
JUNHO PARANÁ 
SEM DROGAS



CONVENÇÕES DA ONU SOBRE DROGAS

Combater o abuso de drogas por meio de ações
internacionais coordenadas.

Limitação da posse, do uso, da troca, da distribuição,
da importação, da exportação, da manufatura e da produção de 
drogas exclusivas para uso médico e científico.

Combater o tráfico de drogas por meio da cooperação 
internacional para deter e desencorajar os traficantes.

Sistema de controle internacional para substâncias psicotrópicas, 
e é uma reação à expansão e diversificação do espectro do abuso
de drogas.

Formas de controle sobre diversas drogas sintéticas de acordo, 
por um lado, o seu potencial de criar dependência, e por outro lado, 
o poder terapêutico.

Fornece medidas abrangentes contra o tráfico de drogas, inclusive 
métodos contra a lavagem de dinheiro e o fortalecimento do controle 
de percussores químicos.

Fornece informações para uma cooperação internacional por meio, por 
exemplo, da extradição de traficantes de drogas, seu transporte e 
procedimentos de transferência.



PROGRAMAS E AÇÕES VINCULADAS ÁS POLÍTICAS SOBRE DROGAS



ATORES DA POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS NO 
GOVERNO FEDERAL (2019) 



Marcos Legais da Política Nacional sobre Drogas 

 Lei nº  11.343/2006 - Lei de Drogas;
 Decreto nº 5.912/2006 - Regulamenta o SISNAD e o 

CONAD;
  Está sendo rediscutida a estrutura e modo de funcionamento,

 Decreto 9761/2019 – Política Nacional sobre Drogas; 



Nova Política Nacional sobre Drogas



Nova Política Nacional sobre Drogas
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Nova Política Nacional sobre Drogas



Nova Política Nacional sobre Drogas

   



Estatísticas

* Soma das apreensões de maconha, haxixe e skunk. 
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APREENSÃO DE MACONHA (toneladas)  - 1995 A 2018



Estatísticas
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APREENSÃO DE COCAÍNA (toneladas)  - 1995 A 2018



Estatísticas



COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS
Repressão ao Tráfico de Drogas
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS
Repressão ao Tráfico de Drogas

Brasil-Guiana Francesa - 730 km

Brasil-Suriname - 593 km

Brasil- Guiana – 1.119 km

Brasil-Venezuela – 2.199 km

Brasil-Colombia – 1.644 km

Brasil-Peru – 2.995 km

Brasil-Bolivia – 3.423 km

Brasil-Paraguai – 1.366 km

Brasil-Argentina – 1.261 km

Brasil-Uruguai – 1.069 km

Fronteira terrestre – 16.399 km

Fronteira Marítima – 7.408 -  km

Linha vermelha da fronteira terrestre

11.627 km ou 7.225 milhas



ERRADICAÇÃO
1.320 TONELADAS – BRASIL/PARAGUAI

ABRIL/JUN 2019



 Desarticulação Financeira



OPERAÇÃO SPECTRUM



OPERAÇAÕ SPECTRUM

• LAVAGEM DE DINHEIRO
• CONEXÃO COM OPERAÇÃO LAVA JATO
• 5 FASES JÁ DEFLAGRADAS
• R$ 650.000,00 SEQUESTRO PATRIMONIAL
• FAZENDAS, EMPRESAS, DOLEIROS, CONEXÕES 

INTERNACIONAIS
• FASES NO PARAGUAI (108 imóveis, 41 empresas, 42 mil cabeças 

de gado)



APREENSÕES DE DESTAQUE

OPERAÇÃO 
SPECTRUM

Confisco de várias fazendas 
usadas para lavagem de 

dinheiro do tráfico, 
administrada pelo 

narcotraficante Luiz Carlos 
Rocha – Cabeça Branca



FAZENDAS
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FAZENDAS



COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS
Repressão ao Tráfico de Drogas
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS
Repressão ao Tráfico de Drogas



APREENSÕES DE DESTAQUE

OPERAÇÃO FLAK 

28 prisões – 
35 aviões e 13 fazendas 

(10 mil cabeças de gado) de 
quadrilha especializada em 

transportar drogas da 
Colômbia e da Venezuela 

para Brasil, Estados Unidos e 
Europa. 

4ª Vara da Justiça Federal  de 
Palmas.



APREENSÕES DE DESTAQUE

Apreensão de aeronave 
do narcotráfico flagrado 

pela Polícia Militar em 
fazenda no Mato Grosso. 

Em muitas delas há pista 
de pouso. Em outras, a 
aterrizagem é feita no 

pasto.



APREENSÕES DE DESTAQUE

OPERAÇÃO 
FLYING LOW

Apreensão de 1 
helicóptero e carros de 

luxo em Presidente 
Prudente.



CARACTERÍSTICAS DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA

1. A acumulação de poder econômico por parte de seus integrantes
2. Alto poder de corrupção
3. Necessidade de legalizar o lucro obtido ilicitamente
4. Alto poder de intimidação
5. Conexões locais e internacionais

Percebe-se que apenas a pena privativa de liberdade, mantendo intocável o patrimônio do 
agente, contribui para manutenção da atividade delitiva e para o usufruto ilegal 
das vantagens patrimoniais decorrentes do crime.

O objetivo do afastamento do bem da posse do imputado não pode ser apenas o de 
impor-lhe uma pena ou qualquer outro caráter sancionatório, mas de se permitir o 
reemprego social do bem ou de seu valor na hipótese de declaração de perda.



PROJETO DE LEI ANTICRIME – CONFISCO AMPLIADO

ALTERAÇÃO NO CÓDIGO PENAL:

"Art. 91-A. No caso de condenação por infrações as quais a lei comine pena 
máxima superior a seis anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, 
como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à 
diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja 
compatível com o seu rendimento lícito. 

CONDICIONANTE: Existência de elementos probatórios que indiquem 
conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou a sua 
vinculação a organização criminosa. (Art. 91-A, § 1º)

IMPORTANTE: O condenado terá a oportunidade de demonstrar a 
inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio (Art. 
91-A, § 3º)



FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD

Lei nº 7.560/86  

- Criação do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso
- Disposições sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de drogas ou 

atividades correlatas. COMPOSIÇÃO: 
    Dotações específicas estabelecidas no orçamento da União;

    Doações;

    Recursos provenientes da alienação de qualquer bem de valor econômico, apreendido em 
decorrência do tráfico de drogas de abuso ou utilizado em atividades ilícitas de produção 
ou comercialização de drogas, após decisão judicial ou administrativa tomada em caráter 
definitivo;

    Recursos provenientes de emolumentos e multas, arrecadados no controle e fiscalização de 
drogas e medicamentos controlados, bem como de produtos químicos utilizados no fabrico e 
transformação de drogas de abuso;



FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD

Destinação dos recursos:
    Programas de formação profissional na temática drogas;  

    Programas de esclarecimento ao público, incluídas campanhas educativas e de ação comunitária;  

    Organizações que desenvolvem atividades específicas de tratamento e recuperação de usuários;  

    Reaparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico 

ilícitos de drogas e produtos controlados;  

    20% a 40% dos recursos provenientes da alienação dos bens apreendidos serão destinados à Polícia 

Federal e às Polícias dos Estados e do Distrito Federal, responsáveis pela apreensão.



 Capacitação de professores em EAD para prevenção da 
violência;

 Capacitação de profissionais de Segurança Pública em 
investigação de crimes patrimoniais;

 Capacitação de peritos criminais para a identificação de 
novas drogas

 Levantamento do uso de drogas em vítimas fatais de 
crime de homicídio de acidentes de trânsito

Capacitações e pesquisas previstas para 
2019



• Fomento a projetos de fortalecimento das 
unidades da Polícia Civil vinculadas à investigação 
do Narcotráfico, tais como os DENARCs e as DISES

• Visa incentivar as unidades da Polícia Civil a modificar 
a sua lógica de atuação, priorizando a investigação 
patrimonial, com isto contribuindo para 
descapitalização das quadrilhas de traficantes;

Políticas Públicas



• Implementação de tecnologias de screening de 
substâncias psicoativas por parte de motoristas:
• Projeto piloto sendo desenvolvido por Grupo de 

Trabalho composto pela SENAD, SENASP e PRF, com os 
seguintes objetivos:
• Realizar estudos sobre  o papel do uso de drogas 

como causa de acidentes de trânsito
• Realizar articulações para o Registro de 

equipamentos na Anvisa/Inmetro/Denatran
• Indução e execução de ações de fiscalização de uso 

de SPAs no trânsito.

Políticas Públicas



Salivômetro (Drogômetro)







ALIENAÇÃO ANTECIPADA

§ 4o  Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, 
requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, 
excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para serem colocados sob uso e custódia da 
autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso 
indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades. – Art. 62. da Lei 11.343/06

O fator tempo trata de desvalorizar a maioria dos bens  e sua custodia pelo Estado, gera custos 
expressivos. Com o tempo a res apreendida perde valor para a Justiça Penal e para o proprietário, 
tornando inservível ou altamente depreciada.

ATÉ HOJE HÁ MUITO POUCOS 
PEDIDOS DE ALIENAÇÃO 
ANTECIPADA

A ALIENAÇÃO DEVE OCORRER NOS PRIMEIROS MESES DE APREENSÃO DOS BENS

Pesquisa realizada em Auditoria do TCU em 2012 
demonstrou que 95,5% dos juízes deferiam a 
alienação antecipada com frequência “baixa” ou 
“muito baixa”



SITUAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

• CERCA DE 30 MIL 
BENS 

•  AGUARDANDO DESTINAÇÃO



GESTÃO PROCESSUAL DOS BENS CONFISCADOS

Não basta o mero decreto de sequestro e efetiva apreensão dos bens para que o processo penal 
cumpra seus fins. 

Aos agentes públicos cabe dever de zelar pela adequada e necessária conservação desses 
bens.



GESTÃO PROCESSUAL DOS BENS CONFISCADOS - MUNDO

A União Europeia, como meio de garantir a eficácia e eficiência da cautela 
real e a perda, editou a Diretiva nº 42/2014 que foca a atenção na gestão 
dos bens congelados, exigindo que os Estados-Membros criem 
serviços centralizados de gestão de ativos responsáveis para 
adequada administração dos bens.

Agência de Gestão de Ativos - França Agência de Gestão de Ativos - Itália



O final da batalha legal para recuperação de ativos somente 
ocorre com a transparente, eficiente e efetiva administração 
dos bens constritos, revertendo-os, de forma profissionalizada, 
para a sociedade.

SOLUÇÕES E PROJETOS PARA O BRASIL - SENAD



Obrigado!

Luiz Roberto Beggiora
Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas

Ministério da Justiça e Segurança Pública
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