
entendendo A POLÍTICA 

DE DROGAS NO 

CENÁRIO 

INTERNACIONAL



SUMÁRIO
Introdução 

A política de drogas no cenário nacional 

Como está o debate sobre drogas no Brasil? 

Como o Congresso Nacional se  posiciona 
frente à política de drogas?

A política de drogas no cenário internacio-
nal
 
Quais são as principais mudanças já feitas 
por outros países?

Quais as métricas utilizadas hoje na avaliação 
das políticas de drogas e quais as sugestões 
propostas pela sociedade civil nesse tema?

Como funciona o regime internacional de con-
trole de drogas e o sistema das Nações Uni-
das construído para esse fim?

Os tratados internacionais que compõem esse 
sistema obrigam a criminalização da posse 
para consumo de drogas ilegais? Há espaço 
para novas abordagens dentro dos tratados 
internacionais?

Há conflito entre as diferentes agências da 
ONU no que diz respeito à política internacio-
nal de drogas?

Quem influencia o sistema internacional de 
controle de drogas e de que forma isso acon-
tece?

Como podem ocorrer mudanças no sistema 
internacional de controle de drogas?

Como é a distribuição geopolítica no debate 
sobre drogas hoje?

4

5

5

6

7

7

8

9

10

11

11

12

13



Perguntas e respostas

O que é a UNGASS?

Como funciona a UNGASS 2016?

Quais as expectativas e perspectivas em rela-
ção à UNGASS 2016?

Qual a participação e o posicionamento do 
Brasil na UNGASS 2016?

Qual a posição do CONAD em relação à UN-
GASS?

Somente os Estados-membro da ONU partici-
pam da UNGASS?

A PBPD e a UNGASS 2016

14

14

14

15

15

16

16

21



Após mais de cem anos, o consenso em torno do proibicionismo começa a se desfa-
zer. A guerra empreendida em nome da saúde física e moral da humanidade causou 
enormes custos humanos e sociais, mas não foi capaz de construir um mundo livre 
de drogas. Apesar de proibidas, as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão 
acessíveis, tão potentes e tão baratas. O proibicionismo produziu corrupção, violên-
cia e encarceramento em massa, especialmente nos países periféricos. A América 
Latina é o melhor exemplo do fracasso desse modelo: Brasil, Colômbia e México 
atestam a falência do controle global construído e internacionalizado a partir das 
convenções da ONU.

Por isso, a Reunião Especial da Assembléia Geral da ONU (UNGASS, na sigla em 
inglês) que acontece em meados de abril de 2016 em Nova Iorque, representa uma 
oportunidade inédita para reorientar a política global de drogas.

A UNGASS vai discutir redução da demanda (drogas e saúde), redução da oferta 
(drogas e crime),  modelos de desenvolvimento alternativo e impactos em crianças, 
jovens, mulheres, além de outras populações especialmente vulneráveis. A revisão 
dos tratados internacionais deve levar em conta os novos desafios e as novas expe-
riências, combinando-se a importância da soberania com o princípio da responsabi-
lidade compartilhada entre as nações, a partir de uma avaliação da performance do 
sistema global de controle de drogas.

A Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD), rede com aproximadamente 
40 organizaçoes da sociedade civil que compartilham o diagnóstico de que a políti-
ca de drogas deve se afastar do sistema de justiça criminal e se aproximar de uma 
abordagem fundamentada na saúde pública, nos direitos humanos e na redução de 
danos, vem trabalhando, ao lado de parceiros nacionais e estrangeiros, com o objeti-
vo de garantir um debate aberto, sem interdições e preconceitos na UNGASS.

A PBPD tem por missão potencializar as iniciativas de seus membros e sistematizar 
o conhecimento sobre as substâncias, seus usos e impactos sociais, qualificando a 
discussão sobre o tema a partir de argumentos lastreados em evidências científicas.
Daí a iniciativa de estabelecer um diálogo em alto nível com jornalistas e veículos de 
comunicação, como forma de impulsionar o debate sobre política de drogas no Brasil 
e de dar visibilidade à UNGASS.  

Cristiano Maronna
Secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas
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Norteado pela lógica do combate às drogas, insuflado pelo discurso proibicionista 
dos anos 1980, o Brasil anda na contramão dos países latinoamericanos e europeus. 
Por aqui, a flexibilização da política de drogas, com direito à regulamentação do co-
mércio e legalização do uso em alguns países, ainda é uma realidade distante. 

Apesar da reformulação da Lei de Drogas, em 2006, ter substituído a pena de restri-
ção de liberdade por medidas alternativas em casos de consumo de drogas, a popu-
lação carcerária brasileira é a quarta maior do mundo, com mais de 600 mil presos. 
27% deles, segundo dados do último relatório do Infopen, respondem por crimes liga-
dos ao tráfico de drogas. Nas penitenciárias femininas, o número é ainda maior: 63% 
O fim da proibição – seja do tráfico, seja apenas do uso – é reivindicação constante 
de quem se opõe à atual política de drogas. 

Os argumentos vão além da questão de segurança pública: ao analisar o perfil dos 
que respondem por esse tipo de crime, percebe-se uma semelhança: segundo o In-
fopen, estão quase todos abaixo da média de renda e escolaridade, além de terem 
baixa inserção no mercado de trabalho. Destaca-se, também, sobrerepresentação 
da população negra no contingente dos encarcerados: 67%. 

Debatido há anos no Brasil pela sociedade civil organizada, o tema das drogas ga-
nhou fôlego no último ano. O julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635659 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) discute a criminalização do porte de drogas 
ilícitas para consumo próprio, expressa no Artigo 28 da chamada Lei de Drogas (Lei 
nº 11.343/2006). Hoje, a punição para o usuário se limita a penas alternativas – e não 
mais à cadeia, como era antes da reformulação da Lei, em 2006.  

O caso chegou ao STF depois que um homem foi processado, em 2009, por portar 
3 gramas de maconha dentro de um presídio em São Paulo. Acionada, a Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo questionou  a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 
de Drogas. O argumento da Defensoria – apoiado por juristas, médicos e entidades 
da soeicade civil – é de que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal 
fere as liberdades individuais do cidadão. “O porte de drogas para uso próprio não 
afronta a chamada 'saúde pública', mas apenas, e quando muito, a saúde pessoal do 
próprio usuário”, diz o recurso da Defensoria. 

Em agosto de 2015, os ministros da Suprema Corte iniciaram a votação para decidir 
se o artigo em questão é ou não constitucional. Até o momento, 3 dos 11 ministros 

Como está o debate sobre drogas no Brasil?

A política de drogas 
no cenário nacional
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Apesar da atual composição do Congresso ser majoritariamente conservadora, re-
sultados de uma pesquisa feita pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas 
mostram que há espaço entre os parlamentares para uma revisão da atual política 
de drogas. Lançado em março deste ano, o relatório mapeou a opinião dos con-
gressistas brasileiros sobre o assunto. 200 deputados e 34 senadores participa-
ram do levantamento, realizado entre junho e setembro de 2015. 

Segundo o relatório, 68% dos deputados são contrários à criminalização do usu-
ário de drogas. No Senado, esse número sobe para 79%. Uma parcela deles con-
diciona a criminalização do uso ao tipo de droga utilizada – informação que pode ter 
impacto político sobre a decisão do STF. Com relação ao uso terapêutico da maco-
nha, 46% dos deputados e 56% dos senadores apoiam a descriminalização. 

Para a grande maioria dos congressistas, investir em atendimento para dependen-
tes e em educação para prevenir o uso problemático de drogas foram itens que 
receberam prioridade. 

Se esse dado sugere um caminho otimista para a política de drogas, o grande apoio 
ao aumento de penas para traficantes – que deve ter prioridade máxima para 80% 
dos deputados e 59% dos senadores – indica, porém, que o viés punitivista segue 
sendo a aposta do Legislativo, mesmo diante do baixo impacto do encarceramento 
no mercado de drogas ilícitas. Por outro lado, o aumento à repressão do usuário di-
vidiu deputados e senadores, considerado pouco ou nada prioritário para 43% dos 
deputados e 30% dos senadores.

Os congressistas também opinaram sobre a participação do Brasil no debate inter-
nacional sobre política de drogas. 93% dos deputados afimam que o país deve ter 
uma atuação mais ativa frente ao tema. No Senado, 76% concordam com a frase. 

Como o Congresso Nacional se posiciona 
frente à política de drogas?

votaram, mas o pedido de vista do ministro Teori Zavascki suspendeu a sessão. Os 
ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso votaram a favor da descriminaliza-
ção do uso e porte apenas da maconha. Já Gilmar Mendes, relator do processo, é 
favorável à descriminalização do uso e porte de todas as drogas. Gilmar Mendes 
também afirmou que tratar usuário como traficante viola a Constituição da Repúbli-
ca: “a presunção de não culpabilidade – art. 5º, LVII, da CF – não tolera que a finali-
dade diversa do consumo pessoal seja legalmente presumida”.

Durante a leitura de seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso salientou a impor-
tância de se estabelecer critérios objetivos que diferenciem traficante de usuário de 
drogas, tal como quantidade de substância apreendida. Essa visão, muito difundida 
entre a comunidade médica e jurídica, é constestada por muitos setores da socieda-
de civil, que se opõem à lógica proibicionista de combate às drogas. 
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A política de drogas no cenário 
internacional

Desde os anos 1970, países europeus têm colocado em xeque a política de drogas 
em voga na época. A Holanda, por exemplo, tolera a venda e o consumo de maconha 
por uma opção político-criminal (a despeito de a lei incriminar tal conduta), sem ter, 
no entanto, regulado sua produção (o que criou um dilema importante em sua políti-
ca, o paradoxo “porta da frente legal/porta do fundo ilegal”), ainda em 1973 .

Nos anos 1980, a Suíça criou salas de uso seguro de drogas injetáveis como uma 
maneira de prevenir uma epidemia de HIV entre os usuários de heroína. Elaborou, 
ainda, uma política de terapia de substituição da heroína pela droga sintética meta-
dona para o tratamento de dependentes. Hoje, o Estado suíço chega a fornecer do-
ses de heroína para usuários crônicos e dependentes como forma de desestimular o 
tráfico dessas substâncias . 

1. Quais são as principais mudanças já feitas por outros países?

Em 2001, Portugal descriminalizou o uso de todas 
as substâncias proibidas pelas convenções inter-
nacionais de controle de drogas. Aos usuários de 
qualquer uma delas, seja maconha ou heroína, 
é permitida a posse para uso pessoal de até dez 
doses da substância. Cada dose foi quantificada 
para servir de referência para agentes de segu-
rança e de saúde. Os consumidores pegos com 
essas substâncias são cadastrados e a eles pode 
ser aplicada uma multa. Cada caso é avaliado por 
equipes multidisciplinares e, a julgar pelo parecer 
dos especialistas, é oferecido ou não tratamento 
à pessoa. 

Já nos Estados Unidos, país com a maior popula-
ção carcerária do mundo, 23 Estados já legaliza-
ram e regularam o mercado de maconha para fins 
medicinais. Desde 2014, os Estados de Colorado, 
Washington, Distrito de Columbia (onde fica a ca-
pital Washington) e Oregon legalizaram e regula-
ram o mercado de maconha para consumo recre-
ativo. O Estado do Alasca deve fazer o mesmo 
em 2016. Por um sistema de licenças, é permitido 
o cultivo e o comércio de maconha, bem como a 
compra de certa quantidade da erva por maiores 
de 18 anos. Em todo o mercado incidem impostos 

Rótulos de maconha 
para uso medicinal na 

Califórnia, EUA 
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Anualmente, o Escritório da ONU para Drogas e Crime (UNODC) elabora um relató-
rio intitulado Relatório Anual das Drogas (World Drug Report), que é a base for-
mal para as avaliações dos fluxos atuais do mercado de drogas ilegais e da eficiência 
das políticas em andamento.

Seus indicadores são relativamente padronizados, e os dados provêm dos relató-
rios anuais [Annual Reports Questionnaires (ARQ)], fornecidos pelos Estados-
-membros da ONU.As métricas de eficiência baseiam-se principalmente nos seguin-
tes pontos:

2. Quais as métricas utilizadas hoje na avaliação das políticas de 
drogas e quais as sugestões propostas pela sociedade civil nesse 
tema?

Quantidade de drogas ilegais e substâncias precursoras, usadas para a 
fabricação ou a preparação de drogas psicoativas; 
Número de pessoas processadas e presas que estariam ligadas à produção, ao 
comércio e ao consumo de drogas; 
Áreas de cultivo ilegal localizadas e erradicadas; 
Montante de laboratórios de fabricação de drogas desmantelados; 
Número de extraditados por tráfico de drogas entre países; 
Prevalência do uso de drogas nos países; 
Variação do preço das drogas no mercado ilegal; 
Quantificação dos crimes relacionados às drogas; 
Demanda de tratamento por usuários de drogas; 
Quantidade de indivíduos com doenças correlacionadas ao uso de drogas; 
Número de mortes decorrentes do uso de drogas.

recolhidos pelos Estados. Uma reforma feita 
pela Comissão de Sentenças dos EUA dimi-
nuiu a pena por crimes relacionados a dro-
gas e permitiu que a nova regra retroagisse. 
Como resultado, cerca de 6.000 presos por 
esses crimes foram soltos em novembro de 
2015 por já terem cumprido a nova pena.

No Uruguai, o próprio governo será o respon-
sável pelo cultivo e distribuição de maconha, 
cujo consumo será limitado a quarenta gra-
mas mensais e restrito a residentes maiores 
de 18 anos. O país também permite o culti-
vo de um número limitado de plantas para 
consumo próprio mediante cadastro junto ao 
governo e também a criação de cooperativas 
(clubes de membresia).

Cartaz uruguaio para convenção sobre maco-
nha no país. 
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Esses dados, porém, não são fornecidos por todos os países: dos 192 consulados, 
apenas 98 responderam o ARQ do relatório 2015. Além disso, muitos dos ARQs en-
viados têm, ainda, problemas de metodologia e compilação.

As métricas utilizadas atualmente têm sido criticadas por grupos da sociedade civil 
organizada. Eles afirmam que é necessário, por um lado, avaliar os impactos nega-
tivos do combate às drogas em seu formato atual, e, de outro, construir indicadores 
que avaliem a melhora na qualidade de vida e bem estar dos usuários de drogas e 
das populações que são alvo dessas políticas.

Partindo de um enfoque centrado nos direitos humanos, esses grupos pretendem 
incorporar dados sobre deslocamento forçado por problemas relacionados às dro-
gas e ao seu combate, sobre letalidade das forças de segurança do Estado, sobre 
gastos das políticas públicas relacionadas às drogas, sobre as propostas legislativas 
focadas na política de drogas, sobre as penas alternativas para condenados por cri-
mes vinculados às drogas, sobre as iniciativas de reabilitação e reinserção social de 
pessoas com uso problemático de drogas, sobre as políticas de saúde e redução de 
danos, sobre o investimento em inteligência policial, sobre a punição para a corrup-
ção e para o crime de lavagem de dinheiro e sobre substituição de cultivos e desen-
volvimento de mercados alternativos, entre outras.

3. Como funciona o regime internacional de controle de drogas e o 
sistema das Nações Unidas construído para esse fim?

Desde o início do século passado, foram elaboradas convenções internacionais 
que têm como objetivo coibir consumo, produção e comércio de drogas conside-
radas, a partir de então, ilegais. Atualmente, este regime de proibição internacional 
está estruturado nas Nações Unidas, pautado por três tratados multilaterais: a Con-
venção Única sobre Drogas de 1961, a Convenção das Nações Unidas sobre Subs-
tâncias Psicotrópicas de 1971 e a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico 
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena) de 1988.
No âmbito da ONU, operam três importantes instituições:

Escritório das Nações Unidas para 
Drogas e Crimes (UNODC), criado em 
1997 para apoiar os Estados membros no com-
bate a drogas ilícitas, crime e terrorismo, para 
auxiliar na elaboração de projetos de coopera-
ção técnica, produzindo pesquisas e análises 
sobre a relação entre drogas e crime, além de 
conferir assistência na ratificação e implemen-
tação dos tratados internacionais. Mais de 90% 
do orçamento da UNODC depende de contri-
buições voluntárias dos governos.  
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4. Os tratados internacionais que compõem esse sistema obrigam a 
criminalização da posse para consumo de drogas ilegais? Há espaço 
para novas abordagens dentro dos tratados internacionais?

A questão é controversa e passível de interpretações. É possível afirmar que há 
espaço, partindo das próprias convenções internacionais da ONU, para abordagens 
alternativas em relação à criminalização da posse para o consumo de drogas ilegais.

A Convenção Única sobre Entorpecentes (1961), por exemplo, orienta os Estados a 
não permitirem a posse de drogas, mas abre exceção para casos de uso medicinal 
e para pesquisas científicas. A posse de drogas fora deste âmbito deveria ser crimi-
nalizada, ainda que não necessariamente com pena de prisão. A mesma convenção, 
no entanto, prevê a possibilidade de medidas alternativas de tratamento, prevenção 
e reintegração social aos usuários de drogas que cometam ofensas criminais rela-
cionadas às drogas, tais como o tráfico. 

Essas concepções se refletem de maneira expressiva na Convenção Contra o Trá-
fico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (1988), que prevê que os 
Estados devem estabelecer como ofensa criminal em suas leis a posse, compra ou 

Em 1986, foi criado no âmbito da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) a Comissão In-
teramericana para o Controle do Abuso de Dro-
gas (CICAD). Fundada para fortalecer o regime 
proibicionista das Nações Unidas na região, a 
Comissão atua também como órgão consultivo 
da OEA sobre o tema das drogas, promovendo 
a cooperação e propondo diretrizes para o con-
trole das drogas entre os Estados-membros. O 
Brasil possui acordos bilaterais em matéria de 
drogas, firmado com todos os países vizinhos.

Junta Internacional de Fiscalização 
de Entorpecentes (JIFE ou INCB, na sigla 
em inglês), criada em 1968 e cujos membros 
são eleitos pelo Conselho Econômico e Social 
(ECOSOC), funcionando como um órgão fis-
calizador da implementação dos tratados pe-
los Estados signatários; 

Comissão sobre Drogas Narcóticas 
(CND, na sigla em inglês), principal órgão de 
elaboração das políticas para as drogas;
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cultivo de drogas narcóticas ou psicoativas para consumo pessoal.

Todas as convenções, no entanto, afirmam que essas prescrições devem ser se-
guidas sem prejuízo dos princípios constitucionais e dos preceitos fundamentais do 
sistema jurídico do Estado-membro. Assim, a proteção da liberdade individual, caso 
seja um preceito constitucional fundamental do Estado, poderia se sobrepor à crimi-
nalização da posse para o consumo de drogas ilegais.

5. Há conflito entre as diferentes agências da ONU em 
relação à política internacional de drogas?

A ONU é uma instituição complexa, composta por diferentes agências – órgãos buro-
cráticos dotados de orçamento próprio e responsáveis por implementar ações relati-
vas a cada tema em diferentes partes do mundo. Seus objetivos, ainda que guiados 
genericamente pela Carta das Nações Unidas, seguem, em parte, lógicas próprias, 
definidas pelos campos de atuação, embates internos e influências dos Estados mais 
relevantes em termos políticos e financeiros.

Alguns assuntos multifacetados e de relevância global, como o das drogas, por 
exemplo, são transversais aos temas das agências e demandam programas e posi-
cionamentos próprios, nem sempre convergentes. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS), por exemplo, se propõe a coordenar uma política de proteção à saúde no 
âmbito internacional que tenha efeitos positivos nos Estados. Isso se choca, inevi-
tavelmente, com políticas repressivas às drogas que impedem o uso medicinal e a 
pesquisa científica. 

Nesta mesma linha, o Conselho de Direitos Humanos (CDH) tem a missão de prote-
ger os direitos fundamentais, o que parece antagônico frente à posição proibicionista 
das convenções da ONU, cujo discurso de combate às drogas fomenta a violência 
e a constante violação de direitos. Por sua vez, a UNODC – baluarte no combate e 
na criminalização das drogas – é uma agência cujo orçamento depende quase inte-
gralmente de contribuições voluntárias dos governos, tornando-se muito permeável 
a pressões externas.

6. Quem influencia o sistema internacional de controle de 
drogas e de que forma isso acontece?

O regime de proibição internacional das drogas, estabelecido pelas Nações Unidas, 
depende dos Estados-membro para a sua manutenção ou transformação. Assim, 
qualquer decisão política é resultado de dois processos integrados.

Primeiro, a construção dos interesses que serão defendidos pelos Estados na arena 
internacional. Nesta dinâmica, diversos atores nacionais e internacionais, governa-
mentais e não governamentais concorrem com recursos de poder distintos. Neste 
debate, tem particular importância, por exemplo, multinacionais de medicamentos, 
empresas de segurança privada, agências governamentais, instituições financeiras, 
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7. Como podem ocorrer mudanças no sistema internacional 
de controle de drogas?
O sistema internacional de controle de 
drogas, regido pelas convenções de 1961, 
1971 e 1988, integra formalmente um 
conjunto vasto de órgãos em organiza-
ções internacionais e dentro dos Estados.  
Qualquer alteração precisa ser realizada 
a partir da própria ONU. Essas mudanças 
podem ocorrer a partir dos principais fó-
runs de debates, particularmente nas ses-
sões normais ou especiais da Assembleia 
Geral das Nações Unidas. A UNGASS 
2016 é um fórum particularmente relevan-
te porque o debate será centrado no tema 
das drogas.  

A constante produção de informações 
por órgãos da própria ONU, como o JIFE/
INCB e a UNODC, que produz o World 
Drug Report, além daquela feita por orga-
nizações da sociedade civil e universida-
des, promovem reflexão sobre os proble-
mas do sistema internacional de controle 
de drogas atual e aumentam a pressão 
por alterações.

É possível, ainda, pensar em alterações 
desse sistema pela inovação de políticas 
direcionadas ao tema das drogas no nível 

Nancy Reagan, ex-primeira-dama dos Estados 
Unidos na década de 1980, tornou-se símbolo 
da guerra às drogas no país. Junto com seu 
marido, o então presidente Ronald Reagan, 
Nancy ajudou a fomentar o discurso de com-
bate às drogas. O lema "just say no" (apenas 
diga não) foi usado para impulsionar as políti-
cas proibicionistas nos EUA. Hoje, no entanto, 
alguns estados norte-americanos estão reven-

do sua política de drogas.  
(Imagem: reprodução)

religiosas, militares, organizações da sociedade civil, entre outros.

Segundo, a negociação que os Estados estabelecem dentro e fora dos fóruns multi-
laterais da ONU, tendo como base a distribuição desigual de poder econômico e polí-
tico entre eles. Neste sentido, as principais potências internacionais têm maior capa-
cidade de influenciar o sistema internacional de acordo com seus próprios interesses.

O papel da produção científica nas universidades e instituições de pesquisa, além da 
pressão das organizações da sociedade civil nos diversos países, também é impor-
tante para legitimar ou deslegitimar as propostas de controle de drogas. Redes não 
governamentais, como o International Drug Policy Consortium e, mais recentemente, 
no Brasil, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, por exemplo, são capazes de 
pressionar e influenciar o debate sobre as diretrizes políticas do controle de drogas  
meio internacional. A UNGASS 2016 será um exemplo disso.  
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nacional e subnacional dos Estados. É o caso, por exemplo, do que ocorre atual-
mente no Uruguai e em alguns estados norte-americanos, que regulamentaram o 
consumo, a produção e a comercialização da maconha. Essas iniciativas, de fato, 
subvertem o sistema internacional de controle de drogas e apontam para a reformu-
lação – ou, pelo menos, sua flexibilização.    

8. Como é a distribuição geopolítica no debate sobre dro-
gas hoje?
A geopolítica das drogas sofreu importantes 
transformações nos últimos anos. É possível 
dizer que até um passado muito recente, a 
abordagem proibicionista da ONU, pautada 
na criminalização das drogas, de usuários e 
de traficantes era quase unânime internacio-
nalmente. Este cenário tem se transformado 
rapidamente.

Os Estados Unidos, país historicamente proi-
bicionista, têm se demonstrado reticente em 
relação à postura tradicional, militarista e cri-
minalizadora. Isso se deve às iniciativas de 
alguns dos seus Estados, - que regularam, a 
partir de consultas populares, como referen-
dos e plebiscitos - o consumo e o comércio 
da canabis, além da pressão de países la-
tino-americanos, como México e Colômbia, 
parceiros fundamentais dos EUA no comba-
te às drogas ilícitas. A este grupo de descon-
tentes com a atual perspectiva proibicionista 
se juntaram outros países latino-americanos,

Material de divulgação da campanha pela
legalização da maconha nos Estados Unidos. 

(Imagem: reprodução)

tais como Guatemala, Chile e, principalmente, Uruguai, que inaugurou a política mais 
arrojada do mundo em relação à canabis, legalizando seu consumo e regulando seu 
mercado nacionalmente.

Outras experiências europeias de políticas menos proibiocionistas têm contribuído 
para o debate sobre alternativas internacionais, tais como a descriminalização do uso 
de todas as drogas em Portugal e a permissão dos clubes canábicos, que possibilita 
o cultivo coletivo da maconha para uso pessoal, recreativo ou medicinal em algumas 
províncias da Espanha. Recentemente, a própria UNODC afirmou que a descrimina-
lização poderia ser uma saída viável para a superlotação das prisões e para a rea-
bilitação dos usuários problemáticos de drogas. Por outro lado, alguns importantes 
países do sistema internacional têm se colocado frontalmente contrários a qualquer 
mudança no proibicionismo, tais como Rússia e China, seguidos por um grupo nu-
meroso de países da Europa Oriental, África e Oriente Médio. Diversos países deste 
grupo ainda utilizam a pena capital ou mutilação para a punição de traficantes.
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Entendendo a UNGASS 
2016

O que é a UNGASS?

UNGASS é a sigla em inglês da Sessão Espe-
cial da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
que trata de temas sociais relevantes, como 
saúde, trabalho, gênero e drogas. Convoca-
da pelos próprios Estados-membro da ONU, a 
UNGASS é um fórum em que se debate e se 
acordam metas de nível internacional às quais 
os próprios membros estarão submetidos. Além 
disso, a declaração final do encontro estabelece 
orientações gerais que servirão de guia para as 
próximas ações ao redor do mundo das agên-
cias da ONU sobre a temática, além de guiarem 
conferências e nortearem a formulação das po-
líticas nacionais.

Como funciona a UNGASS 2016?

Em abril de 2016, acontecerá a terceira edição da UNGASS sobre a temática das 
drogas. As edições anteriores sobre o assunto ocorreram em 1990 e 1998. Para ava-
liar os resultados alcançados nos dois últimos encontros, uma reunião foi realizada 
em 2009 e uma nova UNGASS estava programada para ocorrer em 2019 – mas foi 
antecipada para 2016 a pedido do presidente mexicano, que recebeu apoio de outros 
95 membros das Nações Unidas.

A UNGASS 2016 discutirá, principalmente, as metas definidas no balanço realizado 
em 2009, expressas no documento Political Declaration and Plan of Action on Inter-
national Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the 
World Drug Problem (Declaração Política e Plano de Ação em Cooperação Interna-
cional para uma Estratégia Integrada e Balanceada para Conter o Problema Global 
de Drogas, em tradução livre) – marcado pela lógica proibicionista do combate às 
drogas. 
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Quais as expectativas e perspectivas em relação à UNGASS 2016?

As expectativas são distintas. No entanto, é possível afirmar que o debate em torno 
da UNGASS 2016 revela o descontentamento de diversos países com a atual política 
de proibição irrestrita às drogas, promovida pela ONU desde a década de 1960.

Um grupo expressivo de países, especialmente latino-americanos, avalia que é ne-
cessário promover alterações nos rumos proibicionistas traçados na UNGASS 1998. 
Neste sentido, há a expectativa, por parte desses membros, de que a ONU flexibilize 
a abordagem atual – pautada na criminalização – utilizando-se de brechas existen-
tes nas próprias convenções sobre drogas de 1961, 1977 e 1988 (ver item 6), que 
pautaram a importância da prevenção e das políticas de prevenção de danos. Outro 
caminho, complementar, seria tentar sobrepor às convenções proibicionistas as que 
conferem centralidade à proteção dos direitos humanos, tal como a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos.    

Como membro da ONU, o Brasil participou com seus representantes diplomáticos da 
última Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema das 
drogas, em 1998, e da reunião de avaliação de resultados, ocorrida em 2009. Em 
ambas as ocasiões, o Brasil referendou os documentos produzidos, se alinhando à 
perspectiva proibicionista que previa um “mundo sem drogas”. Na UNGASS 2016, é 
possível que o Brasil assuma uma posição menos centrada na criminalização e mais 
pautada na proteção aos direitos humanos, especialmente no direito à saúde e par-
ticularmente em relação aos usuários. Essa flexibilização se deve a duas mudanças 
importantes: 

a) internacionalmente, países como Estados Unidos e Uruguai têm experimentado 
a regulação do consumo e do comércio da maconha. Além disso, diversos países já 
preveem em sua legislação o uso medicinal desta e de outras substâncias conside-
radas ilícitas pela ONU. Países europeus e, principalmente, latino-americanos têm 
explicitado seu descontentamento com os resultados da política de proibição e crimi-
nalização vigente nos últimos 40 anos; 

b) internamente, a sociedade brasileira tem debatido o tema das drogas intensamen-
te e as alternativas ao proibicionismo irrestrito. Isso se deve, em grande medida, às 
pressões organizadas pela sociedade civil e por movimentos sociais das mais diver-
sas frentes.  
A contribuição formal da sociedade civil brasileira na UNGASS foi feita por meio de 
uma resposta à consulta pública realizada pelo Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas (CONAD), órgão do Ministério da Justiça responsável pela articulação do 
debate sobre o tema das drogas junto à sociedade.

Qual é a participação e o posicionamento do Brasil na UNGASS 2016?
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1) Promover o acesso universal à  
Saúde e à Proteção Social, ofertan-
do serviços qualificados para os usu-
ários de drogas e seus familiares, por 
meio do desenvolvimento de progra-
mas transversais, multidisciplinares 
e integrados, com base no respeito 
aos direitos humanos, na evidência 
científica, na humanização das prá-
ticas, na redução de estigmas, na 
perspectiva dos mais vulneráveis e 
usuários, na livre escolha e na garan-
tia do sigilo ético. 

2) As práticas de cuidado devem es-
tar baseadas nos princípios da liber-
dade e territorialidade, sustentadas a 
partir de articulações intersetoriais e 
pautadas na lógica da atenção psi-
cossocial; 

3) Promover políticas públicas de 

Drogas e Saúde: 

Qual a posição do CONAD em relação à 
UNGASS?
Em novembro, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) publicou 
seu posicionamento frente à UNGASS 2016. O relatório foi separado em cinco te-
mas: drogas e saúde, drogas e crime, direitos humanos, desenvolvimento alternativo 
e propostas de políticas públicas relacionadas ao combate à pobreza e construção 
de novos indicadores para a avaliação da atual política de drogas no país. 

Não. A participação da sociedade civil organizada na UNGASS 2016 ocorrerá por 
meio do Civil Society Task Force (CSTF). Composto por 26 membros, o órgão con-
templa 18 representantes regionais e 4 representantes das populações afetadas pe-
las políticas de proibição das drogas. O papel do CSTF é identificar participantes 
relevantes, liderar consultas regionais, sediar eventos preparatórios e produzir um 
documento oficial que expresse as posições da sociedade civil organizada e que sir-
va de insumo para as decisões que ocorrerão na UNGASS 2016.

Somente os Estados-membro da ONU participam da UNGASS?

atenção às pessoas que usam drogas que 
ofereçam oportunidades de trabalho e ren-
da, moradia e direito à cidade, cultura e 
participação cidadã, entendendo todos es-
ses aspectos como inerentes à dimensão 
de bem estar social;
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5) Estimular à realização de pesquisas 
científicas sobre os diversos aspectos do 
problema mundial de drogas, a fim de ga-
rantir a produção de evidências que fun-
damentem a construção de políticas pú-
blicas sobre o tema; 

6) Aplicar parte dos impostos arrecadados 
com a venda de susbtâncias psicoativas 
na pesquisa científica para compreensão 
dos fenômenos psicossociais, na preven-
ção, tratamento e redução de danos as-
sociados ao consumo de drogas.



7) Fortalecer, nos diferentes níveis educa-
cionais, a formação de profissionais para 
prevenção ao uso prejudicial de drogas 
e cuidado aos usuários de drogas e seus 
familiares com base em evidências cientí-
ficas; 

8) Implementar e ampliar estratégias e 
serviços de baixa exigência, baseados em 
princípios e práticas de redução de danos; 

9) Promover espaços de cuidado extra-
-hospitalares, favorecendo os equipamen-
tos de saúde e de assistência social de ca-
ráter comunitário e territorial, recorrendo à 
internação apenas como última opção e, 
quando ocorrer, que seja de forma breve 
e em serviços de saúde. Estas políticas 
devem ser promovidas de acordo com as 
diretrizes da OMS; 

10) Implementar ações que facilitem o 
acesso a substâncias psicoativas para 
uso medicinal e a regulamentação refe-
rente às classificações das mesmas; 

11) Extinguir o tratamento compulsório e 
comprometer-se com tratamentos funda-
mentados na livre escolha e em evidên-
cias científicas; 

12) Aumentar o controle e a regulamen-
tação da produção, da comercialização 
e da propaganda de bebidas alcoólicas, 
com destaque às medidas de restrição 
de acesso; e alertar para os riscos do seu 
consumo associado ao de outra outras 
substâncias psicoativas; 

Cartaz do movimento antimanicomial
(Imagem: reprodução)
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Drogas e Crime:

1) Combater a lógica e estrutura de 
militarização da segurança pública, 
evitando que propostas militarizadas 
e ostensivas de combate a comércios 
ilícitos instrumentalizem políticas de 
cunho higienista contra grupos popu-
lacionais marginalizados, especial-
mente negros e jovens; 

2) Garantir todos os direitos proces-
suais, de devido processo, de aces-
so à justiça e à defesa das pessoas 
em situação de conflito com a lei, no-
tadamente das pessoas no cárcere, 
com destaque para as populações 
mais vulneráveis. As políticas públi-
cas sobre drogas devem ter como 
foco a prevenção da violência, espe-
cialmente diante de grupos mais vul-
neráveis; 

3) Favorecer estudos e ações que 
diminuam a discriminação e os es-
tigmas geradores de violências, tan-
to às vítimas como aos agentes da 
criminalidade, especialmente mulhe-
res, jovens, negros e pessoas de bai-
xa renda

4) Adotar penas alternativas ao en-
carceramento para pessoas em 
maior vulnerabilidade e para mães e 
provedoras da família; 

5) Adotar critérios objetivos para dife-
renciação entre uso e tráfico, de for-
ma a evitar que usuários sejam con-
denados como traficantes; 

6) Fomentar políticas protetivas às 
crianças e aos adolescentes envolvi-
dos com o comércio de drogas ilíci-
tas, visto como uma forma de violên-
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cia e de exploração do trabalho infantil; 

7) Reorientar esforços de segurança pú-
blica para combater atores violentos da 
cadeia do crime organizado. Esforços de 
levantamento de inteligência devem ser 
empreendidos para localizar os atores 
mais relevantes das redes que mantêm 
o mercado ilegal de drogas. As penas de-
vem ser proporcionais à quantidade de 
drogas aprendidas e à posição do agente 
na cadeia de produção, comercialização 
e venda de drogas ilícitas. 

8) Encorajar a UNGASS a discutir alter-
nativas à criminalização do porte de dro-
gas e seu cultivo para consumo próprio. A 
criminalização do porte e do plantio para 
consumo pessoal de drogas ilícitas tem 
contribuído para estigmatizar usuários de 
drogas, dificultando o acesso ao trata-
mento quando necessário e a sua inclu-
são social. 
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1) Reconhecer a necessidade de que 
as políticas públicas priorizem a aten-
ção a grupos mais vulneráveis, esta-
belecendo como prioritários os gru-
pos com histórico de exclusão social, 
como negros, mulheres, população 
indígena, LGBT, pessoas em situação 
de rua etc.; 

2) Definir políticas e práticas sobre 
drogas que respeitem a diversidade 
regional e cultural e a experiência his-
tórica de natureza espiritual, terapêu-
tica e lúdica; 

3) Garantir a atenção integral às pes-
soas presas que tenham ou desenvol-
vam problemas relacionados ao uso 
de drogas. 

4) Estruturar programas de preven-
ção, de redução de danos e de aten-
ção às pessoas privadas de liberdade; 

5) Implementar ou ampliar programas 
de redução de danos nas unidades 
prisionais; 

6) Abolir a pena de morte para todos 
os crimes relacionados às drogas; 

7) Garantir os direitos das pessoas 
migrantes, independentemente da 
sua situação migratória e nacionali-
dade. Os deslocamentos fronteiriços, 
internos e internacionais, são direitos 
indiscutíveis e devem ser assegu-
rados a despeito de políticas de en-
frentamento ao problema mundial de 
drogas. Qualquer medida restritiva 
deve ser pautada pelos princípios da 
necessidade e proporcionalidade, de 
forma a prevenir violações; 
. 

Direitos Humanos: 

8) Reconhecer as tradições ancestrais 
que empregam em diferentes formas 
plantas e outros produtos de efeitos 
psicoativos; e o papel do uso de tais 
substâncias, plenamente ritualizadas 
ou não, como parte de processos inte-
gradores, de construção de identidades 
e de promoção da coesão social. 

Novos enfoques:

1) Incluir nas políticas públicas sobre 
drogas metas integradas de desenvol-
vimento sustentável, urbano e rural, 
sobretudo, o direito à terra, bem como 
metas de combate à pobreza; 

2) Construir novos indicadores para 
medir o sucesso das políticas de dro-
gas baseados nos novos enfoques e 
iniciativas, tendo como referência no-
vas metas de prevenção e redução de 
danos relacionados ao uso problemáti-
co de drogas. 

Capa da revista britância The Econimist 
sobre a revisão da política de drogas
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Desenvolvimento 
alternativo 
1) Reconhecer os problemas que a política de guerra às drogas trouxe aos países;
 
2) Propostas internacionais devem priorizar o acesso à educação pública de quali-
dade e a geração de empregos em setores da economia formal, com o propósito de 
evitar que o comércio de substâncias ilegais se torne atrativo, principalmente para os 
jovens; 

3) Erradicar a desigualdade de gênero no mercado de trabalho formal e informal, que 
afeta negativamente mulheres e pessoas trans e travestis, de modo a prevenir que a 
inserção em mercados informais e ilegais seja a principal forma de gerar ou comple-
mentar sua renda. 

4) Implementar políticas públicas que promovam a inserção no mercado de trabalho, 
a igualdade social, a diminuição da violência e a inserção no comércio ilegal de dro-
gas. 

5) Priorizar, por meio de cooperação bilateral e internacional, o desenvolvimento de 
zonas fronteiriças, focando tanto na população residente quanto na migrante, garan-
tindo o acesso à moradia, à saúde e à educação de qualidade e a geração de traba-
lho formal. 

6) Incentivar a formulação e implementação de políticas públicas de assistência, es-
colarização e profissionalização que promovam o protagonismo de adolescentes e 
jovens, principalmente dos mais afetados pelo tráfico de drogas, na criação de opor-
tunidades de desenvolvimento social, diminuição de desigualdades e atenção às 
suas necessidades. 
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A PBPD e a UNGASS 2016:
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A Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas participou em março da reunião da Co-
missão de Narcóticos (CND) da ONU, em Viena. Na ocasião, houve um segmento es-
pecial dedicado à Assembleia Geral da ONU sobre Drogas (UNGASS), que acontecerá 
em abril deste ano, em Nova York. Esta foi a última grande reunião para definição do 
texto final, que sai de Viena com o acordo pronto para ser aprovado na UNGASS. 

Já sabemos que os resultados obtidos pela UNGASS 2016 serão tímidos – especial-
mente se comparados à expectativa criada após a chamada dos países latino-america-
nos para rediscutir a política de drogas em nível internacional. Após décadas de muitas 
violações de direitos devido a uma política violenta e ineficaz, a UNGASS representou 
a esperança de uma grande mudança de paradigma em nível mundial. 

Agora, já podemos afirmar que os avanços não serão tão significativos. A política de 
redução de danos e a minimização da violência decorrente da política de drogas ainda 
não ganhou a devida atenção de boa parte dos países que insistem na militarização 
como solução. Mesmo assim, foi possível obter alguns avanços nos acordos sobre o 
sistema de justiça criminal e a garantia de direitos humanos. 

O Brasil foi um dos principais articuladores da tentativa de veto à pena de morte para 
casos de tráfico de drogas, pauta que não obteve consenso devido aos países que ain-
da adotam essa prática. Essa é uma das evidências da limitação dos avanços durante 
a UNGASS. O Brasil também foi o principal propositor da inclusão da questão racial no 
documento final e, para atingir o consenso, acabou por definir a atenção às “popula-
ções vulneráveis”, vítimas da política de drogas. O Brasil, ainda, fez defesa enfática do 
tratamento humanizado e rechaçou a internação compulsória de dependentes. Por fim, 
reconheceu que muitos dos pontos defendidos pelo país no âmbito da UNGASS ainda 
precisam ser concretizados pelo governo em sua própria política de drogas – e fez disso 
um compromisso. A PBPD e os demais atores da sociedade civil devem estar atentos 
para garantir que esse compromisso seja cumprido.

A UNGASS não é apenas um espaço privilegiado para discutir mudanças nas conven-
ções internacionais sobre drogas. Ela é um meio importante para promover mudanças 
internas na política de drogas. A realização da Assembleia Geral, em abril, será uma 
grande oportunidade para discutirmos os problemas da política de drogas no Brasil e no 
mundo. Quando ela tiver terminado, será necessário intensificar os esforços em defesa 
de uma política de drogas diferente, que seja a favor da aplicação dos avanços obtidos 
no documento final e que siga apostando em alternativas mais justas e mais humanas. 

Se isso acontecer, construiremos uma nova forma de debater o tema das drogas. E, 
assim, em 2019, quando teremos outra oportunidade de rediscutir o tema com todos os 
países, obteremos mais e maiores avanços rumo a nossa coesão social.


