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RESUMO 

Estudo sabre o trabalho de prevenc;ao ao uso de Crack desenvolvido e 
realizado pela Policia Militar do Estado do Parana - PMPR, objetiva 
diferenciar os metodos aplicados por meio do Programa Educacional de 
Resistencia a Drogas e Violencia, (PROERD), nos municfpios paranaenses na 
busca de inovar nas lin has de ac;oes, nao se restringindo somente aos jovens, 
mas tambem buscar alcanc;ar os familiares destes adolescentes, por meio de 
palestras e informac;oes, para terem uma base s61ida, dentro da familia, para 
prevenir que seus filhos nao sejam aliciados para o uso do Crack. Analisa a 
bibliografia, relates documentais e da internet, que existe a respeito dos meios 
para prevenir o uso de crack com a possibilidade de incremento da 
participac;ao da familia no contexte de prevenc;ao. 0 resultado conduz a 
concluir que a legislac;ao contempla a participac;ao de todas as entidades 
publicas e da sociedade com o objetivo de proteger o adolescente contra o 
uso indevido de drogas, e que a Policia Militar desenvolve urn trabalho 
preventive que pede ser inovado com a implementac;ao da escola de pais 
junto ao PROERD e expansao de programas de contraturno escolar. 

Palavras-chave: Prevenc;ao. Familia. Crack. 



ABSTRACT 

Study on the preventive use of crack developed and conducted by the Military 
Police of Parana - PMPR, aims to differentiate the methods used by the 
Educational Program of Resistance to Drugs and Violence (PROERD) in the 
municipalities of Parana, in the search to innovate in the lines of actions are 
not restricted only to young people but also reach out to the families of these 
teens, through lectures and information, to have a solid foundation within the 
family, to prevent their children are not tempted to Crack use. It analyzes the 
literature, documentary reports and the Internet, which exists as to the means 
to prevent the use of crack with the possibility of increasing the participation of 
family in the context of prevention. The result leads to conclude that the 
legislation provides for the participation of all public authorities and society in 
order to protect against teen drug abuse, and that the Military Police is 
developing a preventive work that can be innmtated with the implementation of 
parents with the school and expansion of PROERD contraturno school 
programs. 

Keywords: Prevention. Family. Crack. 
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INTRODUCAO 

0 usa de crack representa importante tema em nossa sociedade, que ao 

Iongo dos anos sofreu serias transformac;oes, em virtude da crescente e desleal 

ac;ao que as drogas, em especial, o "crack", vern fazendo e vitimando principalmente 

os nossos jovens, tornando-os refens de um destino que os levam a marginalizac;ao. 

Substancia de efeito danoso, associada a desfechos muito 

desfavoraveis, quais sejam a crescente onda de violencia e problemas de saude, 

com um au menta na mortalidade entre jovens e adolescentes. 

0 medo existente esta na questao: "o que fazer se alguem da minha 

familia estiver envolvido como crack?" Muitos buscam respostas a este dilema. A 

forma mais basica utilizada e existente e a prisao e retirada do seio da comunidade, 

dos individuos conhecidos como traficantes, mas sera que esta sendo atacado o 

problema de forma correta? 

0 desafio maior esta no impacto do crack no contexto da crianc;a, no seu 

desenvolvimento de personalidade e OS· riscos que se apresentam nos ambientes de 

usa e distribuic;ao da droga, com importantes consequencias sociais e emocionais 

para as futuras gerac;oes. 

A crise familiar agrega muitas vezes problemas a todas as pessoas que 

vivem nos pequenos e grandes centros. Nao e possivel imaginar que o muro do 

vizinho nao e tambem responsabilidade dos demais vizinhos, pais a convivencia em 

grupo envolve todos os individuos. Um problema de uma familia pode influenciar e 

fragilizar outras. 

Considerando a peculiaridade da atividade de policia, na qual tambem se 

insere a prevenc;ao contra a ilicitude, uma linha tenue separa o certo do errado e o 

bern do mal, e muitas vezes o pensamento tao somente leva a policia a usar a 

repressao imediata contra o viciado, que se tornou na realidade um doente e 

dependente. 

Pautando-se no modelo tradicionai da repressao, a policia esta 

superlotando o sistema carcerario e de saude em nossos municipios, que ha muito 
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tempo estao desestruturados. Atacar o virus da doenc;a ap6s sua instalac;ao e 

degradac;ao do hospedeiro, vai colocar a policia sempre um passo atras, e, desta 

forma, perder o controle da situac;ao. 

Estrategias preventivas sao indispensaveis, especialmente diante do uso 

do crack encontrado cada vez mais em idades precoces, o que aumenta o impacto 

no desenvolvimento desse novo cidadao. 

Para poder atuar na prevenc;ao e necessaria que o policial, que enfrenta a 

criminalidade, tenha uma base de conhecimento· para diferenciar quando deve atuar, 

os exemplos adquiridos ate aqui mostram que ao prender um traficante surgem 

outros dois para substitui-lo. 

T odavia, nao se pode esquecer que o usuario e o fruto da sociedade em 

que vive, sofre muito mais derrotas do que vit6rias; desta forma, o trabalho policial 

tern que ser voltado para diminuir o numero de usuarios, o que sera fatal para o 

traficante, retirando o comprador, fara com que se extinga o vendedor. 

Este trabalho tern por intuito chamar a atenc;ao para a importancia da 

participac;ao e responsabilidade da familia na prevenc;ao ao uso dessa substancia, e 

diferenciar a forma de pensar e de prevenir o uso do crack em um contexto familiar. 
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1.1 PROBLEMA 

A batalha para evitar que novas pessoas passem a figurar como 

usuarios e dependentes do "crack" tern de ser formatada em urn processo de 

extinc;ao da figura do vendedor de droga, fazendo com que o comprador seja 

extinto, visualizando a familia num todo, a qual tern participac;ao importante no 

contexto da prevenc;ao, estimulando assim o trabalho de assistencia social, 

saude, educac;ao e justic;a, que sao bases da nossa Constituic;ao Federal. 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1 Objetivos Gerais 

0 objetivo geral constitui-se em diferenciar os metodos aplicados pela 

Policia Militar do Parana, no ambito da preven9ao ao usa de crack e inovar nas 

linhas de a96es. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

Sao objetivos especificos do estudo: 

a. Relatar os principios de formula9ao do Crack e sua manipula9ao; 
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b. Descrever o ciclo do aliciamento do novo usuario; 

c. Analisar a forma de atuagao da Policia Militar do Parana quanto a 

prevengao do uso de Crack; 

d. Diferenciar metodos para o Policial Militar atuar junto as familias, para 

evitar que surjam usuaries de crack. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A droga exerce uma significativa influencia sobre a criminalidade e nao 

pode mais ser desprezada pelo Poder Publico e pelos cidadaos de urn modo geral, 

uma vez que esta relagao traz graves conseq~encias para a sociedade. 0 uso das 

drogas gera criminalidade, ja que o usuario, muitas vezes, para sustentar seu vicio, 

acaba cometendo crimes, como furto, roubo e outros. Por outro lado, os traficantes 

contribuem tambem para o aumento da criminalidade, pois para manterem seus 

pontos de venda de drogas e garantirem o recebimento do que foi vendido, cometem 

varios crimes, principalmente 0 homicidio, contra usuaries devedores. 

0 estudo desta relagao drogas-criminalidade e importante, pois 

conhecendo melhor o problema sera possivel inovar nas linhas de agoes para serem 

mais eficazes na questao prevengao, pois se esta enfrentando urn grande problema, 

quanto aos familiares dos dependentes presos, por outros crimes, na abstinencia da 

droga o preso acaba convencendo principalmente maes a trazerem consigo drogas 

para o filho dentro da prisao, escondidas nos mais diversos lugares. Tornando essa 

pessoa mais uma criminosa refem do crime organizado e na maioria dessas 

ocorrencias as pessoas sao presas, contribuindo a cada dia para o aumento da 

populagao carceraria. Dentro deste enfoque, tambem se deve dar atengao quando 

se fala em prevengao para OS familiares dos dependentes presos de que nao e 

alimentando seu vicio que ira solucionar se problema. 

E por meio dessas linhas de agoes, inseridas e absorvidas pela sociedade 

sera possivel utilizar a estrategia, a fim de cuidar dos jovens, antes que se tornem 

refens deste mal chamado "Crack". 
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2 METODOLOGIA 

0 presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliografica, 

documental e Internet, por cujos metodos foram identificados OS principais 

problemas causados na sociedade, em virtude da influemcia das drogas e qual a 

visao que a Polfcia Militar detem sobre a prevenc;ao ao uso dessa substancia nos 

tempos atuais. 

Por existirem inumeras bibliografias escritas por diversos conhecedores e 

pesquisadores com linhas de ac;oes diferentes umas das outras, a Policia Militar tern 

de encontrar urn metodo eficaz para que a instituic;ao possa atuar no campo da 

prevenc;ao mais eficientemente, evitando, assim, o aumento da criminalidade e ao 

uso dessa droga denominada Crack. 
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3 A PREVENCAO AO USO DE DROGAS 

A Policia Militar, como instituic;ao permanente, presente em todos os 

municipios paranaenses, incrustada no seio da sociedade, tem um papel 

fundamental na atividade de preservac;ao da ordem publica, missao esta 

constitucional, em que e incluida, entre outros fatores, a prevenc;ao na area da 

seguranc;a de grupos de pessoas que formam a comunidade. E partindo 

dessa visao que, alem do trabalho de policiamento ostensive repressive, cabe 

tambem o trabalho preventive, ao que inclui evitar a propagac;ao do uso de 

entorpecentes ou efeitos que determinem dependencia fisica ou psiquica, 

uma vez que estes estao relacionados e geram a perturbac;ao da ordem, em 

todos os niveis da sociedade paranaense. 

lc;ami Tiba, em seu livro Quem Am a Educa! 1 ,(2002, p.258) cementa a 

respeito dos filhos comparando-os a navios: 

Quem ama, educa. E tern de educar a vontade para se proteger e dar 
condigoes para que a crianga cuide da propria seguranga. Os pais sao porto 
seguro para os filhos ate que eles se tornem independentes. 

A repressao pura e simples, embora necessaria, apenas se torna uma 

medida paliativa, ou seja, e acabando com o cachorro que as pulgas serao tambem 

exterminadas. Mas com o passar dos anos as policias militares ampliaram seu 

campo de preocupac;ao, e abrangeram os fatores que concorriam direta ou 

indiretamente para o bern comum da comunidade, e foi do ponto de vista legal, 

diante do que determina o Art. 227 da Constituic;ao Federal, que "ao estado, 

juntamente com a familia e a sociedade, compete assegurar as crianc;as e aos 

adolescentes os direitos e garantias fundamentais do ser humano"; no mesmo 

sentido a Constituic;ao Estadual em seu Art. 220, incisos Ill e IV, estabeleceu 

incumbencia do estado, com a parHcipac;ao dos municipios e sociedade, na 

1 
Quem Ama, Educa! lgami Tiba 39 a Edigao, Colegao lntegragao Relacional, Editora Gente,2002. 
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promoc;ao de programas de assistencia integral a crianc;a e ao adolescente, 

incluindo assim a prevenc;ao e o atendimento especializado a dependentes de 

entorpecentes e drogas, e assim neste pensamento foi criado e instalado o 

Programa Educacional de Resistencia a Drogas e a Violencia (PROERD) na PMPR, 

o qual foi instituido pela Diretriz n ° 006/2000 do Comando Geral da Policia Militar do 

Parana, que estabelece a colaborac;ao entre cidadaos e Policia Militar. Salienta-se 

que este Programa teve inicio na cidade de Los Angeles nos Estados Unidos da 

America no a no de 1 983, com o nome de Drug Abuse Resistance Education -

D.A.R.E,(Educac;ao para Resistencia ao'Abuso de Drogas), sendo inspirado e trazido 

para o Brasil por meio da Policia Militar do Rio de Janeiro, ano de 1992. Outras 

policias despertaram interesse em virtude da importancia da questao e acabaram 

tambem implantando o PROERD em seus estados. 

No ano de 2006, o governo brasileiro aprovou a Lei n ° 11.343, a qual 

instituiu o Sistema Nacional de Politicas Publicas sabre Drogas, e ja no Art. 1° 

prescreveu medidas para a prevenc;ao ao uso indevido de drogas. No Art. 19 foram 

elencados os princfpios e diretrizes para as atividades de prevenc;ao ao uso indevido 

de drogas; no inciso V, faz menc;ao a adoc;ao de estrategias preventivas, 

diferenciadas e adequadas as especificidades socioculturais das diversas 

populac;oes, bem como das diferentes drogas utilizadas. 

No ano de 2010 o governo brasileiro sancionou o Decreta n ° 7.179 de 

20 de maio de 2010, que lnstituiu o Plano )ntegrado de Enfrentamento ao 

Crack e outras drogas, cria ac;oes com a cor.jugac;ao de esforc;os entre Uniao, 

Estados, Distrito Federal e os municlpios, visando a participac;ao da 

sociedade civil e controle social. 0 plano estabelece ac;oes de saude, 

assistencia social, seguranc;a publica, educac;ao, desporto, cultura, juventude, 

direitos humanos, com objetivos e diretrizes. 

Entre os objetivos estao a estruturac;ao, articulac;ao voltadas a 
prevenc;ao, contemplando a participac;ao dos familiares e atenc;ao a publicos 

vulneraveis. 

Muito se faz para prevenir o uso de drogas, mas o resultado final e que as 

pessoas estao consumindo cada vez mais as drogas. Usar a droga e a primeira 

instancia na busca do prazer, o ser humano tem dificuldades para lutar contra o 



16 

"prazer", ja que foi ele que norteou o comportamento do ser vivo para sua 

autoprotegao e perpetuagao da especie. A droga somente engana o organismo, ja o 

prazer provocado pela droga nao e bom, pois destr6i mais a vida do que ajuda na 

sobrevivencia. 

0 fator prevengao tern que mostrar a diferenga entre o que e born e do 

que e gostoso, o usuario tern arcado e sobrecarregado sua familia, com as 

consequencias da busca errada do prazer. 

E. dentro desta busca que a sociedade procura caminhos para prevenir o 

maior mal evitavel deste milenio, e para tentar alcangar estes meios existentes no 

trabalho de prevengao ao uso de drogas, muitos autores transcrevem formas 

diversas, mas a que mais se aproxima e encaixa em nosso cotidiano sao as 

transcritas no livro Anjos Cafdos do e;:;critor, ~<;AMI TIBA, 2004, mostrando os 

caminhos para a prevengao em geral como sendo: 

1. Do medo- Os jovens nao se:aproximarao das drogas seas temerem. 

Para se criar o medo, basta mostrar somente o lado negative das drogas. Pode 

funcionar para criangas enquanto elas acreditarem nos adultos. 

2. Das informa~oes cientificas - Quanto mais alguem souber sobre as 

drogas, mais condigoes terao para decidir usa-las ou nao. Uma informagao pode ser 

trocada por outra mais convincente e que atenda aos interesses imediatos da 

pessoa. 

3. Da legalidade - Nao se devem usar drogas porque elas sao ilegais. 

Mas e as drogas legais? E todas as substancias adquiridas livremente que podem 

ser transformadas em drogas? 

4. Do principia moral - A droga fere os princfplos eticos e morais. Esses 

valores entram em crise exatamente na juventude. 

5. Do maier controle da vida dos jovens - Mais vigiados pelos pais e 

professores, os jovens teriam maiores dificuldades em se aproximar das drogas. S6 

que isso nao e totalmente verdadeiro. Nao adianta proteger quem nao se defende. 

6. Do afeto - Quem recebe muito amor nao sente necessidade de drogas. 

Fica aleijado afetivamente que s6 recebe amor e nao o retribui. Droga e usufruir 

prazer sem ter de devolver nada. 
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7. Da autoestima - Quem tern boa autoestima nao engole qualquer 

"porcaria". Ocorre que algumas drogas·-nao sao consideradas "porcarias", mas 

"aditivos" para curtir melhor a vida. 

8. Do esporte - Quem faz esporte nao usa drogas. Nao e isso o que a 

sociedade tern presenciado. Reis do esporte perdem sua majestade devido as 

drogas. 

9. Da uniao dos varios caminhos - E urn caminho composto de varios 

outros, cada qual com sua propria indicagao. Gada jovem escolhe o mais adequado 

para si. Par enquanto, e o que tern dado os resultados mais satisfat6rios. 

10. Da lntegra~ao relacional - Contribuigao para enriquecer o caminho 9. 

Nesse trajeto, o jovem e uma pessoa integrada consigo mesmo (corpo e psique), 

com as pessoas com as quais se relaciona (integragao social) e como ecossistema 

(ambiente), valorizando a disciplina, a gratidao, a religiosidade, a etica e a cidadania. 

Com estes caminhos basicos e que se afere a responsabilidade geral pelo 

trabalho de prevengao aos nossos jovens e criangas. 
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4 HISTORIA DO CRACK 

0 Crack deriva da pasta basica da folha de Cocaina, denominada 

botanicamente como Erythroxylon coca, no Brasil conhecida tambem como Epadu. 

Apesar de falarem muito sabre a cocaina ela nao e uma droga nova, ela ja era 

usada pelos povos andinos e indios sul-americanos, os quais mastigavam suas 

folhas ou usadas como cha, fato este que continua sendo praticado ate hoje. A 

cocaina usada nos dias de hoje teve seu refino iniciado no ano 1850, a mesma 

droga foi tambem utilizada em 1888 como urn ingrediente no famoso refrigerante 

Coca - Cola, depois em 1903 foi substituida no refrigerante pela cafefna2
, seus 

efeitos farmacol6gicos somente foram estudados sistematicamente ate 1970. A 

cocafna e urn alcaloide chamado de benzoilmetilecgonina (substancia quimica que 

contem nitrogemio, carbona, oxigenio e hidrogenio) que e extraido das plantas. 

0 crack e resultante da mistura da cocaina com a agua e com alguma 

substancia basica, como fermento, soda caustica ou bicarbonate de s6dio o que cria, 

o sulfato de cocaina. 0 processo faz coni que a droga se cristalize, cristais estes 

que sao fumados; com urn efeito imediato em apenas quinze segundos o vapor 

atinge o cerebra, produzindo urn efeito explosivo, mas por urn tempo 

consideravelmente curta, e da mesma forma e velozmente eliminado do organismo. 

Com efeitos mais intensos e perigosos, causa euforia, bem-estar, prazer, sentimento 

de onipotencia e alucina<;oes, produzindo uma subita interrup<;ao da sensa<;ao de 

bern estar seguida imediatamente por imenso desprazer e vontade de reutilizar a 

droga. lsto faz seu usuario ter mais dependencia para seu uso. 

Sua origem foi nos suburbios pobres das metr6poles norte-americanas. 0 

nome surgiu do crepitar, que ocorre durante a queima das pedras de crack no 

cachimbo ou em utensilios adaptados. A produ<;ao do crack e muito mais barata e 

vantajosa para os traficantes, devido a necessidade continua de seu uso. 

2 Tudo Sobre Drogas Cocafna - Editora Nova Cultural - 1988 pag. 46. 
Colegao Drogas Cocaina e Crack- Editora Brasileitura- Klaus H.G. Rehfeldt. 
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No Brasil, o uso do crack foi detectado na decada de 90, estando mais 

concentrado nas regioes Sui e Sudeste. Com uma aparencia na cor amarelo clara 

(Foto 1 e Foto 2), e facilmente transportada por sua forma compacta e a 

comercializa~o muito mais facil e mais barata, sendo mais acessivel a sociedade e 

· principalmente aos jovens. 0 uso causa prejuizos nas diversas esferas da vida, 

pessoal, familiar, trabalho, lazer e judicial. 

Foto 1: lmagem da aparemcia do crack 

Fonte: http://www. sem pretops.com/informacao/drogas-sinteticas-fotos-e-nomes/ 
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Foto 2: lmagem da aparencia do crack amarelo clara 

F ante: http://gpredpf. com. br/crack. php 

Existem varias formas de manipulac;oes para derivar o crack; como 

exemplo tern em algumas favelas paulistas em que o crack e "batizado", tendo seu 

aumento de volume e sendo misturado a ele, sabao, sabonete, parafina, para que o 

traficante aumente assim o seu ganho. 

0 processo de venda de Crack comporta-se no mercado com uma 

dinamica similar a de qualquer outro produto, e passa pelas fases das quais se 

identifica como sendo: Fase de Produc;ao, Fase de Distribuic;ao, Fase de Consume. 

Entretanto ha fatores intervenientes que atuam diretamente no 

desenvolvimento dessas fases apresentadas. Em alguns casos, estes processes 

sao absorvidos pela sociedade, quando observados nos filmes, novelas, comerciais, 

que de uma forma subliminar concorrem para o aumento do numero de 

consumidores desse produto. 
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Na fase de produgao, o cultivo da cocaina e difundido principalmente nos 

paises da Colombia, Bolivia e Peru, que fazem fronteira com o Brasil. Ap6s a 

colheita da planta as folhas secas sao misturadas com bicarbonate e cobertas com 

querosene e depois se acrescentam quantidades variaveis de acido sulfurico, agua e 

carbonate de calcio, obtendo-se produgao da pasta basica de cocaina. Para a 

produgao de urn quilo de pasta de cocaina sao necessaries duzentos quilos de 

folhas da planta. E iniciada a fase de distribuigao que facilmente entra no Brasil, em 

virtude da grande area de fronteira existente no nosso pais. Apesar do grande 

numero de apreensoes feitas pelos 6rgaos policiais, apenas uma parte da droga e 

apreendida, fato que pode ser visto pelas materias divulgadas na imprensa escrita e 

falada de nosso estado, a que e citado como exemplo as seguintes apreensoes, 

ocorridas na cidade de Curitiba e na regi8.o Oeste do Estado do Parana, pela Policia 

Militar no mes de abril de 2011: 

Na cidade de Curitiba: 

Duas pessoas foram presas e mais de 200 pedras de crack 
apreendidas par policiais militares da 28 Companhia do 13° Batalhao 
de Policia Militar em Curitiba, na ter9a-feira (12). Aparelhos celulares, 
dinheiro e uma balan9a de precisao tambem foram encontrados 
pelos PMs. Policiais estavam realizando patrulhamento pelo bairro 
Campo do Santana quando uma mulher informou aos policiais que 
uma pessoa estava indo para a Travessa Santo Antonio onde havia 
urn ponte de trafico de drogas. "Assim que a pessoas indicada, urn 
jovem de 18· anos, viu os policiais militares, tentou fugir do Iugar 
jogando na rua uma sacola com 26 pedras de crack, e entrando em 
uma residencia", esclareceu o Porta-Voz do 13° BPM, tenente Silvio 
Roberto Toaldo. Na casa, outro jovem de 18 anos foi encontrado e, 
de acordo com o tenente, ap6s buscas pessoais foram encontrados 
102 pedras de ·crack, urn a balan9a de precisao, 8 celulares, urn 
aparelho de DVD, urn video-game e R$ 310,00. "A residencia era 
local de venda de drogas e todo o material apreendido nao 
apresentava procedencia", afirmou Toaldo. Os dois homens eo que 
os policiais apreenderam foram levados ao Centro lntegrado de 
Atendimento ao Cidadao (CIAC) Sui. 
Fonte: http:// 1 0.47.1.19/noticias/ler.php?seq=50380 Setor de 
ComunicagOes da PMPR PM/5. Site acessado em 14/04/2011. 

Na cidade de Cascavel - PR. 

0 5° Comando Regional da Policia Militar organizou, na cidade de 
Cascavel, a Opera9ao Alfa, que contou com atua9ao de equipes do 
Pelotao de Cheque do 6° Batalhao e da For9a Alfa (Companhia de 
Fronteira), que realizaram abordagens e bloqueios pelas ruas da 
cidade. A Opera9ao aconteceu no dia 6, 8 e 9 de abril. Mais de 
oitenta policiais participaram da Opera9ao Alfa, durante os tres dias. 
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Durante os tres dias, quase mil pessoas foram abordadas, resultando 
em quatorze prisoes e apreens6es de pessoas, alem de recolhimento 
de 30,S quilos de maconha, urn quilo de cocaina e cerca de oito mil 
pedras de crack. Durante a Ooerayao, que estava sob comando do 
Capitao Renate Marchetti, as equipes realizaram abordagem a urn 
onibus que iria para Ponta Grossa. 
Os PMs encontraram urn quilo de crack e rna is 100 gramas de pasta 
base de cocaina com urn homem, que relatou aos policiais que 
venderia a droga na cidade de Ponta Grossa. Em outra a9ao, com 
ajuda do cao Tiger, pertencente ao Choque/Canil do 6°BPM, mais de 
30 quilos de maconha foram apreendidos num onibus intermunicipal. 
900 gramas de cocaina tambem estavam no porta-malas do veiculo. 
Alem de Cascavel, as cidades de Boa Vista da Aparecida e 
Matelandia tambem receberam a Opera9ao Alfa. Todos os 
envolvidos, bern como a arma e as drogas foram encaminhadas a 
1sa Subdivisao Policial (1SaSDP). A Policia Militar pretende realizar 
novas opera96es como esta, no intuito de proteger a popula9ao. "E 
importante [opera~oesj para diminuir a criminalidade e impedir a 
entrada de drogas e armas, principalmente na regiao da fronteira", 
explica o oficial de comunica9ao social do 6°BPM, Tenente Roberto 
Damiao Pierozan Tavares. 
Fonte: http://1 0.47.1.19/pita/ler.php?seq=50214 Setor de Comunicagoes da 
PMPR PM/5. Site acessado em 11/04/2011. 

S° CRPM I OPERA~AO FO,:Z: TRAFICANTE PRESQ COM 602 
PEDRAS DE CRACK E UM REVOLVER - 02/0S/2011 1S:12 - so 
CRPM - Opera9ao realizada no municipio de Foz do lgua9u prende 
traficante e apreende 602 pedras de CRACK e urn revolver cal .22. 0 
criminoso que se homiziava no interior da favela Monsenhor 
Guilherme foi preso durante uma abordagem policial quando saia de 
dentro de urn dos barracos, onde apos vistorias foram localizados a 
droga, o revolver sem o devido registro e dez muni96es intactas. 
Foram aproximadamente 68S pessoas abordadas, durante os dias 27 
e 28 de abril, na Opera9ao coordenada pelo so Comando Regional 
de Policia Militar, onde atuaram as equipes da Companhia de Policia 
de Fronteira/FA, do Pelotao de Cheque do 6° BPM e da ROTAM do 
14° BPM. Cascavel, PR, 02 de maio de 2011. 
Fonte: http://1 0.47.1.19/pita/ler.php?seq=50565 Setor de Comunicagoes da 
PMPR PM/5. Site acessado em 18/08/2011. 

S° CRPM/6° BPM - ADOLESCENTES SAO DETIDOS VENDENDO 
DROGAS EM CASCAVEL - 18/05/2011 09:26 - 6BPM 
Na noite de ontem (17/0S) as 20h30min, policiais militares do Pelotao 
de Cheque estavam efetuando urn patrulhamento na Rua do Bosque 
Jardim Quebec, ql.iando apreenderam dois adolescentes com 17 
ar10s. Eles estavam vendenqc drogas e portavam, no memento· da 
abordagem, 2g de cocaina'·e 20 pedras de crack. E as 20h27min, 
policiais da Cavalaria apreenderam na Avenida Tito Muffato, bairro 
Santa Cruz, urn adofescente de 14 anos. Com ele os policiais 
encontraram uma pequema quantidade de maconha. 
Cascavel, 18 de maio de 2011. 
Fonte: http://1 0.47.1.19/pita/ler.php?seq=50873 Setor de Comunicagoes da 
PMPR PM/5 acessado em 18/08/2011. 
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5°CRPM/6°8PM - POLiCIA FECHA PONTOS DE TRAFICO E 
PRENDE TRAFICANTES EM CASCAVEL - 10/06/2011 10:10 -
6BPM 
Policiais militares do 6° BPM fecharam, durante o dia de ontem 
(09/06), dois locais que serviam como ponto de venda de drogas em 
Cascavel, prendendo traficantes e apreendendo crack, cocaina e 
maconha. Na primeira, situac;ao equipes do Pelotao de Cheque, do 
Servic;o Reservado e do Oficic:il CPU prenderam, em uma residencia 
na Rua Marechal Floriano· bairro Neva, 2 homens de 20 anos e 
outros de 18, 19 e 41 ah§m de apreender 5 adolescentes com idades 
entre 14 e 17 anos. Os primeiros a serem abordados foram dois 
menores que saiam da casa portando urn pedac;o de maconha cada 
urn. No interior da residencia foram encontrados os demais detidos e 
apreendidas 203g de maconha dividida em porc;6es prontas para a 
venda, 9g de crack tam bern embaladas para a venda e 1 g de 
cocaina. Urn dos adultos preso estava foragido da cadeia publica de 
Sao Miguel do lguac;u enquanto na casa de urn dos adolescentes 
detidos os policiais apreenderam urn revolver calibre 38 com 6 
munic;6es intactas. As 16h uma equipe da Radio Patrulha abordou, 
na BR 467 bairro Cataratas, dois adolescentes de 15 e 17 anos. 
Ambos confirmaram serem usuaries de drogas e, na residencia de 
urn deles, os policiais localizaram 137 buchas de maconha prontas 
para serem v~ndidas pesando 520g e 52 pedras de crack que 
pesaram juntas 16g. E as 21h30min urn homem de 23 anos foi preso 
na Rua Sao Paulo portando 13g de crack divididos em 41 pedras 
alem de urn cachimbo utilizado no consume da droga. Os detidos e 
as drogas foram encaminhados·a 15 SDP. 
Cascavel, 10 de junho de 2011, .. 
Fonte: http:/110.47.1. t9/pitaller.php?seq=51376 Setor de 
Comunicac;:oes da PMPR PM/5. Site acessado em 18/08/2011. 

As duas primeiras fases neste processo se concretizam ficando apenas a 

3 a fase que e o consumo, quando entra o personagem do traficante e do 

dependente. A venda de crack se tornou uma atividade propiciadora de altos lucros 

financeiros, mostrando seu imenso poderio economico, em uma escalada muito 

rapida de retorno financeiro, mas que acarreta tambem a perda de vidas humanas 

de forma imensuravel. 

A elevagao patrimonial de bens de alguns traficantes, acabou por influir 

principalmente no crime organizado, muitas vezes, as pr6prias autoridades 

encontram dificuldades de completar o ciclo de policia nestas quadrilhas que se 

formam dia ap6s dia. 
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5 CONSUMO DO CRACK 

0 Crack e fumado em diversos tipos de recipientes, como cachimbos, 

cigarros, latinhas de refrigerantes, lampadas descartadas, aparelhos de narguile, lata 

de cerveja, lata refrigerante, copo de agua, caneta Bic, peda90 de cano de ferro, 

peda9o de isqueiro, torneiras, entre outras (Foto 3 e Foto 4). 

Foto 3 - Recipientes utilizados como cachimbo para fumar o crack 

Fonte: http://deolhos. blogspot. com/201 0/05/traficantes-colocam-crack-na-cocaina. html 



Foto 4- Dep~ndente fumando crack em cachimbo de 

Fonte: http://blogdamariazinha. word press. com/201 0/05/29/imagens-da-semana-vii-o-avanco-do
crack/ 
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A queima da pedra de Crack chega a uma temperatura de 95 ° C; muitas 

das vezes e queimada com urn isqueiro, e em alguns casas e feita com o auxilio de 

carvao natural. Posta sabre papel aluminio, os vapores produzidos de cloridrato de 

cocaina sao absorvidos pelos pulmoes e alcanc;am rapidamente o cerebra. 

Urn dos reflexos provocados pelo seu usa e a dependencia. 0 significado 

de dependencia, nada mais e que o uso habitual, quando a pessoa necessita 

consumir a substancia para nao ter os sintomas de abstinencia, para assim enfrentar 

a vida cotidiana. Esta mesma dependencia causa os transtornos fisicos, que e 

quando o organismo fica danificado par estar habituado com a presenc;a da droga. 

Outro tipo de transtorno e o psicol6gico quando incide negativamente sabre as 

relac;oes da pessoa consigo mesma, e par fim, os transtornos sociais, quando o 

impacto e contra a sociedade. A probabilidade de urn iniciante se viciar em crack e o 

dobra da de se viciar em cocaina. 
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0 consumo tern a tendencia do Siumento a cada dia, tornando uma 

dependencia severa a quem usa, obriganrJo o cerebra a necessidade para que seja 

aumentada a quantidade e o numero de pedras a serem utilizadas durante o dia de 

uso. 

0 consumo ja nao mais se restringe a pessoas de baixa renda, mas vern 

alcangando todas as camadas da sociedade. Com algumas diferengas, o jovem de 

baixa renda nao tendo dinheiro para o consumo, acaba envolvendo-se com todo tipo 

de delito desde o pequeno furta, assaltos e latrocinio, na busca incessante de 

dinheiro ou algo que possa trocar pela droga. 

0 jovem de classe social com maior podHr aquisitivo de compra, comega 

a deteriorar o patrimonio da familia a tal ponto que muitas dessas familias acabam 

perdendo tudo, na busca de ajudar o filho ou na tentativa de mante-lo Ionge do 

alcance dos traficantes. Nao tendo a nog?o. que o problema existente nao e o 

traficante em si, mas sima doenga que se instalou naquela vitima. 
' 

Os pais de viciados em crack, raramente contam com ajuda, orientagao 

ou tratamento, tendem a se afundar na dor, na raiva, na culpa e na vergonha a que 

foram submetidos. Segundo reportagem na revista Veja 3
, pode parecer impossivel, 

mas em media os pais levam dois anos e meio para procurar algum tipo de ajuda, e 

as razoes para a demora muitas vezes e por nao saber o que fazer; alguns acham 

que conseguem resolver o problema em casa, outros pensam que o uso da droga e 

passageiro. 

Salienta-se que muitos pais nao acreditam que seus filhos sejam usuarios 

e reagem com surpresa quando a policia encontra droga com seus rebentos. 

3 Revista Veja - Editora Abril - Edi9a0 2222 - ana 44 - n° 25 de 22 junho de 2011 
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6 RISCOS DO USO DO CRACK 

0 crack e de cinco a sete vezes mais potente do que a cocaina, sendo 

tambem mais cruel e mortifero do que ela. Seu poder avassalador desestrutura a 

personalidade, agindo em prazo muito curta e criando sua dependemcia psicol6gica. 

Os usuarios descrevem que as primeiras sensa96es sao de euforia, brilho e bern 

estar, como se fossem urn estalo, urn relampago, ou urn "tuim" na linguagem deles. 

Na segunda vez elas ja nao aparecem, e logo os neuronios sao lesados e o cora9ao 

entra em descompasso no seu batimento. Ha risco de hemorragia cerebral, fissuras, 

infarto agudo e causa final, a morte do usuario. 

Outro 6rgao que fragmenta e o pulmao, com problemas respirat6rios, 

congestao nasal, tosse insistente, expectora9ao de mucos negros, podendo ainda 

ocorrer dares de cabe9a, tonturas, desmaios, tremores, magreza e nervosismo. E 
comum tambem queimaduras nos labios, lingua e rosto, pela proximidade do 

isqueiro ao cachimbo. 

Os efeitos do usa do Crack sao imediatos, depois de uma (mica dose, 

com a acelera9ao do cora9ao, o au menta da pressao arterial, a agita9ao 

psicomotora, a dilata9ao das pupilas, o aumento da temperatura do corpo, a 

sudorese, o tremor muscular, entre outros. 

De acordo com a revista "Droga A Febre da Familia", da Associa9ao 

Brasileira de Apoio as Familias de Drogadependentes, a defini9ao e "( ... ] poderoso e 

perigoso estimulante cerebral. Extremamente destruidor, altera a memoria e danifica 

o sistema nervoso central [ ... ]". Gera a dependencia, perda da valoriza9ao pessoal 

do individuo, aumento do ritmo cardiaco, a perda de peso, o envolvimento na 

criminalidade para sustentar o vicio, ? agressividade, o gasto financeiro da familia 

quanta a tratamento e pagamento da droga. Na abstinencia ou no usa excessivo, os 
'' 

usuarios apresentam convulsoes e disturbios psicol6gicos. 

Alem de aumentar a autoestima do usuario, provocar a sensa9ao de 

euforia, a inala9ao do crack, cria a indiferen9a a dare ao cansa9o, ativa o estado de 

alerta a estimulos visuais, auditivos e ao toque. Pode ainda provocar a sindrome 

paranoide, que sao as ideias de persegui9ao. 
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Em uma linguagem mais tecnica, o principal mecanismo de a<;ao do crack 

eo bloqueio da recepta<;ao pre-simpatica e a libera<;ao de monoaminas (substancias 

bioqufmicas), principalmente a dopamina e tambem a noradrenalina e a serotonina, 

que sao neurotransmissores cerebrais secretados, responsaveis para a sinapse, 

(regiao de comunica<;ao dos neuronios ou mesmo entre neuronios e celulas 

musculares e epiteliais glandulares) sendo entao recolhido para os neuronios, isto 

tudo sendo inibido pelo crack. 

0 uso da droga tambem pode liberar dopamina, seratonina ou 

noradrenalina por reverter a a<;ao do transportador ocorrendo entao o retorno dos 

neutrotransmissores para fora do neuronio pre - simpatico por meio de 

transportadores monoaminergicos, (GRAEFF, 2005) que podem causar a 

depressao, isto para alguns cientistas. 

A dopamina e a causadora de euforia, a noradrenalina eleva a energia e a 

serotonina aumenta a confian<;a. A primeira proporciona sensa<;ao de prazer e esta 

relacionada a comportamentos motivacionais de desejo, tais como a tome, a sede e 

o sexo. As outras duas estao relacionadas as fun<;oes como controle de humor, da 

motiva<;ao, da percep<;ao e da cogni<;ao (aten<;ao, memoria, raciocfnio, imagina<;ao). 

Os indivfduos ap6s o uso de crack se tornam mais violentos, ficam mais 

fortes e valentes, a vioh3ncia aumenta. Outro fator e a prostitui<;ao das usuarias 

como consequencia do uso. Estes sintomas sao do usuario, mas podem resultar 

danos a outros seres que nao utilizam a droga diretamente, como no caso de 

mulheres gravidas, que podem sofrer abortos e nascimento prematuro de bebes, 

que caso sobrevivam, apresentam cerebra menor e choram de dor quando tocados 

ou expostos a luz. Tern problemas no falar, andar e ate de irem ao banheiro sozinho, 

alem de terem imensa dificuldade de aprendizado. 

Ocorre tambem a deteriora<;ao da estrutura ffsica do usuario, vindo a ter a 

perda de peso acentuada, baixa imunidade, a qual provoca o aumento das doen<;as 

respirat6rias, por que o mesmo deixa de efetuar a alimenta<;ao adequada para o 

nosso organismo. Com o passar do tempo, pode apresentar quadros convulsivos 

tanto na abstinencia, (falta da droga) como no uso do crack, e estas sao vitimas que 

poderao desenvolver tambem quadro de esquizofrenia. 
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7 0 CAMINHO DA DROGA NO ORGANISMO 

0 caminho percorrido pela droga no organismo, ate a sua eliminac;ao, e 

estruturada do cachimbo ao cerebra, sendo que com sua queima a fumac;a aspirada 

passa pelos alveolos pulmonares, par intermedio destes alveolos o crack cai na 

circulagao sanguinea e atinge o cerebra, ja no sistema nervoso central a droga age 

diretamente sabre os neuronios, a droga bloqueia a recaptura do neurotransmissor 

dopamina, mantendo a substancia qui mica par mais tempo nos espagos simpaticos, 

relacionando a sensagao de prazer e motivagao. Com isto, as atividades motoras e 

sensoriais sao superestimuladas. A agao da droga aumenta a pressao arterial, 

frequencia cardiaca, temperatura corp6rea, dilatagao das pupilas e sensac;ao de 

poder, forga e euforia, nesta fase ha risco de ocorrencia de convulsao, infarto e 

derrame cerebral. 

A droga e distribuida pelo organismo par meio da circulagao sanguinea, 

No figado ela e metabolizada, sendo eliminada par meio da urina. 
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8 0 CICLO DE ALICIAMENTO DO NOVO USUARIO 

0 significado de aliciamento, segundo o dicionario, Aurelio, e o ato ou 

efeito de aliciar, recrutar de surpresa .e a forc;a; atrair para si com propostas 

enganosas, seduzir, induzir a ato. 

Com o conhecimento desse significado, e facil dizer que o acesso as 

drogas e cada dia mais facilitado, ja que a pura existencia de drogas lfcitas faz com 

que o jovem tenha acesso a elas, desde que existam em muitos pontos de venda, 

incluindo o pouco controle do uso por par~:e dos pais, que em muitas vezes, facilitam 

e estimulam o seu filho a experimentar, por nao acharem que o alcool e o cigarro 

tambem possam ser a porta aberta para uma droga ilicita. A mfdia tambem trabalha 

e contribui para o consumo exibindo a droga licita, como forma de conquista da 

felicidade e adequac;ao do individuo a sociedade. 

E importante ressaltar que nao depende somente das mas companhias 

para o jovem entrar no mundo das drogas, o envolvimento com gangues ou com o 

abuso de drogas. lsto sao apenas sinais de que as coisas nao vao bern e e dai que 

as redes de aliciamento de jovens para consumo ou trafico de drogas encontram 

terreno fertil para prosperar e trabalhar. 

De forma geral, pode-se dizer que existem as pessoas que experimentam 

as drogas por curiosidade, outras us?m de vez em quando, que sao chamados de 
' 

ocasionais, e outros que usam de forma \ntensa .e com consequencia danosa, estes 

sao OS dependentes. 0 grande problema e r:ao poder Saber quem sera 0 USUario 

experimental, o ocasional e o dependente, ja que o organismo do individuo e 

diferente urn do outro e por este motivo o jovem tern dificuldade para assumir que se 

tornou urn dependente. 

Com estes dilemas inseridos na mente do adolescente, o traficante ja 

possui urn meio de abordar urn novo comprador de seu produto, mas primeiramente 

ele faz varios tipos de observac;oes, procurando aqueles que tern urn perfil de 

conquista dentre os demais jovens, que procura se destacar de forma diversa dentre 

os outros. Utilizando-se de uma fqrma simpatica busca conquistar a confianc;a do 

jovem, e em muitos casos, fornece quantias em dinheiro para ele conseguir 
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vantagens aos demais. A partir deste ponto a crian9a ou adolescente ja esta em 

divida com aquele aliciador, que a qualquer momenta pode querer cobrar aquele 

favor, "emprestimo" de volta. Em muitos cases ap6s a primeira abordagem, muitos 

sao combalidos a usar a droga numa tentativa de provar que sao diferentes aos 

demais. A curiosidade do efeito da droga, ou a influencia de amigos usuarios, trazem 

serios problemas para a forma9ao saudavel do futuro da nossa sociedade. 

Em todos os lugares, escolas, cinemas, shoppings, festas, parques, estes 

aliciadores estao observando e procurando novas vitimas que, se tiverem uma 

forma9ao regada a liberdade e despreocupa9ao de seus genitores, estarao sendo 

formados em novas usuarios ou traficantes de crack. 

A cria9ao logicamente nao pode ser feita tentando cobrir os jovens com 

mecanismos que os separem dos demais componentes da sociedade, mas a 

informa9ao, a conversa franca e sincera entre pais e filhos, certamente, trara frutos 

saudaveis e diminui9ao no numero de dependentes quimicos. 

0 aliciamento nao acontece rapidamente, ele e gradativo e paciente, faz 

parte da necessidade de amplia9ao do, comercio e do recrutamento de novas 

seguidores. A preocupa9ao da midia nos ultimos anos com a propaga9ao do crack 

tern sido muito eminente, principalmente com divulga96es de reportagens 

despertativas para a gravidade do assunto, a exemplo a revista Veja em sua edi9ao 

n o 2.222 de 22 de junho de 2011, em sua reportagem de capa "As Prisioneiras do 

CRACK"4
, expoe situa96es de familias que foram afetadas e hoje convivem com o 

problema de tratar um dependente do crack, e demostra as grandes consequencias 

vividas. 0 autor da reportagem escreveu que "Um milhao de brasileiros sao 

dependentes da mais perigosa das drogas. Ela nao s6 acaba com a vida deles, e 

devastadora para as familias". No mesmo foco ainda relata, "Como um tsunami 

silencioso, a epidemia de crack tern avan9ado ·de forma avassaladora sabre um 

numero cada vez maior de familias brasileiras [ .. ] a horda de zumbis que o crack 

produz deixou de ser formada apenas de. mendigos e moradores de rua. Lentamente 

o crack subiu na escala social. As clinicas e os psiquiatras cuidam de estudantes 

universitarios, empresarios, advogados e ate medicos". 

4 
Revista Veja - Editora Abril - Edi«;ao 2222 - ano 44 - n° 25 de 22 junho de 2011 
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A perda completa do senso de julgamento e de responsabilidade, leva o 

dependente a roubar primeiramente dinheiro dos pais e objetos da propria casa, logo 

passa a assaltar, ja existe caso em c{ue urn adolescente roubou urn cachorro e 

trocou por pedras de crack. Muitos pais passam noites em claro para evitar que seu 

filho va para a rua atras do seu vicio. Este tormento e levado para o trabalho e para 

a vida social. A estimativa de custo mes, para o tratamento pode chegar em algumas 

clinicas ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Apesar de ser urn problema de saude publica, as agoes governamentais 

para esclarecimento da populagao acabam sendo esparsas, tfmidas e ineficientes, a 

exemplo, a ultima campanha na televisao, que foi langada no ano de 2009, seu 

alerta nacional foi muito superficial, e abrangeu o Crack como uma droga perigosa 

que vinha causando graves problemas pela sua dependencia mais rapida, e 

convocava as familias para falarem com seus amigos e familiares sobre o assunto. 

Esta timidez se mostrou completamente ineficaz. 

8.1 A Analise do Comportamento da Familia com o Adolescente 

Para Vizzolto (2000), a familia desempenha o papel mais importante na 

vida do ser humane, e serve de modele aos filhos, pois o comportamento, as 

reagoes, atitudes e a forma como os pais se relacionam entre si e com os filhos 

influenciam no desenvolvimento deles, sendo assim, a familia pode ser fonte de 

contribuigao tanto para o envolvimento quanto para a prevengao do uso de drogas. 

A familia que pode representar fatores favoraveis ao envolvimento do jovem as 

drogas apresentam as seguintes caracterfsticas: 

1. Desestruturagao; 

2. Falta de tempo e atengao para os filhos; 

3. Falhas na comunicagao e falta de dialogo entre paise filhos; 
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4. Ausencia de limites, de valores marais e de autoestima dos membros 

da familia; 

5. Falta de informagao sabre os verdadeiros efeitos ocasionados pelas 

drogas. 

Ja as familias que podem contribuir para a prevengao contra o uso de 

drogas apresentam as seguintes caracter;'3ticas: . 

1. Nao faz uso de nenhum tipo de substancia psicoativa; 

2. Ensina os filhos a distinguirem o "certo" e o "errado" e a dizer "nao" 

para a pressao de amigos, tornando-os, assim, capazes de tomarem suas pr6prias 

decisoes e a resistirem as tentagoes fornecidas pelo seu meio social; 

3. Valoriza os aspectos positivos dos filhos, provendo a autoestima dos 

membros da familia; 

4. Esta sempre atenta as dificuldades que este enfrenta na fase de seu 

desenvolvimento; 

5. Obtem uma relagao favoravel ao dia!ogo e companheirismo entre os 

membros da familia. 

Para que os pais possam id~ntificar que seu filho esta envolvido com 

drogas, e assim ajuda-lo com rapidez e precisao antes que esteja num estagio 

avangado de dependencia e importante que fiquem atentos as seguintes 

caracteristicas e comportamentos que sao pr6prios do efeito das substancias 

psicoativas: mudangas no ritmo em suas atividades diarias; mudangas na 

coordenagao motora e na expressao verbal; alteragoes no sono, apetite e aparencia; 

alteragoes de humor; mudangas repentinas de amizades; comportamentos 

agressivos e violentos; e desaparecimento de objetos de valor e dinheiro (Vizzolto, 

2000). 

Para Tiba (2002), a chance de um jovem entrar em contato com as 

drogas e muito grande. A melhor prevengao e dar formagao ao filho para que ele 
. . . 

tenha a forga de enfrentar as mais diversas situagoes ao Iongo de sua vida. 0 

principal motivo de o jovem comegar a usar drogas e seu despreparo para viver. 
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Este autor ainda destacou posicionamentos que predispoem o perfil do 

adolescente a usar drogas, que sao: 

1. Extrema liberdade, os pais deixam os filhos fazer tudo na infancia, na 

adolescencia, as vontades e os desejos aumentam e a falta de limites se agrava. 

Educac;ao requer limites e a crianc;a deve entender que eles sao necessaries. 

2. Achar que o gostoso e sempre born, born ou ruim e urn criteria 

racional que pertence a urn quadro de valores, portanto depende de criterios como 

saude, cultura, lei, religiao e sociedade. Quem esta doente tern que tamar remedio, 

mesmo que nao seja gostoso. 

3. Nao ter que arcar com as consequencias do que faz, 0 problema de 

hoje pode ser resultado do que nao se fez ontem. 

4. Nao ter obrigac;oes a cumprirj dentre as obrigac;oes que os jovens 

tern de assumir, uma das mais importantes e utilizar sua capacidade. Quem sabe 

fazer aprendeu fazendo. A personalidade tambem exige elementos como disciplina, 

etica, persistencia e garra para atingir metas. 

5. Ser egoista, e fundamento tal que seu filho saiba que a vida nao e s6 

dele, mesmo que somente ele possa vive-la. Quando a crianc;a pequena diz, 

orgulhosa "voce e meu pai" nao para marcar propriedade dela, mas para deixar clara 

que pertence a alguem. Se o pai e a mae reforc;arem o "voce e meu filho", forma-se 

uma unidade em que tudo o que faz interfere na vida do outro. 

6. Cair na onda da moda, nao se deve fazer nada simplesmente porque 

todo mundo faz. Para fazer parte da comunid.G.lde o ser humano e gregario. Para ser 

aceito tende a fazer tudo igual, e depois passa a competir para ser melhor. Quem 

precisa estar na mod a e quer ter ou fazer o que os outros tern ou fazem revela baixa 

autoestima, e neste momenta que o jovem mostra de fato quem e. 

7. Falta de etica, quem tern etica respeita tanto o outro como a si mesmo, 

essa base de comportamento social comec;a em casa. A etica se desenvolve com 

responsabilidade, quando a crianc;a faz o que e capaz de fazer. 

Para Tiba (2002, p 268), estabelece ainda a utilizac;ao de cinco passos, 

aos pais, para urn atendimento total que leve-se a educac;ao integral, e que pode 

ajudar a distanciar.o jovem do caminho das drogas: 
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1. Parem o que estiverem fazendo e limpem a cabe9a de 

pensamentos, preconcebidos, como se fosse atender o filho pela primeira vez. 

2. Oucam ate o fim a fala do filho (estimula o racional- humano). 

3. Olhem, o olhar e instintivo e capta tudo instantaneamente 

( estimula o instinto- animal). 

4. Pensem na melhor resposta para atender as necessidades e 

alimentar a independencia e a autoestima. 

5. Ajam conforme a linha educativa que pretendem adotar. 

Como foi visto anteriormente o uso do crack estimula a autoestima do ser 

humano, mas o que vern a ser esta auioestima? Onde ela se forma? Para Tiba, 

(2002) a autoestima tern sua cria9ao dentro da familia, ainda quando crian9a, o 

simples dizer "nao" de urn pai a seu filho tern a necessidade de se mostrar qual o 

significado e sentido do "nao". As rea96es dos pais ensinam as crian9as a distinguir 

o sim e o nao, mas muitos pais ap6s verem seu filho fazer algo errado, pela primeira 

vez, repreende-o por algo que ainda nao sabia que nao podia fazer. lsto confere a 
crian9a a perda de sua autoestima e de seu poder de decisao sobre as suas 

escolhas, entao nao e o "sim" ou o "nao" que traumatiza a crian9a, mas o mau uso 

deles. E crian9as com problemas de autoestima estao propensas a procurarem 

outras formas de se sentirem seguras em suas decisoes, e de forma erronea 

buscam na droga. 

A familia do seculo XXI e bern diferente da gera9ao passada, os nossos 

jovens sao completamente avessos a uma cria9ao impositiva, mas a busca por 

novas aventuras sao as mesmas de urn passad6 ·nao tao Ionge; os questionamentos 

acontecem todos os dias, o que cria conflito entre as gera96es, a falta de dialogo e o 

principal fator da dilacera9ao do vinculo familiar. E por este motivo que nossas 

crian9as precisam de urn amor incondicional, de aprender a cumprir regras e segui

las, precisam ter responsabilidades para serem responsaveis, ja que uma educa9ao 

boa e vital no mundo atual. 
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8.2 A Relac;ao Familia e Drogado 

0 crack se associa de forma significativa com a viol€mcia e envolvimento 

maior nas atividades criminais que envolvem porte de arma, assaltos e homicidios. 

0 conhecimento do dano psicologico e util, no planejamento de programas e 

estrategias de prevenc;ao, quanta ao fato de disturbio emocional e envolvimento em 

brigas. Em muitos casas, o desconhecimento dos pais, da violencia a que seus filhos 

estao expostos, gera por este motivo a necessidade de desenvolver dentro do lar 

trabalho de programas de prevenc;ao a agressividade. 

0 lar, torna-se casa, cama e mesa, Ionge de ser o Iugar sagrado de 

entendimento, dialogo e sentido das coisas. Os pais sao os grandes ausentes na 

familia, o pai pode achar-se o melhor pai do mundo, porque supre a casa de coisas 

materiais, e esquece que os filhos querem adrna de tudo a presenc;a, que gera o 

clima de convivencia, amor e aprendizado, que da sustentac;ao na formac;ao de uma 

personalidade bem ajustada. A mulher se afasta do lar pregando a emancipac;ao 

com profissionalizac;ao e sobrecarga de deveres, esquecendo que e mae, e deixa de 

orientar seus filhos. 

Assim, o jovem vai buscar fora de casa o que nao encontra nos pais, uma 

vez no mundo do vicio nao consegue o retorno ao seio da familia, e a relac;ao que ja 

era dificil torna-se insustentavel; em alguns casas alguem da propria familia se torna 

vitima. 

Em artigo a revista Epoca no a no de 2010, Rodrigo Turrer e Humberto 

Maia relatam o drama de uma familia de classe media - alta, que viu seu filho 

envolvido com drogas e ter um tragico fim. Em 2009, a consultora aposentada Flavia 

Costa Hahn, de 60 anos, moradora de w~ bairro nobre de Porto Alegre, matou seu 

unico filho, Tobias Hahn, de 24 anos. 0 rapaz consumia crack desde os 18 anos. 

Em abril do ano de dois mil e nove, depois de passar tres noites em clara fumando 

crack, Tobias voltou para casa para pedir dinheiro. Flavia conta que discutiu como 

filho, foi agredida e, para tentar se defender, pegou um revolver da colec;ao de 

armas do marido. A arma disparou e atingiu Tobias no pescoc;o. Ele morreu na hora 

(Epoca, 201 0). 
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A rela9ao familia e drogado sempre e amarga e dolorosa, para todos que 

convivem juntos. 

Bons tempos em que os jovens participavam dos grupos de 

escoteiros quando eram preparados a seguirem doutrinas eticas, segundo a 

lei do estatuto do escoteirismo: 

0 Escoteiro tern uma s6 palavra; sua honra vale mais do que a propria 
vida. "A Honra para urn Escoteiro e ser digno de toda confianga. Como urn 
Escoteiro, nenhuma tentagao, por maior que seja, e em bora seja secreta, ira 
persuadi-lo a praticar umz agao desonesta ou escusa, mesmo muito 
pequena. Voce nao voltara atras a uma promessa, uma vez feita. A palavra 
de urn Escoteiro equivale a urn contrato. Para urn Escoteiro, a verdade, e 
nada mais que a verdade." Baden-Powell5 

Neste tipo de atitude do escoteirismo, esta urn exemplo tfpico de 

preven9ao primaria, em que o enfoque e a divulga9ao de informa9oes, por meio do 

fortalecimento de atividades saudaveis, esportivas e culturais. 

5 Fonte: http://www.escoteiros.org/escotismo/ acessado em 19 de agosto de 2011. 
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9 ATUACAO DESENVOLVIDA ATUALMENTE PELA POLICIA MILITAR 

A Constituigao Federal, em seu artigo 144, define a competencia legal da 

Policia Militar. 0 trabalho rotineiro da Policia Militar em si ja leva o usuario ao 

tratamento, pois quando alguem e surpreendido usando a substancia, 

compulsoriamente o caso vai para delegacia e, por via de conseqOencia, ao Poder 

Judiciario, que, geralmente, submete o usuario ao internamento clinico, uma vez que 

a lei nao comina pena de reclusao ou detengao por esse delito. 0 tratamento bern 

feito previne a recaida e devolve a dignidade ao cidadao. 

No campo da prevengao, a Lei Federal n° 11.343/06 estabelece as 

medidas a serem tomadas pelo poder publico. Nessa mesma sintonia, a Policia 

Militar tern urn atuante trabalho, que e realizado em forma de blitzes educativas com 

criangas e adolescentes das escolas publicas e particulares em nivel de ensino 

fundamental, media e superior. As palestras sabre o tema com policiais treinados 

sao uma constante. Existem tambem diversos projetos de inclusao e contraturno 

escolar desenvolvidos em diversas unidades da PMPR. 

Como exemplo pode-se mencionar o trabalho desenvolvido na cidade de 

Campo Mourao desde o ano de 2000, quando foi dado inicio ao Programa 

Educacional de Resistencia as Drogas e Vioiencia (PROERD), e em conjunto urn 

trabalho de acompanhamento de familias com filhos dependentes de crack. 

Com o lema "Diga nao as Drogas", com as criangas Ionge das drogas, o 

PROERD e urn programa de agao conjunta entre o Policial Militar capacitado, 

professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade, com o objetivo de 

prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violencia entre estudantes, ajudando 

tambem os discentes a reconhecer as pressoes e a influencia diaria para resistirem 

a usarem a droga e a violencia. 

Com uma estrutura de dez ligoes, para alunos de 4a e 6a series, o policial 

realiza uma exposigao a respeito do prop6sito e visao geral do PROERD, abordando 

tambem as consequencias uso e abuso de drogas para o corpo humano, resistencia 

as pressoes para usar drogas, maneiras de dizer "nao", desenvolvimento da 

autoestima, seguranga, controle e tensao sert:l usar drogas, a influencia dos meios 
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de comunicac;oes, tamar decisoes e assumir riscos, as alternativas para nao usar 

drogas, os lfderes positives, a formac;ao de urn sistema de apoio, como se manter 

firme e finaliza com uma formatura. A busca da pratica do "nao" e constante, assim 

como, a abordagem dos sentimentos de frustrac;ao e de 6dio, o comportamento 

violento e debatido, ocorrendo para os estudantes da 6a serie a simulac;ao de urn 

tribunal de justic;a destacando as reponsabilidades sociais e legais violadas. 

E tambem dedicada uma parcela de cinco lic;oes aos pais, com 

informac;oes relevantes sabre as drogas, o uso e experimentac;ao, fornecendo 

aptidao de como orientar os filhos, analisando fatores de risco, sinais e sintomas do 

uso de drogas, noc;oes sabre as drogas de hoje, meios de ajudar os filhos e suas 

pressoes e protec;ao aos filhos da vioh§ncia. Mas ainda nao esta em plena 

desenvolvimento no Parana esta escola de pais, e somente dada prioridade ao 

desenvolvimento do trabalho com alunos das 4a series em colegios publicos e 

particulares. E com apoio da Patrulha Escolar fazendo palestras interativas em todas 

as escolas. 

Durante este perfodo de onze anos do programa em Campo Mourao, 

foram atendidas 17 mil crianc;as e adolescentes, pertencentes a escolas municipais, 

estaduais e particulares, alem de instituic;oes que trabalham com crianc;as e 

adolescentes em situac;oes de risco6
. 

No levantamento realizado pelo instrutor do PROERD, destes 17 mil 

alunos envolvidos no ciclo de prevenc;ao, foi constatado que: 673 entre jovens e 

crianc;as, mesmo ap6s participarem efetivamente do programa, se envolveram com 

o uso de drogas, dos quais 548 foram meninos e 125 meninas. Oeste total 67 

adolescentes foram vftimas de assassinate, dos quais 5 meninas e 62 meninos. 

Outro dado curiosa e que 23 destes adolescentes eram efetivamente usuaries de 

crack e 44 tinham envolvimento direto com o trafico de drogas. Urn destes que foi 

vftima tinha apenas 12 anos de idade sendo usuario ha tres anos. Outro dado e que 

a primeira vftima na cidade de Campo Mourao foi no ano de 1995, e a primeira 

apreensao pela Policia Militar foi no anode 1997, no Terminal Rodoviario da cidade, 

onde urn jovem oriundo da cidade de Cascavel trazia consigo 11 pedras de crack. 

Foi a partir dessa data que se deu infcio a preocupac;ao por parte da Policia Militar, 

6 Fonte: Soldado Elias Bezerra, lnstrutor do PROERD em Campo Mourao. 
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em Campo Mourao, porque se soube da devassidao e avanc;o que o crack provoca 

quando se instala. Com dados recentes Campo Mourao teve nos ultimos anos um 

dos maiores Indices de homicfdio do pals, isto por proporcionalidade de habitantes, 

90% dos homicfdios estavam relacionados ao uso e trafico de crack e drogas afins, 

superando inclusive a cidade de Sao Paulo. Na atualidade a cidade de Campo 

Mourao possui 86.550 (oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta) habitantes7
, com 

disponibilidade de tres casas de recuperac;ao. 

Outra atividade desenvolvida pela Policia Militar em Campo Mourao para 

os jovens, e o Projeto Formando o Cidadao8
, que teve inicio em 15 de abril do ano 

de 2000 e contempla os adolescentes carentes na faixa etaria de 12 a 17 anos de 

idade, viabilizado e trabalhando em ccnjunto com a Prefeitura Municipal por meio de 

parcerias da Secretaria Municipal de Ac;ao SociaL Policia Militar e comunidade. E um 

atendimento focado a adolescentes em situac;ao de risco social e pessoal. Com 

capacidade de atendimento a trinta alunos e suas famflias, oportuniza atraves de 

doac;oes socioeducativas para ocupac;ao do tempo ocioso, melhorando a qualidade 

de vida, o convlvio escolar, familiar e com a sociedade, conquistando a cidadania. 

Os alunos frequentam cursos de Informatica, mecanica de carro, 

secretariado, auxiliar administrative, tecnico de vendas, musicas, xadrez, futsal, 

escola circense, ensino religioso, entre outros. Existe a preocupac;ao de 

conscientizar os adolescentes sobre os perigos do envolvimento com drogas e a 

criminalidade. Muitos empresarios fazem parte do projeto, alem de disponibilizarem 

OS meios aos meninos para a capacitac;ao profissional, oferece 0 tao sonhado 

primeiro emprego aos que se destacam ap6s alcan·e;arem a maioridade. 

Todo o programa e desenvolvido por meio de convenio entre a Secretaria 

de Seguranc;a Publica do Parana, Comandante-Geral da Policia Militar do Parana, 

Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Ac;ao Social e a Associac;ao Comercial, 

alem tambem de terem apoio do Servic;o Social do Comercio (SESC) e do Servic;o 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). A Policia Militar disponibiliza um 

policial que trabalha como educador e tambem as dependencias da Unidade para o 

desenvolvimento das atividades, inclusive participando de cerimonias militares, e 

desfilam junta mente com os policiais militares. 

7 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pcpulacao/censo201 0/resultados_dou/PR201 O.pdf 
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Esta agao tern feito com que os adolescentes vejam nos policiais 

militares, urn exemplo que falta em suas casas e que os levam a querer seguir a 

carreira militar e descobrem a ess€mcia da disciplina, obediencia e responsabilidade 

de cidadao. 

A Policia Militar participa tambem de inumeras reunioes em clubes de 

servigos, para orientar e ganhar novos aliados para combater essa droga, com 

enfase para a participagao no Conselho Municipal Anti Drogas (COMAD), em cujo 

organismo se discutem as politicas locais para casas de tratamento de dependentes, 

eventos voltados para a prevengao em massa, f6runs de prevengao contra as 

drogas de abuso. 

Nas reunioes dos organismos das escolas como as Associagoes de Pais 

e Mestres, sempre ha urn policial com a finalidade de orientar os pais, prevenindo-os 

para que participem da vida de seus filhos, nao os deixando a merce de amizades 

perniciosas. Com relagao as criangas menores, geralmente no ensino fundamental, 
·-" 

os pais sao orientados que devem preferencialmente nao os deixarem conduzir-se 

sozinhos no trajeto casa-escola, pois e sabido que os aliciadores tern buscado urn 

publico cada vez mais jovem. Os pais dos adolescentes sao orientados a direcionar 

seus filhos nas atividades extraclasse, para que tenham algo positivo para realizar 

durante o contra turno escolar. 

Hoje, atividade de patrulha escolar representa urn avango na prevengao 

de uso de drogas. Essa modalidade de patrulhamento trata-se de uma ferramenta 

que representa urn verdadeiro aliado da comunidade escolar. Por tal atividade, os 

indivfduos que ameagam a comunidade escolar tendem a permanecer afastados do 

ambiente escolar. 

As campanhas educativas que a PM realiza sao urn brago forte no 

combate ao uso de drogas, pois com a massificagao de ideias contra as drogas, 

distribufdas por meio da mfdia, os adolescent~s e seus pais recebem ferramentas 

para evitar, sobretudo, o efeito do primeiro uso. Diga-se de passagem, que urn 

jovem usa a droga pela primeira vez por diferentes motivos: curiosidade, influencia 

de amigos, problemas familiares, para parecer mais adulto, para seduzir as 

mulheres, etc. lmportante frisar que atualmente nao apenas jovens se viciam, mas 

8 Fonte: Projeto Formando cidadao da cidade de Campo Mourao. 
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ate adultos ja com certa idade tern caido na armadilha das drogas, dai a importancia 

da educac;ao da sociedade. Fala-se mais nos jovens, porque geralmente trata-se de 

um publico mais fragilizado diante de ideias novas, ainda que nocivas. 

Em diversos locais, a Policia fv1ilitar realiza as reunioes comunitarias, ou 

seja, vai ate a comunidade informar as pessoas sobre os efeitos nocivos das drogas, 

cuja informac;ao e passada aos moradores par meio de palestras. Os jovens sao 

convidados para ouvirem a palestra. Os pais mais uma vez sao orientados a serem 

os melhores amigos de seus filhos. Um policial da comunidade geralmente e aquele 

que pode identificar uma amizade ameac;adora e alertar os pais que tomem cautelas 

em relac;ao as amizades de seus filhos. 

Enfim, a Policia Militar tern buscado estar proxima da comunidade, seja 

nas escolas, organismos publicos e associac;oes, e no combate ao uso do "crack" 

tern procurado ser uma verdadeira protetora da sociedade. 

A eficacia dos trabalhos de prevenc;ao deve ter a integrac;ao de toda a 

sociedade, nao somente de uma parte .representativa. Hoje e visto a prevalencia de 

medidas repressivas, em detrimento das preventivas, em que muitas das vezes e 
·~ . ' 

influenciada pela opiniao publica, que de forma facta ere que a reduc;ao da oferta da 

droga sera locupletada tao somente com ac;oes e operac;oes policiais de cunho 

repressivo. E nesse mister que a PM e cobrada com medidas repressivas que na 

verdade, tangenciam a periferia do problema. 

Deve se deixar de tratar a questao da prevenc;ao apenas no campo 

emocional e simplificado, um assunto complexo que ao Iongo dos anos estao sendo 

sentidos pelos 6rgaos policiais, que no seu dia a dia, veem crescer 

assustadoramente o numero de ocorrencias que envolvem os usuarios e 

dependentes de crack. Havendo casos inclusive que envolvem filhos de policiais 

militares que de uma forma ou de outra acabaram por ter contato com a droga e 

trouxeram serios problemas a seus familiares, tanto particularmente como 

profissionalmente. 

E: enganado quem pensa que o usuario esta apenas no locais com falta 

de saneamento, habitac;ao, saude e educac;ao, eles estao nos eventos que 

envolvem grande numero de pessoas, como em campo de futebol, festas raves, 

shows de cantores famosos, feiras agropecuarias, e ate mesmo na esquina das 
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nossas residencias eles estao presentes. A globalizagao nao e somente por 

intermedio dos meios de comunicagao, ela ocorre tambem em uma simples 

conversa entre amigos. 

Ja foi vista varies exemplos que na atuagao de repressao, em todas as 

fases 0 sistema e falho, nao peia falta de empenho, mas sim pela facilidade de 

duplicagao do vendedor e o aumento significative do consumidor ou usuario da 

droga. E neste sentido que a atividade de prevengao deve ser completada com a 

insergao da celula mater da sociedade. A familia deve ter participagao em todas as 

fases de prevengao, desde a participagao em conjunto com os filhos na ministragao 

de palestras e no proprio acompanhamento que deve ocorrer em sua casa, poise o 

local onde o jovem passa a maier parte de sua vida. 

Outre fator importante e que a PM conseguira facilmente quebrar a 

resistemcia e a barreira que existe entre a sociedade e o brago do estado 

responsavel pela seguranga Publica. 

"A gente pode ate nao conseguir salvar o mundo, mas contribui para que 

as coisas melhorem muito" (VISSOLTO, 2002). 
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10 CONSIDERACOES FINAlS 

Passa-se por urn momento ditrcil no campo etico, moral, familiar religiose. 

Contempla-se o ser humano em urn processo evolutivo e globalizado, definhando 

principalmente no que se refere a perfeigao, ja que feito conforme a imagem e 

semelhanga de Deus, a realidade tern se mostrado diferente. 

0 homem despersonalizou-se tornando--se urn escravo de si e da droga, o 

maior desafio a ser enfrentado. 

0 presente trabalho foi inspirado na atual situagao que envolve os 

adolescentes, cada vez mais precocemente, com o Crack. A responsabilidade da 

Policia Militar em atuar de forma consciente e preventiva na dissolugao do grande 

numero de crimes que ocorrem e envolvem criangas e adolescentes, que na maioria 

das vezes sao usuarios de drogas ou estao realizando a venda do entorpecente. 

Foi dado enfase na Legislagao Federal e Estadual, a qual obriga o estado 

por meio de seus 6rgaos policiais desenvolverem programas de prevengao ao uso e 

trafico de drogas, principalmente para as criangas e os nossos adolescentes, mas a 

mesma legislagao nao deixou de lado a obrigagao de todos se responsabilizarem 

junta mente nesse trabalho preventive. 

A atual posigao da PMPR e o desenvolvimento de trabalhos como o 

PROERD, alcangando adolescentes com faixa etaria de 9 a 12 anos, com a visao de 

preveni-los contra o uso de drogas, que a!em de causarem danos irreversiveis os 

farao entrar no mundo do crime e conse.quentemente serao os marginais, que no 

futuro, nao muito Ionge para alguns, entraram em confronto com a atividade 

desempenhada pel a Policia Militar na area de _preservagao da ordem publica. 

Outro exemplo que tern dado bons frutos e o Formando Cidadao, por 

meio de parcerias com as demais classes da sociedade, tern feito com que o 

adolescente, com problema de estrutura familiar, veja e tenha no Policial Militar o 

exemplo digno de cidadao, responsavel e ordeiro, inclusive sendo afastado do 

envolvimento com entorpecentes e drogas afins. 
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0 PROERD como programa de prevengao tern bern estruturado o 

trabalho junto a boa parte dos jovens, mas, falta o envolvimento dos pais nesse 

processo, dentro de seus lares, para poder fechar o ciclo que e necessaria para 

obter o tao sonhado 100% de resultado de nao envolvimento com as drogas. 

0 estado deveria investir mais na aplicagao do contraturno escolar, e 

proporcionaria a ocupagao das nossas criangas e adolescentes nos mementos de 

ociosidade. Outro fator e a realizagao de cursos profissionalizantes, para os jovens 

terem nogoes em qual campo de trabalho terao mais afinidade, auxiliando tambem 

na atividade de prevengao ao uso de drogas. 

E por meio do entrelac;amento que podera acontecer realmente o trabalho 

que e tambem de responsabilidade da "FAMILIA", para dentro e fora do seu lar ter a 

capacidade de reconhecer qualquer anmmalidad(~ que um integrante de sua familia 

esteja demostrando. S6 e possfvel concluir uma prevengao eficaz caso todos 

trabalhem em conjunto para determinado fim. 

Foi por intermedio desse estudo sobre o uso de drogas, especificamente 

o Crack, entre adolescentes que se conclui: 

A adolescencia e um perfodo de intensa modificagao na vida do individuo, 

que e caracterizado pela busca de novos desafios, e dentre os quais o uso de 

drogas pode estar presente; 

0 adolescente usuario de Crack possui elevado risco de contrair doengas 

diretamente relacionadas ao uso da droga, principa!mente por estarem em fase de 

desenvolvimento e crescimento. -· 

Campanhas de prevengao devem set desenvolvidas de forma a atingir 

toda a familia, nao somente o adolescente ou a~ crianga, como tambem esclarecer 

que o poder publico tern apenas uma parte da responsabilidade e a outra esta na 

celula mater da sociedade a "familia". 

Finalmente reporto as sagradas escrituras e que foi deixada por Deus, 

para que como "pais" o fagam: 

"Ensina a crianga no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 

velho nao se desviara dele" Proverbios 22:6. 



46 

REFERENCIAS 

ARATANGY, Lidia Rosemberg, Doces Venenos Conversas e Desconversas 
Sobre Drogas, Editora Olho d'Agua, Sao Paulo, Brasil1991. 

BRASIL. Constituic;ao da Republica Federativa. 35 ed. Atualizada ate a EC 45 de 
08 dez 04. Sao Paulo: Saraiva, 2005. 

GRAEFF, Frederico G, GUIMARAES, Francisco S. Fundamentos da 
Psicofarmacologia. Sao Paulo: EdAtheneu, 2005. 

JOHANSON, Chris Ellyn, Tudo Sobre Drogas Cocaina, EdNova Cultural1988. 

MANSUR Jandira; CARLINI Elisaldo, Drogas Subsidios para uma Decisao. 2 aed. 
Brasiliense, 1993. 

PARANA (Estado). Policia Militar. Diretriz 006- de lnstitui e lmplanta o PROERD 
na PMPR. Parana, 2000. 

REHFELDT, Klaus H. G., Cocaina e Crack- Bra~ileitura 2006. 

REHFELDT, Klaus H.G., Uma Palavra ao Pais- Brasileitura 2006. 

SISTEMA NACIONAL DE POLiTICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS LEI N° 11.343, 
DE 23 DE AGOSTO DE 2006. disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/_ato2004-2006/2006/lei/111343.htm > Acesso 
em: 10 ago. 2011 

TURRER, Rodrigo; MAlA, Humberto. Como Afastar os Jovens do Mundo das 
Drogas. Revista Epoca, Rio de Janeiro, p 74-80 maio. 2010. 

TIBA, lc;ami. Quem Ama Educa.- Ed. Gente 2002 

TIBA, lc;ami. Anjos Caidos Como Prevenir e Eliminar as Drogas na Vida do 
Adolescente- Ed. Gente 2004. 

VIZZOL TO, Maria Salete. Drbgas Respostas para as Duvidas mais Frequentes. 
Sao Paulo: Gerac;ao Saude, 2000. 46 p. 

VIZZOL TO, Maria Salete, Drogas, Que3tao para Educadores. Sao Paulo: 
Lunardelli, 2002. 

WESTIN, Ricardo. As Prisioneiras do Cra~k. Revista Veja, Editora Abril, edic;ao 
2222- a no 44- p 94- 100, jun. 2011. 



PMPR 
EM 

ANEXOA 

CURITIBA, 31 de Agosto de 2000 
DIRETRIZ N.0 006/2.000 • PM/3 --------------------------------------

PROGRAMA EDUCACIONAL DE RES!STENCIA As DROGAS E A VIOLENCIA 
(PROERD) 

1. REFERENCIAS 

a. Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988; 
b. Constituic;ao do Estado do Parana de 1989; 
c. Lei de Organizac;ao Basica da PMPR. 

2. FINALIDADES 
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a. lnstituir e implantar o Programa de Educacional de Resist€mcia as Drogas e a 
Viol€mcia (PROERD), na Policia Militar do Parana. 
b. Fixar normas para aplicac;ao do PROERD na Rede de Ensino Fundamental do Parana; 
c. Padronizar as palestras sobre drogas em toda Policia Militar; 
d. lnformar o publico internee externo sobre a prob:ematica das drogas e da violencia. 

3. SITUACAO 

a. Ao Estado, juntamente com a familia :e a sociedade, compete, de acordo com o Art. 
227 da Constituic;ao Federal, assegurar as crianc;as e aos adolescentes os direitos e as 
garantias fundamentais do ser humane; 

b. A Constituic;ao Estadual, em seu Art. 220, incises Ill e IV, estabelece como 
incumbencia do Estado, com a participac;ao dos Municipios e da Sociedade, a promoc;ao de 
programas de assistencia integral a crianc;a e ao adolescente; dentre eles a prevenc;ao e 
atendimento especializado a dependentes de entorpecentes e drogas afins, bem como a 
realizac;ao de curses, palestras e outras atividades do genero para a orientac;ao 
programatica e pedag6gica, especialmente em campanhas antit6xicos; 

c. A filosofia da Policia Comunitaria, estabelece a necessidade da colaborac;ao entre os 
cidadaos e estes com a Policia Militar, a fim de que os Policiais Militares possam oferecer 
seguranc;a a comunidade onde se inse,rem; 

d. 0 trabalho de prevenc;ao contra as drogas e a violencia nas escolas, efetivado por 
Policiais Militares, tem sido realizado em diversos paises de primeiro mundo e em outros 
Estados do Brasil com resultados positives, estatisticarnente comprovados; 

e. A vinda do "DARE" ("Drug Abuse Resistance Education'7 para o Brasil foi 
proporcionada atraves da realizac;ao de cursos especificos ministrados pelo Centro de 
Treinamento do DARE de Los Angeles/EUA a integrantes da Policia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro, e da Policia militar do Estado de Sao Paulo donde surgiram os primeiros 
lnstrutores/PROERD e Mentores/PROERD respectivamente; 
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f. Atualmente a Policia Militar do Estado de Sao Paulo, constitui-se em urn centro 
multiplicador do PROERD, cujos Mentores/PROERD ministraram o 1° Curso de 
lnstrutores/PROERD/2000, na Policia Militar do Parana, concluido em 28 de Julho do 
corrente ano; 

g. A aplicac;ao do PROERD sera precedida de um Termo de Convenio ou Ato formal 
similar, a ser firm ado entre os participes (Policia Militar do Parana, atraves da SECRET ARIA 
DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DO PARANA e a SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCA<;AO E CUL TURA DO PARANA; ou com as PREFEITURAS MUNICIPAlS 
interessadas; e/ou com as Direc;6es do? estabelecimentos de ensino particulares 
interessadas ). 

4. OBJETIVOS 

a. Desenvolver urn sistema de prevenc;ao contra a violencia e o uso indevido de drogas 
nas escolas de todo o Estado, para crianc;as e adolescentes, atraves da educac;ao, usando 
metodos que priorizem a moral, os bans costumes, a afetividade e os modelos de vida sadia 
e saudavel, de acordo com a nossa realidade, os tipos de drogas usadas e a faixa etaria 
envolvida; 

b. Prevenir a criminalidade que, segundo dados estatisticos, a maioria dos crimes sao 
relacionados as drogas, direta ou indiretamente; 

c. Melhorar a imagem da Policia Mi!itar, junto a populac;ao, dando-lhe a confianc;a e 
respeito necessaries, para a execuc;ao de seus servic;os, vista que o trabalh o com crianc;as, 
adolescentes e pais desmistificam a imagem de uma policia truculenta e arbitraria. 

5. EXECU<;AO 

a. Conceituacao 

1) 0 Programa Educacional de Re~istencia as Drogas e a Violencia - (PROERD), 
constitui-se numa forma de atuac;ao da Policia Militar voltada para a prevenc;ao contra o uso 
indevido de drogas, as ac;6es de vandalismo, a formac;ao de gangues entre jovens e a 
violencia em geral; 
2) A presenc;a de Policiais Militares nas escolas para a aplicac;ao do programa 
procura na sua genese diminuir os inumeros problemas afetos a Seguranc;a Publica 
interagindo na sociedade com os cidadaos, fortalecendo o trinomio: a POLiCIA, a ESCOLA 
e a COMUNIDADE; 
3) 0 PROERD tern por base o Projeto "DARE", inicialmente desenvolvido e 
aplicado pelo Departamento de Policia e o Distrito Escolar Unificado da cidade de Los 
Angeles/EUA. Tal programa hoje esta sendo aplicado em todos os Estados dos Estados 
Unidos da America e em outros quarenta e sete paises, inclusive no Brasil com as 
adaptac;6es necessarias a nossa realidade cultural. 

b. Cursos 

1) A participac;ao dos Policiais Mil ita res no PROERD dependera inicialmente da 
habilitac;ao no Curso de Formacao de lnstrutores/PROERD, com durac;ao de Oitenta 
horas/aula (h/a) ministrado por equipe habilitada, cujo curricula e detalhado em norma 
particular. Este curso objetiva capacitar o Policial Militar para aplicac;ao do programa, como 
importante estrategia de prevenc;ao; 
2) A equipe de formac;ao de lnstrutorecs/PROERD (mentores) e habilitada atraves do 
Curso de Formacao de Multiplicadores/PROERD~ com durac;ao de quarenta h/a, que 
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objetiva habilitar o Policial Militar (lnstrutor/PROERD) a participar das equipes de 
treinamento encarregadas da realizac;ao de curses de Formac;ao de lnstrutores PROERD; 
3) A participac;ao nesse curse tera como exigencia o periodo minimo de urn ano na 
aplicac;ao do PROERD, em sala de aula; 
4) 0 Policial Militar, ap6s a conclusao do Curse de lnstrutores/PROERD, integrara o 
programa, para imediato emprego, devendo permanecer nessa atividade par um periodo 
minima de 02 (dais) anos; 
5) Curso para professores - Com durac;ao de vinte h/a, sera desenvolvido em uma 
semana letiva, para professores, com o intuito de formar recursos humanos aptos a 
desenvolverem outros programas de prevenc;ao em escolas e reforc;arem as lic;oes do 
PROERD, ministradas pelos Policiais Militares; 
6) 0 Curso para pais - Com durac;ao de oito h/a, visando desenvolver nos pais 
habilidades que os auxiliem no processo preventive junto a seus filhos. 

c. Aplicacao 

1) A aplicac;ao do PROERD sera preced;da de urn Termo de Convenio ou Ato 
formal similar, a ser firmado entre os participes (Policia Militar do Parana, 
atraves da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN<;A PUBLICA DO 
PARANA e a SECRETARIA DE EST ADO DA EDUCA<;AO E CUL TURA DO 
PARANA; ou com as PREFEITURAS MUNICIPAlS interessadas; e/ou com as 
Direc;oes dos estabelecimentos de ensino particulares interessadas). 

2) 0 PROERD na PMPR estara, para fins de fiscalizac;ao e coordenac;ao, 
vinculado ao Gabinete do Chefe do Estado Maier, objetivando a fiel aplicac;ao 
dos principios e padronizac;oes emanados do Programa "DARE"; 

3) 0 PROERD, a partir desta diretriz, tera uma equipe de coordenac;ao, cujos 
membros deverao ser possuidores do Curso de Forma~ao de 
lnstrutores/PROERD; 

4) A aplicac;ao do programa sera em ambito de CPC e CPI, de acordo com as 
possibilidades das OPMs, sendo 'que o material de "marketing", publicac;oes e 
curses, obedecerao as padronizac;oes internacionais e nacionais do programa; 

5) A participac;ao de Policiais Militares no PROERD dependera de habilitac;ao 
especifica, conseguida em curses regulares pr6prios, ficando vedado ao 
Policial Militar reprovado no curse PROERD, ministrar aulas do Programa sem 
a habilitac;ao requerida · 

6) 0 PROERD sera aplicado por Policiais Militares fardados, que desenvolverao 
o conteudo especifico da cartilha/PROERD, elaborada pedagogicamente para 
as crianc;as na . faixa eta ria de 09 a 12 a nos, ap6s a assinatura do Termo de 
Convenio ou ato formal similar a'ser fir.mado de acordo com esta diretriz; 

7) Para seu . usa exclusive, o Policial Militar, utilizara o Manual do 
lnstrutor/PROERD, o qual contem os procedimentos pedag6gicos e didaticos 
relatives ao desenvolvimento do Programa; 

8) As aulas para os alunos serao ministradas uma vez par semana, ao Iongo de 
urn semestre letivo, com durac;ao de 45 ou 60 minutes, contando com a 
presenc;a do professor em sala de aula. 

9) 0 Policial Militar, instrutor/PROERD, desenvolvera o programa em ate cinco 
turmas, correspondentes a quatro dias da semana letiva, reservando o quinto 
dia para reunioes pedag6gicas ou preparac;ao de aulas; 

1 0) 0 Policial Militar, durante sua permanencia na escola, tambem podera visitar 
outras turmas proferindo pequenas palestras, objetivando conviver, ao Iongo do 
dia, com os demais alunos das faixas etarias inferiores e superiores. Tais 
palestras e visitas. serao programadas com material pedag6gico e didatico 
apropriado; 

11) 0 lnstrutor/PROERD podera participar de reunioes com os pais e com o 
corpo docente das esco!as; 
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12) A conclusao do Programa sera marcada por uma solenidade de formatura 

para a entrega dos certificados aos alunos/PROERD, organizada pela dire~o 
da escola, com o auxilio do PM lnstrutor/PROERD e contando com a presenga 
dos pais ou responsaveis. 

d. Selecao 

1) 0 Policial Militar a ser selecionado para o PROERD devera preencher os seguintes 
requisites: 
a) Ser voluntario; 
b) Ter no mfnimo 02 a nos de servigo em atividade-fim da corporagao; 
c) Possuir experiencia ou formagao em atividades educacionais, recreativas e/ou 
comunitarias; 
d) Estar no bom comportamento; 
e) Nao estar respondendo a processo civil ou militar e nem a inquerito na condigao de 
indiciado; 
f) Ter potencialidade para expressar-se verbalmente; 
g) Ter 6tima apresentagao pesscal 

2) 0 processo de selegao para participagao nos curses mencionados incluira uma 
entrevista pessoal, com uma banca examinadora constituida por tres docentes (lnstrutores 
ou Mentores PROERD); 

e. Da Conduta Etica 

1) A postura, pontualidade, boa apresentagao, educagao e o respeito, dentre outras, sao 
virtudes que deverao ser cultuadas pelo Policial Militar do PROERD em sua atua~o nas 
escolas; 
2) Nas escolas, o Policial Militar lnstrutor/PROERD devera manter urn relacionamento 
estritamente profissional com a diregao do corpo docente, discente e demais funcionarios; 
3) Em case de constatagao de que fate negative que ocorra na escola, comprometendo a 
imagem da Policia Militar ou do PROERD, motivado por educadores, alunos ou ate mesmo 
pelo Policial Militar, este deve, imediatamente, comunicar tal fate ao seu Comandante 
imediato e ao Oficial de Ligagao; 
4) Ao Policial Militar docente e vedado, quando nas dependencias das escolas, fumar ou 
consumir bebida alco61ica; 
5) Nao e permitida a aplicagao do PROERD, mesmo pelos Policiais Militares instrutores, 
em escolas ou quaisquer outros locais nao autorizados pela Coordenagao do PROERD; 
6) Ao Policial Militar docente cabe a responsabilidade de seguir fielmente o conteudo das 
lig6es previstas, nao devendo incluir considerag6es diversas, tais como religiosas, politicas, 
etc. 

f. Do Uso do Uniforme e Armamento 

1) No comparecimento as escolas, devera ser utilizado pelos Policiais Militares docentes, o 
uniforme organico da OPM, podendo, esporadicamente, ser usado outre uniforme para 
divulgagao e conhecimento das criangas. Nas ocasi6es em que estiverem previstas 
atividades de recreagao, sera utilizado pelo Policial Militar o uniforme de educagao fisica; 
2) Nas aulas do PROERD o Policial Militar de vera adotar as medidas necessarias para nao 
permanecer armado dentro da sala de aula; 

g. Das Atividades Extracurriculares 

1) 0 Policial Militar docente podera participar de atividades extracurriculares prom ovid as 
pela escola em que atua, fardado ou em trajes civis, desde que tal participagao seja do 
previo conhecimento do seu Comandante imediato e do Oficial de ligagao; 
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2) Dentre as atividades indicadas para o comparecimento do Policial Militar e que 
valorizam a sua participac;ao junto a escola, destacam-se: 
a) Formaturas; 
b) Feiras de ciencias; 
c) Olimpiadas internas; 
d) Gincanas. 

h. Do Relacionamento com a lmprensa 

A concessao de entrevistas a imprensa devera ser antecedida de autorizac;ao da 
Coordenac;ao do PROERD, obtida atraves do canal hierarquico e/ou tecnico castrense, 
cabendo ao Policial Militar docente restringir-se aos aspectos de sua rotina nas escolas. 

i. Das ferias e outros afastamentos 

1 ) As ferias dos Policiais Mil ita res envolvidos no PROERD deverao coincidir com 
os periodos de ferias escolares; 
2) No caso dos demais afastamentos do servic;o, cabera ao Policial Militar docente 
comunicar, antecipadamente, o fato para que possa ser providenciada sua substituic;ao no 
periodo considerado. 

j. Das Ocorrencias Policiais no interior ou exterior da escola 

Nas ocorrencias policiais de emergencia, envolvendo alunos, professores ou 
funciona- · 
rios, no interior da escola ou suas proximidades, que requeiram uma pronta ac;ao, o Policial 
Militar docente devera ter a iniciativa em adotar as medidas que se fizerem necessarias, 
solicitando, posteriormente, o apoio do policiamento da area para o encaminhamento da 
ocorrencia, observando como prioridade a seguranc;a das crianc;as. 

k. Da disciplina em sala de aula 

1 ) Ao Policial Militar docente nao cabera · interferir nos procedimentos adota dos pela 
administrac;ao da escola relatives a disciplina dos alunos; 
2) Na hip6tese de alunos que nao queiram participar do Programa, ao Policial Militar 
docente cabera, ap6s tentar demove-los de sua atitude, solicitar a professora da turma que 
indique alguma tarefa a ser cumprida pelos mesmos; 
3) Devera o Policial Militai docente explicar ao aluno que durante as aulas do PROERD 
ele devera permanecer junto a professora, cumprindo as tarefas por ela determinadas e na 
hip6tese de resolver participar das aulas ele podera faze-lo assim que quiser. 

I. Do rendimento escolar dos Alunos 

1) A conclusao, com aproveitamento pelos alunos do Programa Educacional de 
Resistencia as Drogas e a Violencia, fazendo "jus", em consequencia, ao respective 
certificado, obedecera aos seguintes criterios: 
a) 0 numero possivel de faltas as aulas st;:ra tol~rado ate 0 maximo de 04 (quatro); 
b) Nos cases em que esse limite for ultrapassado, cabera ao Policial Militar docente 
empenhar-se para que o aluno possa recuperar o conteudo das aulas perdidas; 
c) Julgando o Policial Militar docente ter havido a recuperac;ao mencionada no numero 
anterior, a conclusao do Programa ocorrera com aproveitamento, para aquele aluno. 

m. Do criterio de emprego dos PM 
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1) 0 PM/PROERD, por ocasiao das folgas previstas, tanto do programa da semana 
letiva, como do calendario semestral, devera usar este periodo para o prepare de 
aulas/PROERD, elaborac;ao do material didatico e/ou palestras, que podera ser cumprido 
nas dependencias da sua unidade, a criterio de cada Comandante; 
2) 0 Policial Militar, enquanto estiver integrado ao PROERD, por constituir-se numa 
atividade eminentemente preventiva, nao devera ser utilizado em servic;os de natureza 
repressiva; 
3) A frequencia do lnstrutor/PROERD nas escolas sera controlada pelo Oficial de ligac;ao, 
mediante formula rio proprio que remetera me'nsalmente a coordenac;ao do programa; 
4) 0 calendario basi co de distribuic;ao das aulas ao Iongo de cad a semestre sera 
elaborado previamente pelo Policial Militar/lr.strutor PROERD, o qual deve submete-lo, a 
Coordenac;ao do PROERD, que cientificara ao seu Comandante da Unidade; 
5) 0 Policial Militar docente, durante as ferias escolares e quando nao estiver em gozo 
das suas ferias regulamentares, podera desenvolver tarefas comunitarias relativas ao 
Programa na area da sua Unidade, devidamente autorizado pelo seu Comandante; 
6) 0 Policial Militar lnstrutor/PROERD, designado para executar o Programa, devera 
atuar com exclusividade para o PROERD e atividades afins. 

n. Das responsabilidades do policial militar docente 

1) 0 Policial Militar docente (lnstrutor PROERD) devera atuar com iniciativa e com 
atitude participativa permanente junto ao Programa; 
2) As atribuic;oes do Policial Militar instrutor incluem, dentre outras: 
a) Ministrar aulas; 
b) Participar de reunioes com pais; 
c) Participar de reunioes com professores; 
d) Proferir palestras; 
e) Elaborar o material didatico relative c-~s aulas e/ou palestras, de acordo com as normas 
baixadas pela Coordenac;ao do PROERD, visando a p~dronizac;ao; 
f) Detalhar o calendario das aulas para as c.!iversas turmas; 
g) Participar de atividades extracurriculares rias escolas em que atuar; 
h) Preencher os formularies proprios do programa enviando-os para a coordenac;ao; 
i) Sugerir e contatar escolas para implantac;ao do Programa e para a realizac;ao de visitas 
e palestras; 
j) Manter atualizada a pasta com notici.as da imprensa local sobre o programa; 
k) Manter atualizada a pasta com artigos t,ecnicos sobre drogas, recebidos e/ou reunidos 
por iniciativa propria; 
I) Remeter ao Oficial de Ligac;ao, sobre cada escola que atua, relac;ao de alunos 
contendo turmas, filiac;ao, data de nascimento e enderec;o de cada aluno, de acordo com 
formulario proprio utilizado pelo programa; 
m) Produzir, ao final de cada semestre, relatorio por escola, a respeito do 
desenvolvimento do programa contendo, prejuizos ao curriculo do programa, eventos 
realizados e outras observac;oes pessoais; 
n) Elaborar calendario das solenidades de encerramento do PROERD, remetendo; 
o) Manter inform ado seu Comandante imediato e/ou o Oficial de Ligac;ao a respeito de 
suas atividades; 
p) Participar dos eventos programados pelo Comando da OPM ou pela Coordenac;ao do 
PROERD, visando a atualizac;ao de conhecimentos, desde que nao venham em prejuizo a 
aplicac;ao do Programa; . . .. .· .. . . 
q) Detectar problemas relacionados CL'm a seguranc;a na comunidade em que atua, 
discutindo-os com a comunidade em busc-::1 de so!uc;oes conjuntas e mantendo sempre 
informado seu Comandante imediato eo Oficiai de.iigac;ao; 
r) Participar das reunioes programadas pe_la Coordenac;ao do PROERD. 

o. Do Oficial de Ligacao 
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1) 0 Oficial indicado pela OPM, on de o programa e aplicado sera o Oficial de Ligac;ao, 
sendo ele o responsavel pelo acompanhamento do PROERD na area de policiamento da 
Unidade; 
2) 0 apoio a ser proporcionado pelo Oficial de Ligac;ao e imprescindivel para que o 
Policial Militar PROERD possa atuar com iniciativa, criatividade e responsabilidade 
almejadas; 
3) Ao Oficial de ligac;ao cabera, dentre outras responsabilidades: 
a) lnteirar-se das presentes instruc;oes e atualizar-se em relac;ao aos objetivos e hist6rico 
do PROERD; 
b) Conhecer a retina de trabalho do Policial Militar PROERD; 
c) Visitar escolas em que o Programa e~tiver sendo aplicado; 
d) lnteirar-se dos problemas detectados pelo Pollcial Militar nas comunidades em que 
atua, preporcionando, quando foro caso, respostas·cidequadas; 
e) Relacionar-se com a comunidade escolar, o que inclui diretores, professores, nucleos 
de educac;ao, etc.; 
f) Relacionar-se, tambem, com organizalfoes que atuem na questao da droga, em 
especial aquelas sediadas na area de policiamento da Unidade; 
g) Ligar-se, atraves de "canal tecnico'', a Coordenac;ao do PROERD, com vistas aos 
assuntos relacionados com o Pregrama ou de!e decorrentes; 
h) Encaminhar, para a publicac;ao em Boletim lntemo, o calendario das solenidades de 
formatura do PROERD; 
i) lnformar ao Comandante da OPM os eventos que tenham ocorrido fora da retina de 
atividades normais das escolas e que tenham relac;ao com prevenc;ao as drogas; 
j) Produzir relat6rio semestral sabre as atividades do PROERD; 
k) Coordenar e responsabilizar-se pela e!aborac;ao e encaminhamento dos relat6rios 
previstos nesta Diretriz; 
I) Planejar e proper eventualmente atividades que preporcionem o atendimento pelo 
PROERD dos filhos de Policiais Militares da Unidade ou de residentes na area da Unidade; 
m) Comparecer as reunioes previstas pela Coordenac;ao do PROERD. 

p. Do comandante da OPM 

0 apoio a ser proporcionado peios Coman.dantes das OPMs envolvidas constitui 
condic;ao imprescindivel para o sucesso do ... PROERD, cuja atuac;ao na area estara 
aproximando a unidade da comunidade. 0 envolvimento de Policiais Militares no programa 
nao significa o afastamento dos mesmos da atividade de Policiamento, mas sim a realizac;ao 
de uma forma diferenciada de trabalho, caracterizando-se como relacionamento 
comunitario. 

Ao Comandante de cada OPM envolvipa como programa mostram-se relevantes 
as seguintes iniciativas: · 

a) Designar um Oficial de Ligac;ao para o pregrama; 
b) Comparecer as solenidades de formatura do PROERD, fazendo-se acompanhar de 
integrantes da Unidade, de forma variada, dentro das diversas graduac;oes e postos; 
c) Utilizar-se do Policiai/PROERD, sem prejuizo do pregrama, para realizac;ao de 
palest'ras a toda OPM como instruc;ao; 
d) Difundir a aplicac;ao do PROERD, por parte da OPM, junto aos meios de comunicac;ao 
da area; 
e) Acompanhar as atividades do PROERD, apresentando, quando foro caso, sugestoes 
julgadas importantes para o aprimoramento do programa. 
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6. ATRIBUI<;OES PARTICULARES 

a. Gabinete do Chefe do Estado Maior 

1) Controlar a execu<;ao do PROERD em todo o Estado do Parana; 
2) Designar uma equipe para a coordena<;ao geral do PROERD/PR, devendo recair 
preferencialmente sobre os Policiais Militares que possuam o Curso de lnstrutor/PROERD; 
3) Determinar a elabora<;ao do Regulamento de Funcionamento do PROERD. 

b. Eguipe de Coordenacao 

1) Controlar, como 6rgao tecnico, as atividades afetas ao desenvolvimento do 
PROERD, subordinando-se ao Chefe do Estado Maior da PMPR; 
2) Secretariar o Gabinete do Chefe do Estado Maior, nos assuntos afetos ao 
PROERD; _ 
3) Expedir as orienta<;oes tecnicas para o desenvolvimento do PROERD, em todo 
o Estado do Parana, submetendo-as a homo1oga<;ao do Chefe do Estado Maior da 
PMPR; 
4) Estabelecer contatos para a p~·omo<;ao de curses destin ados a forma<;ao de 
Policiais Militares/PROERD; 
5) Expedir normas, quando necessaria, visando a padroniza<;ao das palestras 
afins, tanto para o publico externo como para o interne, objetivando a preven<;ao 
interna contra o uso abusive de drogas e contra a violencia; 
6) Divulgar o programa junto a9s curses de forma<;ao e aperfei<;oamento da 
Corpora<;ao; 
7) Orientar e disciplinar o trabalho de "marketing" do PROERD no Estado do 
Parana; 
8) Estreitar o relacionamento com outros 6rgaos de Preven<;ao contra as drogas 
e a violencia; 

c. Comando do CPC e CPI 

Apoiar a aplica<;ao do PROERD no ambito das Unidades subordinadas, conforme 
o estabelecido nesta diretriz e em outros documentos expedidos pela Coordena<;ao do 
PROERD e homologados pelo escalao superior. 

7. PRESCRI<;OES DIVERSAS 

a. programa sera aplicado na area das OPMs, desde que possuam Policiais Militares 
habilitados no Curso de lnstrutor/PROERD e um Oficial de Liga<;ao; 

b. E vedado a qualquer integrante da OPM solicitar recursos usando o nome do 
PROERD para tal; 

c. Esta diretriz nao esgota o assunto, podendo ser objeto de documentos 
complementares; 

d. Os casos omissos a presente diretriz deverao ser submetidos, por escrito, a 
aprecia<;ao da Coordena<;ao do PROERD, para fins de delibera<;ao do Chefe do 
Estado Maior da PMPR ou deste Comandante Geral. 

GUARACI MORAES BARROS, Cel QOPM, 
Comandante-Geral 
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ANEXO B- LEI N° 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. 

Mensagem de veto 
Regulamento 

~!lstitu! o Sistema Nacional de Politicas Publicas 
sabre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para 
prevem;ao do uso indevido, atenc;ao e reinserc;ao 
social de usuaries e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressao a produc;ao 
nao autorizada e ao trafico ilicito de drogas; define 
crimes e da outras providencias. 

0 PRES/DENTE DA REPOBLICA Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TiTULO I 
D/SPOS/l:;OES PRELIM/NARES 

Art. 1° Esta Lei institui o Sistema Nacional de Politicas Publicas sabre Drogas - Sisnad; 
prescreve medidas para prevenc;ao do uso indevido, atenc;ao e reinserc;ao social de usuarios 
e dependentes de drogas; estabelece normas para repressao a produc;ao nao autorizada e 
ao trafico ilicito de drogas e define crimes. 

Paragrafo unico. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substancias ou os 
produtos capazes de causar dependencip, assim especificados em lei ou relacionados em 
listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da Uniao. 

Art. 2° Ficam proibidas, em todo o territtirio nacional, as drogas, bern como o plantio, a 
cultura, a colheita e a explorac;ao de vegetais 'e st.ibstratos dos quais possam ser extraidas 
ou produzidas drogas, ressalvada a hip6tese de autorizac;ao legal ou regulamentar, bern 
como o que estabelece a Convenc;ao de Viena, das Nac;oes Unidas, sabre Substancias 
Psicotr6picas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualistico-religioso. 

Paragrafo unico. Pode a Uniao autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais 
referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou cientificos, em local 
e prazo predeterminados, mediante fiscalizac;ao, respeitadas as ressalvas 
supramencionadas. 

TiTULO II 
DO SISTEMA NACIONAL DE POLfTICAS PUBLICA$ SOBRE DROGAS 

Art. 3° 0 Sisnad tern a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as 
atividades relacionadas com: 

I - a prevenc;ao do usa indevido, a atenc;ao e a reinserc;ao social de usuarios e 
dependentes de drogas; 

II - a repressao da produc;ao nao autorizada e do trftfico ilicito de drogas. 

CAPiTULO I 
DOS PRINCiPIOS E DOS OBJETIVOS 

DO SISTEMA NACIONAL DE POLfT!CAS PUBLICA$ SOBRE DROGAS 

Art. 4° Sao principios do Sisnad: 
I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanta a sua 

autonomia e a sua liberdade; 
II - o respeito a diversidade e as especificidades populacionais existentes; 
Ill - a promoc;ao dos valores eticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, 

reconhecendo-os como fatores de protec;ao para o uso indevido de drogas e outros 
comportamentos correlacionados; 
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IV - a promot;ao de consensos nacionais, de amp/a participat;ao social, para o 

estabelecimento dos fundamentos e estrategias do Sisnad; 
V - a promoc;ao da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, 

reconhecendo a importancia da partic:;ipat;ao social nas atividades do Sisnad; 
VI - o reconhecimento da intersetor alidade dos fatores corre/acionados com o uso 

indevido de drogas, com a sua produt;ao nao autorizada e o seu tratico ilicito; 
VII - a integrac;ao das estrategias nacionais e internacionais de prevenc;ao do uso 

indevido, atenc;ao e reinsert;ao social de usuarios e df:}pendentes de drogas e de repressao 
a sua produt;ao nao autorizada e ao seu trafico ilicito; 

VIII - a articulac;ao com os 6rgaos do Ministerio Publico e dos Poderes Legislativo e 
Judiciario visando a cooperac;ao mutua nas atividades do Sisnad; 

IX - a adot;ao de abordagem multidisciplinar que reconhec;a a interdependencia e a 
natureza complementar das atividades de prevent;ao do uso indevido, atent;ao e reinsert;ao 
social de usuarios e dependentes de drogas, repressao da produc;ao nao autorizada e do 
tratico ilicito de drogas; 

X - a observancia do equilibria entre as atividades de prevent;ao do usa indevido, 
atenc;ao e reinserc;ao social de usuarios e dependentes de drogas e de repressao a sua 
produt;ao nao autorizada e ao seu trafico ilicito, visando a garantir a estabilidade e o bem
estar social; 

XI - a observancia as orientac;oes e normas emanadas do Conselho Nacional 
Antidrogas - Gonad. 

Art. 5° 0 Sisnad tem os seguintes objetivos: 
I - contribuir para a inclusao social do cidadao, visando a torna-lo menos vulneravel a 

assumir comportamentos de risco para o usa indevido d~ drogas, seu tratico ilicito e outros 
comportamentos correlacionados; . 

II - promover a construt;ao e a socializat;ao do conhecimento sobre drogas no pais; 
Ill - promover a integrat;ao entre as politicas de prevenc;ao do uso indevido, atenc;ao e 

reinserc;ao social de usuarios e dependentfJs de drogas e de repressao a sua produt;ao nao 
autorizada e ao tratico ilicito e as politicas pQblicas sstoriais dos 6rgaos do Poder Executivo 
da Uniao, Distrito Federal, Estados e Municipios; 

IV - assegurar as condic;oes para a coordeoac;ao, a integrac;ao e a articulac;ao das 
atividades de que trata o art. 3° desta Lei. 

CAPITULO II 
DA COMPOSI9AO E DA ORGANIZA9AO 

DO SISTEMA NACIONAL DE POL/TJCAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 

Art. (f (VETAOO) 
Art. -r A organizat;ao do Sisnad assegura a orientaqao central e a execuqao 

descentralizada das atividades realizadas em seu ambito, nas esferas federal, distrital, 
estadual e municipal e se constitui materia definida no regula menta desta Lei. 

Art. SO (VETADO) 

(VETA DO) 
Art. 9° (VET ADO) 
Art. 10. (VETAOO) 
Art. 11. (VET ADO) 
Art. 12. (VETAOO) 
Art. 13. (VETADO) 
Art. 14. (VETAOO) 

CAPITULO Ill 



CAPiTULO IV 
DA COLETA, ANALISE E DISSEMINAf:;AO DE INFORMAf:;OES 

SOBRE DROGAS 

Art. 15. (VETADO) 
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Art. 16. As instituiqoes com atuaqao nas areas da atenqao a saude e da assistencia 
social que atendam usuarios ou dependentes de drogas devem comunicar ao 6rgao 
competente do respectivo sistema municipal de · saude os casas atendidos e os 6bitos 
ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientaqoes emanadas da 
Uniao. 

Art. 17. Os dados estatisticos nacionais de repressao ao trafico ilicito de drogas 
integrarao sistema de informaqoes do Poder Executivo. 

TiTULO IJI 
DAS A TIVIDADES DE PREVEN9AO DO USO INDEVIDO, ATENf:;AO E 

REINSERf:;AO SOCIAL DE USUARIOS E DEPENDENTES DE DROGAS 
CAPiTULO I 

DA PREVENf:;AO 

Art. 18. Constituem atividades de prevenqao do uso indevido de drogas, para efeito 
desta Lei, aquelas direcionadas para a reduqao dos fatores de vulnerabilidade e risco e para 
a promoqao e o fortalecimento dos fatores de proteqao. 

Art. 19. As atividades de prevenqao do uso indevido de drogas devem observar os 
seguintes principios e diretrizes: 

I - o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferencia na 
qualidade de vida do individuo e na sua relaqao com a comunidade a qual pertence; 

II - a adoqao de conceitos objetivos e de fundat'nentaqao cientifica como forma de 
orientar as aqoes dos serviqos publicos comunitarios e privados e de evitar preconceitos e 
estigmatizaqao das pessoas e dos seNiqos que as atendam; 

/II - o fortalecimento da autonomia e dD responsabilidade individual em relaqao ao uso 
indevido de drogas; 

IV - o compartilhamento de responsabilidades e a colaboraqao mutua com as 
instituiqoes do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuarios e 
dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias; 

V - a adoqao de estrategias preventivas diferenciadas e adequadas as especificidades 
socioculturais das diversas populaqoes, bem como das diferentes drogas utilizadas; 

VI- o reconhecimento do "nao-uso': do' "retardamento do uso" e da reduqao de riscos 
como resultados desejaveis das atividades de natureza preventiva, quando da definiqao dos 
objetivos a serem alcanqados; 

VII - o tratamento especial dirigido as parcelas mais vulneraveis da populaqao, levando 
em consideraqao as suas necessidades especificas; 

VI/I - a articulaqao entre os serviqos e organizaqoes que atuam em atividades de 
prevenqao do uso indevido de drogas e a rede de atenqao a usuarios e dependentes de 
drogas e respectivos familiares; 

IX - o investimento em altemativas esportivas, culturais, artisticas, profissionais, entre 
outras, como forma de inclusao social e de melhoria da qu!Jiidade de vida; 

X - o estabelecimento de politicps de formaqao coritinuada na area da prevenqao do 
uso indevido de drogas para profissionais de educaqao r::os 3 (tres) niveis de ensino; 

XI - a implantaqao de projetos pedag6gicos de prevenqao do uso indevido de drogas, 
nas instituiqoes de ensino publico e privado, alinhados as Diretrizes Curricula res Nacionais e 
aos conhecimentos relacionados a drogas; · ~ 

XII - a observancia das orientaqoes e normas emanadas do Gonad; 
XI/I - o alinhamento as diretrizes dos 6rgaos de controle social de politicas setoriais 

especificas. 
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Paragrafo {mica. As atividades de prevenqao do uso indevido de drogas dirigidas a 

crianqa e ao adolescente deverao estar em consonancia com as diretrizes emanadas pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Crianqa e do Adolescente - Conanda. 

CAPITULO II 
DAS ATIVIDADES DE ATEN9AO E DE REINSER9AO SOCIAL 

DE USUARIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS 

Art. 20. Constituem atividades de atenqao ao usuario e dependente de drogas e 
respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem a me/haria da qua/idade de 
vida e a reduqao dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. 

Art. 21. Constituem atividades de n7inserqao social do usuario ou do dependente de 
drogas e respectivos familiares, para ef.t~ito desta Lei, aque/as direcionadas para sua 
integraqao ou reintegraqao em redes sociais. 

Art. 22. As atividades de atenqao e as de reinserqao social do usuario e do dependente 
de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princfpios e diretrizes: 

I - respeito ao usuario e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer 
condiqoes, observados os direitos fundamentals da pessoa humana, os princfpios e 
diretrizes do Sistema Unico de Saude e da Polftica Nacional de Assist{mcia Social; 

II - a adoqao de estrategias diferenciadas de atenqao e reinserqao social do usuario e 
do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades 
sociocu/turais; 

Ill - definiqao de projeto terapeutico individualizado, orientado para a inclusao social e 
para a reduqao de riscos e de danos sociais e a saude; 

IV - atenqao ao usuario ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre 
que passive/, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; 

V- observancia das orientaqoes e normas emanadas do Gonad; 
VI - o a/inhamento as diretrizes dos 6rgaos de controle social de politicas setoriais 

especificas. 
Art. 23. As redes dos serviqos de saude da Uniao .. dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municipios desenvo/verao prog(amas de atenqao ao usuario e ao dependente de 
drogas, respeitadas as diretrizes do Ministerio da Saude e os principios explicitados no art. 
22 desta Lei, obrigat6ria a previsao orqamentaria adequada. 

Art. 24. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao conceder 
beneficios as instituiqoes privadas que desenvolverem programas de reinserqao no mercado 
de trabalho, do usuario e do dependente de droga.s .encaminhados por 6rgao oficial. 

Art. 25. As instituiqoes da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuaqao nas areas 
da atenqao a saude e da assistencia social, que atendam usuarios ou dependentes de 
drogas poderao receber recursos do Funad, condicionados a sua disponibilidade 
orqamentaria e financeira. 

Art. 26. 0 usuario e o dependente de drogas que, em razao da pratica de infraqao 
penal, estiverem cumprindo pena privativa cfe liberdade ou submetidos a medida de 
seguranqa, tern garantidos os serviqos de atenqao a sua saude, definidos pelo respectivo 
sistema penitenciario. 

CAPITULO Ill 
DOS CRIMES E DAS PENAS 

Art. 27. As penas prevlstas neste Capitulo poderao ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, bern como substituidas a qualquer tempo, ouvidos o Ministerio Publico e o 
defensor. 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em deposito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autoritaqao ou em desacordo com determinaqao legal ou 
regulamentar sera submetido as seguintes penas: 



I - advertencia sabre os efeitos das drogas; 
II - prestac;ao de servic;os a comunidade; 
Ill - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
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§ 1° As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoa/, semeia, 
cultiva ou co/he plantas destinadas a preparac;ao de pequena quantidade de substancia ou 
produto capaz de causar dependencia fisica ou psiquica. 

§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atendera a 
natureza e a quantidade da substancia apreendida, ao local e as condic;oes em que se 
desenvolveu a ac;ao, as circunstancias sociais e pessoais, bern como a conduta e aos 
antecedentes do agente. 

§ 3° As penas previstas nos incisos II e Ill do caput deste artigo serao aplicadas pelo 
prazo maximo de 5 (cinco) meses. 

§ 4° Em caso de reincidencia, as penas previstas nos incisos II e Ill do caput deste 
artigo serao aplicadas pelo prazo maximo de 10 (dez) meses. 

§ 5° A prestac;ao de servigos a comunidade sera cumprida em programas comunitarios, 
entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congeneres, publicos 
ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenc;ao do 
consumo ou da recuperac;ao de usuarios e dependentes de drogas. 

§ 6° Para garantia do cumprimento das medida.s educativas a que se refere o caput, 
nos incisos I, II e Ill, a que injustificadamente :;e recuse o agente, podera o juiz submete-Jo, 
sucessivamente a: 

I - admoestac;ao verbal; 
II- multa. 
§ 7° 0 juiz determinara ao Poder Publico que coloque a disposic;ao do infrator, 

gratuitamente, estabe/ecimento de saude, preferencialmente ambulatorial, para tratamento 
especia/izado. 

Art. 29. Na imposic;ao da medida educativa a que se refere o inciso II do § 6° do art. 28, 
o juiz, atendendo a reprovabilidade da conduta, fixara o numero de dias-multa, em 
quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cern), atribuindo depois a 
cada um, segundo a capacidade economica do agente, o valor de um trinta avos ate 3 (tres) 
vezes o valor do maior salario minima. 

Paragrafo unico. Os valores decorrentes da imposic;ao da multa a que se refere o § 6° 
do art. 28 serao creditados a conta do Fundo Nacional Antidrogas. 

Art. 30. Prescrevem em 2 (dais) anos a imposic;ao e a execuc;ao das penas, observado, 
no tocante a interrupc;ao do prazo, o cjisposto nos arts. 107 e seguintes do C6digo Penal. 

TiTULO IV 
DA REPRESSAO A PRODU9AO NAO AUTORIZADA 

E AO TRAFICO IL[CITO DE DROGAS 
CAP{TULO I. 

DISPOSI90ES GERAIS 

Art. 31. E indispensavel a licenc;a previa da autoridade competente para produzir, 
extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em deposito, importar, exportar, 
reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, 
para qualquer fim, drogas ou materia-prima destinada a sua preparac;ao, observadas as 
demais exigencias /ega is. 

Art. 32. As p/antac;oes ilicitas serao imediatamente destruidas pelas autoridades de 
policia judicia ria, que recolherao quantidade suficiente para exame pericial, de tudo Javrando 
auto de levantamento das condic;oes encontradas, com a delimitac;ao do local, asseguradas 
as medidas necessarias para a preservac;ao da prova. 

§ 1° A destruic;ao de drogas far-se-a por incinerac;ao, no prazo maximo de 30 (trinta) 
dias, guardando-se as amostras necessarias a preservac;ao da prova. 
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§ 2° A incineraqao prevista no§ 1° c!este artigo sera precedida de autorizaqao judicial, 

ouvido o Ministerio Publico, e executada pe!a autoridade de policia judiciaria competente, na 
presenqa de representante do Ministerio f'(Jblico e da autoridade sanitaria competente, 
mediante auto circunstanciado e apos a peri cia reaiizada no local da incineraqao. 

§ 3° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantaqao, observar-se-a, 
a/em das cautelas necessarias a proteqao ao meio ambiente, o disposto no Decreta n° 
2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber; dispensada a autorizaqao previa do orgao 
proprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. 

§ 4° As glebas cu/tivadas com plantaqoes ilicitas serao expropriadas, conforme o 
disposto no art. 243 da Constituiqao Federal, de acordo com a legislaqao em vigor. 

CAPiTULO II 
DOS CRIMES 

Art. 33. lmportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor 
a venda, oferecer, ter em deposito, transportar, frazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizaqao 
ou em desacordo com determfnaqao legal ou regulamentar: 

Pena - reclusao de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mile quinhentos) dias-mu/ta. 

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem: 
I - importa, exporta, remete, produz, .fabrica, adquire, vende, expoe a vend a, oferece, 

fornece, tern em deposito, transporta, traz consigo ou .guarda, ainda que gratuitamente, sem 
autorizaqao ou em desacordo com deterrilinaqao !ega/ ou regulamentar, materia-prima, 
insumo ou produto quimico destinado a preparaqao de drogas; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorizaqao ou em desacordo com 
determinaqao legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em materia-prima para a 
preparaqao de drogas; 

Ill - utiliza local ou bern de qua/quer natureza de que tern a propriedade, posse, 
administraqao, guarda ou vigilancia, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que 
gratuitamente, sem autorizaqao ou em desacordo com determinaqao legal ou regulamentar, 
para o trafico ilicito de drogas. 

§ 2° lnduzir, instigar ou auxiliar a/guem ao uso indevido de droga: 
Pena - detenqao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa de 100 (cern) a 300 (trezentos) 

dias-multa. 
§ 3° Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 

relacionamento, para juntos a consumirem: · 
Pena- detenqao, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 

1.500 (mile quinhentos) dias-r:nulta, Sf;m preju[zo daspenas previstas no art. 28. 
§ 4° Nos delitos definidos no caput e no § 1 o deste artigo, as pen as poderao ser 

reduzidas de um sexto a dois terc;os, vedada a conversao em penas restritivas de direitos, 
desde que o agente seja primario, de .bons antecedentes, nao se dedique as atividades 
criminosas nem integre organizaqao criminosa. 

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, tmfJsportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a 
qualquer titulo, possuir, guardar ou fornecer, :"!inda que gratuitamente, maquinario, apare/ho, 
instrumento ou qualquer objeto destinado a tabricaqao, preparaqao, produqao ou 
transformaqao de drogas, sem autorizaqao ou em desacordo com determinaqao legal ou 
regu/amentar: 

Pena- reclusao, de 3 (tres) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mile duzentos) a 
2.000 (dois mil) dias-multa. 

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou 
nao, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 desta Lei: 

Pena - rec/usao, de 3 (tres) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 
(mile duzentos) dias-multa. 
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Paragrafo unico. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa 

para a pratica reiterada do crime definido no arl. 36 desta Lei. 
Art. 36. Financiar au custear a pratica de qualquer dos crimes previstos nos arls. 33, 

caput e § 1°, e 34 desta Lei: 
Pena- reclusao, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mile quinhentos) 

a 4.000 (quatro mil) dias-multa. 
Arl. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organizaqao au associaqao 

destin ados a pratica de qualquer dos crimes pre vistas nos arls. 33, caput e § 1 °, e 34 desta 
Lei: 

Pena - reclusao, de 2 (dais) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 
(setecentos) dias-multa. 

Art. 38. Prescrever au ministrar, culposamente, drogas, sem que de/as necessite o 
paciente, au faze-/a em doses excessivas au em desacordo com determinaqao legal au 
regulamentar: 

Pena- detenqao, de 6 (seis) meses a 2 (dais) anos, e pagamento de 50 (cinqOenta) a 
200 (duzentos) dias-multa. 

Paragrafo unico. 0 juiz comunicara a condenaqao ao Conselho Federal da categoria 
profissional a que pertenqa o agente. 

Art. 39. Conduzir embarcaqao ou aeronave ap6s o consumo de drogas, expondo a 
dana potencial a incolumidade de outrem: 

Pena - detenqao, de 6 (seis) meses a 3 (tres) anos, a/em da apreensao do veiculo, 
cassaqao da habilitaqao respectiva ou proibiqao de obte-la, pelo mesmo prazo da pena 
privativa de liberdade aplicada, e pagamento -de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias
multa. 

Paragrafo unico. As penas de prisao e multa, aplicadas cumulativamente com as 
demais, serao de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias
multa, se o veiculo referido no caput deste a;tigo ford~·:! transporte coletivo de passageiros. 

Art. 40. As penas pre vistas nos artigos. 33 a ~7 desta Lei sao aumentadas de um sexto 
a dais terqos, se: . 

I - a natureza, a procedencia da substancia au do produto apreendido e as 
circunstancias do fato evidenciarem a transnacionalidade do de/ito; 

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de funqao publica au no desempenho de 
missao de educaqao, poder familiar, guarda au vigilancia; 

Ill - a infraqao tiver sido cometida nas dependencias au imediaqoes de 
estabe/ecimentos prisionais, de ensino au hospitalares, de sedes de entidades estudantis, 
sociais, culturais, recreativas, esportivas, au beneficentes, de locais de traba/ho co/etivo, de 
recintos onde se reafizem espetaculos au diversoes de qualquer natureza, de serviqos de 
tratamento de dependentes de drogas au de reinserqao social, de unidades militares au 
policiais au em transporles publicos; 

IV - o crime tiver sido praticado com violencia, grave ameaqa, emprego de arma de 
fogo, au qualquer processo de intimidaqao difusa au coletiva; 

V - caracterizado o trafico entre Estados da Federaqao au entre estes e o Distrito 
Federal; 

VI - sua pratica envolver au .visar a atingir crianqa au adolescente au a quem tenha, par 
qua/quer motivo, diminuida au suprimida a capacidade de entendimento e determinaqao; 

VII - o. agente financiar au custear a pratica do crime. 
Art. 41. 0 indiciado au acusado que colaborar voluntariamente com a investigaqao 

policial e o processo criminal na identificaqao dos demais co-autores au parlicipes do crime 
e na recuperaqao total au parcial do produto do crime, no caso de condenaqao, tera pena 
reduzida de um terqo a dais terqos. 

Art. 42. 0 juiz, na fixaqao das penas. considerara, com preponderancia sabre o 
previsto no arl. 59 do C6digo Penal, a natureza e a quantidade da substancia au do produto, 
a personalidade e a conduta social do agente. 

Art. 43. Na fixaqao da mu/ta a que se referem as arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, 
atendendo ao que dispoe o arl. 42 desta Lei, determinara o numero de dias-multa, atribuindo 
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a cada um, segundo as condi<;oes economicas dos acusados, valor nao inferior a um trinta 
avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salario-minimo. 

Paragrafo unico. As multas, que em caso de concurso de crimes serao impostas 
sempre cumulativamente, podem ser aumentadas ate o decuplo se, em virtude da situa<;ao 
economica do acusado, considera-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no maximo. 

Art. 44. Os crimes previstos nos artigos. 33, caput e § 1°, e 34 a 37 desta Lei sao 
inafian<;aveis e insuscetiveis de sursis, gra<;a, indulto, anistia e liberdade provis6ria, vedada 
a conversao de suas pen as em restritivas de direitos. 

Paragrafo unico. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-a o livramento 
condicional ap6s o cumprimento de dais ter<;os da pena, vedada sua concessao ao 
reincidente especifico. . 

Art. 45. E. isento de pena o agente que, em razao da dependtmcia, ou sob o efeito, 
proveniente de caso fortuito ou for<;a maior, de droga, era, ao tempo da a<;ao ou da omissao, 
qualquer que tenha sido a infra<;ao penal praticada, inteiramente incapaz de entender o 
carater ilicito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Paragrafo unico. Quando absolver o agente, reconhecendo, por for<;a pericial, que este 
apresentava, a epoca do fato previsto neste artigo, as condi<;oes referidas no caput deste 
artigo, podera determinar o juiz, na sentenqa, o seu encaminhamento para tratamento 
medico adequado. 

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um ter<;o a dais ter<;os se, por for<;a das 
circunstancias previstas no art. 45 desta Lei, o agente nao possuia, ao tempo da a<;ao ou da 
omissao, a plena capacidade de entender o carater ilicito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. 

Art. 47. Na senten<;a condenat6ria, o juiz, com base em avalia<;ao que ateste a 
necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de 
saude com competencia especifica na forma da lei, determinara que a tal se proceda, 
observado o disposto no art. 26 desta Lei. 

CAPITULO Ill 
DO PROCEDIMENTO PENAL 

Art. 48. 0 procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Titulo rege
se pelo disposto neste Capitulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposi<;oes do C6digo 
de Processo Penal e da Lei de Execu<;ao Penal. 

§ 1° 0 agente de qua/quer das condutasprevistas no art. 28 desta Lei, salvo se houver 
concurso com os crimes previstos nos artigos. 33 a 37 desta Lei, sera processado e julgado 
na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei n° 9.099,-de 26 de setembro de 1995, que dispoe 
sabre os Juizados Especiais Crimina is. , 

§ 2° Tratando-se da conduta pre vista no· art. 28 desta Lei, nao se impora prisao em 
flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juizo competente ou, 
na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo 
circunstanciado e providenciando-se as requisi<;oes dos exames e pericias necessarios. 

§ 3° Se ausente a autoridade judicial, as providencias previstas no § 2° deste artigo 
serao tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a 
deten<;ao do agente. 

§ 4° Concluidos os procedimentos de que trata o § 2° deste artigo, o agente sera 
submetido a exame de corpo de de/ito, se o requerer ou se a autoridade de policia judicia ria 
entender conveniente, e em seguida liberado. 

§5° Para os fins do disposto no art. 76 da Lei n° 9.099, de 1995, que dispoe sabre os 
Juizados Especiais Criminals, o Ministerio Publico podera propor a aplica<;ao imediata de 
pena prevista no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta. 

Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37 desta 
Lei, o juiz, sempre que . as circunstancias o recor:nendem, empregara os instrumentos 
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protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei no 9.807, de 13 de julho de 
1999. 

Seqao I 
Da lnvestigaqao 

Art. 50. Ocorrendo pnsao em flagrante, a autoridade de policia judiciaria tara, 
imediatamente, comunicac;ao ao juiz competente, remetendo-lhe c6pia do auto lavrado, do 
qual sera dada vista ao 6rgao do Ministerio Publico, em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ r Para efeito da /avratura do auto de prisao em flagrante e estabelecimento da 
materialidade do de/ito, e suficiente o /audo de constatac;ao da natureza e quantidade da 
droga, firmado por perito oficial ou, na fa!ta deste, por pessoa idonea. 

§ 2° 0 perito que subscrever o tau do a que se refere o § 1 o deste artigo nao ficara 
impedido de participar da elaborac;ao do /acdo definitivo. 

Art. 51. 0 inquerito policial sera conclufdo no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado 
estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando so/to. 

Paragrafo unico. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, 
ouvido o Ministerio Publico, mediante pedido justificado da autoridade de po/icia judicia ria. 

Art. 52. Findos os prazos a que se refete o art. 51 desta Lei, a autoridade de po/icia 
judicia ria, remetendo os autos do inquerito ao juizo: 

I - relatara sumariamente as circunstancias do fato, justificando as razoes que a 
levaram a classificac;ao do de/ito, indicando a quantidade e natureza da substancia ou do 
produto apreendido, o local e as condic;oes em que se desenvolveu a ac;ao criminosa, as 
circunstancias da prisao, a conduta, a qualificac;ao e os antecedentes do agente; ou 

II - requerera sua devoluc;ao para a realizac;ao de diligencias necessarias. 
Paragrafo unico. A remessa dos autos far-se-a sem prejuizo de diligencias 

complementares: 
I - necessarias ou uteis a plena elucidac;ao do fato, cujo resultado devera ser 

encaminhado ao juizo competente ate 3 (tres) dias antes da audiencia de instruc;ao e 
julgamento; 

II - necessarias ou uteis a indicac;ao dos bens, direitos e valores de que seja titular o 
agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado devera ser encaminhado ao juizo 
competente ate 3 (tres) dias antes da auc1iencia de instruc;ao e julgamento. 

Art. 53. Em qua/quer fase da pers~cuc;ao criminal relativa aos crimes previstos nesta 
Lei, sao permitidos, a/em dos previstos ern lei, mediante autorizac;ao judicial e ouvido o 
Ministerio Publico, os seguintes procedimentq~ investigat6rios: 

I - a infiltrac;ao por agentes de policia, em terefas de investigac;ao, constituida pelos 
6rgaos especializados pertinentes; 

II - a nao-atuac;ao po/icial sabre os portadores de drogas, seus precursores quimicos ou 
outros produtos utilizados em sua produc;ao, que se encontrem no territ6rio brasileiro, com a 
finalidade de identificar e responsabilizar maior numero de integrantes de operac;oes de 
trafico e distribuic;ao, sem prejuizo da ac;ao penal cabivel. 

Paragrafo unico. Na hip6tese do inciso II deste artigo, a autorizac;ao sera concedida 
desde que sejam conhecidos o itinerario provavel e a identificac;ao dos agentes do de/ito ou 
de colaboradores. 

Seqao II 
Da lnstruqao Criminal 

Art. 54. Recebidos em juizo os autos do inquerito policial, de Comissao Parlamentar de 
lnquerito ou pec;as de informac;ao, dar-se-a vista ao Ministerio Publico para, no prazo de 10 
(dez) dias, adotar uma das seguintes providencias: 

I - requerer o arquivamento; 
II - requisitar as diligencias que entender necessarias; 
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1/1- oferecer denuncia, arrolar ate 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas 
que entender pertinentes. 

Art. 55. Oferecida a denuncia, o juiz ordenara a notificar;ao do acusado para oferecer 
defesa previa, porescrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 1° Na resposta, consistente em defesa preliminar e excer;oes, o acusado podera 
argOir preliminares e invocar todas as razoes de defesa, oferecer documentos e 
justificar;oes, especificar as provas que pretende produzir e, ate o numero de 5 (cinco), 
arrolar testemunhas. 

§ 2° As excer;oes serao processadas em apartado, nos termos dos artigos. 95 a 113 do 
Decreta-Lei n° 3. 689, de 3 de outubro de 1941 - C6digo de Processo Penal. 

§ 3° Se a resposta nao for apresentada no prazo, o juiz nomeara defensor para 
oferece-Ja em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no a to de nomear;ao. 

§ 4° Apresentada a defesa, o jui~ decidira em 5 (cinco) dias. 
§5° Se entender imprescindivel, o juiz, no prazo maximo de 10 (dez) dias, determinara 

a apresentar;ao do preso, reafizar;ao de diligencias, exames e pericias. 
Art. 56. Recebida a den uncia, o juiz designara dia e hora para a audiencia de instrur;ao 

e julgamento, ordenara a citar;ao pessoai do acusado, a intimar;ao do Ministerio Publico, do 
assistente, se foro caso, e requisitara os Jaudos periciais. 

§ 1° Tratando-se de condutas tipificadas como infrar;ao do disposto nos arts. 33, caput 
e § 1°, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denuncia, podera decretar o afastamento 
cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionario publico, comunicando ao 
6rgao respectivo. 

§ 2° A audiencia a que se refere o caput deste artigo sera realizada dentro dos 30 
(trinta) dias seguintes ao recebimento da denuncia, salvo se determinada a realizar;ao de 
avaliar;ao para atestar dependencia de drogas, quando se realizara em 90 (noventa) dias. 

Art. 57. Na audiencia de instrur;ao e julgamento, ap6s o interrogat6rio do acusado e a 
inquirir;ao das testemunhas, sera dada a pa/avra, sucessivamente, ao representante do 
Ministerio Publico e ao defensor do acusado, para sustentar;ao oral, pelo prazo de 20 (vinte) 
minutos para cada urn, prorrogavel par mais 10 (dez), a criteria do juiz. 

Paragrafo unico. Ap6s proceder ao interrogat6rio, o juiz indagara das partes se restou 
a/gum fato para ser esclarecido, formu/ando as perguntas correspondentes se o entender 
pertinente e re/evante. 

Art. 58. Encerrados os debates, proferira o juiz sentenr;a de imediato, ou o tara em 10 
(dez) dias, ordenando que os autos para isso /he sejam conc/usos. 

§ 1° Ao proferir sentenr;a, o juiz, nao tendo havido controversia, no curso do processo, 
sabre a natureza ou quantidade da substancia ou do produto, ou sabre a regu/aridade do 
respectivo laudo, determinara que se proceda na forma do art. 32, § 1°, desta Lei, 
preservando-se, para eventual contraprova, a frar;ao que fixar. 

§ 2° lgual procedimento podera adqtar o juiz1 em decisao motivada e, ouvido o 
Ministerio Publico, quando a quantidade ou, valor dfi substancia ou do prod uta o indicar, 
precedendo a medida a elaborar;ao e juntada aos autos do laudo toxico/6gico. 

Art. 59. Nos crimes previstos nos artigoss. 33, caput e § 1°, e 34 a 37 desta Lei, o reu 
nao podera apelar sem recolher-se a prisao, salvo se for primario e de bans antecedentes, 
assim reconhecido na sentenr;a condenat6ria. 

CAPiTULO IV 
DA APREENSJi.O, ARRECADA9Ji.O E DESTINA9Ji.O DE BENS DO ACUSADO 

Art. 60. 0 juiz, de oficio, a requerimento do Ministerio Publico ou mediante 
representar;ao da autoridade de poficia judiciaria, ouvido o Ministerio Publico, havendo 
indicios suficientes, podera decretar, no curso do inquerito ou da ar;ao penal, a apreensao e 
outras medidas assecurat6rias relacionadas aos bens m6veis e im6veis ou valores 
consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito 
auferido com sua pratica, procedendo-se na forma dos artigos. 125 a 144 do Decreta-Lei n° 
3. 689, de 3 de outubro de 1941 - C6digo de Processo Penal. 
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§ 1° Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultara ao 

acusado que, no prazo de 5 (cinco) dfas, apresente ou requeira a produqao de provas 
acerca da origem licita do produto, bern ou valor objeto da decisao. 

§ 2° Provada a origem licita do produto, bem ou valor, o juiz decidira pela sua 
liberaqao. 

§ 3° Nenhum pedido de restituiqao sera conhecido sem o comparecimento pessoal do 
acusado, podendo o juiz determinar a pratica de atos necessaries a conservaqao de bens, 
direitos ou valores. 

§ 4° A ordem de apreensao ou sequestra de bens, direitos ou valores podera ser 
suspensa pelo juiz, ouvido o Ministerio Publico, quando a sua execuqao imediata possa 
comprometer as investigaqoes. 

Art. 61. Nao havendo prejuizo para a produqao da prova dos fatos e comprovado o 
interesse publico ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorizaqao 
do juizo competente, ouvido o Ministerio Publico e cientificada a Senad, os bens 
apreendidos poderao ser utilizados pelos 6rgaos ou pelas entidades que atuam na 
prevenqao do uso indevido, na atenqao e reinserqao social de usuarios e dependentes de 
drogas e na repressao a produqao nao autorizada e ao trafico ilicito de drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades. 

Paragrafo unico. Recaindo a autorizaqao sabre veiculos, embarcaqoes ou aeronaves, o 
juiz ordenara a autoridade de transito ou ao equivalente 6rgao de registro e controle a 
expediqao de certificado provis6rio de registro e licenciamento, em favor da instituiqao a qual 
tenha deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos 
anteriores, ate o transito em julgado da qecisao que decretar o seu perdimento em favor da 
Uniao. 

Art. 62. Os veiculos, embarcaqoes, aeronaves e;_quaisquer outros meios de transporte, 
os maquinarios, utensilios, instrumentos e ohjetos d~J qualquer natureza, utilizados para a 
pratica dos crimes definidos nesta Lei, ap6s a sua regular apreensao, ficarao sob custodia 
da autoridade de policia judicia ria, excetuadas as armas, que serao recolhidas na forma de 
legislaqao especifica. 

§ 1° Comprovado o interesse publico na utilizaqao de qualquer dos bens mencionados 
neste artigo, a autoridade de po/icia judiciaria podera deles fazer uso, sob sua 
responsabilidade e com o objetivo de sua conservaqao, mediante autorizaqao judicial, 
ouvido o Ministerio Publico. 

§ 2° Feita a apreensao a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaido sabre 
dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de policia judiciaria 
que presidir o inquerito devera, de imediato, requerer ao juizo competente a intimaqao do 
Ministerio Publico. 

§ 3° lntimado, o Ministerio Publico devera requerer ao juizo, em carater cautelar, a 
conversao do numerario apreendido em moed? nacional, se foro caso, a compensaqao dos 
cheques emitidos ap6s a instruqao ·do -inquer:ito, com capias autenticas dos respectivos 
titulos, e o deposito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos 
o recibo. 

§ 4° Ap6s a instauraqao da ,eompetente aqao penal, o Ministerio Publico, mediante 
petiqao autonoma, requerera ao juizo . competente que, em carater cautelar, proceda a 
alienaqao dos bens apreendidos, excetuados aque!es que a Uniao, por intermedio da 
Senad, indicar para serem colocados sob uso e custodia da autoridade de policia judiciaria, 
de 6rgaos de inteligencia ou militares, envolvJdos na.~ aqoes de prevenqao ao uso indevido 
de drogas e operaqoes de repressao a produqaa nao autorizada e ao tratico ilicito de 
drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades. 

§ 5° Excluidos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 4° deste 
artigo, o requerimento de alienaqao devera confer a relaqao de todos os demais bens 
apreendidos, com a descriqao e a especificaqao de cada um deles, e informaqoes sabre 
quem os tern sob custodia e o local onde se encontram. 

§ 6° Requerida a alienaqao dos bens, a respectiva petiqao sera autuada em apartado, 
cujos autos terao tramitaqao autonoma em relaqao aos da aqao penal principal. 
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§ -r Autuado o requerimento de- alienar;ao, os autos serao conclusos ao juiz, que, 

verificada a presem;a de nexo de instrumenta/idade entre o de/ito e os objetos uti/izados 
para a sua pratica e risco de perda de valor econ6mico pelo decurso do tempo, determinara 
a avaliar;ao dos bens relacionados, cientificara a Senad e intimara a Uniao, o Ministerio 
Publico e o interessado, este, se foro caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 8° Feita a avaliar;ao e dirimidas ev;-mtuais diverg{mcias sabre o respectivo laudo, o 
juiz, por sentenr;a, homologara o valor atribuido aos b,:ms e determinara sejam alienados em 
leilao. 

§ 9° Realizado o leilao, permanecera depositada em conta judicial a quantia apurada, 
ate o final da ar;ao penal respectiva, quando sera transferida ao Funad, juntamente com os 
valores de que trata o § 3° deste artigo. 

§ 10. Terao apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisoes 
proferidas no curso do procedimento previsto nesto artigo. 

§ 11. Quanta aos bens indicados na forma do § 4° deste artigo, recaindo a autorizar;ao 
sabre veiculos, embarcar;oes ou aeronaves, o juiz ordenara a autoridade de transito ou ao 
equivalente 6rgao de registro e controle a expedir;ao de certificado provis6rio de registro e 
licenciamento, em favor da autoridade de policia judicia ria ou 6rgao aos quais tenha deferido 
o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, ate o 
transito em julgado da decisao que decretar o seu perdimento em favor da Uniao. 

Art. 63. Ao proferir a sentenr;a de merito, o juiz decidira sabre o perdimento do produto, 
bern ou valor apreendido, seqOestrado ou declarado indisponivel. 

§ 1° Os valores apreendidos em decorr{mcia dos crimes tipificados nesta Lei e que nao 
forem objeto de tutela cautelar, ap6s decretado o seu perdimento em favor da Uniao, serao 
revertidos diretamente ao Funad. 

§ 2° Compete a Senad a alienar;ao dos bens apraendidos e nao leiloados em carater 
cautelar, cujo perdimento ja tenha sido decretado em favor da Uniao. 

§ 3° A Senad podera firmar convfmios de cooperar;ao, a fim de dar imediato 
cumprimento ao estabelecido no§ 2° deste.artigo. ..· 

§ 4° Transitada em julgado a sentenr;a candenaf6ria, o juiz do processo, de oficio ou a 
requerimento do Ministerio Publico, remetera a Senad relal}ao dos bens, direitos e valores 
declarados perdidos em favor da Uniao, ind!cando, quanta aos bens, o local em que se 
encontram e a entidade ou o 6rgao em cujo poder estejam, para os fins de sua destinar;ao 
nos termos da legislar;ao vigente. 

Art. 64. A Uniao, por intermedio da Senad, podera firmar convenio com os Estados, 
com o Distrito Federal e com organismos oriantedos para a prevenr;ao do uso indevido de 
drogas, a atenr;ao e a reinserr;ao social de usuarios ou dependentes e a atuar;ao na 
repressao a produr;ao nao autorizada e ao trafico ilicito de drogas, com vistas na liberar;ao 
de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantal}ao e execur;ao de 
programas relacionados a questao das drogas . 

. TITULO V 
DA COOPERA9A0-1NTERNACIONAL 

Art. 65. De conformidade com os principios da nao~intervenr;ao em assuntos intemos, 
da igualdade juridica e do respeito a integridade territorial dos Estados e as leis e aos 
regulamentos nacionais em vigor, e observado o espirito das Convenr;oes das Nar;oes 
Unidas e outros instrumentos juridicos intemacionais relacionados a questao das drogas, 
de que o Brasil e parte, o govemo brasf!eiro prestara, quando solicitado, cooperar;ao a 
outros paises e organismos intemacionais e, quando necessaria, deles solicitara a 
colaboral}ao, nas areas de: -. · 

I - intercambio de informar;oes sabre legislac;oes, experiencias, projetos e programas 
voltados para atividades de prevenr;ao do uso indevido, de atenr;ao e de reinserr;ao social 
de usuarios e dependentes de drogas; 
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II - intercambio de inteligfmcia policial sabre produ(}ao e trafico de drogas e delitos 

conexos, em especial o trafico de armas, a Javagem de dinheiro e o desvio de precursores 
quimicos; 

Ill - intercambio de informa(}oes poliCiais e judiciais sabre produtores e traficantes de 
drogas e seus precursores quimicos. 

TITULO VI 
0/SPOS/(_;OES FINAlS E TRANS/TOR/AS 

Art. 66. Para fins do disposto no paragrafo {mica do art. 1° desta Lei, ate que seja 
atualizada a terminologia da lista mencfonada. no preceito, denominam-se drogas 
substancias entorpecentes, psicotr6picas, precursoras e outras sob controle especial, da 
Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998. 

Art. 67. A liberayao dos recursos pre vistas na Lei n° 7. 560, de 19 de dezembro de 
1986, em favor de Est ados e do Distrito Federal, dependera de sua a de sao e respeito as 
diretrizes basicas contidas nos convfmios firmados e do fomecimento de dados necessarios 
a atualiza(}ao do sistema previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas policias judiciarias. 

Art. 68. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao criar estimulos 
fiscais e outros, destinados as pessoas fisicas e juridicas que colaborem na preven(}ao do 
uso indevido de drogas, atenyao e reinser(}ao social de usuarios e dependentes e na 
repressao da produ(}ao nao autorizada e do trafico ilicito de drogas. 

Art. 69. No caso de falfmcia ou liquida(}ao extrajudicial de empresas ou 
estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congeneres, assim como nos 
servi(}OS de saude que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou 
fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substancias ou produtos, 
incumbe ao juizo perante o qual tramite o feito: 

I - determinar, imediatamente a ciencia da falencia ou liquida(}ao, sejam Jacradas suas 
instala(}oes; 

II - ordenar a autoridade sanitaria competente a urgente ado(}ao das medidas 
necessarias ao recebimento e guarda, em deposito, das drogas arrecadadas; 

Ill - dar ciencia ao 6rgao do Ministerio Publico, para acompanhar o feito. 
§ 1° Da licita(}ao para aliena(}ao de substancias qu produtos nao proscritos referidos no 

inciso II do caput deste artigo, s6 podem pqrtJcipar pessoas juridicas regularmente 
habilitadas na area de saude ou de pesquisa, cientffica que comprovem a destina(}ao licita a 
ser dada ao produto a ser arrematado. 

§ 2° Ressalvada a hip6tese de que trata'o § 3° deste artigo, o produto nao arrematado 
sera, ato continuo a hasta publica, destruido pela autoridade sanitaria, na presen9a dos 
Conselhos Estaduais sabre Drogas e do Ministerio Publico. 

§ 3° Figurando entre o praceado e nao arrematadas especialidades farmaceuticas em 
condi(}oes de emprego terapeutico, ficarao elas depositadas sob a guarda do Ministerio da 
Saude, que as destinara a rede publica de saude. 

Art. 70. 0 processo e o julgamento dos crimes pre vistas nos arts. 33 a 37 desta Lei, se 
caracterizado ilicito transnacional, sao da competencia da Justi9a Federal. 

Paragrafo unico. Os crimes praticados nos Municipios que nao sejam sede de vara 
federal serao processados e julgados na vara federal da circunscri(}ao respectiva. 

Art. 71. (VETADO) 
Art. 72. Sempre que conveniente ou necessaria, o juiz, de oficio, mediante 

representa(}ao da autoridade de policia judiciaria, ou a requerimento do Ministerio Publico, 
determinara que se proceda, nos limites de sua jurisdi(}ao e na forma pre vista no § 1 o do art. 
32 desta Lei, a destrui(}ao de drogas em processos ja encerrados. 

Art. 73. A Uniao podera estabelecer convenios com os Estados e o com o Distrito 
Federal, visando a preven(}ao e repress~tf do trafico ilicito e do uso indevido de drogas, e 
com os Municipios, com o objetivo de pre\t,enir o u,so indevido de/as e de possibilitar a 
atenyao e reinser(}ao social de usuarios e dependr;mtes de drogas. (Reda(}ao dada pela Lei 
n° 12.219, de 2010) 
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Art. 74. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias ap6s a sua publicaqao. 
Art. 75. Revogam-se a Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei n° 10.409, de 11 

de janeiro de 2002. 

Brasilia, 23 de agosto de 2006; 185° da lndependencia e 118° da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Marcia Thomaz Bastos 
Guido Mantega 
Jorge Armando Felix 



69 
DECRETO N° 7.179, DE 20 DE MAIO DE 2010. 

lnstitui o Plano lntegrado de Enfrentamento 
ao Crack e outras Drogas, cria o seu 
Comite Gestor, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribui9ao que lhe confere o art. 84, incise VI, 
alinea "a", da Constitui9ao, DECRETA: 

Art. 1 o Fica institufdo o Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 
com vistas a preven9ao do uso, ao tratamento e a reinser9ao social de usuaries e ao 
enfrentamento do trafico de crack e outras drogas ilicitas. 

§ 1 o As a96es do Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas deverao 
ser executadas de forma descentralizada e integrada, por meio da conjuga9ao de esfor9os 
entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, observadas a 
intersetorialidade, a interdisciplinarid21de, a integralidade, a participa9ao da sociedade civil e 
o controle social. 

§ 2o 0 Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas tem como 
fundamento a integra9ao e a articula9ao permanente entre as polfticas e a96es de saude, 
assistencia social, seguran9a publica, educa9ao, desporto, cultura, direitos humanos, 
juventude, entre outras, em consonancia com os pressupostos, diretrizes e objetivos da 
Politica Nacional sobre Drogas. 

Art. 2o Sao objetivos do Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas: 
I - estruturar, integrar, articular e ampliar as a96es voltadas a preven~o do uso, 

tratamento e reinser9ao social de usuarios de crack e outras drogas, contemplando a 
participa9ao dos familiares e a aten9ao aos publicos vulneraveis, entre outros, crian9as, 
adolescentes e popula9ao em situa9ao de rua; 

II - estruturar, ampliar e fortalecer as redes de aten9ao a saude e de assistencia social 
para usuaries de crack e outras drogas, por meio da articula9ao das a96es do Sistema 
Unico de Saude - SUS com as a96es do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS; 

Ill - capacitar, de forma continuada, os atores governamentais e nao governamentais 
envolvidos nas a96es voltadas a preven9ao do uso, ao tratamento e a reinser9ao social de 
usuaries de crack e outras drogas e ao enfrentamento do trafico de drogas ilfcitas; 

IV - promover e ampliar a participa9ao comunitaria nas polfticas e a96es de preven9ao 
do uso, tratamento, reinser9ao social e ocupacional de usuaries de crack e outras drogas e 
fomentar a multiplica9ao de boas praticas; 

V - disseminar informa96es qua!ificadas relativas ao ·crack e outras drogas; e 
VI - fortalecer as a96es de enfrentamento ao trafico de crack e outras drogas ilfcitas em 

todo o territ6rio nacional, com enfase nos. ~unicipios de fronteira. 
Art. 3o Fica institufdo o Comite Gestor do Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas, composto por um representaF1te, tituk:~r e suplente, de cada 6rgao a seguir 
indicado: 

I - Gabinete de Seguran9a lnstitucional da Presidencia da Republica; 
II - Casa Civil da Presidencia da Republica; 
Ill- Secretaria-Geral da Presidencia da Republica; 
IV - Secretaria de Rela96es lnstitucionais da Presidencia da Republica; 
V - Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica; 
VI - Secretaria de Comunica9ao Social da Presidencia da Republica; 
VII - Secretaria de Polfticas para as Mulheres da Presidencia da Republica; 
VIII - Ministerio da Justi9a; 
IX - Ministerio da Saude; 
X - Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Feme; 
XI - Ministerio da Defesa; 



XII - Ministerio da Educac;ao; 
XIII- Ministerio da Cultura; 
XIV - Ministerio do Esporte; e 
XV - Ministerio do Planejamento, Orc;amento e Gestae. 
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§ 1o Compete ao Gabinete de Seguranc;a lnstitucional da Presidemcia da Republica e 
ao Ministerio da Justic;a a coordenac;ao do Comite Gestor. 

§ 2o Os membros do Comite Gestor serao indicados pelos titulares dos 6rgaos nele 
representados, no prazo de quinze dias contado da publicac;ao deste Decreto, e designados 
pelo Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Seguranc;a lnstitucional da Presidencia da 
Republica. 

§ 3o 0 Comite Gestor reunir-se-a periodicamente, mediante convocac;ao de seus 
coordenadores. 

§ 4o Os coordenadores Comite Gestor poderao convidar para participar de suas 
reunioes, representantes de outros 6rgaos e entidades da administrac;ao publica federal, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, dos Poderes Judiciario e Legislative, de 
entidades privadas sem fins lucrativos, bern como especialistas. 

§ 5o Ao Gabinete de Seguranc;a lnstitucional da Presidencia da Republica cabera 
prover apoio tecnico-administrativo e os meios necessaries a execuc;ao dos trabalhos do 
Comite Gestor. 

Art. 4o Compete ao Comite Gestor: 
I - estimular a participac;ao dos entes federados na implementac;ao do Plano lntegrado 

de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; 
II - acompanhar e avaliar a implementac;ao do Plano lntegrado de Enfrentamento ao 

Crack e outras Drogas; e 
Ill- consolidar em relat6rio peri6dico as informa_~oes sobre a implementac;ao das ac;oes 

e os resultados obtidos. 
Art. 5o 0 Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas sera composto 

por ac;oes imediatas e estruturantes. · 
§ 1 o As ac;oes lmediatas do Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas contemplam: 
I - ampliac;ao do numero de leitos para tratamento de usuaries de crack e outras drogas; 
II - ampliac;ao da rede de assistencia social voltada ao acompanhamento sociofamiliar e 

a inclusao de crianc;as, adolescentes e jovens usuaries de crack e outras drogas em 
programas de reinserc;ao social; 

Ill - ac;ao permanente de comunicac;ao de ambito nacional sobre o crack e outras 
drogas, envolvendo profissionais e veiculos de comunicac;ao; 

IV - capacitac;ao em prevenc;ao do uso de drogas para os diversos publicos en volvidos 
na prevenc;ao do uso, tratamento, reinserc;ao social e enfrentamento ao trafico de crack e 
outras drogas ilicitas; · 

V - ampliac;ao das ac;oes de prevenc;ao, tratamento, assistencia e reinserc;ao s6cia em 
regioes de grande vulnerabilidade a violencia e ao uso de crack e outras drogas, alcanc;adas 
por programas governamentais como o Projeto Rondon .e o Projovem; 

VI - criac;ao de sftio eletronico no Portal Brasil, ria rede mundial de computadores, que 
funcione como centro de referencia das rnelhores praticas de prevenc;ao ao uso do crack e 
outras drogas, de enfrentamento ao trafico s de reinserc;ao social do usuario; 

VII - ampliac;ao de operac;oes especiais voltadas a desconstituic;ao da rede de 
narcotrafico, com enfase nas regioes de fronteira, desenvolvidas pelas Pol fcias Federal e 
Rodoviaria Federal em articulac;ao com as policias civil e militar e com apoio das Forc;as 
Armadas; e 

VIII - fortalecimento e articulac;ao das · polfcias estaduais para o enfrentamento 
qualificado ao trafico do crack em areas de maier vulnerabilidade ao consume. 

§ 2o As ac;oes estruturantes do Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras 
Drogas contemplam: 

I - ampliac;ao da rede de atenc;ao a saude e assistencia social para tratamento e 
reinserc;ao social de usuaries de crack e outras drogas; 
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II - realizac;ao de estudos e diagnostico para o acumulo de informac;oes destinadas ao 

aperfeic;oamento das politicas publicas de prevenc;ao do usa, tratamento e reinserc;ao social 
do usuario e enfrentamento do trafico de crack e outras drogas ilfcitas; 

Ill - implantac;ao de ac;oes integradas de mobilizac;ao, prevenc;ao, tratamento e 
reinserc;ao social nos Territories de Paz do Programa Nacional de Seguranc;a Publica com 
Cidadania - PRONASCI, e nos territories de vulnerabilidade e risco; 

IV - formac;ao de recursos humanos e desenvolvimento de metodologias, envolvendo a 
criac;ao de programa de especializac;ao e n;estrado pmfissional em gestae do tratamento de 
usuaries de crack e outras drogas; 

V - capacitac;ao de profissionais e lideranc;as comunitarias, observando os niveis de 
prevenc;ao universal, seletiva e indicada para os diferentes grupos populacionais; 

VI - criac;ao e fortalecimento de centres colaboradores no ambito de hospitais 
universitarios, que tenham como objetivos o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento de 
metodologia de tratamento e reinserc;ao social para dependentes de crack e outras drogas; 

VII - criac;ao de centro integrado de combate ao crime organizado, com enfase no 
narcotrafico, em articulac;ao com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protec;ao da 
Amazonia - CENSIPAM, com apoio das Forc;as Armadas; 

VIII- capacitac;ao permanente das policias civis e militares com vistas ao enfrentamento 
do narcotrafico nas regioes de fronteira; e 

IX - ampliac;ao do monitoramento das regioes de fronteira com o usa de tecnologia de 
aviac;ao nao tripulada. 

§ 3o 0 Plano lntegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas promovera, ainda, 
a articulac;ao das ac;oes definidas neste artigo com outras ac;oes desenvolvidas em ambito 
federal, estadual, distrital e municipal. 

Art. 6o As despesas decorrentes da implementac;ao do Plano lntegrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas correrao a conta de dotac;oes orc;amentarias 
pr6prias dos 6rgaos nele representados, consigna,das anualmente nos respectivos 
orc;amentos, observados os limites de l}lOvimenta9ao, de empenho e de pagamento da 
programac;ao orc;amentaria e financeira aril.•:al. 

Art. 7o A execuc;ao das ac;oes previstas neste Plano observara as competencias 
previstas no Decreta no 5.912, de 27 de seternbro de 2006. 

Art. 8o Este Decreta entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Brasilia, 20 de maio de 2010; 189o da lndependencia e 122o da Republica. 
LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Fernando Haddad 
Marcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli 
Marcia Helena Carvalho Lopes 
Jorge Armando Felix 




