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JUSTIFICATIVA:

1.

O projeto altera vários pontos da Lei 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional

de Políticas Públicas sobre Drogas, e faz alterações pontuais nas Leis 9.250, 9.532,
8.981, 7.560, 8.315, 8.706, 8.069, 9.394 e nos Decretos-Lei 4.048 e 5.452.
2.

A Área Técnica centra sua análise nos tópicos relativos à atenção em saúde, sem,

no entanto, furtar-se a considerações sobre os tópicos que, por pertinência temática,
mereçam nossa atenção, oportunamente.

Análise:
O art. 2º do projeto de lei 7.663 de 2010 acrescenta dois artigos, 1-A e 1-B, no
primeiro artigo da lei 11.343/2006, trazendo a obrigatoriedade de classificação das
drogas e definindo as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas.
- Classificação das drogas
1.

No que diz respeito ao art. 1-A, busca-se criar uma nova classificação das

drogas com vistas a estabelecer relação vinculante entre a farmacodinâmica,
farmacocinética e capacidade de causar dependência das drogas com as penas a serem
impostas para o crime de tráfico.
2.

Sobre esta classificação, é oportuno trazermos exemplos das dificuldades de sua

aplicação científica e, por consequência, jurídica: são numerosos os estudos de longa
duração que indicam que a nicotina, presente nos cigarros legalmente comercializados,
tem maior capacidade de gerar dependência psíquica e física que a cocaína (Difranza, J,
2007). Tratar uma classificação das drogas, a partir dos critérios propostos, exige
estudos aprofundados, que são de difícil comprovação, com resultados polêmicos.
3.

Do mesmo modo controverso, poderíamos citar as diversas evidências científicas

quanto à sua farmacodinâmica e farmacocinética e que indicam a maconha para usos
medicinais contemporâneos (Journal of Ethnopharmacology 105, 1-25, 2006;
Cannabinoids 5 (special issue), 1-21, 2010), sendo tais tratamentos legalmente aplicados
em alguns países, respeitando as Convenções Internacionais sobre substâncias
entorpecentes (1961, 1971), que preveem a regulação, por meio de agências nacionais,
da produção, comercialização e uso das diversas drogas;
4.

A proposta em tela sugere uma combinação de fatores, o que, pelas razões

expostas, apenas multiplicará as possibilidades de interpretação sobre uma mesma
substância, implicando em ineficácia na aplicação da norma penal definida nos artigos
33 a 37 do projeto.
5.

Ineficaz sob os pontos de vista científico e jurídico, a classificação poderia

resultar ainda, caso fosse aplicada, na manipulação de substâncias para fins de burlar a
legislação, incentivando a criação de novas drogas. Tais situações já se constituem
como grave problema de saúde pública em alguns países, como Inglaterra e Estados
Unidos, onde ocorre a dispersão de combinações “legais” que produzem efeitos
extremamente nocivos à saúde (World Drug Report-Onu, 2011, http://abr.io/2Dfg -

Synthetic

Cannabinoids

and

Spice -

European

Monitoring

Centre,

2009,

http://abr.io/2Dfi).
- Internações
1.

No que diz respeito ao artigo 1-B, que versa sobre a definição de programas de

atendimento, suas unidades, entidades de atendimentos, ressaltamos o disposto sobre o
que se passaria a entender como acolhimento.
2.

O acolhimento, segundo o projeto de lei, “é a modalidade que se caracteriza pela

oferta de programas de atenção que visam à abstinência”, estando delineados ainda,
alguns pontos para atingir este objetivo, dentre os quais nos chama atenção os termos
que fazem referência à internação de usuários, incluídas as modalidades
involuntária e compulsória.
3.

O texto do projeto de lei como um todo é constituído de forma a priorizar esta

modalidade de atenção. Ocorre que o artigo 4º da Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais (causados ou não
pelo uso ou abuso de drogas), indica que “a internação, em qualquer de suas
modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes.” Ou seja, a internação nunca deve ser a primeira opção no tratamento das
pessoas que sofrem devido a problemas associados ao uso de álcool e outras drogas;
4.

Parece-nos também importante trazer a memória do longo processo de validação

institucional, de ampla discussão com a sociedade, que resultou na Lei 10.216/01, que
reorientou a atenção em saúde mental no Brasil. Esta deixa de preconizar um modelo
asilar e manicomial, violador dos direitos humanos e ineficaz sob o ponto de vista
clínico, para constituir um modelo de promoção da cidadania e autonomia do usuário,
com resultados significativos para a saúde.
5.

Coerentemente, a Lei 11.343/06, em seu artigo 4º, inalterado neste anteprojeto de

lei, emoldura o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e traz como
premissa a busca da reinserção social de usuários e dependentes de droga (artigo 3, I);
como princípio o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente
quanto à sua autonomia e à sua liberdade (artigo 4, I); como objetivo, contribuir para a
inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir
comportamentos de risco para o uso de drogas (artigo 5, I) e como diretriz a existência
de um projeto terapêutico individualizado orientado para a inclusão social (artigo 22,
III).

6.

O projeto de lei em discussão desloca a previsão das modalidades de internação do

contexto interdisciplinar constante da lei 10.216/01, reforçado pela resolução nº 448 do
Conselho Nacional de Saúde, que prevê o cuidado extra-hospitalar como um papel
estratégico para a reinserção familiar e social, e o não isolamento dos indivíduos. Temos
na proposta a banalização das internações quando estas são colocadas como ferramenta
central para o acolhimento, desconsiderando a diversidade de tratamentos, serviços para
os diversos públicos, necessidades e situações.
7.

Ainda com relação ao artigo 1- B § 4, alínea “e”, informamos que a permanência

imposta não determina a eficácia do tratamento.
- Equipamentos em sistemas separados
1.

A diversidade de situações, aliada a dificuldade de acesso dos usuários de drogas

aos cuidados em saúde, induziu o Ministério da Saúde a investir nas estratégias de
Redução de Danos (portarias nº 1028/GM e 1059/GM de 2005), cujo ponto orientador
das ações é justamente produzir acesso àqueles que, de outro modo, não cumpririam as
exigências de abstinência, consultas ambulatoriais regulares e assiduidade nos grupos e
oficinas dentro dos equipamentos de atenção.
2.

Esta compreensão advém da constatação pragmática de que as pessoas

continuarão consumindo inúmeros tipos de drogas sejam elas lícitas ou ilícitas, ainda
que grandes esforços devam ser realizados para a diminuição do abuso. A visão da
condição de abstinência como único sucesso possível do tratamento nada mais é que um
ideal que desconhece as possibilidades e impossibilidades dos indivíduos, restringindo o
acesso aos cuidados.
3.

Há no projeto de lei a proposta de exclusão do usuário dos programas de

reinserção caso haja suspeita de uso de drogas (art.16, parágrafo único, art.22, § 1 inciso
II, b e § 3 do projeto), significando um viés demasiadamente restrito no tocante à
compreensão sobre o adoecimento pelo uso de drogas que acaba por diminuir as
chances de adesão para o tratamento.
4.

Para situações diferentes, tratamentos diferentes, funcionando de maneira

integrada e com foco no usuário, não na substância consumida. Esta é uma orientação
que justifica a ampla gama de serviços financiados pelo Ministério da Saúde. A Portaria
GM/MS 3088 de 23 de dezembro de 2011, designa como pontos de atenção na Rede de
Atenção os seguintes equipamentos:

I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção ou
serviços de saúde: a) Unidade Básica de Saúde; b) equipe de atenção básica para
populações específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos
serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório (incluídas
as Comunidades Terapêuticas); c) Centros de Convivência.
II - atenção psicossocial especializada, formada pelos seguintes pontos de
atenção: Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades(CAPS I, II, III-24h, CAPSi, CAPSad).
III - atenção de urgência e emergência, formada pelos seguintes pontos de
atenção: a) SAMU 192; b) Sala de Estabilização; c) UPA 24 horas; d) portas
hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; e) Unidades Básicas de
Saúde, entre outros.
IV - atenção residencial de caráter transitório, formada pelos seguintes pontos de
atenção: a) Unidade de Acolhimento; b) Serviços de Atenção em Regime
Residencial (incluídas as Comunidades Terapêuticas). V - atenção hospitalar,
formada pelos seguintes pontos de atenção: a) enfermaria especializada em
Hospital Geral; b) serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas.
VI - estratégias de desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de
atenção: Serviços Residenciais Terapêuticos
5.

Pela proposta do anteprojeto de Lei, há a previsão de que o SISNAD, atualmente

órgão coordenador intersetorial das políticas sobre drogas conforme a lei 121.343/2006,
passe a contar com unidades de atendimento, conforme o art.3º, § 2, III do anteprojeto.
Ainda no art.3 § 8, há a explícita instituição pessoas jurídicas de direito privado entre as
unidades de atendimento do SISNAD. Extrai-se, neste ponto, referência às comunidades
terapêuticas, conforme apontado no relatório de justificação da proposta apresentada.
6.

A proposta cria, portanto, um terceiro sistema de atenção, paralelo ao SUS e ao

SUAS. No que diz respeito à atenção à Saúde, há nítida inconstitucionalidade. O
Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, tendo o
sistema mandatos e competências específicos para regular, fomentar e promover a
atenção à saúde.
7.

Entendemos que o SISNAD não poderia, portanto, constituir unidades de atenção

em funcionamento paralelo ao SUS e SUAS, tampouco legislar sobre estes dois
sistemas, conforme previsto no art 3º § 4 da proposta. O SUS e o SUAS, tem nas suas
estruturas de prestação de serviços entidades públicas e privadas, para as quais

estabelece regras e normativas, podendo contratar e conveniar nos termos das leis que
regem os sistemas.
8.

Mais uma vez, é importante ressaltar a resolução 448 do Conselho Nacional de

Saúde, que, com vistas à garantia de não-isolamento dos indivíduos, determina que o
atendimento deve estar atrelado ao SUS. Mesmo as entidades privadas de atenção à
saúde fazem parte do SUS, estando designadas como partes da rede complementar do
sistema, pelo SUS reguladas.
9.

No que diz respeito às Comunidades Terapêuticas, a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária estabelece critérios mínimos para o funcionamento das entidades de
atenção à saúde, vide RDC 29/2011. A integração de tais entidades à Rede de Atenção
Psicossocial, estabelecida na Portaria GM/MS 3088 de 23 de dezembro de 2011, vem
sendo fortalecida por meio de incentivos, como os previstos na portaria GM 131/2012.
Esta relação pode ser aprofundada, com a aproximação de tais entidades ao SUS, com
observância da legislação que regula a atenção em saúde no Brasil.
10.

Há previsão na lei 11.343/2011, art. 25, de recebimento de verbas do Fundo

Nacional sobre Drogas- FUNAD, por instituições da sociedade civil, sem fins
lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que
atendam usuários ou dependentes de drogas. Sendo equipamentos de saúde e
assistência, esta relação também se encontraria regulada pelos critérios da Vigilância
Sanitária, do SUS e SUAS.
- Judicialização das políticas de saúde
1.

No artigo 23, § 2, há a designação do poder judiciário como determinante das

políticas de saúde, ao prever que “na hipótese de inexistência de vagas em programas
públicos de atendimento ou acolhimento, o Poder Judiciário determinará que o
tratamento seja custeado pelo SUS”. Não nos cabe tecer considerações aprofundadas
sobre a possibilidade ou não do poder legislativo determinar o conteúdo de decisões
judiciais, apesar da atenção despertada por esta proposta. Contudo, ressaltamos que
ações judiciais desta natureza têm induzido tratamentos individualizados em prejuízo de
coletivo, a desorganização dos serviços e maior preço pago pelos medicamentos e
serviços prestados. O desafio da política de saúde, neste ponto, é de gerar equidade
dentro de seus sistemas, com crescente aprimoramento da gestão federativa para
garantia da atenção.

- Endurecimento Penal
1.

Área Técnica se abstém de realizar considerações aprofundadas sobre as previsões

penais propostas a partir dos artigos 6º do projeto. Contudo, causa-nos preocupação
quanto à sua eficácia a proposta de endurecimento na aplicação das penas, sobretudo se
relacionadas a uma duvidosa classificação das substâncias, já discutida nesta
manifestação.
2.

A lei 11.343/2006 representou um avanço importante com relação ao

enfrentamento do estigma do usuário para centrar os esforços da coletividade no
combate às atividades ilegais de tráfico de entorpecentes, inclusive com aumento das
penas para tráfico. Dados do Departamento Penitenciário Nacional (2011) apontam para
expressivo crescimento da população carcerária ligada às atividades ilegais de comercio
de drogas. As razões para isso ainda estão sob análise do Poder Executivo. Dentre as
possibilidades, são apontadas diferenças no tocante à instrução dos processos, a não
existência de critérios objetivos para definir a quantidade de entorpecentes apreendidos
que distinguiria um traficante de um usuário, o aumento do fenômeno das drogas como
um todo, maior policiamento e preocupação dos agentes público sobre a matéria, dentre
outros. Independente de qualquer análise, consolida-se a percepção de que o aumento
das prisões e punições não tem conseguido diminuir o avanço do fenômeno, o que
sugere ineficácia de novos endurecimentos, impondo à sociedade uma discussão sobre a
prevenção e a abordagem da temática.
- Repressão nas escolas
1.

No artigo n.16 da proposta, há a determinação de que todas as “instituições de

ensino deverão efetivar uma ficha de notificação, suspeita ou confirmação de uso e
dependência de drogas e substâncias entorpecentes para fins de registro, estudo de
caso e adoção de medidas legais”. Entendemos que a escola, além de ser um espaço
que visa proporcionar educação de qualidade, prepara para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, cumpre a função de construir vínculos, confiança e
acolhimento. A instituição escola, na previsão do projeto de lei, se fragiliza na medida
em que se torna um “espaço inquisidor”, podendo inclusive adotar posições
criminalizadoras, o que fere integralmente o item II do art. 53 do ECA que diz: “direito
de ser respeitado por seus educadores”. Isto distorce a relação educador-aluno
construída no processo educacional. Entendemos que, pela proposta, tem-se mais
chance de promover o afastamento e evasão do sistema escolar, não raro um dos únicos
pontos restantes de contato do Estado e da coletividade com aquele cidadão,

desperdiçando possíveis vínculos a serem estabelecidos para atenção e de acolhimento
devido ao uso de drogas.
- Conclusão
O projeto busca oferecer uma resposta ao problema das drogas apontando
caminhos de apartação dos usuários, a partir de compreensão equivocada e parcial sobre
o fenômeno. Propõe o financiamento, paralelo aos sistemas de atenção à saúde, de
unidades de atenção e o endurecimento penal linear sem demonstrar a eficácia de tais
propostas.
Deste modo, a Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas posicionase contrária à totalidade do projeto, entendendo que esta proposta não se coaduna aos
princípios da Política Nacional de Saúde Mental, aos Princípios do Sistema Único de
Saúde, causando, ainda, preocupações no tocante aos preceitos de garantias dos direitos
do cidadão.
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