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RESUMO

A presente monografia teve como tema o estudo da aplicação de exames
toxicológicos aos militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
uma vez que tais exames são aplicados somente no processo seletivo para ingresso
na corporação, por exigência de edital e aos motoristas credenciados e habilitados
nas categorias C, D e E por força de lei. Assim o objetivo geral do trabalho foi
verificar a viabilidade legal e econômica da aplicação do exame toxicológico aos
militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ao longo da sua
carreira. A metodologia utilizada foi através de pesquisa de caráter qualitativo e
exploratório, pesquisa bibliográfica, bem como a aplicação de questionários aos
Corpos de Bombeiros Militar do Brasil, onde verificou-se que quatro Estados
Brasileiros (Amapá,

Amazonas,

Ceará e Espírito Santo) aplicam

exames

toxicológicos em seus militares ao longo da carreira. O trabalho permitiu verificar que
é viável, sob os aspectos legais e econômicos, a aplicação de exames toxicológicos
de larga janela de detecção aos bombeiros militares de Minas Gerais de forma
randômica e periódica. Logo, esta pesquisa conseguiu demonstrar que a adoção de
ferramentas, como as análises toxicológicas, que possam integrar um programa de
conscientização e prevenção ao uso de drogas na corporação, mostra-se necessária
uma vez que demonstra uma preocupação com o bem estar do seu público interno
assim como com a sociedade que recebe os serviços prestados.

Palavras-chave: Corpo de Bombeiros. Drogas. Exame Toxicológico. Programas de
Prevenção.

ABSTRACT

This monograph had as its theme the study of the application of toxicological exams
to the active soldiers of the Military Fire Brigade of Minas Gerais, since such exams
are applied only in the selection process for joining the corporation, as required by
notice and accredited drivers and qualified in categories C, D and E by force of law.
Thus, the general objective of the work was to verify the legal and economic
feasibility of applying the toxicological test to the active military personnel of the
Minas Gerais Military Fire Brigade throughout their career. The methodology used
was through qualitative and exploratory research, bibliographic research, as well as
the application of questionnaires to the Brazilian Military Fire Departments, where it
was found that four Brazilian States (Amapá, Amazonas, Ceará and Espírito Santo)
apply exams toxicological effects on his military throughout his career. The work
made it possible to verify that it is feasible, under legal and economic aspects, to
apply toxicological tests with a wide window of detection to the military firefighters of
Minas Gerais in a random and periodic way. Therefore, this research was able to
demonstrate that the adoption of tools, such as toxicological analyzes, that can
integrate a drug use awareness and prevention program in the corporation, is
necessary since it demonstrates a concern for the well-being of its public as well as
with the society that receives the services provided.
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Toxicological
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Prevention
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1 INTRODUÇÃO
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) tem a
A

Missão1de servir a sociedade mineira com atividades de coordenação e execução
de ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, pericias de incêndio,
busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe,
contribuindo para o desenvolvimento do Estado.
Para o desempenho de sua missão, o contato com o público em geral é
inevitável,

constante

e

permanente.

As

características

do

serviço

e

a

responsabilidade de muitas vezes lidar com situações de risco à integridade física e
à vida humana requerem um bombeiro militar bem preparado profissionalmente e
em boas condições de saúde física e mental.
A sociedade mineira confia na corporação e por isso espera que seus
militares executem suas tarefas com ética, responsabilidade social, compromisso,
integridade, honestidade, eficiência, imparcialidade e transparência.
As drogas são um problema que afetam vários seguimentos da
sociedade e atingem também os locais de trabalho trazendo prejuízos, tanto
econômicos quanto sociais. A preocupação com o uso de drogas ilícitas no seu
quadro de funcionários tem levado algumas empresas a adotar programas de
análise toxicológica periódica em seus trabalhadores. Grandes empresas com
maior capacidade de organização têm implantado procedimentos internos para
detecção do uso de drogas, não como uma medida disciplinar ou de demissão,
mas para oferecer assistência e reabilitação ao trabalhador. Nos Estados Unidos,
estes programas vêm sendo implantados desde o início da década de 80.
Igualmente, na Europa, a análise toxicológica no cenário empresarial tem ganhado
importância

crescente

em

diversos

países

(VERSTRAETE,

2001

apud

MENDRONE JUNIOR, 2009, p.18).
A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a
dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. Atualmente, o Decreto N°
9.761, DE 11 de abril de 2019, que aprovou a Política Nacional sobre Drogas,
busca reconhecer as diferenças entre o usuário, o dependente e o traficante e
1

Disponível em: http://www.bombeiros.mg.gov.br/institucional.html. Acesso em: 01 jun. 2020.
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tratá-los de forma diferenciada. O mesmo dispositivo prevê também tratar sem
discriminação as pessoas usuárias ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais já demonstra
preocupação com assunto, uma vez que desde 2014 exige nos editais dos
processos seletivos para ingresso na corporação, a aplicação do exame
toxicológico com janela de ampla detecção.
Com o advento da Lei 13.103 de 02 de março de 2015, todos os
militares credenciados como motoristas pesados do CBMMG, ou seja, os
habilitados nas Categorias C, D ou E que conduzem as viaturas da corporação,
devem realizar o exame toxicológico a cada 5 anos.
Convém destacar que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
arca com o custeio do exame toxicológico, através de ressarcimento a partir da
apresentação da nota fiscal pelo requerente.
Observa-se que o exame toxicológico já se faz presente na corporação,
todavia de uma forma pouco efetiva alcançando somente uma pequena parcela da
tropa, os motoristas pesados e os militares recém incorporados, somente na fase
do processo seletivo.
Considerando os problemas que as drogas podem acarretar no
ambiente de trabalho, sobretudo àqueles que executam atividades de risco, como é
o caso do CBMMG, apresenta-se o objetivo geral do trabalho que é verificar a
viabilidade legal e econômica da aplicação do exame toxicológico aos militares da
ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ao longo da sua carreira.
O problema apresentado se dá devido ao fato de que atualmente o
exame toxicológico é aplicado somente quando do ingresso do servidor bombeiro
militar na fase do processo seletivo e aos motoristas credenciados nas categorias
C, D ou E. Então se questiona em que medida é viável aplicar o exame toxicológico
aos militares da ativa do CBMMG? Qual seria a maneira mais efetiva do ponto de
vista econômico de aplicação do exame?
Partiu-se da hipótese de que é viável a aplicação do exame toxicológico
ao efetivo da ativa do corpo de bombeiros militar de minas gerais, de forma
randômica com um intervalo de até seis meses.
Pormenorizando o que será realizado e a fim de alcançar o objetivo
geral, apresentam-se os objetivos específicos do trabalho:
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a) verificar os aspectos legais que envolvem as drogas e aplicação de
exames toxicológicos;
b) analisar a literatura que trata da aplicação de exames toxicológicos;
c) apresentar quais seriam os custos para aplicação dos exames
toxicológicos;
d) apresentar a importância de programas de prevenção as drogas no
ambiente de trabalho
e) verificar qual seria a melhor forma de aplicação do exame
toxicológico aos militares da ativa do CBMMG;
f)

verificar quais Corpos de Bombeiros aplicam exames toxicológicos

em seus colaboradores;
g) analisar os dados obtidos.
Sendo assim, cabe ao presente trabalho verificar a adoção de
ferramentas que possam integrar um programa de conscientização e prevenção ao
uso de drogas na corporação, sendo necessária uma vez que demonstra uma
preocupação com o bem estar do seu público interno assim como com a sociedade
que recebe os serviços prestados.
Dessa forma, o trabalho apresentar-se-á sob a configuração destacada a
seguir:
Na seção 2, é abordada a questão das drogas e o direito penal
brasileiro, sendo apresentado um breve histórico da lei de drogas no Brasil até os
dias atuais.
Na seção 3, fala-se de usuário e traficante mostrando a forma diferente
de tratamento que o ordenamento jurídico estabelece para cada um.
Na seção 4, busca-se demonstrar o posicionamento doutrinário referente
ao uso e posse de drogas, abordando a opinião de diversos autores sobre as
sanções impostas pela lei de drogas e se ocorreu uma despenalização ou
descriminalização sobre porte para consumo próprio. Na mesma seção é tratado
também o caráter atípico do uso de drogas.
Na seção 5, é tratada a toxicologia, abordando as drogas como
problema de saúde pública e em seguida expondo a toxicologia como ciência e sua
aplicabilidade. É apresentado o exame toxicológico em pelos ou cabelos, bem
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como o custo de aplicação e os locais de coleta, finalizando a seção é explanado o
aspecto legal sobre a aplicação do exame toxicológico.
Na seção 6, são expostos programas de prevenção ao consumo de
drogas, abordando sua importância para manutenção de uma política de
conscientização contra o uso de drogas e as consequências negativas no ambiente
de trabalho, bem como a necessidade da utilização de ferramentas de controle,
como os exames toxicológicos a fim de alcançarem efetividade.
Na seção 7, é detalhada a metodologia.
Na seção 8, são analisados e interpretados os dados da pesquisa.
A seção 9 tece as conclusões obtidas. Na sequência são apresentadas
as referências e os apêndices que constituem os instrumentos de pesquisa
utilizados neste trabalho.
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2 AS DROGAS E O DIREITO PENAL BRASILEIRO
Para tratar sobre o tema proposto neste capítulo, primeiramente é
preciso que se aponte a definição de drogas, para que fique clara a sua
conceituação no ordenamento jurídico e na doutrina brasileira.
De acordo com o departamento de psicologia da Universidade Federal
de São Paulo (SÃO PAULO, 2018, s/p), a palavra droga origina-se do termo
holandês antigo droog, que traduzido para nosso vernáculo tem o significado de
folha seca. Tal tradução se justifica pelo fato de que grande parte dos
medicamentos, antigamente, eram feitos de vegetais. Já o seu conceito é
entendido como sendo "qualquer substância que é capaz de modificar a função dos
organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento”.
A Organização Mundial de Saúde - (OMS, 2005 apud SOARES e
CAETANO, 2005, p. 3), aponta que o termo droga se trata de:
[...] toda a substância que introduzida no organismo vivo modifica
uma ou mais das suas funções. Esta definição engloba substâncias
ditas lícitas - bebidas alcoólicas, tabaco e certos medicamentos - e,
igualmente, as substâncias ilícitas como a cocaína, LDS, ecstasy,
opiáceos, entre outras.

Diante das conceituações acima apresentadas, observa-se que a
definição para este termo é bem abrangente e que compreende tanto substâncias
lícitas quanto ilícitas (SOARES e CAETANO, 2005).
Neste sentido, Karam (1993) destaca que as drogas lícitas são aquelas
que circulam e são comercializadas livremente, já as ilícitas não possuem
autorização legal para comercializar, sendo então consideradas proibidas por lei.
Entretanto, nota-se que no Brasil somente recebe essa denominação quando se
está falando de medicamentos ou substâncias ilícitas. Assim, a autora, diante da
conceituação apontada pela OMS, faz a seguinte consideração:
[...] definições um pouco mais precisas, sendo comumente aceito o
conceito de droga como toda substância que, atuando sobre o
sistema nervoso central, provoque alterações das funções motoras,
do raciocínio, do comportamento, da persecução ou do estado de
ânimo do indivíduo, podendo produzir, através de seu uso
continuado, um estado de dependência física ou psíquica.
[...] pode-se entender por dependência psíquica o impulso
psicológico que leva ao uso contínuo da substância, para provocar
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prazer ou evitar o mal-estar provocado por sua falta,
caracterizando- se a dependência física pelo estado fisiológico,
manifestado por sintomas dolorosos, conhecidos como síndrome de
abstinência, decorrente da interrupção da ingestão regular da
substância em questão, também devendo se destacar o fenômeno
da tolerância, entendido como o estado de adaptação orgânica,
caracterizado pela necessidade de utilização de doses cada vez
maiores de uma droga, para manutenção do efeito inicial (KARAM,
1993, p. 26).

Por sua vez, para efeitos legais, Silva (2008, p. 47) define drogas como
sendo todo material que apresentar as seguintes características:
[...] condição inata componente capaz de produzir a dependência
física ou psíquica e também, o material que manipulado, preparado,
fabricado, modificado, desenvolvido, misturado, enfim, que seja
deslocado de sua essência por qualquer atividade, mesmo que
através de outros elementos ou por causa dessa aproximação,
puder provocar dependência.

Nota-se que o autor entende que toda substância utilizada de forma
descontrolada e de maneira abusiva pode ser considerada como droga, e não só
aquelas que são consideradas nocivas à saúde.
Para finalizar essa parte conceitual, se faz necessário destacar que a Lei
n° 11.343/06 substituiu a nomenclatura "entorpecente”, utilizada até então, pelo
termo "drogas”, a qual, segundo o parágrafo único do artigo 1° da lei, significa "as
substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados
em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo
da União”.

2.1.Breve Histórico da Evolução da Lei de Drogas no Brasil

A evolução histórica da lei de drogas no Brasil teve inicio com o Livro
das Ordenações Filipinas, em seu título 89, o qual estabelecia que: "Ninguém tenha
em casa rosalgar, nem a venda, nem outro material venoso”, sendo assim a
primeira lei a punir o uso e comercialização de drogas no país, tal como afirma
Greco Filho (2007):
Podemos encontrar a origem da preocupação da legislação
brasileira em relação ao tóxico nas ordenações Filipinas em 1603.
O Código criminal do Império não tratou da matéria, mas o
regulamento, de 29 de setembro de 1851, disciplinou-a ao tratar da
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política sanitária e da venda de substâncias medicinais e de
medicamentos (GRECO FILHO, 2007, p. 1).

Em 1890 surgiu o decreto n° 847/1890 que promulgou o código Penal; O
decreto 22.213/32 aprovou a consolidação das leis penais; em 1940 foi publicado
do decreto-lei n° 2.848/40 em que foi decretado o Código Penal Brasileiro.
Após o advento do Código Penal, surgiu a Lei n° 6.368/76, a qual
dispunha sobre "medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica”,
dentre outras providências (BRASIL, 1976, s/p).
Esta lei previa em seu texto a punição do usuário de drogas, o qual
ficava sujeito a restrição de sua liberdade individual em função da posse de drogas
por meio de detenção, por um período que poderia variar entre 6 meses e 2 anos,
entretanto, não foi suficiente para haver a redução da criminalidade, como bem
afirma Souza (2006, p. 2-3):
A legislação antidrogas anterior (lei 6.368/76) há muito estava a
reclamar modificações em sua concepção com relação àquelas
condutas que causam danos sociais a justificar a aplicação dos
meios tradicionais de pena (prisão e multa), separando de forma
mais racional aquelas situações em que a conduta do agente se
volta mais contra ele próprio do que contra a sociedade, daquelas
em que, ao contrário, o agente, cria um risco real, para a saúde
publica em geral e, além disso, fomenta uma série de atividades
criminosas que se desenvolvem no entorno do comércio de
substancias entorpecentes ilícitas.

Entretanto, houve mudanças que visaram beneficiar o usuário, sendo
estas trazidas pelas leis no 9.099/1995, que dispunha sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais; a lei n° 10.259/2001, que tratava sobre a instituição dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal; e a lei n°
10.409/2002 que tratava sobre "a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim
elencados pelo Ministério da Saúde”.
Destaca-se que esta última tinha a finalidade de revogar a lei n°
6.368/76, entretanto, tal revogação não ocorreu e parte desta legislação de 2002
sofreu veto pelo Presidente da Republica, o que ocasionou inúmeras dificuldades
para que a mesma fosse aplicada, visto que, além de sua definição de crime não
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ter sido elaborada de forma adequada, segundo a doutrina, a partir daquele
momento, havia duas leis vigentes, de forma que a parte do âmbito penal era
regida pela lei de 1976 e a de âmbito processual penal pela lei de 2002. Diante
disto, Capez (2008, p. 697) definiu a situação da legislação antidroga do país à
época da seguinte forma:
[...] a) no aspecto penal, a Lei n. 6.368/76, de modo que
continuavam vigentes as condutas tipificadas pelos arts.12 a 17,
bem como a causa de aumento previsto no art.18 e a diretamente
estabelecida pelo artigo 19, ou seja, todo o Capítulo III dessa lei;
b) na parte processual, a Lei n. 10.409/2002, estando matéria
regulada nos seus Capítulos IV (Do procedimento penal) e V (Da
instrução criminal).

A solução para esse impasse foi a promulgação da Lei n° 11.343/2006
que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD;
prescreveu medidas para prevenir o uso indevido, atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas; estabeleceu normas que reprimisse a produção
não autorizada e o tráfico ilícito de drogas, bem como definiu crimes desta
natureza, visando trazer assim maior segurança ao meio social quando comparada
à legislação anterior (GOMES, 2007) (Anexo A).
Deste modo, a Lei 11.343/06 foi considerada como um diploma legal que
se destacava das leis anteriores sobre a matéria em função de seu teor inovador, e
que se mantém vigente até os dias de hoje.
Para melhor entender tais mudanças no que concerne ao tema proposto
neste estudo, o próximo capítulo apresenta a diferença entre usuário e traficante
diante da Lei n° 11.343/2006, a qual, como viso, ficou conhecida como a "nova lei
de drogas”, pois não só veio substituir a Lei n° 6.368/76 como também dispõe
alterações significativas no que condiz ao tratamento dirigido ao usuário e ao
traficante de drogas.
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3 USUÁRIO E TRAFICANTE
A descriminalização ou não do consumo de drogas previsto no artigo 28
trouxe grande polêmica na doutrina, haja vista que dentre as sanções previstas na
lei não há previsão de imposição de pena privativa de liberdade para o usuário de
drogas, diferentemente do que prevê a definição legal de crime prevista no artigo
1°, da Lei de Introdução ao Código Penal2.
Entretanto, observa-se que apesar do tratamento mais brando conferido
ao usuário, o crime de tráfico de drogas passou a sofrer penas mais rigorosas, já
que a pena mínima para esta conduta, de acordo com o artigo 33, caput, passou a
ser de 05 (cinco) anos de reclusão.
Diante de tais considerações e tendo como fundamento a Lei n°
11.343/2006, estabelece-se a seguir a diferença entre usuário e traficante de
drogas.

3.1 O Usuário

O artigo 28, § 1° da Lei 11.343/2006 conceitua o usuário de drogas
como todo aquele que "adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, bem como se equipara ao usuário aquele
que, "para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à
preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar
dependência física ou psíquica” (BRASIL, 2006, s/p).
Observa-se que não há previsão de pena privativa de liberdade para o
usuário, deste modo, cabe ao juiz aplicar uma advertência a respeito dos efeitos
das drogas; pena de prestação de serviços à comunidade ou uma medida
educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, incisos I a
III) (BRASIL, 2006).

2

Art 1° Considera-se crime a infraçao penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção,
quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a
infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas,
alternativa ou cumulativamente.
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Com relação à identificação do usuário (art. 28, § 2o), cabe ao juiz
verificar se a droga encontrada em seu poder se destinava a uso pessoal ou não.
Para tanto, deverá analisar "a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do
agente” (BRASIL, 2006, s/p, destaque nosso).
Primeiramente observa-se que tanto no art. 28 quanto no art. 33 as
condutas de “adquirir”, "guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”
substâncias ilícitas se fazem presentes, não bastando assim a apreensão do
entorpecente para que seja caracterizado tráfico, portanto, necessário se faz a
análise de todos os elementos elencados no §2° do art. 28 para que ocorra esta
identificação, como pode ser verificado nas ementas que se segue:
E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORESSENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O ARTIGO 33 DA LEI
11.343/06 PARA OARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 E ABSOLVEU
DOS DEMAIS DELITOS -INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PLEITO
PELA CONDENAÇÃO NOS TERMOSDA DENÚNCIA INVIABILIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.Embora tenha sido encontrada droga (6 gramas)
na residência em que viviam os agentes, inclusive sendo
confessada a propriedade por um deles, não há demonstração
concreta de que teria outra finalidade além do consumo
pessoal, restando inviável acondenação pelos delitos dos artigos
33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, devendo sermantida a
desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei
11.343/06.Diante da ausência de elementos a comprovar o
envolvimento dos agentes na traficância de drogas ou que tenham
fornecido drogas ao adolescente, não há como condená-los pelo
delito do artigo 244-B do ECA.Considerando que não foram
produzidas provas a demonstrar que os agentes teriam adquirido,
recebido, transportado, conduzido ou ocultado objetos produtos de
crime, em proveito próprio ou alheio, ou influído para que terceiro
de boa fé,adquira, receba ou oculte, deve ser mantida a absolvição
do delito do artigo 180,caput, do CP (Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul. 2a Câmara Criminal. Apelação / Tráfico de Drogas e
Condutas Afins n° 0000828-91.2016.8.12.0012. Relator Des. Jonas
Hass Silva Júnior. Julgamento:
12/11/2018.
Publicação:
18/11/2018). (Destaque nosso)
E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
SUSTENTAR
UMA
CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006 - CONDIÇÕES EM QUE SE
DESENVOLVEU A AÇÃO DEMONSTRANDO QUE OS
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ENTORPECENTES APREENDIDOS ERAM DESTINADOS A USO
PRÓPRIO - DESCLASSIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPCENTES PARA PORTE PARA CONSUMO
PESSOAL - REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL, EX VI DO ART. 48, § 1°, DA LEI N°
11.343/2006. Na hipótese de inexistir provas que ofereçam a
certeza indispensável para alicerçar uma condenação pelo
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, associada ao fato de o
acusado revelar que a droga apreendida era para consumo
pessoal, caso ele postule a absolvição, fundada no art. 387, inciso
VII, do CPP, deve haver a desclassificação, ex officio, para a
infração penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.
Desclassificando o juízo ad quem a conduta do tráfico de
drogas para o delito de porte para uso próprio, impõe-se a
remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal
competente, por força do art. 48, § 1°, da Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2006. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. . 1a
Câmara Criminal. Apelação / Tráfico de Drogas e Condutas Afins n°
0012547-66.2017.8.12.0002. Relator Des. Paschoal Carmello
Leandro. Julgamento: 05/11/2018. Publicação: 07/11/2018).
(Destaque nosso)
E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL - TRÁFICO
DE DROGAS - PRETENSA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - FALTA DE
PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA - RECURSO NÃO
PROVIDO. No caso dos autos não há sequer confissão dos
acusados, pois a assunção da propriedade da droga foi
perante os agentes penitenciários, no momento da apreensão
do entorpecente, o que tem valor muito relativo, mormente
quando isolada nos autos, sem ratificação na fase inquisitiva ou em
juízo. Os dois agentes penitenciários que apreenderam o
entorpecente, são uníssonos em afirmar que concluíram que As
drogas pertenciam aos apelados unicamente em razão destes
terem prontamente assumido a propriedade. A prova judicializada
é frágil demais para ensejar uma condenação, sequer há uma
confissão dos réus no sentido técnico do instituto, nos termos
do art. 199, do CPP. Ofensa ao artigo 155, do CPP. A condenação
exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos
indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não
bastando nem mesmo a alta probabilidade. Mantida a sentença
absolutória de 1° grau. Contra o parecer, nego provimento ao
recurso ministerial. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 3a
Câmara Criminal. Apelação / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
n°0000110-93.2017.8.12.0001. Relator Des. Dorival Moreira dos
Santos. Julgamento: 31/10/2018.
Publicação: 05/11/2018).
(Destaque nosso)
E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE
ENTORPECENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO
DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ACOLHIDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO. Não
havendo lastro probatório seguro a apontar que a réu
mantinha droga em depósito para fins de traficância, impõe-
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se
a
absolvição.
Recurso
provido.
(TJ-MS
00045706220138120002
MS
0004570-62.2013.8.12.0002,
Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento:
22/08/2016, 2a Câmara Criminal). LEI N° 11.343/06. DROGAS.
ART. 33. TRÁFICO. ART. 28. PORTE PARA USO PRÓPRIO.
Código Penal.. ART. 184. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORIAIS.
ART. 184, §1° CP. REPRODUÇÃO DE OBRAS. Ausência de
prova de que os RR fossem os responsáveis pela reprodução dos
CDs e DVDs ‘piratas’. ART. 184, §1° CP. LOCAÇÃO DE OBRAS.
As provas permitem apenas a condenação do proprietário da
‘locadora’. TRÁFICO DE DROGAS. Não há prova suficiente para
0 reconhecimento do tráfico. Pequena a quantidade de droga
apreendidas,
16
petecas
de
cocaína,
pesando
aproximadamente 4,5 gramas. Quantidade compatível com
porte para uso próprio. Ausência de qualquer prova, além da
apreensão da droga, para configurar o tráfico. Desclassificação
para o art. 28. Apelo do Ministério Público Improvido. Unânime.
Apelo Defensivo Parcialmente Provido. Por maioria. (Apelação
CRIMINAL 70033284175, TERCEIRA Câmara Criminal, TJ/RS,
Rel. Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10 de fevereiro de 2011).
(Destaque nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - TÓXICO - TRÁFICO - INDÍCIOS FALTA DE PROVA ROBUSTA E CABAL - RECURSO PROVIDO.
1- As provas consideradas a formar a convicção do julgador,
para fins de aplicar a sanção in casu, são demasiadamente
fracas uma vez que baseadas somente em indícios e, no caso
do processo penal, não podem servir como meio de prova em
razão do princípio in dubio pro reu. II - Para efeito de condenação
por tráfico, não seria razoável transformar um indício em prova
concreta, até porque não restou evidenciado que a apelante teria
efetivamente concorrido para o crime, sabendo-se que, em
determinadas situações, a mulher se torna refém de condutas
ilícitas praticadas pelo marido. III- Como não há um juízo de
certeza acerca da culpabilidade, impõe-se pela aplicação do
princípio in dubio pro reu e a consequente absolvição da
apelante. IV- Recurso conhecido e provido para absolver a
apelante do crime de tráfico de drogas. (TJES, Classe: Apelação
Criminal, 30099054204, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO
AMARAL, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data
de Julgamento: 18/08/2010, Data da Publicação no Diário:
28/09/2010). (Destaque nosso)

Diante das decisões acima demonstradas conclui-se, inicialmente, que
sendo a quantidade apreendida considerada pequena, se o réu não possuir
antecedentes criminais e se o local da apreensão aponta para utilização única de
uso, configura-se usuário. Entretanto, como pode ser visto também na Apelação
Criminal 70033284175 acima, a quantidade apreendida também pode ser maior (16
petecas de cocaína pesando aproximadamente 4,5 gramas cada) e ser
considerada para uso próprio, visto que os outros elementos não se fizeram
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presentes para a configuração do tráfico. Portanto, é extremamente tênue a linha
que separa o uso do tráfico.
Neste sentido, vale observar que a lei dispõe que caberá ao juiz
determinar se a substância apreendida era para consumo do usuário ou não,
entretanto, na prática, essa diferenciação inicia-se quando os policiais fazem a
abordagem do individuo, verificam o contexto e a presença ou não dos elementos
do §2° e efetuam a prisão ou o encaminhamento à Delegacia, no caso de uso de
drogas, haja vista que não se impõe flagrante ao usuário. Ademais, é ainda o
Delegado de Polícia que dará sequência a esta identificação, confirmado-a ou não
ao conduzir o inquérito ou lavrando o Termo Circunstanciado, no caso de entender
que a hipótese é de consumo e não de tráfico.
Também há os casos em que o individuo planta a droga, como por
exemplo, a maconha, situação em que também há possibilidade de uso ou tráfico,
tal como previsto no art. 28, §1° (uso) e art. 33, §1° (tráfico). Neste caso, o que irá
diferenciar é a quantidade, já que no caso dos usuários a lei deixa claro que o
semear, o cultivo e a colheita da planta deve obrigatoriamente ser para preparo de
"pequena quantidade” de droga.
3.2 O Traficante

A Lei n° 11.343/2006, prevê no caput de seu artigo 33, o tráfico de
drogas, o qual é caracterizado pelas seguintes condutas:
[...] importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (BRASIL,
2006).

Nas mesmas penas incorre, de acordo com o §1° incisos I, II e III, quem:
[...] importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe
à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz
consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matériaprima, insumo ou produto químico destinado à preparação de
drogas; semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que
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se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade,
posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem
dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o
tráfico ilícito de drogas (BRASIL, 2006).

Destaca-se ainda que a legislação vigente, em seu art. 34, equipara ao
tráfico as condutas que consistem em
[...] fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir,
entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que
gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer
objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (BRASIL, 2006).

Bem como também será equiparado à traficante o agente que, de
acordo com o art. 37, "colaborar, como informante, com grupo, organização ou
associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput e § 1o, e 34”, da Lei 11.343/2006 (BRASIL, 2006).
Cabe mencionar ainda que as condutas previstas nos artigo 35 e 36
também incorrerão os mesmo rigores penais destinados ás condutas descritas no
artigo 33, caput, e parágrafo primeiro, no art. 34 e no art. 37, ou seja, no caso se
associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, qualquer dos crimes previstos nos artigos. 33, caput e § 1o, e 34, bem como
de associação para a prática reiterada do crime definido no art. 36, e nas hipóteses
de financiamento ou custeio da prática de qualquer dos crimes previstos nos
artigos 33, caput e § 1o, e 34 da lei drogas, não será permitida a concessão de
fiança, sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória e ainda será vedada a
conversão de suas penas em restritivas de direitos (GOMES; BIANCHINI; CUNHA,
2007)
Ementa: E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO
DEFENSIVO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.°
11.343/2006
INVIABILIDADE
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO
ACOLHIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em
absolvição do apelante por insuficiência de provas, se os elementos
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de convicção coligidos durante a instrução processual são
consistentes no sentido de ensejar a manutenção da condenação.
2. Comprovada a prática do tráfico de drogas, com subsunção do
fato típico ao tipo penal do art. 33, "caput", da Lei de drogas,
descabe o acolhimento do pedido desclassificatório para os tipos
penais do art. 28 ou 33, § 3°, da mesma lei. 3. Não há como aplicar
a causa de diminuição do tráfico privilegiado se o réu já possui
outras condenações pelo mesmo delito, indicando que o mesmo se
dedica a atividades criminosas. APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE
ENTORPECENTES - PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA
PENA-BASE
POSSIBILIDADE
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DA VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - ACOLHIDO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo critério legal para
fixação o "quantum" de aumento da pena-base pela existência de
circunstância judicial desfavorável, tal expediente ficará a cargo do
magistrado que, à luz de sua discricionariedade vinculada e, em
atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
deverá estabelecer o aumento de tal pena, de acordo com o caso
concreto. 2. Os elementos concretos que evidenciam a
desfavorabilidade das circunstâncias do delito, como, in casu, o
apelado mantinha, em sua residência, onde mora com sua esposa
e a filha de apenas dois anos, um ponto de venda de drogas, uma
"boca de fumo", devem pesar em desfavor do acusado. DE OFÍCIO
REDUÇÃO DA PENA-BASE AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA INVIABILIDADE - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES - INCABÍVEL - ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL - REGIME FECHADO FIXADO. 1.
Apresentando o magistrado fundamentação adequada para o
julgamento desfavorável da natureza da droga, correta a fixação da
pena-base acima do mínimo legal. 2. A vida pregressa do agente,
diante da inexistência de certidão cartorária, pode ser comprovada
por outro meio idôneo, desde que preenchido os requisitos legais,
como a folha de antecedentes criminais expedida por órgão oficial
do Estado e/ou a consulta no Sistema de Automação do Judiciário
(SAJ). 3. Diante da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu e de maus antecedentes, é cabível a fixação
do regime prisional fechado. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso
do Sul. Apelação / Tráfico de Drogas e Condutas Afins n° 0003903
89.2017.8.12.0017. 2a Câmara Criminal da comarca de Nova
Andradina. Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques.
Julgamento: 08/11/2018. Publicação: 12/11/2018.
Ementa: E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
INTERPOSIÇÃO
DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N°. 11.343/2006 PROVAS SEGURAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL I- O fato de o
agente ser usuário não significa que a substância entorpecente
apreendida destinava-se exclusivamente ao uso próprio, posto ser
bastante comum a figura do "usuário-traficante". Por tratar-se de
alegação do interesse da defesa, inverte-se o ônus da prova, nos
termos do artigo 156 do CPP. Impossível a desclassificação para o
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crime de porte para uso pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei n°
11.343/06, quando as provas demonstram que a substância
apreendida, pelo menos em parte, destinava-se a terceiros. II Recurso desprovido, com o parecer. RECURSO MINISTERIAL.
PRETENSÃO QUE VISA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO
OCASIONAL - REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI N°
11.343/06 CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I - Impositivo o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do
artigo 33 da Lei n° 11.343/06 quando e o agente, embora primário,
não preenche os demais requisitos elencados no § 4° , do art. 33,
da Lei n° 11.343/06, pois a prova colhida no caderno processual
indica que ele se dedica a atividade criminosa, tanto é assim que,
após os fatos em comento, sofreu posterior condenação por crime
idêntico. II - Recurso provido, com o parecer. (Tribunal de Justiça
do Mato Grosso do Sul. Apelação / Tráfico de Drogas e Condutas
Afins n° 0014341-62.2016.8.12.0001. 3a Câmara Criminal da
comarca de Campo Grande. Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da
Silva. Julgamento: 08/11/2018. Publicação: 12/11/2018).
Ementa: E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO
DEFENSIVO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PLEITO
ABSOLUTÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- DESCLASSIFICAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA - ausência de CONFISSÃO MENORIDADE
RELATIVA
RECONHECIDA
PENA
INTERMEDIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO
PARA SEMIABERTO - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPÓREA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM O PARECER.
1. Despontando dos autos, conjunto probatório robusto e
consistente, em harmonia aos depoimentos das testemunhas,
submetidos ao crivo do contraditório, indene a autoria imputada aos
acusados, que mantinham em depósito oitenta e seis gramas de
maconha destinadas à comercialização, revela-se de rigor a
manutenção do decreto condenatório pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, a desclassificação
para os delitos previstos no art. 33, § 3° e art. 28, ambos da Lei
Antitóxicos. 2. Se tanto na fase inquisitiva quanto na judicial negouse a participação no delito, tentando-se, por outro lado,
desclassificar a conduta de tráfico para uso de drogas, não há
contribuição para a persecução penal, de sorte que inaplicável a
atenuante de confissão espontânea. 3. Praticado delito à época em
que o agente tinha menos de 21 anos de idade, deve incidir a
redução pela atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. 4.
Consoante entendimento há muito sedimentado no âmbito da Corte
de Uniformização Infraconstitucional, "a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal" (Súmula n° 231, STJ). 5. A fim de se aplicar a causa de
diminuição de pena, consistente no tráfico privilegiado, deve o
agente deve preencher cumulativamente os requisitos do art. 33,
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§4°, da Lei n° 11.434/06, quais sejam, primariedade, bons
antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não
integração com organização criminosa, sendo que, na ausência de
um destes, inviável a aplicação da benesse legal. 6. Ausente
valoração negativa de moduladoras judiciais, não verificada
reincidência, tampouco gravidade concreta a justificar a eleição do
regime inicial de cumprimento mais severo, verifica-se a hipótese
do art. 33, § 2°, "b", do Código Penal, porquanto a sanção privativa
de liberdade quedou-se abaixo de oito anos, a denotar
possibilidade de cumprimento da reprimenda reclusiva desde o
início em meio semiaberto. 7. Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos
constantes do art. 44, I, do Código Penal. 8. É assente na
jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias
que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação
expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como
sustentáculo às suas pretensões. (Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul. Apelação / Tráfico de Drogas e Condutas Afins n°
0007204-76.2014.8.12.0008. 3a Câmara Criminal da comarca de
Corumbá. Relator Des. Jairo Roberto de Quadros. Julgamento:
08/11/2018. Publicação: 12/11/2018).

Também há restrição ao livramento condicional, que só será concedido
após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente
específico, conforme artigo 44, da Lei 11.343/2006 (BRASIL, 2006).
Como pode ser visto anteriormente, de acordo com os dispositivos legais
acima mencionados, o legislador concedeu ao usuário de drogas o direito de não
ser penalisado com privação de sua liberdade, já ao traficante, de forma contrária,
além do aumento das penas, proibiu a concessão de benefícios que não são
restringidos nem mesmo pela lei de crime hediondos (Lei n° 8072/90), tais como a
possibilidade de sursis e de penas restritivas de direitos, dentre outras limitações
(BRASIL, 2006).
Assim, diante das diferenças entre as condutas definidas como usuário e
traficante, cumpre apontar o entedimento doutrinário a respeito do porte de drogas
para consumo pessoal, visando assim verificar os posicionamentos no que diz
respeito aos temas da despenalização e descriminalização. Importante se faz ainda
apresentar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça a respeito do RE n° 430.105-9/RJ, decidindo que o art. 28 da Lei de
Drogas

continua

sendo

crime

e

descarcerização, e não descriminalização.

que

houve

apenas

despenalização,
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4 POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIA QUANTO AO USO E PORTE DE DROGAS
O art. 28 da Lei n° 11.343/06 aponta a diferenciação entre as condutas
do usuário e traficante, em que o julgador deve se ater ao disposto no §2° que
aponta a necessidade de observância da "natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente" para que essa diferença possa ser identificada (MENDONÇA e
CARVALHO, 2008, p. 47).
Observa-se que uma das grandes alterações da Lei Antidrogas
comparada ao diploma de 1976 é acerca da rejeição da privação da liberdade
como punição ao agente que apresenta conduta descrita no art. 28 da lei vigente.
Neste sentido, Leal (2007) afirma que com o advento do §2° daquele artigo, o
sujeito somente portar substância entorpecente visando consumo proóprio não
será privado de sua liberdade.
De acordo com o autor, a lei vigente traz a supremacia do chamado
descriminalização

branca,

que

significa

que

não

foi

apontada

uma

descriminalização total do uso dessas substâncias ilicitas, visto que a lei não traz
previsão de privação de liberdade por meio de prisão, tampouco faz menção
acerca da reincidência da conduta estipulada no art. 28 e do descumprimento por
parte do agente das sanções decorrentes dessa conduta, mesmo que possa
acabar levando à falta de controle penal por parte do Estado. Para o autor, a Lei n°
11.343/2006 criou uma nova espécie de infração penal que não se encaixa na
classificação legal nem de crime nem de contravenção penal, concluindo assim que
foi criado um tipo de "infração penal inominada" (LEAL, 2007).
Deste modo, o entendimento de Leal (2007, p. 35) é de que a conduta
disposta no referido artigo não se molda a nenhuma norma penal:
[...] a Lei Antidrogas criou uma nova infração penal, que não se enquadra
na classificação legal de crime, nem de contravenção penal. Criou,
simplesmente, uma infração penal inominada, punida com novas
alternativas penais e isto não contraria a diretiva genérica de classificação
das infrações penais, emanada do referido dispositivo da Lei de Introdução
ao Código Penal” (cf. Nova Lei n° 11.343/2006: Descriminalização da
conduta de porte para consumo pessoal de drogas?”, Boletim do IBCCrim
n° 169, dezembro, 2006).
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Já Nucci (2011, p. 369) entende que a definição de crime foi mantida na
redação do art. 28 da Lei Antidrogas, entretano, está incluídos os moldes de uma
espécie específica, a "de crime de ínfimo potencial ofensivo, em vista do
tratamento mais brando conferido pela lei".
Gomes (2006) afirma que o art. 28 extinguiu o fato criminal da conduta
de usar ou portar substâncias entorpecentes para consumo pessoal, mas esta
continua sendo um ilícito penal, já que o dispositivo não foi retirado do "mundo do
Direto Penal” e os infratores continuarão sendo punidos:
A posse de droga para consumo pessoal deixou de ser
formalmente "crime", mas não perdeu seu conteúdo de infração
(de ilícito). A conduta descrita no antigo art. 16 e, agora, no atual
art. 28 continua sendo ilícita, mas, como veremos, cuida-se de uma
ilicitude inteiramente peculiar. Houve descriminalização "formal", ou
seja, a infração já não pode ser considerada "crime" (do ponto de
vista formal), mas não aconteceu concomitantemente a legalização
da droga. De outro lado, paralelamente também se pode afirmar
que o art. 28 retrata uma hipótese de despenalização.
Descriminalização "formal" e despenalização (ao mesmo tempo)
são os processos que explicam o novo art. 28 da lei de drogas.
(GOMES, 2006, p. 87).

Nesse sentido, Gomes (2006) analisa o texto normativo constante na Lei
de Introdução ao Código Penal e o Código Penal e aponta que, se uma conduta
traz como resultado uma infração penal em que a pena aplicada faz referência à
restrição de liberdade, logo tal pena não é adotada para punir a conduta delituosa
do

porte

de

drogas

para

consumo

próprio,

teria

então

ocorrido

uma

descriminalização formal. Segundo o autor, a conduta nem se enquadraria nos
tipos de condutas que desencadeiem uma contravenção penal, já que esta teria
como principal característica impor a prisão simples ou o pagamento de multa.
Para o autor, a conduta também não poderia ser qualificada como ilícito
administrativo, vez que as sanções apresentadas no art. 28 da Lei Antidrogas são
aplicadas pelo judiciário e não por uma autoridade administrativa.
Por fim, Gomes (2006) ressalta que, em virtude de não ser considerado
crime nem contravenção penal, mesmo estando prevista no direito penal, a
mencionada conduta seria uma infração penal "sui generis", ou seja, única em seu
gênero.
Contudo, Souza (2007, p. 27-28) entende que podem ser adotadas até
cinco formas diferentes de penas para os crimes com previsão da norma Penal,
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quais sejam: pena de restrição de liberdade, multa, perda de bens, suspensão ou
restrição de direitos e prestação social. O autor destaca ainda todas essas penas
encontram previsão no artigo 5° da Constituição, ampliando assim o rol de
possiilidades de tipos penais a serem adotados e estabelecidos na Lei de
Introdução ao Código Penal. Assim sendo, aduz ainda que a Lei n° 11.343/06 não
descriminalizou as condutas delituosas contidas no art. 28 mas, sim, o legislador
optou pela despenalização de modo moderado e gradativo, sem deixar, no entanto,
de notar no texto a conduta delituosa, porém extinguiu por completo a posibilidade
de pena privativa de liberdade.
Diante disso, Souza (2007, p. 29) menciona a sanção penal moderada
como alternativa de pena, sendo esta amparada pela Convenção Contra o Tráfico
o

Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 19883, a qual "possibilita
que os países signatários caracterizem como conduta delituosa as que configurem
uso ou posse de drogas para consumo pessoal”, e propõe para tanto "medida
educativa, reabilitação e acompanhamento aos dependentes”.
Bitencourt (2011, p. 634-635) afirma que não houve a descriminalização
da lei ao dispositivo ora estudado, visto que tais condutas ainda são consideradas
infração penal, conforme estipulado no diploma legal, sendo aplicada para ambas
uma sanção. Portanto, em seu entendimento, houve a extinção da pena privativa
de liberdade, mas, apesar disso, ainda há modos elencados no art. 28 para se
realizar a aplicação de punição àquele que viola a norma.
Por sua vez, Greco Filho (2009, p. 127-128) entende que o art. 28 não
possui caráter de descriminalizar ou despenalizar a lei, mas sim visou inovar
obedecendo aos limites determinados pelas normas vigentes, já que as penas
previstas na Lei Antidrogas são específicas e próprias, e estão respeitando a
hierarquia da Constituição.
Diante das ponderações apresentadas, observa-se que os doutrinadores
possuem visões diferentes acerca do assunto, entretanto, a maioria deles afirma
que houve a despenalização da lei quanto à restritiva de liberdade, porém, há
outras formas de punir o transgressor.

3

Promulgada pelo Decreto n° 154 de 26 de junho de 1991.
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4.1 Atipicidade do Uso de Drogas
Verificou-se que a Lei 13.406 buscou dar um tratamento diferente ao
usuário e ao traficante, havendo inclusive uma discussão no supremo quanto a
despenalização da conduta adota pelo usuáro. Mas o que deve ser destacado é
que o ordenamento legal não prevê uma sanção para o uso de drogas, uma vez
que o verbo "usar” não está presente no artigo 28.
Será que o simples uso da droga é crime nos termos da Lei
13.406/2006? Em resposta a essa indagação Mendonça, Carvalho (2008,p. 50)
estabelecem que:
Em regra, o agente que faz uso da droga anteriormente a adquire
ou traz consigo. Assim, se o agente está consumindo a droga e é
flagrado em situação na qual é possível constatar a materialidade
delitiva haverá crime, não na modalidade "usar”, que é atípica, mas
porque o agente a tem consigo.

Porém, pode surgir a seguinte indagação de que para usar o indivíduo
deverá adquirir, portar ou trazer consigo e desta forma estaria cometendo o crime
tipificado no art. 28 da Lei 13406/2006. Nesse sentido, Greco Filho (1997 p. 89)
apud Mendonça, Carvalho (2008, p.50) entende que:
Poder-se-ia dizer que, para usar, alguém necessariamente deveria
ter trazido consigo. Em primeiro lugar, isto nem sempre é
verdadeiro, porque alguem pode receber uma injeção de tóxico, por
exemplo, ministrado diretamente; depois o que a lei focaliza é
aquele perigo contra a saúde pública, acima referido, existente
enquanto o agente traz a droga, mas que desaparece com o seu
consumo. Da mesma forma, na mesma mesma ocasião,
desaparecerá a situação de flagrância, tendo em vista ser essa
conduta de caráter permanente.

Importante destacar que já

existe

posicionamento do Supremo

Tribubunal Federal sobre o assunto no exame do HC 79.189, da 1a Turma, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, estabelecendo que não se pode punir o uso no passado.
Entorpecentes: posse para uso próprio: inexistência do crime ou, de
qualquer sorte, de prova indispensável à condenação: habeas
corpus deferido por falta de justa causa. 1. É mais que razoável o
entendimento dos que entendem não realizado o tipo do art. 16 da
Lei de entorpecentes (L. 6.368/76) na conduta de quem, recebendo
de terceiro a droga, para uso próprio, incontinenti, a consome: a
incriminação do porte de tóxico para uso próprio só se pode
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explicar - segundo a doutrina subjacente à lei - como delito contra a
saúde pública, que se insere entre os crimes contra a incolumidade
pública, que só se configuram em fatos que "acarretam situação de
perigo a indeterminado ou não individuado grupo de pessoas"
(Hungria). 2. De qualquer sorte, conforme jurisprudência
sedimentada, o exame toxicológico positivo da substância de porte
vedado é elemento essencial à validade da condenação pelo crime
cogitado, o que pressupõe sua apreensão na posse do agente e
não de terceiro: impossível, assim, imputar a alguém a posse
anterior do único cigarro de maconha que teria fumado em ocasião
anterior, se só se pode apreender e submeter à perícia resíduos
daquela encontrados com o outro acusado, em contexto diverso.
(STF - HC: 79189 SP, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de
Julgamento: 12/12/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ
09-03-2001 PP-00103 EMENT VOL-02022-01 PP-00193)

Em razão destas considerações podemos observar, por exemplo, que
não poderia ser punido o atleta cujo exame antidoping, tenha atestado positivo para
o uso de determinada droga. Como aconteceu há alguns anos com um jogador de
vôlei da seleção brasileira. Este raciocícinio é válido também para aquele que tem
o exame toxicológico positivado para alguma substância ilícita. Foureaux (2020)
sintetiza essa situação da seguinte forma:
O ato de usar ou consumir drogas, por si só, não é crime. Como
regra, a comprovação de que a substância apreendida com o
usuário é droga deve se dar mediante a realização de perícia. O
exame de sangue ou de urina que constate que uma pessoa usou
drogas não é suficiente para responsabilizá-la pelo art. 28 da Lei n.
11.343/06, pois comprova-se somente o uso de droga, mas não a
prática de nenhum dos verbos núcleos do tipo. Isto é, não
comprova que a pessoa adquiriu, guardou, teve em depósito,
transportou ou trouxe consigo droga para consumo pessoal, salvo
se restar demonstrado por outros meios de prova que o agente
possuía a droga antes de usá-la, como a prova testemunhal e
filmagens, aliada à confissão do agente. Contudo, é importante
destacar que a doutrina majoritária entende não ser possível a
responsabilização do agente que é surpreendido pela polícia logo
após ter utilizado droga, pois o risco à saúde pública não existe
mais.

O mesmo raciocínio é válido também para o art. 290 do Código Penal
Militar que prevê o crime de tráfico posse ou uso de entorpecentes ou substância
de efeito similar:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda
que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer
forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
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dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal
ou regulamentar.

Foureaux (2020) acrescenta ainda que:
Uma constatação interessante é que o nome jurídico (nomen iuris)
do art. 290 é "Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar”, contudo não há o verbo usar no tipo penal, razão
pela qual a conduta de usar droga, por si só, é atípica, ainda que
praticada por militares em serviço ou em local sujeito à
administração militar.(destaque do autor)

Compartilha com o mesmo entendimento Gorrilhas (2020):
Como é cediço, a lei não pune o simples uso de entorpecente sem
a precedente conduta de trazer consigo (ou portar) a referida
substância. Dessa forma, não se apena o agente por ter feito uso
de droga, caso não traga consigo porção da substância tóxica
proibida. Aliás, nestes casos, não vale nem a prova oral
proveniente dos depoimentos das testemunhas presenciais do fato
(de visu), ou seja, aquelas que assistiram a droga ser consumida
pelo agente.

Da mesma forma que ocorre no art. 28 da Lei 11.343/06, não está
presente o verbo "usar” no dispositivo legal. Logo a conduta de usar drogas, sob a
égide do Código Penal Militar, também se demonstra uma conduta atípica.
Em todo este contexto é importante destacar a finalidade da Lei de
Drogas é a de prescrever medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas, ou seja, a norma visa
preservar a saúde pública e o bem estar coletivo, buscando prevenir o uso da
droga e a reinserção de usuários e de pendentes. Nesse sentido Foreaux (2020)
destaca que:
A Lei de Drogas não pune o vício - visa tratar o usuário -, não pune
a pessoa que "usa drogas”, pune somente a pessoa que a porta
com o fim de consumi-la (art. 28) ou de comercializá-la ou passá-la
a terceiro ou de ficar com a droga para si mesmo, sem, contudo,
possuir o intuito de usá-la (art. 33). Pelo fato do usuário de droga
movimentar o tráfico de drogas, quando a adquire, guarda, tem em
depósito, transporta ou a traz consigo para consumo pessoal,
coloca a saúde pública em perigo, razão pela qual tal conduta é
considerada criminosa e não o vício, pois a partir do momento em
que o usuário de droga a utiliza, causa lesão a si mesmo, e o direito
não pune a autolesão (princípio da lesividade).
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Por fim o ordenamento jurídico não tem objetivo de punir quem usa
drogas, dessa forma o cidadão civil ou militar que testar positivo em um exame
toxicológico para drogas ilícitas não tem possibilidade de ser punido penalmente.
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5 TOXICOLOGIA
5.1 As Drogas como Problema de Saúde Pública

De acordo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo
(CRPSP), o uso de drogas é, atualmente, um problema de saúde pública que
atinge todo o mundo, em que, obrigatoriamente, são protagonistas desse cenário o
indivíduo, a substância e a sociedade, motivo pelo qual é necessário que se avalie
o quanto o indivíduo está susceptível à droga, a facilidade com que a substância
pode causar a dependência, e como a sociedade reage diante do cidadão
dependente (CRPSP, 2012)
Destaca-se que há no mundo mais de 200 tipos de compostos orgânicos
capazes de alterar a percepção, sensação e humor e esta busca pela alteração do
estado de consciência que leva os indivíduos a fazerem uso das mesmas e as
considerarem

uma

necessidade

básica

(TORCATO,

2016).

Dentre

estas

substâncias tem-se como as mais utilizadas no país o cigarro; a bebida alcoólica;
medicamentos de uso controlado; droga ilícita, sendo a maconha, cocaína, crack e
similares, ecstasy e heroína as mais consumidas; e os solventes (BASTOS,
2017a).
Observa-se que a última pesquisa realizada pela FIOCRUZ no período
de maio a outubro de 2015 em todo o país, com uma amostra de aproximadamente
17 mil pessoas, na faixa etária entre 12 e 65 anos, pode-se apurar que cerca de
33,5% desta população declarou ter utilizado cigarro industrializado pelo menos
uma vez na vida (BASTOS, 2017b).
Quanto à bebida alcoólica, 66,4% declarou tê-la consumido em algum
momento em sua vida e 30,1% ter consumido ao menos uma dose de algum tipo
deste tipo de bebida nos 30 dias anteriores a pesquisa (BASTOS, 2017b).
Quanto aos medicamentos de uso controlado (popularmente chamados
"de tarja preta”), sendo apontados como os mais consumidos sem prescrição ou
diferente da forma prescrita foram os tranquilizantes benzodiazepínicos (3,9%), os
opiáceos (2,9%) e os anfetamínicos (1,4%). A pesquisa apontou que 3% da
população os utilizaram sem prescrição médica ou de forma distinta à receitada
pelo especialista da saúde (BASTOS, 2017b).
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Quanto às drogas ilícitas, Bastos (2017b) aponta que as mais utilizadas
são a maconha, a cocaína, o crack e similares, o ecstasy, o crack e os solventes.
Da população amostral pesquisada, 3,2% dos brasileiros entre 12 e 65 anos,
equivalente a 4,9 milhões de pessoas sinalizaram ter utilizado alguma droga ilícita
nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. Destaca-se ainda que esta utilização
foi mais significativa (7,4%) entre jovens de 18 a 24 anos seguida de adultos (4,8%)
na faixa etária entre 25 e 34 anos.
No que condiz à maconha, primeira mais usada dentre todas as
substâncias, foi utilizada pelo menos uma vez na vida por 7,7% da população. Já a
cocaína (em pó), segunda do ranking, foi utilizada pelo menos uma vez na vida por
3,1% da amostra.
O crack e similares correspondem a 0,9% da população que já fez uso
em algum momento da vida. O ecstasy foi relatado por 0,7% da população como
tendo sido utilizado em algum momento da vida. Já a utilização da heroína alguma
vez na vida foi apontada por 0,3% da população, ou seja, por aproximadamente
460 mil respondentes.
Por fim, os solventes foram consumidos por 2,8% da população alguma
vez na vida, Cerca de 320 mil pessoas entre 12 e 65 anos fizeram uso dessas
substâncias nos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 0,2% da
população de pesquisa, tendo sido consumido mais frequentemente pelos jovens
na faixa etária de 18 a 24 anos (0,8%) (BASTOS, 2017b).
Diante deste resultado, destaca-se que pesquisas realizadas pelo
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em 2017, constantes no
Relatório Mundial sobre Drogas publicado em junho de 2019, apontaram que o uso
de drogas ocasionam consequências adversas severas e generalizadas para a
saúde, o que, a nível global, demonstraram que cerca de 35 milhões de pessoas
sofrem transtornos e necessitam de tratamento. Observa-se ainda que as
consequências deste hábito resulta em déficit econômico, já que acarreta perdas
de milhões de dólares na economia trabalhista de diversos países, visto que a
probabilidade de aumento de acidentes de trabalho, diminuição de produtividade
dos trabalhadores e desempenho inconstante dos mesmo tendem a aumentar
(NAÇÕES UNIDAS,, 2019).
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Já o relatório publicado em 2020 aponta que a associação entre fatores
genéticos, características psicológicas, família e dinâmica de pares, eventos
adversos de vida e estresse, redes sociais e dinâmica de vizinhança, podem
contribuir para o desenvolvimento de transtornos por uso de drogas, sendo que as
desigualdades socioeconômicas provocam significativo impacto ao acesso desses
indivíduos aos serviços de tratamento de drogas (NAÇÕES UNIDAS, 2020).
No Brasil, o Estado tem incentivado políticas públicas que abrangem o
controle do uso de drogas a fim de evitar seus efeitos psicossociais prejudiciais, e
um desses meios é através da toxicologia, tendo como exemplo o artigo 168, §6°
da Lei de Consolidação Trabalhista (BRASIL, 1943), o artigo 148-A do Código de
Trânsito (BRASIL, 1997) e a Lei 13.103/2015 que dispõe sobre a fiscalização do
consumo de substâncias psicoativas por parte dos motoristas com CNH C, D e E,
bem como a Portaria 945/2017, do Ministério da Saúde, que regulamentou a
fiscalização do exame toxicológico através do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados

(CAGED),

tanto

no

momento

da

admissão

quanto

no

desligamento desses profissionais (BRASIL, 2015; BRASIL, 2017).
A estimativa é de que cerca de 700 mil caminhoneiros, entre autônomos
e registrados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), encontram-se
em condições e extensa jornada de trabalho demasiadamente estressantes e
perigosas, visto que a ocorrência de acidentes e assaltos nas rodovias com este
tipo de profissional não é raro (KNAUTH et al., 2012), sendo expostos a diversas
condições de trabalho que impactam negativamente sua saúde, traz prejuízos à
sua qualidade de vida (ALESSI; ALVES, 2015). Em virtude desses fatos o uso de
drogas tornou-se comum entre essa categoria, entretanto, elas podem provocar
efeitos deletérios, agudos ou crônicos, como por exemplo, insônia, alucinações,
agressividade,

inapetência,

sudorese,

dependência e morte súbita,

taquicardias,

tremores,

intoxicações,

colocando esses profissionais em constante

exposição ao risco (NASCIMENTO; JÚNIOR ANTONIASSI, 2016).
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5.2 Toxicologia e sua Aplicabilidade
A origem etimológica do termo toxicologia origina-se do grego “Toxikon”
que significa substância tóxica e “logos” que tem como tradução estudo, portanto é
conceituada como sendo a ciência que estuda os efeitos nocivos de substâncias
tóxicas em organismos vivos, motivo pelo qual tem ampla aplicação e define os
limites de segurança desses agentes químicos, já que é capaz de definir a
probabilidade

dos

mesmos

não

produzirem

danos,

prevenindo

assim

o

aparecimento de efeitos indesejáveis ao organismo e determinando o modo seguro
para utilização de substâncias químicas. Destaca-se que a designação para tais
agentes químicos é “tóxicos”, os quais são, em regra, substâncias químicas de
origem inorgânica ou orgânica (THORNE; RUSSEL, 2010; SPRADA, 2013).
A toxicologia é a ciência que estuda a relação entre os efeitos das
substâncias químicas sobre os sistemas biológicos. Os efeitos podem ser
benéficos ou adversos.

Este estudo abrange uma grande quantidade de

substancias químicas naturais e sintéticas utilizadas pelo ser humano desde os
tempos mais remotos. De acordo com o uso e os efeitos que elas causam aos
seres humanos elas podem ser classificadas como fármacos (usados de forma
terapêutica com recomendação médica), drogas ( quando usadas sem orientação
médica visando efeitos subjetivos e de maneira abusiva), ou agentes tóxicos( as
que não possuem indicação médica ou subjetiva e causam danos ou morte,
conhecidos como veneno). (PASSAGLI, 2018 p. 20).
Portanto, a toxicologia pode atuar de três formas para atingir a sua
finalidade, ou seja, como um aspecto preventivo, curativo ou repressivo, como bem
explica Sprada (2013, p. 19):
Aspecto preventivo: permite através do reconhecimento dos
riscos que uma dada substância oferece, é possível estabelecer
padrões de segurança em relação à exposição.
Aspecto curativo: trata o indivíduo de acordo com o tipo de
intoxicação. Através de diagnóstico clínico ou laboratorial. Oferece
meios de recuperação do intoxicado através da observação de
sinais, sintomas ou alterações ocorridas no organismo, podendo ser
fisiológicas ou bioquímicas.
Aspecto repressivo: estabelece responsabilidade penal aos
indivíduos envolvidos em situações ilegais no uso de substâncias
químicas.
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Para tanto, dentre suas aplicações pode-se citar a toxicologia clínica,
forense, ocupacional, analítica, ambiental e social. Neste estudo dá-se ênfase à
toxicologia social, visto que tem a finalidade de prevenir, diagnosticar e tratar
intoxicações, de tal forma que estuda os efeitos das drogas e utiliza dessas
análises toxicológicas para identificar o consumo de drogas, independentemente se
for excessivo ou ocasionalmente, possibilitando assim que sejam adotadas
medidas que impeçam que a dependência se instale (ALVES, 2005).
A toxicologia forense, também se mostra relevante ao passo que pode
ser definida como:
[...] a aplicação da toxicologia para os propósitos da lei. Essa
divisão da toxicologia é subdividida em três áreas de atuação:
testes de drogas de interesse forense; toxicologia para avaliação do
desempenho humano; e toxicologia post mortem. Antes do
surgimento das análises para avaliação do desempenho humano,
tais como testes para álcool e drogas em motoristas e as análises
de drogas de interesse forense em amostras de urina, a toxicologia
forense era praticada quase que exclusivamente para a as análises
de drogas em casos fatais. (DORTA et al, 2018 p. 432 )

Neste sentido é que desde a entrada em vigor da Lei Federal 13.103 de
02 de março de 2015 que as empresas encaminham seus funcionários para que
realizem o exame toxicológico previamente à sua admissão e em função de seu
desligamento. Ademais, há critérios básicos que necessitam ser seguidos, quais
sejam: a análise dever ser de larga janela de detecção, obedecendo assim
um período mínimo de 90 dias; exige-se que o material de amostra colhido deve
ser cabelo ou pelo, sendo, pois, os mais adequados para que seja possível
identificar se houve consumo de determinadas substâncias ilícitas (BRASIL,
2015a).

5.3 Exame Toxicológico

De acordo com o Wong (2019), o processo para realização do exame
toxicológico ocorre da seguinte forma: fase de triagem, teste rápido vs. triagem em
laboratório; fase de confirmação, guarda de amostra para contraprova e exame de
contraprova. Os materiais que podem ser coletados para este tipo de exame são
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cabelo/pelo, urina, etilômetro, saliva e sangue (fig. 1), entretanto, o cabelo ou pelo
são os mais indicados pela lei devido à sua alta probabilidade de detecção.

Figura 1 - Materiais de coleta para o exame toxicológico
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Legenda: (1) Sangue; (2) Saliva; (3) Ar expirado; (4) Urina; (5) Cabelo; (6) Janela de detecção de
cada material.
Fonte: Wong (2019).

O exame toxicológico de larga janela de detecção utilizado para
renovação

de

CNH,

mudança

de categoria,

primeira

habilitação,

exame

admissional, exame demissional, concursos públicos, entre outros trata-se de uma
tecnologia empregada na realização de exames que buscam substâncias tóxicas
em amostras de cabelo e tem a capacidade de identificar doze tipos de
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substâncias,

quais

sejam:

a

maconha,

a

cocaína,

as

anfetaminas,

as

metanfetaminas, o ecstasy, a heroína, a morfina, a codeína, a oxicodona, as
anfepramonas, o femproporex e o mazindol (TSANACLIS; WICKS; CHASIN, 2011).
Utiliza-se para esta análise os cabelos ou pelos (fig. 2), em virtude das
concentrações desses diversos tipos de drogas poderem ser detectadas neste
material até cento e oitenta (180) dias após o uso (TSANACLIS; WICKS; CHASIN,
2011). A Marinha de Guerra Americana (US NAVY) foi a primeira a utilizar essa
tecnologia com o objetivo de complementar a opção dos exames de urina utilizados
para controlar o consumo de Álcool e Drogas para prevenção de acidentes (DB
TOXICOLÓGICO, 2018). Nos anos 80 os pesquisadores retiraram a exclusividade
do uso dessa tecnologia da Marinha da Guerra e passaram a comercializá-la no
mercado privado, o que acarretou a sua expansão de forma significativa nos
últimos anos, inclusive sendo alvo de diversos estudos e revisões científicas sobre
o tema (TSANACLIS; WICKS; CHASIN, 2011).

Figura 2 - Janela de detecção

Fonte: Wong, 2019.
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Destaca-se que o cabelo consegue manter por maior tempo as
concentrações de drogas porque ele é originado no folículo piloso, o qual está
ligado a vasos e artérias capilares que fornecem suprimento sanguíneo a cada
folículo de modo individual. Por esse motivo, todas as substâncias que são
ingeridas ou utilizadas pelo indivíduo são absorvidas internamente pelos fios por
meio da corrente sanguínea que faz a nutrição dessas regiões. Este folículo capilar
se desenvolve e cresce aproximadamente um (1) centímetro por mês, o que é
equivalente a um período de 30 dias na janela de detecção do uso de drogas,
sendo assim, é importante que se observe no momento da coleta que para atender
ao mínimo de noventa (90) dias de sensibilidade determinado por lei, é necessário
que seja coletado, no mínimo, quatro (4) centímetros de cabelo. Somente nos
casos em que o indivíduo não possuir esse comprimento para ser coletado é que
se permite substituí-lo por pelos corporais, no entanto, vale observar que estes
crescem mais lentamente e, por isso, a quantidade necessária a ser coletada para
que o exame atinja sua meta é o equivalente a uma bola de dois (2) centímetros de
diâmetro (DB TOXICOLÓGICO, 2018).
Por ser um exame largamente utilizado e também ser o tipo de exame já
exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais4, além das vantagens
apresentadas, é que foi detalhado o exame toxicológico em cabelos ou pelos.

5.3.1 Custos dos Exames Toxicológicos
Uma das variáveis que deve ser observada na adoção da exigência de
exames toxicológicos é o custo do exame, a fim de que os gestores possam avaliar
o valor do investimento em tal ação. Contudo, as NAÇÕES UNIDAS (2020)
estabelecem que:
Programas de prevenção do uso de drogas são eficazes quando
atendem às necessidades de uma comunidade, envolve todos os
setores relevantes e são baseados em evidências científicas.
Programas eficazes também devem incorporar forte monitoramento
e componentes de avaliação. Esses programas também são
rentáveis. Demonstrou-se que, para cada dólar gasto, bons
programas de prevenção do uso de drogas entre os jovens podem
economizar até 10 dólares. (NAÇÕES UNIDAS, 2020)

4 A n e x o A a lín e a h d a R e s o lu ç ã o C o n ju n ta 4 .2 7 8 d e 1 6 /1 0 /2 0 1 3 .

41

Sob a mesma perspectiva, Brizoti Junior (2020) afirma que a fiscalização
com exames toxicológicos, além de ser um forte fator inibidor ao uso, tem resultado
numa economia de custos e num retorno rápido do investimento financeiro e
humano do programa.
Apesar das referências afirmarem como vantajoso o investimento em
programas de prevenção, sobretudo com a utilização de análises toxicológicas, é
necessário saber o valor monetário do custo de realização dos exames no
mercado.
Como é sabido o CBMMG já realiza, indiretamente, por exigência da Lei
13.103/205, exames toxicológicos nos seus militares que são credenciados como
motoristas nas categorias C,D e E, desta forma ressarcindo o valor investido pelo
militar para a realização do exame.
A Diretoria de Recursos Humanos (DRH) através do Ofício Circular
CBMMG/DRH n° 8 /2020 SEI (13239631), estabeleceu que para consulta sobre
compatibilidade com o preço de mercado dos exames toxicológicos, fosse utilizado
o sítio Mercado Mineiro,

http://www.mercadomineiro.com.br/pesquisa/exames-

laboratorio-pesquisa-precos, cujos valores variam entre R$ 160,00 e R$ 300,00.
Porém, em uma pesquisa no sítio https://www.exametoxicologico.com.br/examestoxicologicos-minas-gerais , verificou-se que na maioria das cidades

os preços

variam em torno de R$ 150,00 a R$ 190,00.
Importante destacar que a partir de 2015, com a vigência da lei
13.103/205, os preços tiveram uma tendência a cair. Tal fato pode ser verificado
por Mota (2015) onde afirmou que naquele ano os custos variavam de R$ 280,00 a
R$ 400,00.
Para a aplicação do exame toxicológico nos militares da corporação, não
é necessário que seja realizado em todo o efetivo, o programa de prevenção ao
uso de drogas pode estabelecer que os testes seja feitos de forma randômica e
periodicamente o que possibilitaria um investimento menor e alcançaria todo o
efetivo, uma vez que todos os militares estariam passivos a serem submetidos aos
testes.

5.3.2 Locais para realização de Exames Toxicológicos em Minas Gerais.
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Algo que deve ser verificado nesse estudo é se em Minas Gerais
existem laboratórios ou postos de coletas suficientes para atender a demanda de
exames pela tropa. A Resolução 922, de 21 de Julho de 2020, aponta que a
Corporação possui unidades instaladas em 76 municípios conforme podemos
verificar nas figuras abaixo:
Figura 3 - Articulação Operacional do CBMMG
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Figura 4 - Tabela numerada dos municípios com unidades do CBMMG

Fonte: Minas Gerais (2020, p. 6)

O sítio exame toxicológico aponta que Minas Gerais possui 692
laboratórios de coleta habilitados a realizarem exames toxicológicos para
motoristas e estão presentes em 353 municípios mineiros. Comparando com os
locais onde o CBMMG possui unidades instaladas, verificou-se que somente nos
municípios de Diamantina, Francisco Sá, Guaxupé, Januária, Juatuba, Nova União,
Patrocínio e São João Evangelista não possuem laboratórios para realização, de
exames (TOXICOLOGIA PARDINI, 2020). Todavia, em consulta a página da
empresa Chromatox, verificou-se que todos estes municípios possuem postos de
coleta (CHROMATOX, 2020.). Ou seja, verifica-se que existe uma rede de
laboratórios para que seja realizados os testes toxicológicos quem contemplam
todas as cidades que possuem unidades do CBMMG.

5.3.1 Aspecto Legal sobre a Aplicação do Exame Toxicológico
É importante ressaltar neste estudo que a finalidade dos exames
toxicológicos concerne em resguardar a segurança pública tipificada no art. 144 da
Constituição Federal, a segurança durante o exercício da função laboral previsto no
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art.7°, XXII5 da Constituição Federal e a amplitude do direito social estabelecido no
art.6°6 do mesmo diploma legal (BRASIL, 1988).
Neste sentido, Fabretti (2014) afirma que o disposto no art. 144
supracitado refere-se a uma segurança pública direcionada à repressão criminal,
ou seja, dever do Estado exercido através dos militares. No entanto, Souza Neto
(2007, p. 8) atribui a este conceito de segurança pública não somente à proteção
dos policiais, mas também à harmonização destes com o principio democrático,
"com os direitos fundamentais e com a dignidade da pessoa humana”. Portanto, a
segurança deve estar voltada à atuação preventiva, a qual deve ser exercida por
todos os agentes, inclusive os membros da própria sociedade.
Tal entendimento também é comungado por Bauman (2008) ao afirmar
que o constituinte, através do art. 144 da Magna Carta, convoca toda a sociedade
para a responsabilidade de atuarem pela segurança, visando assim efetivar o
direito social. Deste modo, cada um tem o dever de zelar pela segurança do todo.
Sendo assim, a realização do exame toxicológico, tanto pelas empresas
particulares quanto pelos órgãos públicos, atua em prol da segurança pública.
Neste sentido, tal exame, que vem sendo realizado por motoristas,
candidatos à nova ou renovação de CNH dentre outros, pode ser entendida como
medida que tem como objetivo um bem estar maior, como clama Bauman (2008).
Ou seja, busca evitar acidentes de trânsito e suas consequências, zelando assim
pela segurança do coletivo. Está voltada, também, à prevenção de riscos e
acidentes de trabalho, conforme previsto no art.7°, XXII da Constituição Federal,
que contempla uma garantia especial e essencial ao trabalho digno (AREOSA,
2003).
Já no que condiz à realização do exame toxicológico em agentes e
servidores públicos, em especial aos militares, o Deputado Cherini (BRASIL, 2019)
assevera que se trata de profissão de risco, sendo assim:

5

A rt. 7° S a o d ire ito s d o s tra b a lh a d o re s u rb a n o s e ru ra is, a le m d e o u tro s q u e v is e m a m e lh o ria de
su a c o n d iç a o s o c ia l:
[...] X X II - re d u ç a o d o s ris c o s in e re n te s a o tra b a lh o , p o r m e io d e n o rm a s d e s a ú d e , h ig ie n e e
s e g u ra n ç a ;
6 A rt. 6° S a o d ire ito s s o c ia is a e d u c a ç a o , a s a ú d e , a a lim e n ta ç a o , o tra b a lh o , a m o ra d ia , o
tra n s p o rte , o laze r, a s e g u ra n ç a , a p re v id ê n c ia s o c ia l, a p ro te ç a o a m a te rn id a d e e a in fâ n cia , a
a s s is tê n c ia a o s d e s a m p a ra d o s , na fo rm a d e s ta C o n s titu iç a o .
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A atividade policial não se compatibiliza com o uso de substâncias
entorpecentes. Para manter a ordem pública existe a necessidade
de preservar o discernimento e, assim, realizar as atribuições
inerentes ao cargo. Ademais, a utilização de armamento e
equipamento especializado, além das ações específicas da
atividade policial, torna a carreira diferenciada, possuindo direitos e
obrigações próprios (BRASIL, 2019, s/n).

A Constituição Federal em seu art. 144 insere os corpos de bombeiros
militares no rol dos órgãos integrantes da segurança pública sendo responsável
pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, juntamente com a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia
ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e polícias penais federal,
estaduais e distrital. Incumbindo aos corpos de bombeiros militares a execução das
atividades de defesa civil, além de outras atribuições definidas em lei (BRASIL,
1988, destaque nosso).
Em nível Estadual o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais possui
competências bem definidas nos termos do art. 142, inciso II da Constituição
Estadual.
[...] ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de
ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias
de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas
relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio
ou qualquer tipo de catástrofe. (MINAS GERAIS, 2006, destaque
nosso)

A Lei Complementar 54 de 13 de dezembro de 1999, em seu art. 3°
também definiu as competências do Corpo de Bombeiros Militar:
I - coordenador e executar as ações de defesa civil, proteção e
socorrimento públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias
de incêndio e explosão em locais de sinistro, busca e salvamento;
II - atender a convocação, à mobilização do Governo Federal
inclusive, em caso de guerra externa ou para prevenir grave
perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção,
subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas
atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como
participante da defesa interna e territorial;
III - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das
pessoas e dos seus bens contra incêndios e pânico e outras
previstas em lei, no Estado; (MINAS GERAIS, 2006, destaque
nosso)
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Ao evidenciar as competências do CBMMG fica claro que para o
exercício de seu trabalho os militares têm que executar atividades que envolvem
riscos para si e para terceiros, sobretudo nas ações de busca e salvamento,
socorrimento público e em casos mais extremos apoiar na preservação da ordem
pública, inclusive atendendo a uma convocação em caso de guerra. Devido às
peculiaridades destacadas que competem aos militares do CBMMG fica evidente
que não é admissível que esses homens e mulheres executem seu trabalho sob o
efeito de drogas ou qualquer substancia psicoativa.
Neste sentido, Silva (2014) destaca que a imposição da realização do
exame toxicológico pela legislação e também pelos diversos Projetos de Lei que
tem como foco os trabalhadores privados e os públicos foram impulsionados pelas
comprovações estatísticas do aumento diário de acidentes de trânsito em que os
condutores fizeram uso de drogas bem como de fatos que apontam o uso de
drogas por trabalhadores que ocupam funções de riscos, para os quais se requer
condições rigorosas de atenção para que o seu desenvolvimento e produtividade
laboral seja pleno.
Silva (2014, p. 39) levanta o questionamento a respeito da violação à
intimidade do individuo frente à obrigatoriedade de realização do exame
toxicológico e assevera que o direito de intimidade está relacionado com o direito
de personalidade, que por sua vez estão também ligados diretamente ao principio
da dignidade da pessoa humana. Portanto, tais direitos e princípios garantem e
defendem "à esfera privada do individuo, sua vida particular, suas crenças, seus
hábitos, entre outras características que a lei assegura uma proteção de quaisquer
interferências, seja pública ou privada”, o que limita a atuação do empregador.
Em contrapartida, a autora assevera que "que tal direito não se
posiciona de maneira absoluta diante de todas as situações, podendo ser
relativizado em certos casos”, e afirma que:
[...] há de se analisar o gravame a ser causado com a realização de
exames toxicológicos, ou seja, uma possível interferência no direito
à intimidade do trabalhador com a finalidade que se destina o feito,
a saber, a proteção do ambiente de trabalho, do trabalhador, bem
como da incolumidade pública. A intimidade e o direito individual de
consumir drogas, não podem prevalecer nas funções de risco, que
exigem para sua consecução o pleno discernimento das
habilidades mentais e físicas, visto que nesses casos a vida do
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trabalhador bem como de outras pessoas se encontrará ameaçada.
(SILVA, 2014 p. 41).

Tavares (2016) corrobora com essa possibilidade de flexibilização de
garantias fundamentais, visto que as mesmas não apresentam caráter absoluto e
podem ser flexibilizadas para atender ao interesse coletivo e, ao mesmo tempo,
garantir a convivência de liberdades. Nesse mesmo sentido é a manifestação do
Supremo Tribunal Federal:
[...] não é novidade afirmar... que os direitos fundamentais não são
absolutos nem ilimitados É o que já assentou esta Corte: Os
direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante
interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente,
a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os
termos estabelecidos pela própria Constituição.... Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministra Rosa Weber
Relatora(STF - RE: 935482 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ROSA
WEBER, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de Publicação:
DJe-037 29/02/2016)

Deste modo, cumpre ressaltar o entendimento de Ávila (2001, p.86) ao
afirmar que "uma medida é adequada se o meio escolhido está apto para alcançar
o resultado pretendido”.
Ao seguirem diretrizes bem estruturadas para a realização de exames
toxicológicos, bem como a existência de programas de prevenção que visam
resguardar a saúde do trabalhador, mantendo o sigilo dos resultados informação
sobre o procedimento, bem como o fornecimento de material para posterior
contraprova, além de realizar exames toxicológicos devidamente fundamentados, a
justiça na maioria das vezes não tem concedido os pedidos de indenizações
(SILVA, 2014 p. 37,38). A matéria abaixo da Justiça do Trabalho do Tribunal
Regional do Trabalho da 5a Região (BA) demonstra muito bem isso:
O trabalhador que opera maquinário pesado pode ser submetido a
exame toxicológico, como medida preventiva de riscos, afinada com
o princípio da prevenção, sem que importe em ofensa à sua
intimidade.
Esse é o entendimento da 3a Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região (BA), que reformou sentença da 34a Vara do
Trabalho de Salvador e excluiu a condenação por dano moral de
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uma empresa do segmento portuário de Salvador, no valor de R$ 8
mil, decorrente de exame toxicológico em um operador de trator e
de empilhadeira.
A empresa alegou que os exames toxicológicos fazem parte de
uma campanha permanente de prevenção ao uso indevido de
álcool e de outras drogas, conhecida como "Programa Você 100%",
que tem como objetivo auxiliar seus colaboradores a se
conscientizarem a respeito do tema. O programa também busca
reduzir, segundo a empresa, os riscos de acidentes na área
portuária.
Ainda segundo a empresa, o exame é feito mediante autorização
dos empregados, não havendo nada que possa constranger
qualquer pessoa que venha a se submeter ao referido teste, tendo
caráter genérico, já que abrange todos os trabalhadores,
indiscriminadamente.
Na visão dos magistrados da 3a Turma, “nesse caso o interesse
coletivo prevalece sobre o individual, e cabe à empresa adotar
todas as medidas necessárias para evitar dano concreto ao meio
ambiente de trabalho”.
A relatora do acórdão, desembargadora Léa Nunes, destacou que
“a empresa pode pedir o exame toxicológico, inexistindo qualquer
dano moral ao autor, mesmo que não o tenha consentido, diante da
sua atividade de risco e da guarda do bem maior da coletividade”.
Nunes explicou também “que o princípio da prevenção tem
correlação com a noção de que a lesão ao meio ambiente do
trabalho pode ser irreversível e deve ser preservado para as
presentes e futuras gerações”
No acórdão, a desembargadora ainda cita o jurista Pinho Pedreira:
“o direito à intimidade é erga omnes [para todos], e, como todo
direito, não possui caráter absoluto. Fica sujeito aos limites da
ordem, da segurança e da saúde pública". Com informações da
Assessoria de Imprensa do TRT-5.
Processo 0000933-80.2015.5.05.0034 (CARVALHO, 2019).

O problema das drogas atingiu uma dimensão preocupante e a
sociedade precisa agir diante disto. Desta forma, verificou-se que as empresas ou
corporações cujos trabalhadores exercem atividades de risco, podem ser
submetidos a exames toxicológicos que fazem parte de um programa de prevenção
ao uso drogas.
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6 PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO CONSUMO DE DROGAS

Atualmente o problema das drogas se tornou um caso de saúde pública
onde não é mais possível enfrentá-lo de forma isolada focando somente no
combate ao tráfico e discriminando e marginalizando os usuários. Deve-se agir
preventivamente e tratar a situação de forma sistêmica envolvendo vários
seguimentos da sociedade.
A partir desse paradigma , afirma-se que prevenir está muito além
de um enfoque individual e questiona -se a qual resultado se quer
chegar com a prevencáo ao uso de drogas , por exemplo. Portanto,
a inclusao de temas e areas como economia, educação, assistência
social, direitos humanos e política passa a ser fundamental para
compreender de forma sistemica aspectos relacionados as praticas
preventivas, incluindo nesse espectro a cultura e o comportamento
de grupos, povos e sociedade sob a perspectiva da
transdisciplinaridade (SAFORCADA; LELLIS; MOZOBANCYK, 2010
apud DIEHL; FIGLIE, 2014, p.151).

Recentemente o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime) publicou o Relatório Mundial
Sobre Drogas 2020, o documento informa uso de drogas em todo o mundo tem
aumentado, tanto em termos gerais quanto na proporção da população mundial
que usa drogas. Em 2009, os 210 milhões de usuários estimados representavam
4,8% da população global entre 15 e 64 anos, em comparação com os 269 milhões
de usuários estimados em 2018, ou 5,3% da população (NAÇÕES UNIDAS, 2020).
Observa-se que a maior parcela da população consumidora de
substancias psicoativas encontra-se junto aos jovens que também é o publico que
está disponível no mercado de trabalho . Isso leva as organizações que possuem
responsabilidade social e se preocupam com seus colaboradores a adotarem
Programas de Atencao e Prevencao dos Proble mas Relacionados ao uso, abuso e
dependência de Álcool e outras Drogas (PAP-PRAD).
Hoje, portanto, os PRAD nao sao questões de saude
biopsicossocial apenas do indivíduo , também são questões da
empresa, a qual ’adoece junto’ e sofre com relevantes perdas e
danos dos mais diversos tipos e numerosos problemas decorrentes,
como absenteísmo, faltas frequentes , licenças médicas ,
afastamentos prolongados para tratamento especializado
,
aposentadoria precoce, queda do rendimento operativo , distúrbios
de relacionamentos e violência interpessoal , acidentes e incidentes
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de trabalho, acidentes de transportes, entre outros (DIEHL; FIGLIE,
2014, p. 208).

Uma das ferramentas que compõem o processo dos programas de
prevenção ao uso de drogas nas empresas é a implantação de analise toxicológica
Para especialistas e profissionais defensores das análises
toxicológicas os programas com esse perfil têm a vantagem de
identificar o consumo de drogas na fase inicial e permitir a adoção
precoce de medidas terapêuticas que podem interromper a
evolução de um possível quadro de abuso ou dependência,
evitando as consequências nocivas para a saúde do trabalhador,
além de garantir a segurança coletiva na empresa. (BRASIL, 2012,
p. 172).

Em vista destas discussões, mostrando uma preocupação

com a

segurança do ambiente de trabalho e com os terceiros envolvidos nas chamadas
profissões de risco, bem como a ausência de legislação reguladora a respeito, tem
motivado as empresas brasileiras e os órgãos reguladores a saírem da inércia com
o fim de buscar soluções aptas ao enfrentamento desse problema de dimensão
nacional.
Diante do problema, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
publicou no dia 01 de junho de 2011, no Diário Oficial da União, a aprovação do
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n° 120 (RBAC 120) que trata dos
programas de prevenção do uso indevido de substâncias psicoativas na aviação
civil. A presente legislação prevê a realização de exames toxicológicos. Os testes
serão realizados nas seguintes ocasiões: aleatórios entre sorteados, na ocasião da
contratação ou transferência de funcionários para atividades de risco, e ainda
exames obrigatórios que deverão ser realizados após acidentes. Ainda prevê que
nos casos de funcionários afastados por problemas com drogas já identificados por
esse regulamento, o retorno às funções é condicionado a novo teste. As análises
toxicológicas também poderão ser solicitadas na presença de justificativa plausível.
Este avanço concretiza uma preocupação a ser tomada não apenas com os
profissionais da aviação, devendo ser estendida a diversas outras funções que
empregam trabalhadores que lidam diretamente com atividades de risco. Medidas
que visem aumentar a segurança devem envolver uma proibição direcionada tanto
ao consumo de drogas no expediente quanto ao fato de trabalhar sob o efeito
destas.(SILVA, 2014 p. 43).
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Com o objetivo de atuar como um guia guia de referência para o
desenvolvimento, implantação e gestão permanente dos Programas de Prevenção
do Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação Civil requeridos pelo
RBAC n° 120 para as empresas incluídas em sua aplicabilidade, A ANAC publicou
no dia 15 de março de 2017 a Instrução Suplementar IS N° 120-002, com
orientações para a implantação dos programas de prevenção do uso indevido de
substâncias psicoativas na aviação civil.
Seguindo diretrizes elaboradas pelo UNODC, pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O UNODC
desenvolve um projeto de prevenção ao uso indevido de drogas no ambiente de
trabalho. O projeto tem como objetivo a adaptação, a implementação e a avaliação
do impacto de atividades de redução da demanda por substâncias psicoativas no
ambiente do trabalho e na família. O Serviço Social da Indústria do Rio Grande do
Sul (SESI-RS), em parceira com o UNODC, trouxe o projeto para o Brasil, onde
desde 1995 foi adaptado e executado em aproximadamente 50 empresas. É
importante destacar os seguintes resultados relacionados à prevenção dos
problemas decorrentes do uso de entorpecentes e álcool entre os trabalhadores e
suas:
•Houve uma redução de 16% no número de fumantes.
•O consumo de álcool, considerando a frequência e as quantidades
consumidas,
foi
reduzido
em
12,5%.
•As faltas por motivo de doença ou incapacidade, que oneram as
folhas de pagamento da empresa, sofreram uma redução média de
10%.
•O número de trabalhadores que costumavam atrasar-se caiu de
7,2%
para
5%.
•Antes do projeto, 23% dos trabalhadores informaram haver se
envolvido em acidentes nos doze meses anteriores. Ao fim do
projeto, esse percentual caiu para 14%.
Como consequência dos resultados obtidos no Rio Grande do Sul,
o projeto executado pelo SESI recebeu o certificado de qualidade
ISO 9001. A qualidade de vida dos trabalhadores melhorou e a
produtividade das empresas também. (NAÇÕES UNIDAS, 2020)

As situações de aplicação das análises toxicológicas devem estar
explicitadas na política da empresa e ser de pleno conhecimento de todos os
trabalhadores. De acordo com o Manual de prevenção do uso de álcool e outras
drogas no ambiente de trabalho, podem acontecer nas seguintes situações:
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• pré-admissão - durante o processo de seleção e contratação de
novos trabalhadores;
• sorteio aleatório - realizado entre todas as pessoas do
quadro funcional da empresa, de maneira a atingir ao menos
30% dele, anualmente;
• pós-acidente - para verificar se a pessoa estava sob o efeito de
alguma substância psicoativa no momento da ocorrência;
• motivado - quando existem razões fundamentadas para
suspeição de consumo de drogas no local de trabalho ou quando
apresentar comportamentos característicos de usuário ao se
apresentar no serviço;
• pós-tratamento - para avaliar a abstinência à droga, atuando
como reforço em sua manutenção;
• acompanhamento - durante o período de duração do tratamento
ou após liberação de tratamento no caso de uso;
• pré-funcional - quando existir mudança de função;
• retorno ao trabalho - na volta ao trabalho após afastamento para
tratamento ou devido a acidente. (BRASIL, 2012, p. 174, destaque
nosso).

As empresas que tratam a questão das análises toxicológicas com
seriedade adotando uma abordagem humanista, visam a recuperação do indivíduo
e sua reinserção no meio laboral e social. Para Ana Cecília Marques, presidente da
ABEAD - Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas, a
participação conjunta da família, empresa e sociedade é decisiva no resgate do
indivíduo (BRIZOTI JUNIOR, 2020).
A UNODC, em suas Normas Internacionais sobre a Prevenção do uso
de Drogas estabelece que:
Empregadores também têm que arcar com um custo significativo
associado ao abuso de substâncias por seus funcionários. Os
funcionários com problemas de abuso de substâncias apresentam
maior taxa de absenteísmo e baixa produtividade, são mais
propensos a causar acidentes, e assim têm maiores custos de
saúde e taxas de rotatividade. Além disso, os empregadores têm o
dever de fornecer e manter um ambiente de trabalho seguro e
saudável, de acordo com a legislação e regulamentos aplicáveis.
(NAÇÕES UNIDAS, 2013, p. 30)

A aplicação de exames toxicológico no Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais já é uma realidade, uma vez que é exigido para ingresso na
corporação bem como para os motoristas credenciados nas categorias C, D ou E.
Todavia, observa-se que as drogas são um problema de saúde pública que alcança
os mais diversos seguimentos da sociedade, sobretudo o ambiente de trabalho,
principalmente aqueles que são submetidos a uma carga excessiva de estresse
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devido a natureza da sua função, que é o caso integrantes dos órgãos que
compõem a segurança publica.
Desta forma, verifica-se a necessidade de criação de programas que
tenham por objetivo a prevenção ao uso de drogas pelo público interno seja no
ambiente de trabalho ou fora dele. Para auxiliar no alcance da efetividade do
programa, ferramentas adicionais podem ser implementadas de forma a garantir a
monitoração, o acompanhamento e controle, como por exemplo, a aplicação de
exames toxicológicos.
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7 METODOLOGIA
Esta seção é destinada a detalhar a metodologia utilizada para o
desenvolvimento do trabalho, mostrando as técnicas utilizadas para a coleta das
informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. A natureza desta
pesquisa é qualitativa, no que diz respeito ao levantamento da literatura acerca dos
exames toxicológicos e à contextualização do problema do abuso de drogas na
atualidade.

7.1 Método de Abordagem

Foi utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo, pois a partir de
expectativas e conhecimento prévio, do estudo de obras técnicas e científicas e
trabalhos monográficos, passou-se à formulação do problema, daí pretendeu-se
reunir conhecimentos por meio de pesquisas questionários (conjecturas), que se
pretende estar corroborada provisoriamente (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 95
96).
Utilizou-se o método hipotético-dedutivo, que se inicia a partir da
percepção de um espaço não preenchido no conhecimento, qual seja verificar a
viabilidade de aplicação de exames toxicológicos aos militares da ativa do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sendo realizado através de inferências
dedutivas que testarão a predição de fenômenos abrangidos pela hipótese.

7.2 Métodos de Procedimento

O método de procedimento é aquele cujas etapas da investigação se
tornam mais concretas e com uma finalidade mais restrita e menos abstrata, em
termos de explicação geral dos fenômenos em estudo (MARCONI e LAKATOS,
2003, p.103), por isso a escolha dos monográfico e estatístico.
Para essas autoras esses métodos se definem respectivamente como:
[...] Partindo do princípio de que qualquer caso que se estude em
profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros
ou até de todos os casos semelhantes, o método monográfico
consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões,
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condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade
de obter generalizações.
[...] o método estatístico significa redução de fenômenos
sociológicos, políticos, econômicos etc. a termos quantitativos e a
manipulação estatística, que permite comprovar as relações dos
fenômenos entre si, e obter generalizações sobre sua natureza,
ocorrência ou significado. [...] o papel do método estatístico é, antes
de tudo, fornecer descrição quantitativa da sociedade, considerada
um todo organizado (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 108).

Empregaram-se esses

métodos,

pois a partir da aplicação de

questionários aos demais corpos de bombeiros do país, buscou-se obter
generalizações.
Foi feita uma pesquisa em páginas de laboratórios a fim de se obter uma
referência de valores cobrados pelo mercado para a realização de exames
toxicológicos com ampla janela de detecção de forma a levantar os custos da
aplicação de exames toxicológicos aos militares da ativa do CBMMG. Pesquisou-se
também nos sítio eletrônicos desses laboratórios quais cidades possuem pontos de
coleta e comparou com os municípios onde o CBMMG encontra-se instalado.
Foi realizada pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias, com base
na literatura acerca das drogas sob aspecto legal, toxicologia, programas de
prevenção ao uso de drogas, bem como publicações que contextualizaram o
problema do uso de drogas ilícitas. Neste momento, utilizou-se como método de
procedimento, o método histórico (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 106) na
medida em que se procedeu a uma abordagem histórica da questão da evolução
da lei de drogas no Brasil.
Foi realizada também pesquisa documental, conforme caracteriza Gil
(2009, p. 45) "[...] as fontes são mais diversificadas e dispersas [...]. Nesta
categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgão públicos e
instituições privadas [...]”. No caso presente,

a pesquisa realizou-se em

documentos internos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Foram elaborados e enviados questionários contendo 19 perguntas, a
todas as corporações de bombeiros militares do Brasil, com o intuito de levantar
dados sobre a aplicação do exame toxicológico aos militares daquelas instituições.
Foram distribuídos 26 questionários, sendo que desse total todos foram
respondidos. Apêndice A.

56

7.3 Técnicas de coleta de dados
As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: a) documentação
indireta, b) documentação direta extensiva e c) aplicação dos questionários.

a) Documentação indireta

A fonte primária da pesquisa documental foi arcabouço legal existente
pertinente ao tema proposto, quais sejam: normas que tratam da aplicação de
exames toxicológicos, resoluções, decretos e leis, buscando informações prévias
sobre o campo de interesse (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 174).
Foi realizada pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias em livros
relacionados a exames toxicológicos, trabalhos monográficos já apresentados e
publicados, além de publicações acerca das inovações apresentadas no mercado,
precipuamente no que tange aos exames toxicológicos.

b) Documentação direta extensiva
Utilizou-se a técnica de observação direta extensiva, que se baseou na
pesquisa de campo, fase essa realizada após o estudo bibliográfico, que permite
ao pesquisador obter um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa
que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de
coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e
analisados (MARCONI e LAKATOS, 203, p. 186).
Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário
(Apêndice) estruturado com perguntas aos corpos de bombeiros militares. As
questões formuladas tiveram como foco obter informações sobre a aplicação de
exames toxicológicos, bem como a exigência ou não naquelas instituições e suas
implicações.
Para a aplicação do questionário não houve delimitação do universo
amostral, uma vez que se procurou atingir todas as instituições bombeiro militar.
Foram elaborados e enviados questionários para coleta de dados aos Corpos de
Bombeiros Militares dos demais 25 Estados da Federação e do Distrito Federal
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com o intuito de levantar dados sobre a realização do exame toxicológico por
aquelas corporações.

c) Aplicação dos questionários

1) Questionário endereçado aos Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil: Apêndice
Foi aplicado um questionário com 19 questões de múltipla escolha e
abertas, encaminhado via email aos demais 25 Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil e do Distrito Federal. A maioria dos questionários foi recebida até a primeira
data estipulada para resposta, ou seja, 25 de agosto de 2020. Após esta data
novos e-mails e contatos foram realizados, reiterando a solicitação de informações
e encaminhados para os Corpos de Bombeiros que não responderam ao
questionário, sendo respondidos por todas as corporações.
A Seção, a seguir, apresenta a análise e interpretação dos dados da
pesquisa realizada junto aos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.
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8 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA

Esta seção tem como objetivo a análise e a interpretação dos dados da
pesquisa, bem como verificar a pertinência da fundamentação teórica do estudo.

8.1 Análise dos Dados Obtidos a partir da Aplicação do Questionário nos
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil

As dezenove perguntas endereçadas aos Corpos de Bombeiros Militares
do Brasil visavam contribuir para a análise do primeiro objetivo estabelecido, qual
seja o levantamento das informações relativas à aplicação de exames toxicológicos
pelos Corpos de Bombeiros dos outros Estados do Brasil, mais precisamente no
tocante à exigência de exames toxicológicos ao longo da carreira.
Ressalta-se que dos Corpos de Bombeiros Militares dos 25 Estados da
Federação e do Distrito Federal, todos responderam aos questionários, ou seja, foi
alcançada 100% de efetividade, sendo que em Minas Gerais não foi aplicado por
ser a corporação estudada na pesquisa e instituição da qual o pesquisador é
integrante
Para a produção do questionário foi utilizado o recurso tecnológico da
ferramenta Google Docs. Tal ferramenta permite a criação de um formulário
eletrônico vinculado a uma conta (conta do próprio pesquisador) e a um endereço
para respostas, que o sistema gera automaticamente. Ao destinatário, é enviado
um e-mail contendo a mensagem explicativa do objetivo da pesquisa, bem como o
endereço da internet vinculado ao questionário. Acessando diretamente o
endereço, o questionário é visualizado e pode ser preenchido, sendo as respostas
recebidas, automaticamente processadas e tabuladas pelo sistema. Assim eram
visualizados os questionários7pelos participantes da pesquisa:

7 O q u e s tio n á rio e s ta v a d is p o n ív e l no link: h ttp s ://fo rm s .g le /W Q L v 1 J ttH fp s A d X f7

59

Figura 5 - Visualização do questionário em navegador da internet

Fonte: Elaborado pelo autor

As perguntas formuladas buscavam levantar quais corpos de bombeiros
militares do Brasil aplicam exames toxicológicos bem como a forma como é
aplicado dentre outras perguntas presentes no questionário constante no Apêndice.
Dentre as 19 perguntas apresentadas no questionário, a com maior
relevância é a transcrita a seguir, a qual foi inserida, na quinta posição: "[...] São
aplicados exames toxicológicos ao longo da carreira no serviço ativo dos militares
da corporação? Caso não seja aplicado nenhum tipo de exame toxicológico ao
longo da carreira, fineza ir para a questão 18. [...]”.
Essa pergunta tinha como objetivo principal identificar, nos corpos de
bombeiros militares quais aplicam exames toxicológicos aos seus militares ao
longo da carreira. As demais perguntas para quem respondeu "sim” ao
questionamento anterior visavam identificar, entre outras, se o exame é obrigatório,
como é aplicado, com qual frequência, qual o tipo de exame é aplicado, qual a
consequência e quantos militares já foram contra indicados nos exames, se já
houve algum questionamento judicial, onde são realizados os exames, quem arca
com os custos, há quanto tempo é exigido e qual instrumento normativo prevê a
aplicação.
a)

Programas de prevenção ao uso de drogas nos Corpos de

Bombeiros Militares do Brasil.
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A pesquisa constatou que a grande maioria, 19 dos Corpos de
Bombeiros do Brasil não realiza programas de prevenção ao uso de drogas,
conforme demonstra o Gráfico 01. As corporações que responderam sim a esta
pergunta foram 07: Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Rio de
Janeiro e São Paulo.
Gráfico 1 - Realização de programas de prevenção ao uso de drogas pelas
corporações
3. A Corporação realiza algum programa de prevenção ao uso de drogas?
26 respostas

# Sim.
# Não.

Fonte: Dados da pesquisa

b)

Aplicação de exames toxicológicos nos Corpos de Bombeiros

Militares do Brasil.
A fim de verificar como ocorre ou se ocorre a aplicação de exames
toxicológicos, questionou-se na pergunta de número 4 se são aplicados exames
toxicológicos durante o processo seletivo para ingresso na corporação (gráf. 2),
onde verificou-se que em 3 estados não é exigido, Alagoas, Piauí e Rio de Janeiro.
Foi verificado que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é o único que possui
um programa de prevenção e que não exige nenhum tipo de exame toxicológico
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Gráfico 2 - Aplicação de exames toxicológicos para ingresso na corporação
4. São aplicados exames toxicológicos durante o processo seletivo para ingresso na corporação?
26 respostas

Fonte: Dados da pesquisa.

A pergunta de número 5 teve por objetivo saber quais corporações
aplicam exames toxicológicos ao longo da carreira no serviço ativo dos militares da
corporação. Os Corpos de Bombeiros dos Estados do Amapá, Amazonas, Ceará e
Espírito Santo, foram os que responderam sim a este questionamento (gráf.3).
Observou-se também que apesar de serem aplicados exames toxicológicos aos
seus militares ao longo da carreira, as corporações do Amazonas e Ceará não
realizam programas de prevenção ao uso de drogas.
Gráfico 3 - Aplicação de exames toxicológicos ao longo da carreira
5. São aplicados exames toxicológicos ao longo da carreira no serviço ativo dos militares da
corporação?
26 respostas

% Sim.

0 Não.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Sendo considerada a pergunta número 5 a mais relevante, pois a partir
das corporações que a responderam positivamente é que foram questionadas as
perguntas de números 6 a 17, que serão analisadas a seguir.

c)

Análise das respostas das corporações que aplicam exames

toxicológicos ao longo da carreira.
Como já foi demonstrado, os Corpos de Bombeiros do Amapá,
Amazonas, Ceará e Espírito Santo responderam que aplicam algum tipo de exame
toxicológico aos seus militares durante o serviço ativo, para compreender melhor a
forma como ocorre esse processo é que serão analisadas as respostas fornecidas
por cada corporação.
A questão 6 indagou se a realização do exame era obrigatória, sendo
respondido que sim no estado do Ceará e Espírito Santo. Nos estados do Amapá e
Amazonas não é obrigatório.
Em seguida, através da questão 7 perguntou-se qual a conseqüência de
quem não realiza, sendo respondido pela corporação do Amazonas que ocorre o
"Afastamento da função de maior risco . No caso, aqui passou a ser exigido neste
ano e essa exigência foi apenas para os mergulhadores. Quem se negar, é
realocado para outra função.” Já no Amapá a resposta foi a seguinte "Não há
consequências, em virtude de não haver obrigatoriedade”.
Com relação à maneira como é aplicado o exame toxicológico, constante
na pergunta 8 (gráf. 4), o Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que é
exigido "apenas para os mergulhadores de resgate anualmente”. No Amapá o
exame é aplicado: "para promoção, no processo seletivo de algum concurso interno
e em inspeção de saúde”. Já o Ceará e o Espírito Santo exigem apenas para
promoção, sendo obrigatório nestes dois últimos estados. Nesta questão era
permitido marcar mais de uma alternativa.
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Gráfico 4 - Como são aplicados os exames toxicológicos ao longo da carreira

Fonte: Dados da pesquisa.

A pergunta de número 9 buscou saber com qual freqüência é aplicado o
exame toxicológico ao longo da carreira dos militares, sendo respondido pelo
Amapá que é "solicitado anualmente, em inspeções”. Já no Amazonas foi
informado que ocorre "anualmente. Detalhe: a exigência começou a ser aplicada
esse ano”. No Ceará a resposta é que "Conforme Lei, o exame deve ser realizado
sempre que o militar constar no quadro de acesso para promoção sendo o período
variável de acordo com o posto/graduação ocupada.” Por fim no Espírito Santo
ocorre desde a

implantação

das Instruções Reguladoras das Inspeções

Toxicológicas (IRIT), o respondente do questionário, informou que já foi avaliado
por 02 vezes.
A décima questão (gráf. 5) buscou saber qual o tipo de exame
toxicológico é realizado, ou seja, qual material é colhido como amostra. No Amapá
é utilizada a urina. Já no Amazonas, Ceará e Espírito Santo utiliza-se cabelo ou
pelo. Nesta questão era permitido marcar mais de uma alternativa.
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Gráfico 5 - Material colhido como amostra

Fonte: Dados da pesquisa.

A questão de número 11 buscou identificar quais as providências
adotadas pela corporação quando um militar era contraindicado em razão de
resultado positivo nos exames toxicológicos. Por se tratar de uma questão aberta,
serão transcritas as respostas das corporações. No Amapá ocorre "Acolhimento e
oferta de tratamento/ afastamento do serviço operacional/ suspensão do uso de
arma de fogo.” No Amazonas "O militar é encaminhado a programa de
assistência e recuperação de usuário de drogas e afastado do serviço
operacional. Sim, também é impedido de portar arma de fogo.” No Ceará
"Situação ainda não foi verificada considerando que a legislação que torna
obrigatória a realização é recente e ainda não foi aplicada.” Por último, no
Espírito Santo:
A contraindicação inicial é quanto a tipificação da exposição
irregular. Isto se deve para que haja uma interpretação mais
abrangente para os casos de negligência e imprudência, não se
restringindo aparentemente apenas quanto ao uso ou o abuso, ou
seja os atos ativos. Isto foi prescrito pelas novas Leis de Promoção
para Oficiais e Praças que foram regulamentadas através de
Portaria do Comando Geral que são as IRIT. Esta Portaria direciona
inicialmente para privação inicial das funções policiais e suspensão
de gratificações, caso seja considerada a exposição irregular pelo
perito toxicologista. A seguir prossegue para sindicância, Conselho
de Justificação, Conselho de Disciplina ou PAD-RO dependendo do
tipo de droga. Posteriormente e durante o decorrer do devido
processo administrativo há um mecanismo regulamentar que
direciona para o tratamento através de acompanhamento da JMS e
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somente nesse caso o ato médico se inicia, caso seja optado pelo
querelado. Dessa forma cumprem-se as funções punitivas e ao
mesmo tempo a recuperativa. Há outras particularidades a informar
mas deve ser em próxima oportunidade de contato, uma vez que
existem várias situações e detalhes a serem previstos. Tenho
ciência destas informações, pois participei pessoalmente da
redação do dispositivo toxicológico das novas Leis e da
Regulamentação interna da PMES como Oficial Toxicologista da
nossa Corporação.
O questionamento de número 12 buscou identificar quantos militares
foram contraindicados em razão de resultado positivo em exames toxicológicos,
desde que começou a ser exigido. Verificou-se que no Amapá e no Amazonas a
resposta foi de que até 10(dez) militares foram contraindicados. No Ceará foi
informado que ainda não foi verificado. Já no Espírito Santo a alternativa marcada
foi entre 21(vinte e um) e 50 (cinquenta) militares contraindicados.
A pergunta 13 buscou verificar se já ocorreu algum questionamento/ação
judicial devido a realização do exame e em caso positivo, perguntou-se qual foi o
resultado. A corporação do Amapá respondeu que não houve. No Amazonas a
resposta foi que "até o momento não, principalmente pelo fato de não ser uma ação
obrigatória”. No Ceará foi informado que a situação ainda não foi verificada. Já no
Espírito Santo a resposta foi "sim, resultou em afastamento e alguma recuperação
pelo que sei”.
Ao serem questionadas na pergunta 14, onde são realizados os exames
toxicológicos (gráf. 6), a corporação do Amapá respondeu que em laboratórios à
escolha do militar e em laboratórios privados. No Amazonas os exames são
realizados em laboratório á escolha do militar. No Ceará os exames são aplicados
a critério do Governo do Estado, uma vez por que por Lei fica a cargo do Governo
a definição do local. No Espírito Santo são realizados em laboratórios contratados.
Nesta questão era permitido marcar mais de uma alternativa.
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Gráfico 6 - Locais onde são realizados os exames
14. Onde são realizados os exames toxicológicos aplicados aos militares durante a carreira?
4 respostas

Em laboratórios credenciados.
Na rede orgânica.
Em laboratório à escolha do
militar.
Em laboratórios contratados
laboratórios privados
A critério do Governo do Estado
consid...
(

Fonte: Dados da pesquisa.

A questão 15 perguntou quem arca com os custos da realização dos
exames toxicológicos (gráf.7). No Amapá e no Amazonas os exames são
custeados pelo próprio militar. No Ceará e no Espírito Santo quem custeia é a
própria instituição.

Gráfico 7 - Responsável pelos custos dos exames

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação há quanto tempo é exigido os exames toxicológico,
pergunta de número 16, foi respondido que no Amapá já era exigido antes de 2015.
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No Amazonas começou a ser exigido em 2020. No Ceará começou a ser exigido
em 2016 e no Espírito Santo em 2017. Interessante destacar que somente uma
corporação exigia o exame antes da Lei 13.103/2015.
Na questão 17 buscou descobrir qual o instrumento normativo prevê a
aplicação de exames toxicológicos aos militares ao longo da carreira, onde as
respostas de cada corporação serão transcritas a seguir.
No Amapá foi informado que o do documento é a portaria de inspeções
anuais.
No Amazonas o relato foi o seguinte:
Com base nas exigências da NR -15 , Atividades e Operações
Insalubres, Anexo VI - Trabalho sob condições hiperbáricas,
passamos a exigir tal exame para a continuação do militar nos
trabalhos de mergulho, dado o grau de risco presente na atividade.
Com base nisso, foi feito publicação em Boletim Geral
determinando que os militares envolvidos na atividade de mergulho
fizessem a entrega periódica de uma série de exames, dentre os
quais se encontra o exame toxicológico.

Já o Ceará informou que a previsão encontra-se na Lei n° 13.729 e suas
alterações. (Estatuto dos Militares).
E no Espírito Santo foi informado que:
São Leis e regulamentação que trouxeram um grande avanço na
qualificação do policial militar no Brasil e que implantaram a
"inspeção toxicológica", são elas: a) LC 910/2019 dispõe sobre a
promoção dos Oficiais Combatentes e Especialistas da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). b) LC
911/2019 Dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos
quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo - PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo - CBMES. c) PORTARIA n° 785-R, de 19
de setembro de 2019. INSTRUÇÕES REGULADORAS DAS
INSPEÇÕES TOXICOLÓGICAS (IRIT).

Essa foi a análise dos dados das quatro corporações que aplicam algum
tipo de exame toxicológicos aos seus militares ao longo da carreira no serviço
ativo. A seguir serão verificadas as respostas das corporações que não aplicam
tais exames em seu efetivo.
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d)

Análise das respostas das corporações que não aplicam exames

toxicológicos ao longo da carreira.
Ao responderem negativamente a questão número 5 (total de 22
corporações), a ferramenta Google Docs direcionava o respondente diretamente
para a questão de número 18 que perguntava se existe algum estudo ou interesse,
por parte da corporação em aplicar exames toxicológicos ao longo da carreira aos
militares da corporação. Por se tratar de uma pergunta aberta, as respostas serão
transcritas no quadro abaixo.

Quadro 1 - Estudo ou interesse em aplicar exames toxicológicos aos militares ao
longo da carreira
E s ta d o a q u a l p e r te n c e a c o r p o r a ç ã o .

Goiás
Piauí
Tocantins
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Norte
Pernambuco
Roraima

Mato Grosso
Paraná
Mato Grosso do Sul
Rondônia
Maranhão
São Paulo
Santa Catarina

Rio de Janeiro
Sergipe
Bahia
Alagoas

R e s p o s t a fo r n e c id a .

Não
Sim.
Sim
Sim, entretanto a pauta ainda carece de maiores
estudos.
Sim
No momento, não
Sim, para favorecer a identificação de militares
que, por ventura, possam estar necessitando de
ajuda em virtude de problemas relacionados ao
uso, abuso ou dependência de substância
psicoativas.
Não
Atualmente não existe estudo.
Não há estudo interno sobre o assunto.
Sim, há interesse.
Até o momento não.
No momento, não existe nenhum estudo a
respeito da aplicação de exames toxicológicos
ao longo da carreira aos militares do CBPMESP.
O CBMSC aplica exames toxicológicos
periodicamente nos guarda-vidas civis, que
realizam o serviço de salvamento aquatico
durante a temporada. Para estes, é realizado o
controle com frequência (além do ingresso). Aos
militares do CBMSC, apenas o ingresso. Não há
estudos para incentivar a aplicação constante
em militares, a não ser no ingresso na carreira.
Vale salientar que o exame toxicológico
solicitado busca assegurar se o candidato usou
drogas nos últimos 6-8 meses.
Não.
Ainda em estudo.
Existe interesse da Corporação.
A Corporação não tem nenhum estudo nessa
área.
C o n tin u a
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Conclusão
E s ta d o a q u a l p e r te n c e a c o r p o r a ç ã o .

Acre
Pará

R e s p o s t a fo r n e c id a .

Sim.
Não há estudos em andamento, no momento,
que indiquem o interesse e/ou a necessidade de
aplicação de exame toxicológico ao BM's, ao
longo da carreira.
Há interesse por parte do Centro de Perícia
Médica. Já foram feitos alguns estudo, mas sem
aplicação prática devido ao alto custo.
Dentro do meu conhecimento não existe
nenhum estudo sobre esse tema.

Distrito Federal
Paraíba
Fonte: Dados da pesquisa.

Observou-se que somente cinco corporações responderam não, para a
pergunta o que representa 22,72% do universo, contudo como responderam
somente "não”, não fica claro se a negativa é referente ao estudo ou interesse em
aplicar exames toxicológicos.

Por outro lado, nove corporações, 40,90%

responderam de forma positiva, informando que há estudo ou interesse pelo tema.
Existe também uma parcela de sete corporações, 31,81% que respondeu que não
há estudo e desta forma não manifestou sobre o interesse, onde se conclui que a
decisão será tomada após a finalização dos estudos. Por fim, o estado de Sergipe
informou que se encontra em estudo.
A última pergunta indaga qual seria o motivo da não aplicação do exame
toxicológico aos militares ao longo da carreira (Gráf. 8). Para melhor visualização,
as respostas serão transcritas para o quadro abaixo, nesta pergunta podia ser
marcado mais de um motivo.
Quadro 2 - Motivo da não aplicação de exames toxicológicos aos militares ao
longo da carreira
E s ta d o a q u a l p e r te n c e a c o r p o r a ç ã o .

R e s p o s t a fo r n e c id a .

Goiás
Piauí

Não existe nenhum motivo
Custos da aplicação dos exames
Questões legais
Não existe nenhum motivo
Custos da aplicação dos exames
Questões legais
Ações posteriores a identificação (correlatas a
condição de militar e a condição de Servidor Público
Estadual.
Custos da aplicação dos exames
Inexistência de laboratórios para realização dos
exames
Questões legais
Custos da aplicação dos exames

Tocantins
Rio Grande do Sul

Rio Grande do Norte
Pernambuco
Roraima

C o n tin u a
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Conclusão
E s ta d o a q u a l p e r te n c e a c o r p o r a ç ã o .

R e s p o s t a fo r n e c id a .

Mato Grosso
Paraná
Mato Grosso do Sul
Rondônia

Não existe nenhum motivo
Não existe nenhum motivo
Não existe nenhum motivo
Custos da aplicação dos exames
Questões legais
Nunca foi pensado nessa possibilidade
Não é verificada a necessidade da realização de tais
exames
Não é verificada a necessidade da realização de tais
exames
Custos da aplicação dos exames
Questões legais
Custos da aplicação dos exames
Não é verificada a necessidade da realização de tais
exames
Questões legais
Questões legais
Questões legais
Custos da aplicação dos exames
Questões legais
Falta de regulamentação.

Maranhão
São Paulo
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Sergipe
Bahia
Alagoas
Acre
Pará
Distrito Federal
Paraíba
Fonte: Dados da pesquisa

É fácil perceber que os motivos mais alegados referem-se às questões
legais e custo de aplicação dos exames, seguidas por "não existe nenhum motivo”.
Somente três corporações (Bahia, Santa Catarina e São Paulo) informaram que
"não é verificada a necessidade da realização de tais exames”, porém as três
corporações aplicam exames toxicológicos em seus processos seletivos e São
Paulo realiza programa de prevenção ao uso de drogas. O gráfico 8 abaixo ilustra
a distribuição das respostas

Gráfico 8 - Motivos da não aplicação de exames toxicológicos ao longo da carreira

Fonte: Dados da pesquisa.
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9 CONCLUSÃO

Na execução deste trabalho, as pesquisas realizadas objetivaram
solucionar o problema definido pela pergunta: em que medida é viável aplicar o
exame toxicológico aos militares da ativa do CBMMG? Qual seria a maneira mais
efetiva do ponto de vista econômico de aplicação do exame?
Nesse intuito, para facilitar a compreensão deste objeto de estudo, ou
seja, a análise quanto à viabilidade legal e econômica da aplicação do exame
toxicológico aos militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
ao longo da sua carreira, buscou-se inicialmente, referências sobre legislações que
tratam das drogas, buscando apresentar sua evolução histórica e o tratamento
distinto que é dispensado ao usuário e ao traficante, a despenalização do art. 28 da
lei Lei n° 11.343/06 e a atipicidade do uso de drogas, bem como apresentou a
toxicologia como ciência definindo suas aplicações e explicando como se dá a
realização de exames toxicológicos com janela de ampla detecção realizado a
partir das amostras de pelos e cabelos.
Cumprindo os objetivos do trabalho onde o primeiro visava verificar os
aspectos legais que envolvem as drogas e aplicação de exames toxicológicos, os
capítulos 2,3 e 4 demonstraram que as drogas são um problema de saúde pública
e que o usuário deve ter um tratamento diferente do traficante, mostrado através da
evolução histórica das leis que tratam sobre drogas, sobretudo verificando que o
fato de usar drogas não é crime, uma vez que tal conduta não se faz presente na
lei antidrogas nem no art. 290 do Código Penal Militar, ou seja, se um militar atestar
positivamente em um exame toxicológico ele não será responsabilizado na esfera
penal. Com relação ao aspecto legal da aplicação de exames toxicológicos,
verificou-se através do trabalho que empresas e organizações que possuem em
seus quadros colaboradores que exercem atividades de risco, como é o caso de
motoristas, profissionais da aviação, bombeiros militares entre outros, é aceitável
do ponto de vista ético, moral e legal, que sejam aplicados exames toxicológicos
que façam parte de um programa de prevenção ao uso de drogas pela
organização, desta forma também é alcançado o quarto objetivo da pesquisa que é
apresentar a importância de programas de prevenção as drogas no ambiente de
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trabalho, uma vez que os exames toxicológicos são apenas uma ferramenta dentro
destes programas.
Ao se analisar a literatura que trata sobre exames toxicológicos é
verificada que o processo para realização é extremamente rigoroso e controlado, o
que traz segurança para sua aplicação.
Após a publicação da Lei 13.103/2015 os exames toxicológicos se
popularizaram permitindo que a rede de pontos de coleta fosse expandida e que os
valores cobrados pelos exames reduzissem, assim é possível apresentar quais
seriam os custos para aplicação de exames toxicológicos aos bombeiros militares.
Para melhor ilustrar esses valores, será tomado como exemplo o 4° Batalhão de
Bombeiros Militar que atualmente conta com um efetivo de 328 homens. Para
alcançar a referência mínima de 30% do efetivo a ser submetida a exames
anualmente de forma aleatória, sugerida pelo manual de prevenção do uso de
álcool e outras drogas no ambiente de trabalho, seria necessário que o exame
fosse aplicado em torno de 100 militares. Como o custo médio no mercado do valor
de cada exame é em torno de R$ 150,00, o custo/investimento para aplicação em
uma unidade como 4° Batalhão seria de R$15.000,00 por ano. A partir desta
análise, verifica-se que a melhor forma do ponto de vista econômico e que possui
maior alcance, é aplicar os exames toxicológicos de ampla janela de detecção de
forma aleatória, através de sorteios com um período mínimo de 90 dias, ou seja,
pelo menos quatro vezes ao ano.
Ao ser verificado quais corpos de bombeiro militar do Brasil aplicam
exames toxicológicos em seus colaboradores, constatou-se que somente nos
Estados do Amapá, Amazonas, Ceará e Espírito Santo aplicam os exames ao
longo da carreira dos militares, sendo que no Amapá os exames são aplicados
para promoção, inspeções de saúde e no processo seletivo de algum concurso
interno. No Amazonas os exames são destinados aos mergulhadores de resgate.
No Ceará e Espírito Santo são aplicados para promoção. Somente os Estados do
Amapá e Espírito Santo realizam programas e aplicam exames ao longo da
carreira. Dentre as demais corporações que não realizam os exames ao longo da
carreira, os motivos mais apontados foram questões legais e custos dos exames,
onde já foi verificado que tais motivos podem ser contornados conforme
demonstrado.
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Do exposto, conclui-se que a hipótese inicial, de que "é viável a
aplicação do exame toxicológico ao efetivo da ativa do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, de forma randômica com um intervalo de até seis meses”, foi
comprovada haja vista que:
a) Sob o ponto de vista legal, é possível aplicar exames toxicológicos ao
militares do CBMMG;
b) Com relação a custos verificou-se que o investimento é aceitável
tendo em vista os benefícios que o exame acarreta;
c) Existe uma rede de laboratórios com postos de coleta em todo Estado
que permite a realização dos exames;
d) Já existem corpos de bombeiros que aplicam exames toxicológicos
em seus militares.
Assim, como o objetivo geral deste trabalho se constitui em verificar a
viabilidade legal e econômica da aplicação do exame toxicológico aos militares da
ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ao longo da sua carreira,
após a apresentação dos resultados, apresentam-se as seguintes sugestões:
a) Criar no âmbito de toda Corporação de forma multidisciplinar um
Programa de Atenção e Prevenção dos Problemas Relacionados ao uso , abuso e
dependência de Drogas;
b) Implementar a aplicação do exames toxicológicos de ampla janela de
detecção de forma aleatória em todos os militares do serviço ativo do CBMMG; e
c) Criar normas que regulem o Programa e a aplicação dos exames
toxicológicos.
Por fim, acredita-se que a implementação de um Programa de Atencao e
Prevenção dos Problemas Relacionados ao uso , abuso e dependência de Drogas
associado à aplicação de exames toxicológicos resultará em uma forma efetiva de
enfrentamento ao problema das drogas, além de demonstrar a preocupação do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais com um tema tão relevante para a
sociedade.
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APÊNDICE
Apêndice A - Questionário aplicado aos Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil no ano de 2020.
Obs.: O questionário foi enviado via e-mail, contendo um link que direcionava a
ferramenta Google Docs para acesso. Portanto, apresenta-se aqui o texto do
questionário aplicado na íntegra.
Exmo. Sr. Comandante Geral,
Meu nome é Acácio Tristão Gouvêa, sou oficial do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG), do posto de Capitão BM, e atualmente encontrome realizando o Curso de Especialização em Gestão, Proteção e Defesa
Civil (CEGEDEC), na Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais (ABM-MG)
em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na forma de monografia que
apresentarei ao término do curso diz respeito à “Aplicação de Exames
Toxicológicos aos militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais” Para enriquecer meu trabalho, gostaria de contar com a colaboração
dessa prestimosa corporação no sentido de responder ao questionário abaixo.
As informações serão valiosas até o dia 25 de agosto de 2020.
Solicito

que

seja

respondido apenas

1(um) questionário

representando

a

corporação.
Na certeza de vossa colaboração, antecipadamente agradeço, deixando à
disposição meus endereços para contato: acacio.gouvea@bombeiros.mg.gov.br
Telefone (32)98877-3077.
Respeitosamente,
Acácio Tristão Gouvêa, Capitão BM
Aluno do Curso de Especialização em Gestão, Proteção e Defesa Civil CEGEDEC/2020.
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/ Fundação João Pinheiro.
*Fineza acusar recebimento e se possível com um telefone para que, em
caso de necessidade, possa entrar em contato.
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QUESTIONÁRIO

Questionário sobre aplicação de ExamesToxicológicos.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.

Título do estudo: “APLICAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS NO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS: Análise de viabilidade”.
Pesquisador responsável: Acácio Tristão Gouvêa, Capitão do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Instituição/Departamento: Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais /
Fundação João Pinheiro - Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho.
Telefone para contato: (32) 98877-3077 Local da coleta de dados: Juiz de
Fora/MG.
Ilustríssimo (a) Senhor (a),
Vossa Senhoria está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste
questionário de forma totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este
questionário, é muito importante que compreenda as informações e instruções
contidas neste documento.
O pesquisador responderá a todas as suas dúvidas antes de se decidir a
participar.
Este questionário é composto de 19 questões e é totalmente digital e
sigiloso.
Objetivo do estudo: Analisar a viabilidade da aplicação de exames
toxicológicos ao longo da carreira ao militares do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais.
Procedimentos: A participação nesta pesquisa consistirá no preenchimento
de 19 perguntas deste questionário, respondidas de forma digital e sigilosa.
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado,
sem benefício direto para Vossa Senhoria.
Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco
de ordem física ou psicológica.
Sigilo: As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento
apenas do pesquisador responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão
identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa
forem divulgados em qualquer forma.
*Obrigatório

1. Vossa Senhoria aceita participar da pesquisa? *
A participação na pesquisa só será possível com o aceite. Caso não concorde
em participar, fineza enviar o formulário.
( ) Aceito.
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( ) Não Aceito.
Perguntas para aqueles que aceitaram responder o questionário
2. Unidade Federativa *
Escolher
3. A Corporação realiza algum programa de prevenção ao uso de drogas? *
( ) Sim.
( ) Não.
4. São aplicados exames toxicológicos durante o processo seletivo para ingresso
na corporação? *
( ) Sim.
( ) Não.
5. São aplicados exames toxicológicos ao longo da carreira no serviço ativo dos
militares da corporação? *
Caso não seja aplicado nenhum tipo de exame toxicológico ao longo da
carreira, fineza ir para a questão 18.
( ) Sim.
( ) Não.
Perguntas para as corporações que aplicam exames toxicológiocos ao longo da
carreira.
Essas questões são destinadas para quem respondeu "SIM" na questão 5.
6. A realização do exame toxicológico ao longo da carreira é obrigatória? *
( ) Sim.
( ) Não.
Outro:_____________________________________
7. Caso não seja obrigatório, quais as conseqüências de quem não realiza?
Só responda essa questão caso tenha marcado "Não" na questão anterior(6).
Sua resposta
8. Como é aplicado o exame toxicológico aos militares durante a carreira? *
Podem ser marcadas mais de uma opção
( ) Em toda a tropa.
( ) Para promoção.
( ) De forma aleatória por amostragem.
( ) No processo seletivo de algum concurso interno.
Outro:_____________________________________________
9. Com qual frequência é aplicado o exame toxicológico durante a carreira? *
Sua resposta
10. Qual tipo de exame toxicológico é realizado? *
Podem ser marcadas mais de uma opção
( ) Urina.
( ) Sangue.
( ) Cabelo ou pelo.
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( ) Saliva.
Outro:________________________________________
11. Quando um militar é contraindicado em razão de resultado positivo em
exames toxicológicos, quais são as providências adotadas pela Corporação? Por
exemplo, Instauração de processo/procedimento disciplinar. Encaminhamento a
programa de assistência e recuperação de usuário de drogas. Afastamento do
militar do serviço operacional. Impedimento do uso de arma de fogo. *
Sua resposta
12. Quantos militares foram contraindicados em razão de resultado positivo em
exames toxicológicos, desde que começou a ser exigido nessa instituição? *
( ) Até 10 (dez).
( ) Entre 11 (onze) e 20 (vinte).
( ) Entre 21 (vinte e um) e 50(cinquenta)
( ) Entre 51 (cinqüenta e um) e 100 (cem).
( ) Mais de 101 (cento e um).
( ) Não houve militares contraindicados.
Outro:_________________________________________
13. Já ocorreu algum questionamento/ação judicial devido à realização do
exame? Se sim, qual foi o resultado? *
Sua resposta
14. Onde são realizados os exames toxicológicos aplicados aos militares durante
a carreira? *
( ) Podem ser marcadas mais de uma opção.
( ) Em laboratórios credenciados.
( ) Na rede orgânica.
( ) Em laboratório à escolha do militar.
Outro:_____________________________________________
15. Quem arca com os custos da realização dos exames toxicológicos? *
( ) A instituição.
( ) O próprio militar.
( ) O instituto de previdência.
Outro:____________________________________
16. Há quanto tempo é exigido o exame toxicológico ao longo da carreira, nessa
instituição? *
( ) Começou a ser exigido em 2020.
( ) Começou a ser exigido em 2019.
( ) Começou a ser exigido em 2018.
( ) Começou a ser exigido em 2017.
( ) Começou a ser exigido em 2016.
( ) Começou a ser exigido em 2015.
( ) Já era exigido antes de 2015.
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17. Qual instrumento normativo prevê a aplicação de exames toxicológicos aos
militares durante a carreira? (exemplo: Lei complementar; Lei ordinária; Decreto;
Resolução; Portaria; etc.) *
Se possível citar o número do documento. Após responder essa questão, fineza
enviar o formulário.
Sua resposta
Corporações que não realizam exames toxicológicos aos militares ao longo da
carreira
Esta seção é destinada para aqueles que responderam "não" na questão 5.
18. Existe algum estudo ou interesse, por parte da corporação em aplicar exames
toxicológicos ao longo da carreira aos militares da corporação?
Sua resposta
19. Qual seria o motivo da não aplicação toxicológico aos militares ao longo da
carreira? (Podem ser marcadas mais de uma opção)
( ) Custos da aplicação dos exames
( ) Inexistência de laboratórios para realização dos exames
( ) Questões legais
( ) Não é verificada a necessidade da realização de tais exames
( ) Não existe nenhum motivo
Outro:______________________________________

