AND RECEPTION, MORE 
HUMAN AND RATIONAL VIEWS 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Andrey Henrique Andreolla 
Institution: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus 
de Erechim (Brasil, Rio Grande do Sul) 
Curricular Summary: Professor of Criminal Law and Criminal Procedure at the Integrated 
Regional University of Alto Uruguai e das Missões - URI – Erechim Campus. Master in 
Criminal Sciences from the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), with 
a full CAPES scholarship. Postgraduate student in Digital Law and Data Protection Law, from 
EBRADI. Graduated in Law from the Regional University of Alto Uruguai e das Missões - URI 
- Campus de Erechim. Co-organizer and co-author of the book 'Violência, Crime e Segurança 
Pública: Perspectivas contemporâneas em Ciências Criminais'. President of the Special 
Commission on Criminal Law and Criminal Procedure of OAB/RS Sub-section Erechim. 
Counselor of the Association of Lawyers and Criminal Lawyers of the State of Rio Grande do 
Sul (ACRIERGS). Lawyer. 
 
Name of Coordinator 2: Aline Pires de Souza Machado de Castilhos 
Institution: Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) (PhD in progress) 
and UNIFTEC University Center - Novo Hamburgo Campus (Professor) (Brazil, Rio Grande 
do Sul) 
Curricular Summary: Professor of Criminal Law, Philosophy of Law and Legal Psychology 
at UNIFTEC University Center - Novo Hamburgo Campus. Master and PhD student in 
Criminal Sciences from the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS). 
Specialist in Criminal Policy and Human Rights from UFRGS. Post-graduated by the Superior 
School of the Judiciary (AJURIS). Graduated in Law from PUCRS. Assistant Judge of the 
Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul (TJRS). She is a CAPES researcher, author 
of several books and scientific articles, reviewer and lecturer in the area. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

The current criminal policy against the use and trade of drugs in much of the 
international scene, has a clear imprint prohibitionist and used criminal law as a weapon to 
achieve their goals. This situation, in addition to not have finished with the demand of drug use, 
which is increasing, which also created enemies today are fought as if it were in a real state of 
war. In other words, it has not achieved its goals and still leaves an immeasurable death trail, 
while strengthening criminal organizations that, little by little, compete in terms of military 
power with the state itself. Said enemy in this sense it is perceived to have a particular profile, 
the most vulnerable citizens and generally non-white population. It is as if criminal law were 
used from its real, undeclared objectives, as an instrument of social control, not solving the drug 
problem, at the time when people are killed and incarcerations occur too much. In contrast, it 
appears in the international arena, various measures to address the issue as something, in fact, 
linked to public health. When viewing the problem through other lenses, therefore, they achieve 
other results with, effectively, less violence than the state penal arm itself. It is on these points 
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that this symposium will seek to address: the consequences still latent prohibitionist model and 
the new practices that turn to a more humane and rational model in relation to this historical 
matter and expensive on the world stage. 

 
Language of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
Spanish (X)  
Italian (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 20 

 
Simposio: 

 
LA NECROPOLÍTICA DEL PROHIBICIONISMO Y LAS NUEVAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE DROGAS: CONFLICTOS 
ENTRE GUERRA Y RECEPCIÓN, VISIONES MÁS HUMANAS Y RACIONALES 

 
Coordinadores: 

Nombre del coordinador: Andrey Henrique Andreolla 
Vinculación institucional: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 
URI – Campus de Erechim (Brasil, Rio Grande do Sul) 
Resumen curricular: Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Regional 
Integrada del Alto Uruguai e das Missões - URI - Campus de Erechim. Magíster en Ciencias 
Penales por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS), con beca 
CAPES completa. Estudiante de posgrado en Derecho Digital y Derecho de Protección de 
Datos, por EBRADI. Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Alto Uruguai e 
das Missões - URI - Campus de Erechim. Coorganizador y coautor del libro 'Violencia, 
delincuencia y seguridad pública: perspectivas contemporáneas en las ciencias penales'. 
Presidente de la Comisión Especial de Derecho Penal y Procedimiento Penal de la Subsección 
Erechim de la OAB / RS. Consejero del Colegio de Abogados y Abogados Penalistas del Estado 
de Rio Grande do Sul (ACRIERGS). Abogado. 
 
Nombre del coordinador: Aline Pires de Souza Machado de Castilhos 
Vinculación institucional: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
(Doctorado en curso) e Centro Universitário UNIFTEC – Campus Novo Hamburgo (Maestro) 
(Brasil, Rio Grande do Sul) 
Resumen curricular: Catedrático de Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Psicología 
Jurídica en el Centro Universitário UNIFTEC - Campus Novo Hamburgo. Estudiante de 
maestría y doctorado en Ciencias Penales en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande 
do Sul (PUCRS). Especialista en Política Penal y Derechos Humanos de la UFRGS. Postgrado 
por la Escuela Superior de la Judicatura (AJURIS). Licenciada en Derecho por la PUCRS. 
Magistrado Auxiliar del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul (TJRS). Es 
investigadora de CAPES, autora de varios libros y artículos científicos, revisora y conferencista 
en el área. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

La política criminal actual para combatir el uso y el comercio de narcóticos, en la mayor 
parte del escenario internacional, tiene un carácter evidente prohibicionista y utiliza el derecho 
penal como un arma para lograr sus objetivos. En otras palabras, no ha alcanzado sus objetivos 
y aún deja un rastro de muerte inconmensurable, mientras que el fortalecimiento de las 
organizaciones criminales que, poco a poco, competir en términos de poder militar con el 
Estado mismo. El dicho enemigo, en este sentido, se percibe que tienen un perfil específico, 
siendo el ciudadano más vulnerables y, en general, no blanco, de la población. Es como si se 
utilizara el derecho penal con base en sus objetivos reales, no declarados, como instrumento de 
control social, no resolviendo el problema de las drogas, en el momento en que se mata a la 
gente y se dan demasiados encarcelamientos. Por otro lado, hay, en el escenario internacional, 
diferentes medidas que tienen que ver con el asunto como algo, de hecho, vinculados a la salud 
pública. Al visualizar el problema a través de otras lentes, por lo tanto, logran otros resultados 
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con, efectivamente, menos violencia que el Estado penal armarse. Es sobre estos puntos que el 
presente simposio buscará abordar: las consecuencias aún latentes del modelo prohibicionista 
y las nuevas prácticas que giran hacia un modelo más humano y racional en relación a este tema 
histórico y costoso en la escena mundial. 

 
Idioma de los resúmenes que se aceptarán para presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 
Italiano (X) 


