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GRUPO I – CLASSE V – Plenário 

TCs 021.180/2010-5 e 033.434/2010-7 (eletrônicos). 

Natureza: Auditoria de Natureza Operacional. 

Unidades: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad, 

Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp e Departamento 

de Polícia Federal – DPF, vinculados ao Ministério da Justiça; 

Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, vinculada ao Ministério da 

Saúde; Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS, vinculada 

ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e Fundo 

Nacional Antidrogas – Funad, vinculado à Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas. 

Interessado: Tribunal de Contas da União. 

Advogado constituído nos autos: não há. 

 

Sumário: AUDITORIA DE NATUREZA OPERACIONAL COM 

FOCO NA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS. 

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS. RECOMENDAÇÕES. 

FALHAS EM AÇÕES DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES. 

DETERMINAÇÕES. ENVIO DE CÓPIAS AOS ÓRGÃOS 

INTERESSADOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA 

MONITORAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se de Auditoria de Natureza Operacional originária de proposta que apresentei a este 

colegiado pleno em 19/5/2010, com base, entre outros motivos, na possibilidade de contribuição deste 

Tribunal para o bom, regular e eficiente desempenho das políticas públicas voltadas à prevenção do uso 

indevido de drogas, à atenção e à reinserção social de usuários e dependentes, assim como à repressão da 

produção não autorizada e do tráfico ilícito de substâncias de tal espécie. 

2. Na fase de planejamento desta auditoria, acolhi proposta formulada pela Secretaria do 

TCU encarregada da Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – Seprog no sentido se dividir os 

trabalhos em duas etapas, considerando a quantidade de atores envolvidos e a complexidade das ações 

delineadas na Política Nacional sobre Drogas – Pnad, aprovada pela Resolução 3/GSIPR/CH/CONAD de 

27/10/2005. 

3. A primeira delas, atinente ao TC 021.180/2010-5, teve início no segundo semestre de 2010 

com foco em ações de repressão da oferta de drogas ilícitas e em aspectos relacionados ao gerenciamento 

e ao funcionamento do Fundo Nacional Antidrogas – Funad. 

4. A segunda etapa, por sua vez, tratada no TC 033.434/2010-7, foi realizada ao longo de 

2011 e se destinou ao exame das ações de prevenção, tratamento e reinserção social do dependente de 

álcool e outras drogas. 

5. Encerradas as providências de planejamento e de execução a cargo da Seprog – única razão 

para a autuação de dois processos (TCs 021.180/2010-5 e 033.434/2010-7) em lugar de um –, opto por 

apreciá-los em conjunto, mesmo porque os temas abordados em cada um deles são interdependentes e 

complementares entre si, não havendo prevalência de um em detrimento de outro, conforme princípios 

expressamente reconhecidos no art. 4º, incisos IX e X, da Lei 11.343, de 23/8/2006, que, entre outras 

providências, “Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad”. Eis o que 

dispõem os referidos dispositivos legais: 

 

“Art. 4º São princípios do Sisnad: 

(...) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47884178.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 

2 

 

IX – a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a 

natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de 

drogas; 

X – a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção 

e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não 

autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social;” 

 

6. A importância dessa apreciação em conjunto encontra fundamento também na necessidade 

de que as conclusões deste Tribunal de Contas da União acerca dessa relevante política de governo sejam 

consolidadas em uma única deliberação, evitando que sejam levadas ao conhecimento dos órgãos e 

entidades interessados e principalmente da sociedade de maneira fragmentada. 

7. Necessário destacar que, em sintonia com a tendência nacional e internacional das políticas 

de combate às drogas, essa divisão da auditoria em duas etapas não pretendeu privilegiar qualquer das 

frentes de atuação da Política Nacional sobre Drogas em detrimento das demais, pois considera-se que 

todas as áreas são importantes e devem ser adequadamente abordadas. A divisão do trabalho em duas 

partes objetivou unicamente facilitar a abordagem e permitir melhor aprofundamento de cada um dos 

temas. 

8. Feito esse breve esclarecimento, passo a apresentar os achados de auditoria encontrados 

pela equipe da Seprog, o que faço mediante transcrição dos relatórios elaborados no âmbito daquela 

unidade técnica. 

9. Por questões cronológicas, inicio colacionando parte do relatório de auditoria produzido no 

TC 021.180/2010-5, in verbis: 

 

“1. INTRODUÇÃO 

1.1. Antecedentes 

1. O presente trabalho de auditoria originou-se de comunicação do Ministro Relator Aroldo 

Cedraz ao Plenário do Tribunal de Contas da União no dia 19 de maio de 2010, que, após tecer 

comentários à nova Lei sobre Drogas, Lei 11.343/2006, e sobre o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas – Sisnad, fez a seguinte proposta aprovada pelo Plenário do Tribunal: 

„(...) Nesta perspectiva, apresenta-se a esta Corte de Contas oportunidade singular de 

contribuir para o efetivo cumprimento dos preceitos Constitucionais sobre a matéria, bem como de 

esta Casa oferecer resposta ao clamor de nossa sociedade, razão pela qual submeto à apreciação 

deste Plenário proposta de realização de amplo trabalho de fiscalização de natureza operacional nos 

órgãos envolvidos com o assunto, em especial com a prevenção do uso de drogas e a repressão ao 

tráfico. (...)‟ 

1.2. Identificação do objeto da auditoria 

2. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad foi instituído no ano de 

2006, pela Lei 11.343, também conhecida como nova Lei sobre Drogas. Esse sistema engloba todas 

as esferas de governo (União, Estados e Municípios), bem como setores da iniciativa privada e 

terceiro setor. 

3. O Sisnad foi criado com a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as 

atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas, e com a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito 

de drogas. 

4. O Sisnad possui, ainda, como principais objetivos: 

I – contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a 

assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros 

comportamentos correlacionados; 

II – promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país; 
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III – promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada 

e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios; 

5. Tendo em vista a multiplicidade de atores envolvidos no Sisnad, bem como a 

complexidade dos temas abordados, optou-se por trabalhar o assunto em duas auditorias 

operacionais. A primeira auditoria, à qual este trabalho se refere, teve como objeto analisar as ações 

relacionadas à repressão da oferta de drogas ilícitas, bem como aspectos relacionados ao 

gerenciamento e ao funcionamento do Fundo Nacional Antidrogas – Funad. 

6. A segunda auditoria, que terá início imediatamente após o término deste trabalho, 

abordará temas relacionados ao tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, 

bem como à prevenção ao uso de drogas. 

7. Ressalte-se que as auditorias são complementares entre si, uma vez que para avaliar o 

Sistema Nacional sobre Drogas é necessário abordar as principais vertentes da política: prevenção; 

tratamento, recuperação e reinserção social; redução de danos sociais à saúde; redução da oferta; e 

estudos, pesquisas e avaliações. 

8. Cabe esclarecer que, em sintonia com a tendência nacional e internacional das políticas 

de combate às drogas, não se pretendeu privilegiar a repressão ao uso e ao tráfico em detrimento do 

tratamento e da prevenção ao uso. Entende-se que todas as áreas são importantes e devem ser 

adequadamente abordadas. A divisão do trabalho em duas partes objetivou unicamente facilitar a 

abordagem e permitir melhor aprofundamento de cada um dos temas. 

9. Nesse sentido, os órgãos da Administração Pública que foram o foco principal desse 

trabalho são a Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp, o Departamento da Polícia 

Federal – DPF e o Fundo Nacional Antidrogas – Funad, que está vinculado à Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas – Senad (...). 

1.3. Questões abordadas pela auditoria 

10. A auditoria buscou avaliar a atuação dos órgãos de segurança pública na região de 

fronteira do país, bem como o gerenciamento dos bens apreendidos oriundos do tráfico de drogas e 

a execução orçamentária do Funad. Foram formuladas duas questões de auditoria, subdivididas em 

subquestões, conforme detalhado a seguir: 

I) Que fatores afetam a atuação da Polícia Federal nas ações de combate ao tráfico de 

drogas na região de fronteira? 

a. A estrutura de pessoal é compatível com a extensão da fronteira e as ações a serem 

desenvolvidas? 

b. A política de incentivos é suficiente para garantir a permanência do efetivo na fronteira? 

c. A política de capacitação de delegados e agentes é adequada às atividades a serem 

desempenhadas nas delegacias de fronteira? 

d. A infraestrutura das delegacias é compatível com a natureza das atividades de repressão 

na fronteira? 

e. Em que medida a atuação das Forças Armadas e do Censipam na área de fronteira 

contribui para o combate ao tráfico de drogas? 

f. Em que medida a Operação Sentinela, o Pefron e os Acordos Internacionais com países 

fronteiriços têm contribuído para tornar mais efetivas as ações de repressão na fronteira? 

g. Qual a perspectiva de sustentabilidade da Operação Sentinela? 

II) A Senad tem gerenciado de forma eficiente os fatores que contribuem para a 

capitalização do Funad? 

a. As decisões do judiciário sobre o perdimento de bens são informadas à Senad? 

b. Em que medida o instituto da venda antecipada vem sendo utilizado pelas autoridades? 

c. Os leilões de bens apreendidos são tempestivos? 

d. A estrutura operacional do Funad atende às necessidades de gerenciamento do Fundo? 

e. Em que medida os convênios com estados têm auxiliado na realização de leilões? 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47884178.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 

4 

 

f. Que fatores limitam a gestão orçamentária e financeira do Fundo Nacional Antidrogas? 

11. A metodologia adotada nesta auditoria, tanto na fase de planejamento quanto na de 

execução, encontra-se detalhada no Apêndice A deste relatório. 

 

2. VISÃO GERAL 

2.1. Marco Legal 

12. Em fevereiro de 1971, a Organização das Nações Unidas – ONU realizou uma 

convenção sobre substâncias psicoativas na cidade de Viena. Essa convenção apresentou como 

resultado a chamada Convenção de Viena, que foi o primeiro tratado internacional que abordou o 

tema das drogas e forneceu marco legal para que todos os países signatários da convenção criassem 

sua legislação nacional específica sobre o tema. 

13. A referida Convenção entrou em vigor, mundialmente, em agosto de 1976 e, por meio 

do Decreto 79.388/77, foi promulgada pelo presidente da República. Em outubro de 1976 foi 

editada a primeira lei sobre drogas brasileira, a Lei 6.368. 

14. Em dezembro de 1988 a ONU promoveu outra convenção internacional, também em 

Viena, para atualizar o conteúdo da Convenção aprovada anteriormente. Essa convenção, conhecida 

como Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas – 

Convenção de Viena, entrou em vigor em novembro de 1990 e foi promulgada no Brasil em junho 

de 1991 por meio do Decreto 154. 

15. As convenções de Viena serviram como bases orientadoras para todos os países 

participantes. Em 2002 foi editada a Lei 10.409, a segunda lei sobre drogas, que atualizou a Lei 

6.368/76. 

16. Em agosto de 2006, a terceira lei sobre drogas, Lei 11.343, foi aprovada pelo 

Congresso Nacional e instituiu no ordenamento jurídico brasileiro um novo marco na questão 

relativa às drogas, especialmente no tocante à criminalização dos usuários e dependentes dessas 

substâncias (que passaram, em geral, a não receber penas restritivas de liberdade). 

17. A lei de 2006 revogou a Lei 6.368/76 e a Lei 10.409/2002, que dispunham sobre 

medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes e 

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. 

18. Além de ter revogado a antiga lei de drogas, a Lei 11.343/2006 instituiu o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, que buscou organizar em âmbito nacional – 

incluindo todas as esferas de governo, bem como a iniciativa privada e o terceiro setor – a 

articulação, integração e coordenação das atividades relativas ao combate à oferta de drogas, ao 

tratamento de usuários e à prevenção ao uso. 

19. A nova lei de drogas foi orientada pela Política Nacional sobre Drogas, aprovada em 

2005 pelo Conselho Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Conad, cuja secretaria executiva 

está a cargo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad. 

20. A Política Nacional sobre Drogas possui cinco eixos principais, que são: prevenção; 

tratamento, recuperação e reinserção social; redução de danos sociais à saúde; redução da oferta; e 

estudos, pesquisas e avaliações. A presente auditoria abordou principalmente o eixo relacionado à 

redução da oferta de drogas. 

21. O Fundo Nacional Antidrogas – Funad, que também foi abordado no presente trabalho, 

surgiu por meio da Lei 7.560/86. Esse normativo criou o Fundo de Prevenção, Recuperação e de 

Combate às Drogas de Abuso – Funcab, que era vinculado ao Ministério da Justiça – MJ. A lei foi, 

posteriormente, alterada pela Lei 8.764/93, e ratificada pela Lei 9.240/95. 

22. Em maio de 2001 foi editada a Medida Provisória 2143-32, que alterou a denominação 

do Funcab para Fundo Nacional Antidrogas – Funad, bem como transferiu sua gestão para a 

Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete de Segurança Institucional – GSI da Presidência da 
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República. Por fim, em janeiro de 2010, o Decreto 7.426 transferiu a Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas – Senad, bem como a Gestão do Fundo, do GSI para o Ministério da Justiça. 

2.2. Drogas no Brasil e no Mundo 

23. Segundo a Organização das Nações Unidas para Álcool e outras Drogas – UNODC, a 

utilização de drogas no mundo vem, globalmente, declinando, e a área total cultivada, em geral, 

vem permanecendo estável ou caindo (UNODC, 2010). A UNODC estimou que, em 2007, entre 

170 e 250 milhões de pessoas usaram drogas ilícitas pelo menos uma vez no ano, sendo que se 

estima entre 18 e 38 milhões o número de usuários dependentes. 

24. Não há estatísticas precisas e atualizadas sobre o uso de drogas no Brasil oriundas de 

organismos internacionais. É importante ressaltar, contudo, que o tema vem ganhando importância 

e espaço na mídia diariamente. Popularmente, há a impressão de que o consumo e a violência 

relacionados à questão das drogas vêm aumentando. A Secretaria Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas – Senad tem buscado suprir essa lacuna de informações, provendo um diagnóstico 

situacional sobre o consumo de drogas no país, por meio da realização de grandes estudos entre a 

população geral e em grupos específicos de maior vulnerabilidade. 

25. Em relação à abordagem da questão das drogas, existem diversas correntes teóricas, 

nacionais e internacionais, defendendo diferentes formas para se lidar com o tema, algumas mais 

restritivas, como a norte-americana, outras mais permissivas, como a europeia. 

26. O presente trabalho não tem como objetivo indicar qual abordagem é a mais adequada 

para o caso brasileiro. A Política Nacional sobre Drogas foca tanto ações de repressão, quanto ações 

de tratamento e prevenção. Atualmente, não é possível fazer nenhuma dissociação entre essas áreas. 

27. Entende-se que cada país possui uma cultura e identidade próprias, ou seja, o que 

funciona bem em um país, pode não funcionar na realidade brasileira. Nosso país possui 

características únicas, como a existência de mais de 16 mil quilômetros de fronteira com países sul-

americanos vizinhos, sendo a maior parte dessa fronteira seca. Além disso, o Brasil faz fronteira 

com os três maiores produtores de cocaína do mundo, Colômbia, Peru e Bolívia, e também com o 

maior produtor mundial de maconha, o Paraguai. 

28. Em relação à produção mundial de drogas, o relatório da ONU de 2009 indica que, em 

2008, a área de cultivo de cocaína na Bolívia aumentou 6%, no Peru aumentou 8%, mas na 

Colômbia diminuiu em 18%. Contudo, a Colômbia continua sendo o maior produtor mundial dessa 

droga. 

 

Gráfico 1 – Produção global da folha de coca, de 1995 a 2009. 

 
Fonte: Relatório Mundial sobre Drogas 2009, UNODC. 
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29. Segundo a ONU, o maior mercado de cocaína do mundo é a América do Norte, 

seguido pela Europa e pela América do Sul, sendo os Estados Unidos o principal mercado dessa 

droga. Na América do Sul o uso de cocaína parece estar aumentando, inclusive no Brasil, que é o 

maior mercado dessa droga na região. 

30. Em 2007, a maior parte da cocaína apreendida no mundo foi interceptada na América 

do Sul, que responde por 45% do total mundial de apreensões, sendo a maior parte delas efetuadas 

na Colômbia (66%). A cocaína encontrada na África é originária principalmente da Colômbia e do 

Peru e, frequentemente, transitada pelo Brasil. O país, em 2007, foi o 10º colocado em número de 

apreensões de cocaína. 

 

Gráfico 2 – Ranking de apreensões de cocaína no mundo (todos os tipos, incluindo o 

crack), em percentual e em kg, em 2007. 

 
Fonte: Relatório Mundial sobre Drogas 2009, UNODC. 

 

31. Em relação à maconha, as Nações Unidas não conseguem fazer a mesma estimativa de 

área cultivada e de consumo, pois a droga é produzida em quase todos os países do mundo e pode 

ser cultivada tanto em locais abertos como fechados. Devido aos altos níveis de incerteza em se 

estimar o cultivo, não é possível produzir dados precisos. 

32. Em 2007 o Brasil entrou na lista dos 22 países com maiores apreensões de substâncias 

do grupo ecstasy. Em relação ao consumo de substâncias do tipo anfetamina, o país possui a maior 

taxa de prevalência da América do Sul (representa a proporção de pessoas usuárias em um dado 

período de tempo). Em 2007, o Brasil teve o terceiro maior índice estimado de uso de estimulantes 

do tipo anfetamina no mundo. 
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33. Deve-se, contudo, ressaltar que os dados apresentados pela UNODC ainda são muito 

imprecisos. A grande maioria dos países não possui estatísticas adequadas e confiáveis sobre a 

maioria dos assuntos abordados na pesquisa anual realizada. Um exemplo disso é o Brasil, que 

apresenta apenas o número de apreensões de drogas efetuadas pela Polícia Federal. Ainda não há no 

país um sistema que consiga coletar as informações de apreensões de todas as polícias, federal e 

estaduais. Isso indica que as informações apresentadas sobre o país devem estar subdimensionadas. 

Contudo, encontra-se em fase de testes pelo Ministério da Justiça um novo sistema, denominado 

Sistema Nacional de Apreensão de Drogas – Sinad, que busca suprir essa carência, uma vez que 

tanto a Polícia Federal quanto as estaduais deverão informar, por meio do sistema, todas as 

apreensões de drogas efetuadas. 

34. Contudo, pode-se afirmar que o Brasil, no cenário mundial, é classificado como um 

país de trânsito das drogas, bem como de consumo. O país não possui plantações de coca, e as 

plantações de maconha estão, em sua maioria, restritas a uma área no interior do Nordeste, 

popularmente conhecida como polígono da maconha. 

35. Entretanto, o Brasil é produtor de vários precursores químicos que são utilizados na 

produção e refino de diversas drogas. A Polícia Federal, juntamente com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – Anvisa, fiscalizam e regulam a produção e o comércio de mais de 140 desses 

produtos. O Brasil é um dos países que mais efetuam controle sobre esses precursores, 

especialmente em relação aos seus vizinhos, como o Paraguai, por exemplo, que busca controlar 

cerca de 12 desses produtos. 

36. Em relação ao crack, há poucos dados sobre consumo e produção, tanto em nível 

mundial, quanto nacional. É uma droga que não se mostra tão presente nos demais países da 

América do Sul, praticamente não existe na Europa, e teve uma grande presença na década de 80 

nos Estados Unidos, mas hoje em dia não possui tanto destaque. 

37. O Governo brasileiro está produzindo uma pesquisa específica sobre o crack. Esse 

estudo será o primeiro realizado em âmbito nacional, que poderá indicar a situação dessa droga no 

país. 

38. A questão das drogas está cada vez mais sendo tratada como problema de saúde 

pública, ao mesmo tempo em que é considerada problema de segurança pública. A tendência 

mundial, inclusive no Brasil, é tratar os usuários e dependentes de drogas como pessoas doentes, e 

não criminosas. Nesse sentido, a lei sobre drogas brasileira, de 2006, passou prever penas restritivas 

de liberdade apenas para traficantes. Os usuários passaram a receber medidas sócio-educativas e 

outras penas alternativas. Contudo, a legislação não explicitou a diferença entre traficante e usuário, 

julgamento que ficou a cargo do Poder Judiciário, a cada caso concreto. 

39. Por fim, vale destacar que diversos crimes possuem associação com o tráfico de 

drogas. A lavagem de dinheiro, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, roubos, latrocínios, 

assassinatos, entre diversos outros crimes, costumam estar associados ao crime de tráfico de drogas, 

questão que só reforça a importância e a urgência de se enfrentar o tema atualmente. 

 

3. A ATUAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA NA REGIÃO DE FRONTEIRA 

40. A principal fonte de entrada de drogas ilícitas no território nacional são as fronteiras 

secas com os países vizinhos. A Constituição Federal, no inciso III do parágrafo 1º do art. 144, 

expressa que é competência da Polícia Federal exercer a função de polícia de fronteira. Nesse 

sentido, a principal instituição brasileira responsável pela segurança das fronteiras é a Polícia 

Federal e, por isso, ela foi o principal objeto de análise do presente trabalho. 

41. Apesar de ser competência da Polícia Federal a proteção das fronteiras, outros órgãos e 

instituições também participam dessa proteção, a exemplo das Forças Armadas, em missão 

subsidiária, da Polícia Rodoviária Federal e das polícias civis e militares dos estados que possuem 

fronteiras internacionais. 

42. No presente capítulo buscou-se analisar a atuação dessas forças de segurança na região 

de fronteira, verificando principalmente as oportunidades de melhoria existentes nessa área. Foi 
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avaliada a situação da repressão da oferta de drogas, que faz parte dos eixos estruturantes da 

Política Nacional sobre Drogas e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, na região de 

fronteira. 

3.1. Deficiência no quadro de pessoal da Polícia Federal na região de fronteira 

43. As análises permitiram concluir que a estrutura de pessoal da Polícia Federal não é 

compatível com a extensão da fronteira e as ações de combate ao tráfico de drogas a serem 

desenvolvidas. A quantidade de servidores da Polícia Federal na região de fronteira tem se 

mostrado insuficiente para atuar no combate ao tráfico de drogas. 

44. O Brasil tem uma faixa de fronteira de 16.886 km de extensão, abrangendo 10 países 

sul-americanos. Nessa área, a Polícia Federal possui 26 unidades, com um efetivo de 898 agentes 

(14% do total), 155 delegados (8,7% do total), 296 escrivães (15,4% do total), 69 peritos (6,3% do 

total) e 21 papiloscopistas (4,6% do total), perfazendo 1.439 policiais (12,4 % do total). 

45. A fronteira com os países da Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai – grandes produtores 

de cocaína e maconha – tem uma dimensão de 11.627 km, abarca os estados do Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, tem a presença de 14 delegacias da PF, e 

conta com o efetivo de 708 agentes e 118 delegados. Grosso modo, significa dizer que caso essas 14 

delegacias atuassem exclusivamente no combate ao tráfico de drogas, haveria uma relação de 

apenas um agente para cada 16 quilômetros e de um delegado para cada 100 quilômetros de 

fronteira. Contudo, esses policiais têm a competência de combater outros crimes além do tráfico de 

drogas. Adicionalmente, esses policiais trabalham, em média, oito horas por dia. Portanto, essa 

estimativa, apesar de revelar uma situação preocupante, não retrata a realidade, que tem se mostrado 

bem mais problemática. 

 

Figura 1 – Fronteira seca entre o Brasil e Paraguai, em Ponta Porã/MS. 

 

 
Fonte: TCU 

 

Figura 2 – Fronteira do Brasil com a Bolívia, em Epitaciolândia/AC. 

Paraguai Brasil Brasil Paraguai 

Paraguai 

Brasil 

Rua de acesso 

ao Paraguai 
Brasil Paraguai 
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Fonte: TCU 

 

46. Para tornar mais efetivas as ações de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal 

tem como estratégia desenvolver ações de inteligência e investigação, buscando identificar as 

organizações criminosas que atuam na área, além de estudar as metodologias que utilizam a fim de 

obstruir o ingresso e o trânsito de entorpecentes no país. 

47. Apesar do esforço empreendido pela Polícia Federal nas ações de combate ao tráfico de 

drogas, os Relatórios Anuais do Escritório da Organização das Nações Unidas contra Drogas e 

Crimes (UNODC) de 2009 e de 2010 sugerem que o consumo de drogas no Brasil vem crescendo 

nos últimos anos. O país é o maior mercado de cocaína na América do Sul, com 900 mil usuários. 

Os estudos revelam ainda que grande quantidade de maconha é traficada do Paraguai para o Brasil, 

cujo consumo atinge cerca de 2,6% da população. O Brasil é também o maior mercado de opiáceos 

– substâncias derivadas do ópio (possuem efeito analgésico e levam a estados hipnóticos) – na 

América do Sul, com 640 mil usuários, o equivalente a 0,5% da população entre 15 e 64 anos. 

48. Segundo as pesquisas, o Brasil aparece entre os países mais citados na rota da cocaína 

que sai da América do Sul para a Europa, passando pela África. Os estudos também revelam que a 

área de fronteira é uma zona de conflito transnacional, na qual a alta lucratividade proporcionada 

pelo tráfico de drogas associado ao tráfico de armas contribui para o aumento da violência na 

região. 

49. Além disso, foi constatado, por meio de questionário eletrônico enviado aos delegados 

dessa região, que 66,3% consideram „ruim‟ ou „péssima‟ a suficiência de agentes na região de 

fronteira. O mesmo levantamento indica que a suficiência de delegados, peritos e escrivães foi 

considerada „ruim‟ ou „péssima‟ para, respectivamente, 37,3%, 44,3% e 21,7% dos respondentes. 

Além disso, identificou-se que em apenas 46% das delegacias localizadas em região de fronteira 

(desconsiderando as Superintendências Regionais) há policiais que trabalham exclusivamente com 

ações relacionadas ao combate ao tráfico de drogas. Sendo que, em média, essas delegacias contam 

com cerca de apenas quatro agentes para esse trabalho específico. 

50. Resultados obtidos na mesma pesquisa indicam que, apesar de 75% dos delegados 

afirmarem que a carga de trabalho relativa ao combate ao tráfico de drogas é „alto‟ ou „muito alto‟, 

vários respondentes também alegaram despender grande parte do tempo combatendo outros crimes, 

como o contrabando e descaminho (65%), crimes previdenciários (32%), tráfico de armas (28%), 

crimes ambientais (27%), corrupção (17%), lavagem de dinheiro (13%) e outros crimes (53%). Isso 

indica que, embora um percentual relativamente elevado da força de trabalho das delegacias esteja 

direcionado ao combate do tráfico de drogas, existem outros crimes que demandam quantidade 

significativa de esforço policial. 

51. Cabe destacar, ainda, sobre a necessidade de reforço de policiais especializados na 

operacionalização do Sistema de Veículo Aéreo Não Tripulado – Sisvant (abordado no subcapítulo 

3.7) em bases a serem construídas próximas à região de fronteira, para fins de pilotagem das 

aeronaves não tripuladas, tratamento e análise das informações levantadas e deflagração de 

Brasil 

Bolívia 
Brasil Bolívia 
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operações para apuração de movimentação suspeita (rotas de trânsito de entorpecentes, depósito de 

bens ilícitos, identificação de pessoas). 

52. Impende comentar que atualmente se encontra em análise no Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, pedido para abertura de concurso público para o 

preenchimento de, pelo menos, 1.024 vagas na PF, entre os cargos de delegado (150 vagas), agente 

de polícia (396 vagas), papiloscopista (116 vagas) e escrivão (362 vagas). Além disso, de acordo 

com a Informação 306/2010-DRH/CRH/DGP há o quantitativo de 3.036 vagas disponíveis para o 

DPF, independentemente da criação de novas vagas, aposentadorias, vacâncias e exonerações, 

conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de vagas já criadas para a Polícia Federal, mas ainda não 

preenchidas. 

Agente Escrivão Papiloscopista Delegado Perito Total 

1.527 773 116 489 131 3.036 

Fonte: Departamento de Polícia Federal. 

 

53. Diante dessa disponibilidade, para atender à necessidade de ampliação do quadro de 

servidores policiais, o DPF necessita fazer gestões junto ao MP a fim de obter as autorizações para 

realização de concursos públicos conforme a Tabela 2, cujas vagas, em boa parte, poderiam ser 

alocadas para reforçar a presença da Polícia Federal nas regiões fronteiriças, além de atender a 

grandes eventos previstos para ocorrerem nos próximos anos, como a Copa do Mundo de Futebol 

em 2014 e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. 

 

Tabela 2 – Previsões de realização de concurso público pela Polícia Federal. 

Autorização 

MP 

Quantidade Vagas Concurso Curso de 

Formação ANP 

TOTAL 

VAGAS 

Jul/2010 396 APF e 116 PPF 2º Sem/2010 1º Sem/2011 512 

Jan/2011 150 DPF e 362 EPF 1º Sem/2011 2º Sem/2011 512 

Jul/2011 562 APF 2º Sem/2011 1º Sem/2012 562 

Jan/2012 150 DPF, 131 PCF, 231 EPF 1º Sem/2012 2º Sem/2012 512 

Jul/2012 569 APF 2º Sem/2012 1º Sem/2013 569 

Jan/2013 189 DPF e 180 EPF 1º Sem/2013 2º Sem/2013 369 

INCREMENTO TOTAL DE POLICIAIS EM JAN 2014 3.036 

Fonte: Departamento de Polícia Federal. 

 

54. À carência do quadro de pessoal do DPF somam-se dificuldades na fixação do efetivo 

policial na região de fronteira, por se tratar de região inóspita, além do trabalho ser perigoso e 

desgastante. Por consequência, a Polícia Federal não consegue fazer frente às demandas de combate 

ao tráfico de drogas na região de fronteira, o que poderá agravar-se em futuro próximo, 

considerando-se a necessidade de alocação de pessoal para atender as demandas geradas pelo 

Sisvant. 

55. A iniciativa da PF em direcionar as vagas dos novos concursos para a região de 

fronteira, estabelecendo prazo mínimo de permanência na localidade, tem se mostrado uma boa 

prática na tentativa de lotar o efetivo policial naquelas regiões. 

56. Diante do exposto, considera-se oportuno recomendar ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MP que avalie a priorização da realização de concursos públicos para o 

Departamento de Polícia Federal, autorizando o preenchimento das 3.036 vagas de pessoal já 

criadas, segundo cronograma proposto. 

57. Espera-se que com o reforço do efetivo da Polícia Federal haja intensificação das ações 

de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. 
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3.2. Insuficiência de instrumentos de incentivo para permanência dos Policiais 

Federais na região de fronteira 

58. A política de incentivos existente na Polícia Federal é insuficiente para garantir a 

permanência do efetivo policial na região de fronteira. 

59. A pesquisa realizada com os delegados que estão lotados nas delegacias de fronteira e 

nas DRE das capitais revelou que em 76% dessas unidades o tempo médio de lotação do efetivo 

policial é de no máximo três anos. 

60. Para validar a informação levantada na pesquisa, foi analisada a relação de servidores 

vinculados às delegacias e superintendências regionais localizadas na região de fronteira, tomando-

se como referência a data de lotação de cada servidor em relação à data atual. A tabela a seguir 

indica o tempo médio de lotação do efetivo policial de cada unidade localizada na região de 

fronteira. 

 

Tabela 3 – Tempo médio de lotação do efetivo policial de cada unidade de fronteira. 

Unidade da Polícia Federal na 

região de fronteira 

Tempo médio de lotação 

(anos) 

DPF/Pacaraima/RR 1,1 

DPF/Cruzeiro do Sul/AC 1,2 

DPF/Tabatinga/AM 1,4 

DPF/Epitaciolândia/AC 1,5 

DPF/Cascavel/PR 1,8 

DPF/Chuí/RS 1,9 

DPF/Pontaporã/MS 2,0 

DPF/Oiapoque/AP 2,1 

DPF/Corumbá/MS 2,2 

DPF/Guajará-Mirim/RO 2,3 

DPF/Guaíra/PR 2,3 

DPF/Cáceres/MT 2,4 

DPF/Vilhena/RO 2,4 

DPF/Naviraí/MS 2,5 

DPF/Dorados/MS 2,6 

DPF/Dionísio Cerqueira/SC 2,7 

DPF/São Borja/RS 3,0 

DPF/Jaguarão/RS 3,3 

DPF/Santana do Livramento/RS 3,4 

DPF/Uruguaiana/RS 3,4 

DPF/Foz do Iguaçu/PR 3,6 

DPF/Bagé/RS 3,7 

SR/DPF/Acre 3,8 

SR/DPF/Roraima 4,0 

DPF/Chapecó/SC 5,6 

DPF/Santo Ângelo/RS 7,6 

Fonte: Departamento de Polícia Federal. 

 

61. A pesquisa revelou, ainda, que 42% consideram a rotatividade de pessoal „alta‟ ou 

„muito alta‟, sendo que o concurso de remoção interna e a remoção ex officio são os expedientes 

mais frequentes para se processar a transferência de policiais da região de fronteira para outras 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47884178.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 

12 

 

localidades. Os entrevistados ressaltaram a necessidade de a instituição criar algum mecanismo que 

incentive a permanência dos policiais nas áreas fronteiriças. 

62. Nas visitas in loco a delegacias localizadas na região de fronteira (Ponta Porã/MS, 

Dourados/MS, Tabatinga/AM, Epitaciolândia/AC, Guaíra/PR, Cáceres/MT e Foz do Iguaçú/PR), a 

equipe de auditoria constatou que o trabalho policial de combate ao tráfico de drogas é realizado em 

locais, por vezes, de difícil acesso, distantes e isolados, e em condições pouco satisfatórias, dada a 

especificidade dessa região. A fronteira do estado do Paraná com o Paraguai, por exemplo, separada 

em toda a sua extensão pelo lago de Itaipu é uma área crítica, por ser utilizada sistematicamente 

para o contrabando de mercadorias e tráfico de drogas e armas. A fronteira de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul com o Paraguai e Bolívia, por sua vez, é uma área extensa e pouco habitada 

abrangida pelo pantanal, cujo tráfico de entorpecentes ocorre por meio de aeronaves que invadem o 

espaço aéreo e por veículos e pessoas que trafegam na fronteira seca transportando drogas. Os 

demais estados fronteiriços com a Bolívia, Peru e Colômbia, por estarem circundadas pela densa 

floresta amazônica, têm como característica o tráfico de entorpecentes realizado por meio de 

embarcações que navegam nas áreas drenadas pelas bacias dos rios amazônicos, ou por via aérea. 

63. Encontra-se em estudo no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, 

proposta de Medida Provisória para criação de auxílio-moradia, de caráter indenizatório, para 

servidores da Polícia Federal, Receita Federal e Ibama lotados em localidades de difícil provimento, 

nos mesmos moldes da indenização paga pela União aos membros do Ministério Público Federal, 

desde 1995, com base na Lei Complementar 75, de 20.05.1993 (Lei orgânica do MPF): 

„Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes 

vantagens: 

(...) 

VIII – auxílio-moradia, em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam 

particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República;‟ 

64. A proposta contempla os policiais lotados nos Estados do Acre, Amapá, Roraima, 

Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, excetuando-

se as capitais Manaus, Belém, São Luís, Cuiabá, Campo Grande e Palmas. 

65. De acordo com a exposição de motivos constante do projeto encaminhado, o percentual 

do impacto orçamentário absoluto em folha sobre o total de servidores ativos será inferior a 2% ao 

ano, representando um incremento de despesa de R$ 26,3 milhões (ano base de 2007). 

66. Oportuno destacar que a instituição do auxílio-moradia é um mecanismo que 

favorecerá a fixação do policial federal nas regiões de fronteira e de difícil lotação, com o efeito de 

reduzir o alto índice de rotatividade de servidores nessas localidades e, por conseguinte, resguardar 

o conhecimento sobre a forma de atuação da atividade do tráfico de drogas na região. Além disso, 

essa compensação financeira incentivará o afluxo de servidores lotados em outras unidades da 

Policia Federal que possuam perfis mais adequados para o exercício das atividades características e 

específicas dessa região. 

67. A Instrução Normativa 16/DPF, de 16/11/2009, que dispõe sobre as regras de lotação, 

remoção e movimentação dos policiais federais e disciplina o concurso de remoções, é uma medida 

que valoriza os servidores lotados na região de fronteira, por lhes assegurar pontuação diferenciada 

quando da sua participação em concurso de remoção. Vale lembrar que o DPF, em seus editais, 

direciona as vagas dos novos concursos para a região de fronteira e estabelece prazo mínimo de 

permanência na localidade. 

68. Em função da situação apresentada, propõe-se recomendar ao MP que se manifeste 

sobre a implementação de propostas oriundas do Departamento de Polícia Federal – DPF/MJ que 

incentivem a permanência do efetivo policial na região de fronteira, a exemplo da criação de 

auxílio-moradia. 

69. Também é importante recomendar ao Departamento de Polícia Federal que amplie sua 

Política de Incentivos para estimular a maior permanência do efetivo policial na região de fronteira, 
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adotando, por exemplo, medidas administrativas para promoção na carreira de maneira mais rápida 

para esses servidores e maior incentivo para participação em eventos de capacitação. 

70. Espera-se com as recomendações propostas ampliar o tempo médio de permanência do 

efetivo da Polícia Federal nas regiões de fronteira em benefício da maior efetividade das ações de 

combate ao tráfico de drogas. 

3.3. Capacitação insuficiente para policiais lotados na área de fronteira 

71. Importante conclusão extraída deste trabalho de auditoria operacional é a insuficiente 

capacitação dos policiais federais lotados na região de fronteira, o que pode trazer impactos 

negativos para as ações de combate ao tráfico de drogas. 

72. Em entrevistas realizadas nas delegacias da região de fronteira, policiais relataram que 

enfrentam dificuldades para participar de eventos de capacitação, devido, principalmente, à oferta 

deficitária de cursos e treinamentos e à intensa carga de trabalho, decorrente da insuficiência de 

pessoal, devidamente relatada no subcapítulo 3.1 deste relatório. 

73. Visando confirmar essa percepção obtida durante as entrevistas feitas nas delegacias 

visitadas, optou-se por incluir na pesquisa eletrônica questionamentos específicos sobre a 

participação de servidores em eventos de capacitação e as principais dificuldades enfrentadas. 

74. Essa pesquisa revelou que 48% dos delegados respondentes consideram „ruim‟ ou 

„péssima‟ a suficiência de eventos de capacitação para delegados, enquanto 39% se posicionaram da 

mesma maneira em relação à suficiência de cursos para os agentes, conforme os dados apresentados 

no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Avaliação dos delegados respondentes sobre a suficiência de capacitação para 

agentes e delegados lotados na região de fronteira. 

 
Fonte: Pesquisa eletrônica TCU. 

 

75. Essa mesma pesquisa revelou que há problemas em relação à forma como os cursos de 

capacitação são ofertados, em especial quanto à antecedência dessa oferta e à quantidade de vagas 

disponibilizadas para os policais lotados nas fronteiras. 

76. Em várias das respostas os delegados relataram que os cursos são priorizados para 

aqueles que estão lotados nas superintendências regionais, o que resulta na pequena oferta de ações 

educacionais para os policiais das delegacias de fronteira. 

77. Indicativo dessa priorização para os que estão lotados nas superintendências é a análise 

dos cursos promovidos pela Academia Nacional de Polícia Federal realizados até agosto de 2010 e 

que possuem relação direta com o combate ao tráfico de drogas. Enquanto apenas 12% das vagas 

foram preenchidas por servidores lotados nas delegacias, cerca de 70% delas ficaram concentradas 

nas superintendências. 
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78. Outra informação importante da pesquisa é a avaliação de 93% dos delegados 

respondentes de que os servidores têm dificuldades para participar de eventos de capacitação 

promovidos pela Polícia Federal. O Gráfico 4 apresenta os principais motivos relatados que têm 

dificultado a participação dos servidores. 

 

Gráfico 4 – Principais motivos que dificultam a participação de servidores lotados na 

região de fronteira em eventos de capacitação promovidos pelo DPF. 

 
Fonte: Pesquisa eletrônica TCU. 

 

79. Os dados revelam que a oferta deficitária de cursos e a intensa carga de trabalho são os 

principais fatores que dificultam a participação dos policiais lotados nas fronteiras em eventos de 

capacitação. 

80. Os efeitos diretos dessa situação são policiais federais capacitados de forma 

insuficiente para o exercício de suas atribuições na região de fronteira, além da insatisfação com a 

política de capacitação do DPF, sentindo-se „abandonados‟ nesse aspecto. 

81. Em face do exposto, propõe-se recomendar ao Departamento de Polícia Federal que 

sua política de capacitação passe a considerar as necessidades de treinamento dos policiais federais 

lotados nas delegacias da região de fronteira, instituindo mecanismos que garantam a participação 

desses policiais em cursos e treinamentos oferecidos tanto pela Academia Nacional de Polícia 

Federal como pela Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes. 

82. Espera-se com a implementação da recomendação que as demandas por capacitação 

dos policias lotados nas delegacias localizadas na região de fronteira sejam atendidas, resultando em 

policiais mais preparados para o trabalho de repressão ao tráfico de drogas. 

3.4. Infraestrutura pouco adequada e déficit de equipamentos nas Delegacias da 

Polícia Federal na região de fronteira 

83. A infraestrutura física e de equipamentos disponíveis para os policiais federais lotados 

na região de fronteira está aquém das necessidades mínimas para a realização do combate ao tráfico 

de drogas de forma eficiente e segura. 

84. Nas visitas às delegacias localizadas na região de fronteira verificou-se que em várias 

delas a estrutura física disponível é precária. Cita-se como exemplo mais crítico dessa situação a 

delegacia localizada em Ponta Porã/MS. Como se verifica na Figura 3, as condições de trabalho 

oferecidas aos servidores são muito ruins naquela delegacia. Foram observadas áreas de trabalho 

exíguas, pontos de alagamento, infiltrações e goteiras, comprometimento de instalações elétricas 

com sérios riscos de acidentes. 

 

Figura 3 – Precariedade das instalações físicas na delegacia de Ponta Porã/MS. 
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Fonte: TCU e Federação Nacional dos Policiais Federais. 

 

85. A pesquisa eletrônica confirmou essa percepção sobre a suficiência da infraestrutura 

disponível nas delegacias de fronteira. Para 32% dos delegados respondentes, a avaliação é de que 

as instalações físicas são „ruins‟ ou „péssimas‟. O Gráfico 5 apresenta de forma detalhada esses 

dados. 

 

Gráfico 5 – Avaliação sobre a suficiência das instalações físicas nas delegacias de 

fronteira. 

 
Fonte: Pesquisa eletrônica TCU. 

 

86. Para ilustrar a situação em que se encontram algumas delegacias, é importante 

transcrever os relatos feitos por delegados sobre as instalações físicas de suas delegacias: 

„Instalações físicas precárias, oferecendo risco aos servidores. Parte do edifício já foi 

condenado pelo corpo de bombeiros.‟ 

„Uma das piores delegacias do país. Só há um banheiro masculino e um feminino. A 

garagem é inadequada. Não há salas suficientes.‟ 

„É a pior delegacia do estado em termos de instalação física.‟ 

 

87. Muitas delegacias não dispõem de sala para audiências e oitivas, além de não possuir 

estacionamento para as próprias viaturas das delegacias (sem falar nos veículos apreendidos), 

expondo os veículos a céu aberto. 

88. Apesar das precárias condições físicas de algumas delegacias, registram-se iniciativas 

de construção de novos prédios, como Guaíra/PR e Cáceres/MT, e em outras foram feitas reformas 

importantes, como Epitaciolândia/AC e Tabatinga/AM, o que indica certa atenção do DPF com 

essas localidades de fronteira. 
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89. Além das instalações físicas, procurou-se avaliar aspectos relativos aos equipamentos 

utilizados pelos policiais federais para as ações de combate ao tráfico de drogas na região de 

fronteira. Um desses equipamentos considerados de fundamental importância são as embarcações, 

já que em grande parte das fronteiras há importantes rotas de tráfico internacional de drogas que 

utilizam rios, lagos ou represas. 

90. Nas visitas às delegacias que necessitam de barcos para o trabalho de combate ao 

tráfico de drogas, constatou-se que em geral estes são insuficientes ou inadequados, sendo muitas 

vezes utilizadas as embarcações apreendidas e cedidas pela Justiça, com algumas adaptações feitas 

pela delegacia. 

91. A figura 4 ilustra a precariedade de algumas embarcações utilizadas pela Polícia 

Federal nas ações de repressão, o que seguramente compromete a segurança dos policiais que 

participam dessas ações, em especial frente ao armamento utilizado pelos traficantes. 

 

Figura 4 – Algumas embarcações utilizadas pela PF na repressão ao tráfico de drogas. 

 

  
Fonte: TCU. 

 

92. A importância de embarcações apropriadas para o combate ao tráfico pôde ser 

confirmada pela resposta dos delegados à pesquisa eletrônica. Cerca de 40% dos respondentes 

relataram a necessidade de pelo menos uma embarcação para o trabalho de combate ao tráfico de 

drogas na área de abrangência da sua delegacia. Também foi mencionada a necessidade de utilizar 

embarcações blindadas por 20% dos delegados. A pesquisa revelou ainda que, na região de 

fronteira, apenas Foz do Iguaçu conta com uma embarcação blindada, sendo insuficiente para a 

demanda de trabalho na região. 

93. Na visita a Tabatinga/AM constatou-se uma situação que chama a atenção. Nesse 

município o combate ao tráfico é feito basicamente nos rios, que são os principais meios de entrada 

de drogas na região. Apesar disso, a delegacia não possui embarcações em condições adequadas e 

compatíveis com as necessidades do trabalho. A Receita Federal do Brasil, contudo, possui uma 

lancha moderna, mas, segundo os policiais federais locais, está parada há pelo menos um ano e 

meio. Já foram feitas tratativas no sentido de que a lancha fosse cedida para uso da PF, mas até o 

momento não foram concluídas. 

94. É importante frisar que há ações conjuntas de repressão ao tráfico sendo realizadas 

nessa região pela Receita Federal do Brasil, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança Pública. 

A Operação Três Fronteiras, que ilustra esse tipo de ação conjunta, apreendeu de janeiro até agosto 

de 2010 cerca de 710 kg de drogas, entre pasta base e cocaína refinada. 

95. É preciso que o DPF examine com mais atenção a questão relativa à repressão nas 

localidades onde se faz necessário o uso de embarcações, avaliando inclusive a viabilidade de 

utilizar embarcações blindadas, como forma de oferecer um combate mais eficiente e seguro, 

minimizando assim os riscos de perda de policias federais em operação. 
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96. Além das embarcações, verificou-se a disponibilidade e suficiência de alguns outros 

equipamentos por meio de pesquisa eletrônica. A relação desses itens foi construída em parceria 

com a Polícia Federal, para que os resultados da pesquisa fossem compatíveis com a realidade da 

prática policial. 

97. Essa pesquisa revelou que alguns itens importantes para o trabalho de repressão ao 

tráfico de drogas estão em quantidades insuficientes, como pode ser verificado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Disponibilidade e necessidade de alguns equipamentos essenciais para as 

delegacias da Polícia Federal na região de fronteira 

Equipamento 
Quantidade 

Disponível (A) 

Quantidade 

Necessária (B) 
Diferença (A) – (B) 

Binóculos de visão noturna 14,9 62,9 -48,0 

Rastreador 26,1 121,6 -95,5 

Camionetes 4 x 4 76,9 137,5 -60,6 

Coletes balísticos 284,7 667,7 -383,1 

 Fonte: Pesquisa eletrônica com delegados federais da região de fronteira – TCU. 

 

98. Dentre os equipamentos relacionados na Tabela 4, cabe destacar a insuficiência de 

coletes balísticos. Esse é um equipamento absolutamente imprescindível para a segurança de um 

policial. A falta de coletes balísticos para policiais federais que atuam na fronteira é ainda mais 

grave, em função da natureza das operações que realizam. Sintomático dessa situação é a declaração 

de delegado de importante delegacia de fronteira: 

„Há a necessidade de aquisição de coletes balísticos para todo o efetivo. Quando há 

grandes operações, quem se atrasa fica sem colete.‟ 

99. A pesquisa revelou também a necessidade de caminhonetes com tração 4 x 4. Os dados 

sugerem que há apenas metade desse tipo de veículo nas delegacias de fronteira. Como forma de 

contornar essa fragilidade, verificou-se que parte razoável dos veículos utilizados pela PF foi cedida 

pelo Poder Judiciário em função de terem sido apreendidos em operações de repressão ao tráfico de 

drogas. 

100. Apesar da disposição do Poder Judiciário em colaborar com a Polícia Federal por 

meio da cessão de veículos para uso em suas atividades, é pouco razoável que a PF fique na 

dependência desse instituto, devendo dotar suas delegacias com veículos na quantidade necessária, 

inclusive com outras viaturas, que não camionetes, de acordo com a necessidade local. 

101. Outro ponto relacionado à segurança dos policiais diz respeito ao armamento 

utilizado. Esse item teve uma avaliação positiva dos delegados, sendo considerado „bom‟ ou 

„ótimo‟ por 64% dos respondentes. Reflete provavelmente a decisão do DPF de adquirir para todos 

os policias federais a pistola Glock 9 mm. Essa avaliação foi confirmada nas visitas de campo pelos 

entrevistados. 

102. É interessante ressaltar que a disponibilidade de todos os demais equipamentos 

pesquisados foi considerada abaixo das necessidades pelos delegados que responderam à pesquisa, 

o que indica que há espaço para uma maior atenção da Direção-Geral da Polícia Federal para com a 

região de fronteira. A relação com todos os equipamentos pesquisados encontra-se no Apêndice B. 

103. Durante as visitas de campo foi abordada pelos policiais a possibilidade da utilização 

de scanners para otimizar o trabalho de identificação de drogas em determinadas regiões do País, 

em especial naquelas onde há grande número de revista de pessoas ou veículos. Esse tipo de recurso 

tecnológico, aliado à experiência policial, traria mais rapidez e eficiência às revistas, evitando o 

desgaste do policial para localizar drogas, por exemplo, em um caminhão que transporta toneladas 

de grãos ou em veículos de passeio. 

104. Esse tipo de equipamento já é utilizado pela Receita Federal do Brasil em portos, no 

combate ao tráfico de drogas e armas e à sonegação fiscal. A análise de cada contêiner leva 
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aproximadamente três minutos. O aparelho, com custo médio de R$ 6,5 milhões, tem capacidade 

para vistoriar 350 contêineres por dia. 

105. Faz-se necessário reconhecer que a realidade da fiscalização em um porto é bem 

diversa da encontrada nas inúmeras estradas, oficiais ou não, disponíveis ao longo da fronteira 

brasileira. Apesar disso, é recomendável que a Polícia Federal avalie a relação custo/benefício da 

utilização desse tipo de equipamento em localidades específicas da fronteira, em especial naquelas 

com grande movimento de caminhões ou em conhecidas rotas de tráfico de drogas. 

106. Outro aspecto que foi tratado durante as visitas de campo e abordado na pesquisa 

eletrônica diz respeito às fragilidades na comunicação entre os policias federais em missão e as 

respectivas delegacias. Como geralmente a partir de certa distância dos limites da cidade o telefone 

celular não funciona, uma alternativa adotada pela Polícia Federal é o uso de aparelhos de 

comunicação via satélite. Esses são especialmente necessários na região amazônica e em regiões 

menos habitadas do centro-oeste, onde a cobertura tanto da telefonia fixa quanto móvel é baixa. 

107. Apesar da importância desse tipo de equipamento para comunicação entre os policiais 

que estão realizando suas atividades em rios, lagos ou regiões mais afastadas da delegacia, eles não 

estão disponíveis em número suficiente, e até ausentes em algumas localidades. Cita-se como 

exemplo, a situação descrita por um policial federal que estava com três equipes realizando 

atividades em localidades onde o telefone celular não tinha sinal, mas apenas uma delas possuía 

equipamento de comunicação via satélite. 

108. Percebe-se assim que além da efetividade da ação estar comprometida, a segurança do 

policial também está em risco. Qualquer pedido de reforço ou de socorro que por ventura tenha que 

ser feito talvez não possa acontecer no tempo necessário. Vislumbra-se assim que o DPF deixa que 

seus policiais sejam expostos a riscos que poderiam ser minimizados com a adoção de ações 

simples, que certamente compensam seus custos. 

109. A principal causa para as fragilidades apontadas é a falta de investimento nas 

delegacias da região de fronteira. Apesar da delegacia de Dourados/MS e a Superintendência 

Regional do estado de Mato Grosso do Sul terem sido recentemente reformadas, as delegacias de 

Ponta Porã/MS e Corumbá/MS enfrentam grandes dificuldades estruturais. 

110. Os vultosos investimentos realizados no projeto do Veículo Aéreo não Tripulado 

contrastam com carências básicas enfrentadas pelas delegacias da Polícia Federal como, por 

exemplo, a falta de coletes balísticos para todos os servidores. 

111. A situação de insuficiência de alguns equipamentos importantes acarreta dificuldades 

para realização do trabalho de repressão em condições adequadas de trabalho, exposição 

desnecessária dos policiais federais a riscos que poderiam ser evitados com a utilização de 

equipamentos apropriados, menor efetividade nas ações de repressão ao tráfico de drogas, além da 

falta de interesse do efetivo policial em permanecer nessas delegacias da fronteira em função das 

condições de trabalho. 

112. Em função da situação apresentada, propõe-se recomendar ao Departamento de 

Polícia Federal que dote as delegacias localizadas na região de fronteira, especialmente as de Ponta 

Porã/MS, Corumbá/MS, Vilhena/RO e Naviraí/MS, com estrutura física adequada para o trabalho 

de repressão ao tráfico de drogas. Ademais, é importante recomendar que o DPF ofereça os 

equipamentos necessários para as atividades de inteligência e operacionais, incluindo veículos, 

embarcações e equipamentos de comunicação, na quantidade e qualidade compatíveis com o 

necessário para garantir a efetividade e tempestividade das ações e a segurança dos policiais 

federais. 

113. Além disso, também se considera necessário propor recomendação ao Departamento 

de Polícia Federal para que realize estudo a fim de levantar todas as necessidades de infraestrutura e 

equipamentos de cada delegacia localizada na faixa de fronteira, utilizando, como subsídio, a 

pesquisa realizada nesta auditoria operacional. 
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114. Espera-se com a implementação das recomendações propostas que a Polícia Federal 

passe a ter condições mais adequadas para efetuar o trabalho de combate ao tráfico de drogas na 

região de fronteira, com o mínimo de risco para o seu efetivo. 

3.5. Limitada participação das Forças Armadas no combate ao tráfico de drogas 

115. As Forças Armadas possuem reduzida participação nas ações integradas com a Polícia 

Federal para o combate ao tráfico de drogas. 

116. O poder de polícia contra delitos transfronteiriços e ambientais foi atribuído às Forças 

Armadas por intermédio da Lei Complementar 136, de 28.8.2010 e da Lei Complementar 117, de 

2.9.2004, as quais alteraram a Lei Complementar 97, de 9.7.1999. Pelas novas leis, cabe às Forças 

Armadas, como atividades subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias 

judiciárias, fazer o patrulhamento, revista de pessoas, veículos, embarcações e aeronaves, bem 

como efetuar prisões em flagrante delito, tanto na fronteira terrestre quanto nas águas internas e 

marítimas. 

117. Complementarmente, dentre as ações estruturantes do Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas instituído pelo Governo Federal, coube às Forças Armadas 

apoiar a criação do Centro Integrado de Combate ao Crime Organizado, com ênfase no 

Narcotráfico, em articulação com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 

Amazônia – Censipam, conforme disposto no inciso VII, parágrafo 2º, art. 5º do Decreto 7.179, de 

20.05.2010. 

118. De fato, as Forças Armadas possuem um grande contingente de homens na região de 

fronteira, em especial o Comando do Exército, que conta com mais de 30 mil militares, entre praças 

e oficiais. Combinado com a presença das organizações militares em pontos estratégicos na divisa 

com países vizinhos, a capilaridade dos Comandos Militares na região de fronteira tem o potencial 

de prover a mobilidade necessária para auxiliar a Polícia Federal nas operações de combate ao 

tráfico de drogas. 

119. Cabe comentar, ainda, que os Pelotões Especiais de Fronteira – PEF, localizados na 

região amazônica, compostos em média por 50 soldados e oficiais, têm função estratégica para 

prestar apoio logístico à Polícia Federal, bem como fiscalizar embarcações – único meio de 

locomoção em superfície na região, e, por consequência, exercer o poder de polícia na fronteira, 

apoiando nas ações de combate ao tráfico de drogas. 

120. De acordo com o Ofício 1259-A/3.2/MD/EB/Gabinete, de 29.10.2010, está prevista a 

implantação de 28 novos Pelotões Especiais de Fronteira em adição aos 21 atualmente existentes, 

visando principalmente ao aumento da vigilância e do monitoramento sobre as fronteiras. 

121. Informação importante advinda da pesquisa realizada com os delegados lotados nas 

delegacias de fronteira é a de que 72,3% dos respondentes consideram que as Forças Armadas não 

atuam em colaboração com a Polícia Federal na região fronteiriça, especialmente no auxílio ao 

combate ao tráfico de drogas. Os demais respondentes (27,7%) relataram que a atuação se efetiva 

no apoio logístico (56,5%), na vigilância ostensiva da fronteira (26%) e na abordagem de veículos e 

pessoas que entram por via terrestre no País (34,7%). 

122. Essa pesquisa também identificou que a articulação dos comandos militares do 

Exército, da Marinha e da Aeronáutica com a Polícia Federal é inexistente, „ruim‟ ou „péssima‟ 

para, respectivamente, 48,6%, 71,2% e 80,6% dos respondentes. 

123. Os fatores que influíram no resultado obtido na pesquisa podem ser atribuídos à 

natureza do trabalho desenvolvido pela PF, que dificulta sua articulação com as Forças Armadas, 

aliado ao tempo de resposta dos Comandos Militares para tomada de decisão, o qual não se alinha 

com o exigido nas operações deflagradas pela Polícia Federal. Por se tratar de uma instituição 

hierarquizada, há uma limitação na autonomia das organizações militares fronteiriças para 

realizarem ações conjuntas com a Polícia Federal, em cumprimento à sua missão subsidiária de 

combate ao tráfico de drogas. 
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124. Outra razão se deve ao efetivo dos comandos militares que não recebeu treinamento 

especializado para exercer o poder de polícia, de forma a apoiar a Polícia Federal nas ações de 

combate ao tráfico de drogas. 

125. Por fim, para realizar essa missão subsidiária, os comandos militares têm recursos 

limitados, dada a baixa disponibilidade de combustível, armamento não letal, veículos, embarcações 

e aeronaves para realização das ações de combate ao tráfico de drogas. O Comando do Exército cita 

também a carência de material de campanha, tais como barracas e toldos, e equipamento individual, 

tais como mochila, cantil, coldre e porta carregador, além de alimentação para atendimento aos 

pelotões em operação. 

126. Em relação à participação das Forças Armadas na criação do Centro Integrado de 

Combate ao Crime Organizado – Cicon, com ênfase no Narcotráfico, em observância ao disposto 

no inciso VII, parágrafo 2º, art. 5º do Decreto 7.179, de 20.05.2010, constatou-se que essa ação 

ainda não foi efetivada. 

127. A esse respeito, cabe destacar a prioridade do emprego da atividade de inteligência 

para incrementar a vigilância contra a ação do crime organizado transnacional envolvendo drogas, 

armas e terrorismo. Nessa questão, o Censipam, órgão criado pelo Decreto 4.200, de 17.4.2002, tem 

um papel relevante e estratégico, por ter como função coordenar e articular o Sipam – Sistema de 

Proteção da Amazônia. Compete-lhe prover infraestrutura física e tecnológica dos meios de 

comunicação (acesso de voz e de dados) em localidades distantes da Amazônia, integrando as bases 

e instalações remotas, tais como PEF, Postos de Fiscalização do Ibama, Reservas Indígenas da 

Funai, Postos de Controle Alfandegário da Receita Federal, Unidades de Controle de Fronteiras da 

Polícia Federal, entre outros. Além disso, o Censipam deverá disponibilizar a expertise de pessoal 

para apoiar a Polícia Federal no tratamento e análise das imagens captadas pelo Sisvant. 

128. Nesse contexto, o Cicon tem como meta a construção da integração de informações 

com a concepção de se ter agregados de dados, a fim de apoiar as ações de combate às drogas, em 

parceria com órgãos participantes, cada qual exercendo a sua função de competência. Além disso, 

essa parceria permitirá uma melhoria substancial na logística das operações repressivas ao tráfico de 

drogas, por conta da participação dos comandos militares, dada a capacidade de capilaridade das 

organizações militares, especialmente em regiões de difícil acesso. 

129. O principal motivo de o Cicon ainda não estar implementado se deve ao fato da 

proposta estar em estudo por parte do Ministério da Defesa para aprovação dos termos acordados 

entre as partes envolvidas. 

130. Portanto, a situação atual revela um baixo aproveitamento do potencial de atuação 

conjunta dos diversos órgãos no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira, em especial, 

das Forças Armadas. 

131. Aspecto positivo sobre o trabalho integrado envolvendo as Forças Armadas e a 

Polícia Federal é a realização esporádica de Operações Conjuntas tais como Fronteira Sul, Clareira I 

e II, DPF/Comdabra e Curare. 

132. Conforme informações prestadas pela Polícia Federal, a FAB executa periodicamente 

operações de patrulha de fronteira, denominada „Operação Porteira Fechada‟, com as aeronaves E-

99 (radar) e A-29 (Supertucanos-vetores de interceptação) buscando aeronaves que cruzem a 

fronteira de forma irregular ou apresentem padrões de voo suspeito. Quando uma aeronave é 

identificada, o DPF é acionado para pesquisar se há registro criminal ou de inteligência policial do 

aparelho, do proprietário/explorador ou do piloto. Em comum acordo é decidido se a aeronave 

merece fiscalização no pouso. 

133. Além disso, na pesquisa com os delegados, em algumas delegacias de fronteira, foi 

destacado o apoio logístico prestado pelas Forças Armadas nas ações desenvolvidas pela Polícia 

Federal. E na visita in loco realizada em Foz de Iguaçu, constatou-se que o Comando da Marinha, 

apesar de não possuir embarcações adequadas para patrulhar o lago de Itaipu, colabora com o DPF 

ao permitir a utilização do seu cais para acostar as embarcações da Polícia Federal que fiscalizam a 

região lacustre. 
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134. Em função da situação apresentada, propõe-se recomendar ao Ministério da Defesa 

que promova a preparação e o treinamento dos Comandos Militares localizados na região de 

fronteira para que possam atuar de forma mais efetiva nas ações de combate ao tráfico de drogas, 

especialmente em razão das inovações oriundas das Leis Complementares 117/2004 e 136/2010. 

135. Mostra-se necessário, também, recomendar ao Ministério da Defesa que ultime as 

negociações para viabilizar a participação das Forças Armadas no Centro Integrado de Combate ao 

Crime Organizado – Cicon, conforme o disposto no inciso VII, do §2º do art. 5º do Dec. 7179/2010. 

136. Espera-se com a implementação da recomendação e da determinação que a atuação 

das Forças Armadas possa contribuir para fortalecer a atuação do estado no combate ao tráfico de 

drogas, especialmente na região de fronteira. 

3.6. Contribuição da Operação Sentinela no Combate ao Tráfico de Drogas na Região 

de Fronteira 

137. A Operação Sentinela, trabalho conjugado de órgãos federais e estaduais sob o 

comando da Polícia Federal, tem contribuído para o combate ao tráfico de drogas, porém não há 

garantia de sua continuidade nos próximos anos. 

138. A Operação Sentinela iniciou-se em março de 2010 nos estados do Amazonas, Mato 

Grosso do Sul e Paraná. A partir de abril, foi implementada progressivamente no Mato Grosso, 

Rondônia, Acre, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Para e Amapá. 

139. A operação conta com a participação da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança 

Pública, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal do Brasil, Forças Armadas, Censipam, Ibama, 

Abin, Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Civis e Secretarias Estaduais de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pecuária dos 11 estados brasileiros que possuem fronteiras internacionais. 

140. É importante frisar que, à exceção de São Paulo, os demais estados também têm 

colaborado para a realização da Operação Sentinela por meio da cessão de policiais para integrarem 

a Força Nacional de Segurança Pública, que têm destacado papel nas ações da operação. 

141. O objetivo é intensificar o controle e a fiscalização de pessoas, veículos e bens que 

circulam na região de fronteiras, visando otimizar a prevenção e a repressão aos crimes 

transnacionais. Segundo dados do Ministério da Justiça, cerca de 1.500 agentes públicos estão 

envolvidos na operação. 

142. Os resultados apresentados pela Operação Sentinela, ao longo de 2010, mostraram-se 

positivos em relação à quantidade de droga apreendida, ao número de prisões realizadas, entre 

outras contribuições. É importante mencionar que o formato de atuação desse tipo de operação é 

basicamente preventivo e ostensivo, o que dificulta a comparação dos resultados obtidos com os de 

outros tipos de atuação. 

143. Esse caráter ostensivo foi confirmado pela pesquisa eletrônica realizada junto aos 

delegados. Segundo 77% dos respondentes, um importante efeito da Operação Sentinela está no 

aumento das ações ostensivas. 

144. Apesar dessa característica ostensiva, que não caracteriza o trabalho desenvolvido 

pela Polícia Federal, alguns números têm confirmado a sua importância no combate ao tráfico. No 

Amazonas, entre janeiro e julho de 2009, foram apreendidos 236 kg de cocaína e pasta-base. No 

mesmo período de 2010, as apreensões subiram para 840 kg. No Acre, houve um crescimento 20% 

no primeiro semestre de 2010 nas apreensões dessa droga, em comparação com o mesmo período 

do ano anterior. 

145. Outro indicador dos bons resultados foi evidenciado nos dados da pesquisa eletrônica. 

Aproximadamente 60% dos delegados de fronteira fizeram uma avaliação positiva sobre a 

necessidade de continuação da Operação Sentinela, o que evidencia a contribuição desse tipo de 

operação na região das fronteiras internacionais. 

146. Além do aumento nas ações ostensivas, outro efeito positivo da Operação Sentinela 

está no incremento, mesmo que temporário, da força de trabalho para ações operacionais de 

repressão deflagradas pela PF. Esse efeito foi confirmado por 64% dos delegados que responderam 

à pesquisa. 
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147. Apesar dessa avaliação positiva, tanto a pesquisa eletrônica quanto as entrevistas 

realizadas revelaram que os delegados acreditam que a Operação Sentinela deveria alterar alguns 

aspectos na sua forma de operacionalização, em especial no que se refere à utilização de servidores 

e veículos das delegacias da PF nos municípios em que a operação é realizada. 

148. Essa situação ocorre basicamente devido à necessidade de se alocar ao menos um 

policial federal da localidade onde a operação se desenvolve para trabalhar com os servidores dos 

outros órgãos, como RFB e FNSP. Além disso, segundo as entrevistas é frequente a necessidade de 

ceder veículos da delegacia da polícia federal para as ações da operação. 

149. Assim, se a Operação Sentinela possuísse recursos próprios para a aquisição de 

veículos, pagamento das diárias dos policiais federais alocados, entre outros gastos, o desgaste 

atualmente existente seria minimizado e os resultados otimizados. 

150. Em face do exposto propõe-se recomendar ao Ministério da Justiça que avalie o 

encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de proposta de criação de 

ação orçamentária específica para a execução da Operação Sentinela, de modo que a operação passe 

a contar com recursos próprios e suficientes para suas ações. 

151. Espera-se com a implementação dessa recomendação que a Operação Sentinela, ao 

passar a contar com recursos próprios, não sofra riscos de descontinuidade, permitindo uma melhor 

programação das suas ações, garantindo-lhe maior sustentabilidade e capacidade de aquisição dos 

meios necessários à sua execução. 

3.7. Pefron, acordos de cooperação internacional e Sisvant auxiliam a Polícia Federal 

no Combate ao Tráfico de Drogas na Região de Fronteira 

152. O Projeto de Policiamento Especializado de Fronteiras – Pefron, os Acordos de 

cooperação internacional e o Sistema do Veículo Aéreo Não Tripulado – Sisvant têm importante 

potencial para otimizar as ações de combate ao tráfico de drogas nas fronteiras internacionais. 

153. Segundo documento da Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp/MJ, o 

Pefron objetiva fomentar nos estados a criação de grupos para atuar de forma preventiva e 

repressiva nas regiões de fronteira e divisas, dentro de suas atribuições, no controle aos crimes 

típicos da região, realizando a promoção da cooperação intergovernamental e interinstitucional em 

segurança pública, nas áreas de planejamento, atividades de formação, atuação tático-operacional e 

intercâmbio de dados, informações e conhecimento, por meio de ações preventivas e itinerantes, 

além de ações de Polícia Judiciária, com suporte da Perícia Criminal, sendo tais ações integradas 

com os órgãos federais, propiciando a resolução de casos em curto espaço de tempo e com 

resultados satisfatórios. 

154. Após a celebração do convênio de cooperação federativa entre União, por intermédio 

do Ministério da Justiça, e o estado, aquela tem como principais responsabilidades: 

● Aquisição direta e repasse e/ou convênio com estado, para implantação dos seguintes 

módulos: uniformes, equipamentos de proteção individual; equipamentos diversos; veículos; 

armamentos; embarcações; equipamentos de telecomunicações; equipamento de informática; 

mobiliário; equipamentos periciais e de inteligência. 

● Apoio no programa de capacitação técnica básica e continuada ao efetivo disponibilizado 

pelos estados, por meio do Departamento da Força Nacional, admitindo apoio e cooperação em 

outros processos. 

● Disponibilização de módulos habitacionais para instalação da base operacional do Pefron 

na faixa de fronteira. Será admitido em caráter excepcional obras, construções e reformas, desde 

que executadas nos padrões e prazos acordados. 

● Elaboração e gestão para criação de marco legal para pagamento de diárias ou 

gratificação para atividade de fronteiras aos integrantes do Pefron, por meio de recursos federais. 

● Criação e coordenação executiva de Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira, em 

âmbito nacional, visando desenvolver sistemas de monitoramento e articular estratégias integradas 

de prevenção e repressão qualificada entre os órgãos federais, estaduais e municipais. 
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155. Já o estado, além de outras obrigações previstas no instrumento legal, deverá criar 

unidades integradas de policiamento especializado para as comunidades englobadas pela faixa de 

fronteira, contando cada unidade Pefron com efetivo mínimo composto por 46 servidores, 

mesclando policiais militares, civis e peritos. 

156. Informações obtidas em entrevista com gestores da Senasp, responsáveis pela 

implementação do Pefron, além das visitas a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados que já 

possuem policiamento integrado Polícia Militar/Polícia Civil nas áreas de fronteira, permitem 

concluir que se trata de um projeto com capacidade de produzir bons resultados no combate ao 

tráfico de drogas, como os que são apresentados por esses estados que já trabalham dessa forma. 

 

Figura 5 – Maconha apreendida pela polícia especializada de fronteira de Mato Grosso do 

Sul. 

 
Fonte: TCU. 

 

157. Além do trabalho integrado entre as polícias estaduais, é necessário destacar que o 

Pefron possui em sua concepção o apoio financeiro do Governo Federal para dotar essas forças 

policiais com a estrutura necessária para o combate ao tráfico de drogas, como instalações físicas e 

móveis, veículos terrestres e aquáticos, equipamentos de proteção e tecnológicos, além de recursos 

para o pagamento de diárias dos policiais lotados nesses grupamentos de fronteira. 

158. Trata-se de importante iniciativa da União no sentido de induzir os estados que fazem 

fronteiras internacionais a realizar um policiamento mais efetivo e profissional nessas regiões, 

permitindo a otimização no uso dos recursos humanos disponíveis, já que é mais econômico o uso 

das policiais estaduais do que a alocação de forças federais. 

159. Outra iniciativa com potencial de contribuir para as ações de fiscalização são os 

acordos internacionais de cooperação firmados pelo Brasil com vários países, em especial os que 

fazem fronteira com o território nacional e são produtores de drogas. 

160. Em geral esses acordos envolvem troca de informações entre as polícias dos dois 

países, visitas para averiguação de fatos e missões conjuntas para aprimorar a investigação das 

organizações criminosas com maior potencial ofensivo, além de treinamentos. 

161. Na pesquisa eletrônica realizada com os delegados federais, 77% dos respondentes 

afirmaram haver trabalhos em cooperação com polícias de outros países e 74% consideraram esses 

trabalhos como de importância alta ou muito alta. É importante destacar também que a principal 

atividade integrada é realizada no campo da investigação, como relatado por 88% dos delegados. 

162. Exemplo de sucesso de trabalho cooperado da Polícia Federal com outros países é o 

que se fez com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, na Operação Nova Aliança, cujo 

objetivo foi identificar e destruir plantações de maconha cultivadas nas proximidades da fronteira 

comum. Apenas em 2009 foram erradicados 825 hectares, com um potencial de produção de mais 

de 2.400 toneladas de maconha. 

163. Apesar da avaliação positiva sobre os acordos internacionais, 47% dos delegados 

pesquisados considerou a frequência desses trabalhos como regular, indicando que há espaço para o 
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aumento no número de ações integradas. A realização de um trabalho cooperado entre as polícias de 

vários países será capaz de combater o tráfico de forma mais eficaz, já que esse, em regra, se utiliza 

das fronteiras oficiais para escapar das forças policiais. 

164. O Projeto Sisvant – Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados é uma iniciativa é do 

Programa Nacional de Segurança e Cidadania – Pronasci Fronteira que visa fortalecer o combate ao 

tráfico de drogas e armas, contrabando, roubo de gado e pirataria na região de fronteira. 

165. Um Veículo Aéreo Não Tripulado – Vant, também chamado UAV, do inglês 

Unmanned Aerial Vehicle, é o termo usado para descrever todo e qualquer tipo de aeronave que 

não necessita de pilotos embarcados para ser guiada. Este tipo de avião é controlado à distância, por 

meios eletrônicos e computacionais, sob a supervisão e governo humanos, ou sem a sua 

intervenção, por meio de Controladores Lógicos Programáveis – PLC. 

166. O Vant adquirido pela Polícia Federal é uma aeronave de observação que será 

utilizada especialmente nas áreas de fronteira do país, capaz de voar por 37 horas ininterruptas, 

cobrindo mais de 1.000 km. Durante o voo, pode fotografar ou filmar pessoas ou objetos no solo, de 

uma altura que pode chegar a 30 mil pés (10 km), com nitidez. 

 

Figura 6 – Modelo de veículo aéreo não tripulado em teste pela Polícia Federal. 

 
Fonte: PF/Divulgação. 

 

167. A implantação do Sisvant propiciará informações que fundamentarão uma nova forma 

de agir na atividade policial, bem como agregará qualidade nas provas produzidas e sustentabilidade 

à atividade de persecução penal. 

168. O valor total do projeto está estimado em R$ 655,7 milhões e o seu término previsto 

para 2014, contemplando a aquisição de quatorze veículos aéreos não tripulados junto a empresa 

internacional, bem como gastos com infraestrutura, manutenção do sistema, treinamento de pessoal, 

suprimentos e desembaraço alfandegário, entre outros. 

169. As informações repassadas pela Polícia Federal permitem identificar que o Sisvant 

será importante instrumento no auxílio ao combate ao tráfico de drogas. Contudo, para seu sucesso, 

será necessário dotar a PF com os meios humanos e os equipamentos necessários para utilizar as 

informações de inteligência geradas. 

170. As iniciativas descritas visam potencializar a capacidade das forças policiais locais de 

realizar o combate ao tráfico de drogas com mais segurança e eficácia, dificultar a entrada de drogas 

pela região de fronteira, além de incrementar o número de apreensões e de prisões na região de 

fronteira. 

171. Em função das iniciativas adotadas estarem ainda em fase de implementação, 

inviabilizando uma análise mais aprofundada, a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de 

Programas de Governo do Tribunal de Contas da União, nos monitoramentos relativos a essa 

auditoria operacional, avaliará a evolução da implementação do Pefron e do Sisvant. 

 

4. A ATUAÇÃO DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS – FUNAD 

172. O Fundo Nacional Antidrogas possui grande importância no Sistema Nacional de 

Políticas Públicas Sobre Drogas – Sisnad, uma vez que é uma das principais fontes financiadoras 
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desse sistema. O Funad está vinculado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad, 

localizada no Ministério da Justiça. 

173. Nesse trabalho, buscou-se analisar aspectos relacionados à venda dos bens 

apreendidos oriundos do tráfico de drogas, seja por meio de leilões administrativos ou pelo instituto 

da venda antecipada judicial, bem como aspectos relacionados à participação do Poder Judiciário e 

dos estados nesse sistema, além de analisar a execução orçamentária e financeira do Fundo. 

174. Cabe esclarecer que não foi possível examinar uma das questões de auditoria proposta 

no planejamento deste trabalho. A análise da questão „as decisões do judiciário sobre o perdimento 

de bens são informadas à Senad?‟ ficou prejudicada, pois a forma de cadastramento dos dados 

constantes no Sistema Nacional de Bens Apreendidos – SNBA, sistema utilizado pelo Poder 

Judiciário para registrar bens apreendidos nos diversos crimes, inviabilizou o cruzamento com 

informações do Funad. 

175. O cruzamento de informações dos dois bancos de dados era a principal estratégia 

metodológica para investigar essa questão. Contudo, foi possível obter indícios de que a 

comunicação dos juízes à Senad, informando sobre o perdimento de bens relativos ao tráfico de 

drogas, apresenta falhas. 

176. Foi realizada pesquisa com juízes de varas criminais dos estados fronteiriços, por 

meio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e identificou-se que cerca de 32% dos respondentes 

afirmou não realizar nenhum tipo de comunicação à Senad quando há o perdimento de bens 

oriundos do tráfico de drogas em favor da União. 

177. Demais achados e outros aspectos importantes identificados relacionados ao Funad 

estão descritos nos subcapítulos a seguir. 

4.1. O Instituto da Venda Antecipada não tem sido utilizado pelo Poder Judiciário 

178. A alienação antecipada dos bens apreendidos oriundos do tráfico de drogas não vem 

sendo realizada pelo Poder Judiciário, como facultado pela Lei 11.343/2006 e recomendado 

oficialmente pelo próprio CNJ. Com isso, os bens ficam estocados e armazenados durante longo 

período, principalmente em pátios a céu aberto, aguardando o trânsito em julgado da sentença com 

o perdimento do bem em favor da União e, consequentemente, o leilão. Isso acarreta uma perda no 

valor econômico do bem, causando prejuízo para a União. 

179. Inicialmente cumpre esclarecer que a Lei 11.343/2006, no art. 62, §§ 4º e 7º, prevê a 

possibilidade da alienação, em caráter cautelar, do bem apreendido oriundo do tráfico de drogas, 

que deve ser deferida pelo juiz e realizada por meio de leilão judicial. O Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, em janeiro de 2010, expediu a Recomendação nº 30, recomendando aos magistrados, 

com competência criminal, para que ordenem a alienação antecipada dos bens, com o intuito de 

preservar-lhes o valor econômico. Essa orientação teve como justificativa o volume, a importância e 

valor dos bens apreendidos, a necessidade de preservar os valores correspondentes, além da 

dificuldade enfrentada pelo magistrado para administrar esses bens. 

180. Segundo a legislação, a quantia apurada na alienação antecipada do bem deve 

permanecer depositada em conta judicial até o final da ação penal, quando deverá ser transferida ao 

Fundo Nacional Antidrogas – Funad. Assim, ao invés de o bem depreciar e desvalorizar durante 

esses anos necessários ao julgamento da ação penal, o valor arrecadado em leilão referente ao bem 

pode permanecer depositado em conta judicial, devidamente remunerada. 

181. A partir dos resultados da pesquisa eletrônica encaminhada aos magistrados que 

atuam em varas criminais nas regiões de fronteira, com 186 respondentes, verificou-se que 95,5% 

dos juízes deferiram a alienação antecipada do bem com uma frequência „muito baixa‟ ou „baixa‟, 

nos últimos quatro anos. Desse percentual, 86,6% disseram ter concedido a alienação com a 

frequência „muito baixa‟, demonstrando que embora exista a previsão legal e a recomendação do 

CNJ, esse instituto não vem sendo utilizado pelos magistrados. 

182. Análise feita na base de dados encaminhada pelo Funad constatou que dos 1.666 bens 

apreendidos a partir de 2006, que possuem valor econômico (veículos, embarcações, aeronaves, 

joias e imóveis) e não foram destruídos, somente 35 foram leiloados judicialmente (2,1%). 
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Contudo, não há informação de que esses bens tenham sido objeto de alienação antecipada, 

podendo ter sido alienados após o trânsito em julgado. Dessa forma, partindo de uma análise mais 

conservadora, pode-se concluir que houve, no máximo, 35 itens alienados antecipadamente pelo 

judiciário, de acordo com os registros do Funad. 

183. Outra análise realizada levou em conta a „data de apreensão‟ e a „data de julgamento‟, 

registradas na base de dados do Funad, tendo sido verificado que o tempo médio para julgamento 

do bem, desde sua apreensão, é de aproximadamente oito anos. Isso demonstra, mais uma vez, a 

grande necessidade de que seja deferida a alienação antecipada desse bem para que não sofra 

depreciações, desvalorizações ou descaracterização pelo tempo. 

184. Importante destacar que para a realização de todas as análises feitas nos dados 

encaminhados pelo Funad foi adotada uma perspectiva conservadora, havendo a preocupação da 

retirada de dados que pudessem gerar resultado tendencioso ou inconsistente. 

185. Entrevistas realizadas com juízes considerados referência na questão da alienação 

antecipada de bens, mesmo com competência de julgar outros tipos de crime, evidenciou que a 

alienação antecipada ainda não é uma prática utilizada no judiciário, sendo a principal causa a falta 

de capacidade administrativa do Poder Judiciário para administrar os bens e realizar os leilões 

judiciais. Essa causa foi apontada também na pesquisa com os magistrados. 

186. Além dessa limitação, o resultado da pesquisa com os juízes demonstrou que 60% dos 

respondentes apontaram o fato de o Ministério Público – MP não solicitar cautelarmente a alienação 

dos bens apreendidos, como previsto na legislação, fator importante que tem restringido o 

deferimento desse instituto. Assim, torna-se importante que o Conselho Nacional do Ministério 

Público, avalie a importância de orientar seus membros para que requeiram a alienação cautelar dos 

bens apreendidos oriundos do tráfico de drogas, considerando que o deferimento desse instituto é 

condicionado à solicitação do MP. 

187. Ademais, a pesquisa apontou outras possíveis causas limitadoras, como a dificuldade 

de comprovar o nexo de causalidade entre o delito e os objetos para a sua prática e o fato de os bens 

apreendidos poderem ser utilizados por outros órgãos ou entidade, por decisão judicial. Essas 

causas, porém, apareceram em menor quantidade. 

188. Ressalte-se que 54,1% dos juízes não concedem a autorização para o uso dos bens 

apreendidos do narcotráfico, potencializando o problema da perda do valor econômico dos bens 

apreendidos que ficam aguardando por longos períodos a realização dos leilões. 

189. Torna-se importante destacar que somente 3,8% dos juízes entende que essa alienação 

cautelar fere o direito de propriedade. Assim, essa justificativa, a princípio, não pode ser 

considerada um fator que justifique a não adoção da alienação antecipada. 

190. Como efeito dessa situação pode-se apontar a perda do valor econômico dos bens 

aprendidos acarretada pela depreciação ou descaracterização do tempo, em virtude de os bens 

permanecerem armazenados e estocados em pátios de forma irregular, por não sofrerem reparos e 

pelo simples passar do tempo que os tornam menos valorizados. Com isso, o valor econômico 

arrecadado é muitas vezes irrisório ou muito inferior ao que realmente deveria valer. Isso implica 

em uma menor arrecadação de recursos pelo Funad e em prejuízo para os cofres públicos. Além 

disso, como reflexo direto tem-se a redução dos recursos a serem aplicados no combate à oferta, na 

prevenção e no tratamento das vítimas das drogas. 

191. Destaque-se que a Senad também buscou incentivar a adoção da venda antecipada 

pelo judiciário, incluindo essa questão da tutela cautelar como uma das obrigações dos convenentes 

nos convênios realizados com os estados para a venda dos bens apreendidos. Os estados de São 

Paulo e de Minas Gerais já assinaram os instrumentos de convênio contendo essa nova diretriz. 

192. Dessa forma, considerando a importância do deferimento da alienação antecipada dos 

bens oriundos do tráfico de drogas com o intuito de preservar os valores correspondentes, bem 

como a limitação apontada pelos magistrados no que concerne à operacionalização dos leilões 

judiciais, torna-se importante recomendar ao CNJ que avalie a criação de uma estrutura 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47884178.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 

27 

 

administrativa específica para gerenciar a administração e o leilão judicial dos bens apreendidos 

oriundos do tráfico de drogas. 

193. Também é importante recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP que emita uma recomendação, tal qual a emitida pelo CNJ, orientando os procuradores e 

promotores a requererem ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos 

bens apreendidos oriundos do tráfico de drogas, de acordo com o art. 62, § 4º, da Lei 11.343/2006. 

194. A partir da implementação dessas recomendações, espera-se que as autoridades 

judiciárias passem a aplicar o instituto da alienação antecipada, como previsto no art. 62, §§ 4º e 7º, 

da Lei 11.343/2006, reduzindo a perda do valor econômico dos bens apreendidos. 

4.2. Os leilões realizados pela Senad não têm sido tempestivos 

195. Os bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas, após declarados perdidos em 

favor da União, estão permanecendo estocados e armazenados por grande período de tempo, 

sofrendo ações de depreciação, descaracterização e, consequentemente, desvalorização, no aguardo 

dos leilões a serem realizados pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas – Senad, por 

intermédio do Fundo Nacional Antidrogas – Funad. 

196. A Lei 7.560/86 criou o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de 

Abuso – Funcab, que era vinculado ao MJ. A Medida Provisória 2.143/2001 alterou a sua 

denominação para Fundo Nacional Antidrogas – Funad e sua gestão foi transferida para a Senad. 

197. A competência para realizar os leilões dos bens apreendidos e não leiloados em 

caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União é da Senad, conforme 

preconiza o art. 63, §2º, da Lei 11.343/2006. A Senad é a gestora do Fundo e operacionaliza esses 

leilões por intermédio do Funad, que mantém um banco de dados com informações dos bens 

apreendidos. 

198. De acordo com os dados do Funad, em relação aos bens já leiloados, verifica-se que o 

período médio relacionado à espera do bem para ser leiloado, após o trânsito em julgado com a 

declaração de perdimento do bem em favor da União, foi de aproximadamente seis anos. Isso 

significa que o Funad levou em média seis anos para leiloar um bem declarado perdido em favor da 

União. Importante lembrar que o processo leva, em média, oito anos para transitar em julgado, 

como já mencionado no subcapítulo anterior. Dessa forma, percebe-se que, em tese, existe um 

tempo médio de aproximadamente 14 anos entre a data da apreensão do bem até o seu efetivo 

leilão. 

199. Os gestores da Senad esclareceram, contudo, que a Secretaria nem sempre toma 

conhecimento do perdimento do bem na data do seu trânsito em julgado. Apesar dessa ressalva 

apontada pelos gestores, do total de 7.214 bens registrados na base de dados do Funad, que possuem 

valor econômico (veículos, aeronaves, imóveis, embarcações e joias), 2.889 (40%) constam como 

perdidos em favor da União e aguardam a realização de leilão pelo Fundo. Esses bens ainda não 

leiloados estão à disposição do Funad, em média, há 5,6 anos aguardando a realização do leilão. 

200. Dos 2.889 bens perdidos, 663 (22%) aguardam o leilão há mais de oito anos. Sendo 

que 261 (9%) aguardam o leilão há mais de 14 anos e 41 bens aguardam o leilão há mais de 20 

anos. Além disso, visita in loco da equipe de auditoria constatou que os pátios das delegacias da 

Polícia Federal e de outros órgãos estão abarrotados de veículos apreendidos, como ilustrado pela 

Figura 7. 

 

Figura 7 – Bens apreendidos aguardando a realização de leilão. 
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Fonte: TCU. 

 

201. Segundo informações encaminhadas pelo Fundo, o tempo necessário para a realização 

do leilão desses bens é em torno de três a cinco meses. Os leilões são realizados diretamente pelo 

Funad ou por meio dos convênios firmados com os estados federativos. Geralmente são necessárias 

três pessoas para composição da comissão para a realização do leilão, sendo que, quando o 

procedimento é realizado pelos estados, além das comissões por eles compostas, sempre participa 

um servidor do Funad. 

202. Atualmente o Funad conta com um corpo técnico de 22 servidores, sendo um diretor, 

dois coordenadores-gerais e os demais são supervisores e assistentes técnicos para atuarem em 

diversas atividades, como, por exemplo, levantar documentos e informações junto a órgãos dos bens 

a serem leiloados, realizar a arrecadação e a concentração dos bens perdidos em favor da União, 

promover as prestações de contas apresentadas pelos leiloeiros oficiais, captar recursos de outras 

fontes e gerenciar o servidor de dados, entre outras. Além disso, o Fundo recebe, em média, 300 

novos processos por mês de acompanhamento envolvendo apreensão e/ou perdimento de bens 

relacionados ao tráfico de drogas. 

203. A partir dos dados apresentados, restou demonstrada a existência de significativa 

dificuldade da Senad/Funad para realizar os leilões devido à estrutura de pessoal reduzida e às 

dificuldades logísticas, tais como a organização da documentação dos bens, levantamento de sua 

localização e a contração de leiloeiro oficial. 

204. O efeito principal e mais relevante dessa situação é a perda do valor econômico 

sofrida pelo bem, em razão da depreciação e descaracterização ocorridas pelo decurso do tempo até 

que ele seja leiloado. O efeito subsidiário é a menor capitalização do Funad, considerando que os 

bens leiloados têm os seus valores revertidos ao Fundo para serem destinados às ações de combate à 

oferta de drogas, à prevenção e ao tratamento. Assim, se os bens são leiloados por um valor 

significativamente inferior ao valor original, tendo em vista todo o desgaste sofrido pela ação do 

tempo, ensejará uma menor arrecadação e disponibilização de recursos para a política sobre drogas. 

205. Dessa forma, considerando o quantitativo de servidores lotados na Senad e designados 

para as atividades destinadas ao Funad, a quantidade de atividades a cargo desses servidores, bem 

como o quantitativo dos bens apreendidos oriundos do tráfico de drogas e o acumulo dos bens 

aguardando leilão, entende-se razoável recomendar ao Ministério da Justiça que avalie a adequação 
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do quadro de servidores do Funad a fim de proporcionar mais meios para que o Fundo possa 

realizar os leilões de maneira mais tempestiva. 

4.3. Boa prática: convênios realizados pelo Funad com os estados 

206. A celebração de convênios com os estados federativos para a alienação de bens 

apreendidos oriundos do tráfico de drogas tem se mostrado uma opção eficiente, contudo, 

atualmente, estão vigentes apenas 10 convênios, sendo que apenas dois com estados de fronteira. 

207. Existe autorização legal para a Senad celebrar convênios de cooperação, cujo objeto 

seja a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, e cujo perdimento já 

tenha sido decretado em favor da União, como disposto no art. 63, § 3º, da Lei 11.343/2006. A 

partir dessa autorização a Senad tem firmado convênios com diversos estados para a realização de 

leilões, em que os estados ficam responsáveis por leiloar os bens em troca de percentual dos 

recursos auferidos (em geral, 80%). 

208. De acordo com as informações encaminhadas pelo Funad, verifica-se que desde 2006 

foram realizados 38 leilões. Desses, 10 foram feitos diretamente pela Senad e 28 foram por meio de 

convênio com os estados. Importa ressaltar que desde 2008 o Funad realizou diretamente somente 

um leilão em agosto de 2010, os outros 16 foram realizados por meio de convênios. 

209. Desde 2006, o valor arrecadado nos 10 leilões feitos diretamente pelo Funad foi cerca 

de 3,9 milhões de reais e os 28 leilões feitos mediante convênio arrecadaram cerca de 8,5 milhões 

de reais. 

210. Em relação ao quantitativo de bens leiloados, a partir dos dados encaminhados pelo 

Funad, constatou-se que dos 3.572 bens alienados por leilões administrativos, 818 (23%) foram por 

meio dos leilões realizados diretamente pelo Funad e 2.754 (77%) por leilões advindos de 

convênios com os estados. 

 

Tabela 5 – Síntese dos leilões realizados para venda de bens apreendidos oriundos do 

tráfico de drogas, de 2006 a 2010. 

Tipo de leilão Nº de leilões 

realizados 

Nº de bens 

leiloados 

Valor arrecadado 

Direto pela Senad 10 818 (23%) R$ 3,9 milhões 

Convênio com estados 28 2.754 (77%) R$ 8,5 milhões 

Total 38 3.572 R$ 12,4 milhões 

Fonte: Senad/Funad. 

 

211. Nesse contexto, embora em um primeiro momento os leilões realizados diretamente 

pela Senad possam parecer mais lucrativos, considerando a estrutura reduzida de pessoal do Funad 

para realizar diretamente os leilões, a grande dificuldade de logística para reunir os bens, regularizar 

e organizar toda a sua documentação, verifica-se que a quantidade de leilões realizados por meio de 

convênio é muito superior e, consequentemente, tem conseguido dar vazão a um maior número de 

bens e arrecadar um montante maior de recursos. 

212. A partir das informações encaminhadas pelo Funad a respeito dos convênios 

firmados, bem como dos leilões realizados pelos estados, verifica-se que oito estados mantiveram 

os respectivos convênios firmados. Contudo durante o prazo de vigência não foram realizados 

leilões. Desses estados, especificamente Rio de Janeiro e Paraná, de acordo com o banco de dados 

do Funad, são responsáveis por uma quantidade significativa de bens aguardando leilão. 

213. Nesse contexto, cabe destacar que dos 10 convênios que estão vigentes atualmente, 

somente dois são firmados com estados que estão localizados na região de fronteira (Amazonas e 

Pará), foco desta auditoria. Além disso, desses 10 convênios atualmente em vigor, somente quatro 

estados realizaram pelos menos um leilão. 

214. Essa realidade demonstra que o fato de o estado firmar convênio não é suficiente para 

garantir a realização do leilão, como é o caso do Amazonas, Maranhão, Ceará, Pará e Rio Grande 

do Norte. Dessa forma, torna-se importante que a Senad/Funad adote providências para que o 
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estado cumpra o objeto firmado no termo de convênio, a fim de viabilizar o escoamento dos bens 

apreendidos. 

215. Importante destacar que existem estados, tais como Rio de Janeiro, Paraná e Bahia, 

com quantidade significativa de bens aguardando o leilão e que não possuem atualmente o convênio 

vigente, sendo que em alguns casos esses convênios venceram há mais de três anos e os estados 

convenentes nunca fizeram leilão. 

216. Embora os convênios sejam uma alternativa viável para auxiliar a Senad na realização 

dos leilões, estes não estão sendo suficientes para escoar a grande quantidade de bens apreendidos e 

ainda estocados. 

217. Segundo informações do Funad, a ausência de interesse dos estados em firmar ou 

manter convênios com a Senad para a realização de leilões pode ser apontada como causa da 

dificuldade enfrentada para intensificar o escoamento dos bens por leilões realizados pelos 

convenentes. Apesar do grande número de bens leiloados por meio dos convênios com os estados, 

ainda existe um número significativo de bens perdidos aguardando leilão, perdendo seu valor 

econômico, especialmente nos estados que não realizam leilões, o que reduz o potencial de 

arrecadação do Fundo. 

218. Destaque-se que, por meio das entrevistas, restou demonstrado que os gestores do 

Funad têm demonstrado empenho para celebração de convênios com vários estados, porém os 

resultados são insuficientes. 

219. Por fim, considerando as dificuldades encontradas pelo corpo técnico de servidores 

vinculado à Funad (subcapítulo 4.2) e as limitações apontadas no que se refere a celebrações dos 

convênios com os estados, entende-se oportuno recomendar à Senad que avalie a possibilidade de 

repassar aos estados convenentes a responsabilidade da regularização da documentação desses bens, 

entre outras atividades. 

220. Espera-se, que essa recomendação contribua para que os bens apreendidos oriundos 

do tráfico de drogas sejam leiloados mais tempestivamente, resguardando seu valor econômico. 

4.4. Contingenciamento orçamentário do Fundo Nacional Antidrogas 

221. O orçamento do Fundo Nacional Antidrogas – Funad vem sofrendo contingenciado de 

cerca de 22% nos últimos três anos. Essa situação pode comprometer a implementação das ações 

constantes no Plano de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, criado pelo Poder Executivo em 

2010. 

222. O Funad é uma importante fonte de recursos do Sisnad. A Tabela 6 apresenta a 

execução orçamentária e financeira do Funad, de 2006 a 2009. Essas informações servem para se 

obter um panorama dos créditos recebidos e dos dispêndios realizados pelo Fundo no período 

analisado. 

 

Tabela 6 – Execução orçamentária e financeira do Funad, de 2006 a 2010, em R$ mil. 

Ano 
Créditos 

Consignados 

Créditos 

Empenhados 

Créditos 

Liquidados 

% Execução 

Orçamentária 

2006 12.380,00 10.290,83 10.290,83 83% 

2007 12.628,99 10.024,39 10.024,39 79% 

2008 12.671,00 11.388,36 11.388,36 90% 

2009 17.853,27 11.347,87 3.769,96 63% 

2010 136.578,67* 13.591,92* 7.412,83* 10%* 

Fonte: Siafi. 

* Atualizado até dia 23/11/2010. 

 

223. Analisando a tabela anterior, nota-se um percentual de execução orçamentária 

relativamente alto até o ano de 2008. Em 2009 esse percentual caiu para 63%. Contudo, analisando-

se em relação aos créditos efetivamente disponíveis para execução, ou seja, os créditos não 

contingenciados, o percentual de execução orçamentária naquele ano alcançou o patamar de 99%, 
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mesmo percentual alcançado em 2008. Cabe destacar, ainda, que o Fundo executou em 2009, além 

dos recursos acima relacionados, cerca de R$ 3,4 milhões oriundos do Ministério da Justiça. 

224. O orçamento consignado ao Funad em 2010 foi de mais de R$ 130 milhões, o que 

representou um aumento de quase 665%. Contudo, o Fundo possui apenas R$ 12,6 milhões de 

créditos não contingenciados, ou seja, disponíveis para serem executados ou transferidos. 

225. O incremento orçamentário foi causado por recursos provenientes do Plano de 

Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, instituído pelo Governo Federal em maio de 2010. Esses 

recursos são destinados a várias finalidades, entre elas a criação de mais leitos em hospitais gerais 

para tratamento de usuários e dependentes de drogas, o aumento do número de Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS, a ampliação do atendimento assistencial a famílias, entre outras ações. 

226. Por fim, cabe destacar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2010 (Lei 

12.309/2010), que orienta a elaboração do orçamento de 2011, prevê em seu anexo V que os 

recursos destinados a atender as ações constantes no Plano de Enfrentamento ao Crack e Outras 

Drogas não poderão sofrer contingenciamento orçamentário. 

227. A decisão tomada pelo Executivo reflete a importância que o tema adquiriu 

recentemente no cenário nacional. Nesse sentido, considera-se pertinente recomendar ao Gabinete 

de Segurança Institucional que o orçamento do Fundo Nacional Antidrogas não sofra 

contingenciamento, pois várias ações do Fundo dão suporte à execução do Plano de Enfrentamento, 

como combate ao tráfico de drogas, tratamento de usuários e prevenção ao uso. 

5. COMENTÁRIOS DOS GESTORES 

228. Nos termos do Manual de Auditoria Operacional, aprovado pela Portaria 

Segecex/TCU 4, de 26/02/2010, a versão preliminar do relatório de auditoria realizado no Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, Parte I – repressão da oferta e Funad, foi 

remetida à Diretoria de Combate ao Crime Organizado – DCOR do Departamento de Polícia 

Federal e à Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Senad, por meio dos Ofícios 

Seprog/TCU 395/2010 e 396/2010, respectivamente, ambos de 14/12/2010, com a finalidade de se 

obter os comentários pertinentes sobre as questões analisadas por este Tribunal. 

229. Os gestores da Senad remeteram seus comentários ao TCU por meio do Ofício 

004/11-GSIPR/SENAD/GAB, de 13 de janeiro de 2011. As considerações realizadas a respeito do 

relatório preliminar referiram-se, em sua maioria, à complementação das informações existentes. As 

informações adicionais consideradas essenciais ao trabalho foram incorporadas ao presente 

relatório. Não houve o questionamento de nenhum aspecto abordado no relatório, tampouco 

comentários sobre a proposta de encaminhamento. 

230. O DPF encaminhou os comentários ao relatório preliminar por meio do ofício 44/11-

CGPRE/DCOR/DPF, de 20 de janeiro de 2011. No documento, os gestores elogiaram o trabalho 

realizado pelo TCU e restringiram os comentários às propostas de encaminhamento. 

231. Os gestores comentaram que o DPF já busca orientar o preenchimento de vagas nas 

áreas de fronteira, com a oferta de mais de 600 vagas para essas localidades nos últimos certames 

realizados. Além disso, afirmam que seria essencial a criação de incentivo financeiro para 

permanência de policias na região de fronteira, aspecto já abordado no relatório, bem como a 

criação de cargos de chefia correspondentes às atribuições desenvolvidas pelos servidores dessas 

localidades. Essas questões, entretanto, dependem de previsão legal para sua instituição. 

232. O DPF afirma, ainda, que buscará atender às recomendações que visam proporcionar 

maior oportunidade de treinamento ao efetivo policial na área de fronteira, bem como as que visam 

prover maior infraestrutura para as delegacias dessas localidades. 

233. Por fim, os gestores do DPF parabenizam o TCU pelo trabalho desenvolvido, 

afirmando que, caso as recomendações propostas, inclusive para outros órgãos, sejam acatadas: 

„(...) as ações deste Departamento de Polícia Federal de enfrentamento ao tráfico de 

drogas, nossa missão institucional, terão um avanço incomensurável, resultando no aumento de 

apreensão de drogas e a consequente diminuição da criminalidade, mormente a organizada e 

violenta, as quais estão intimamente ligadas ao tráfico de drogas.‟ 
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(...)” 

 

10. A seguir, mediante transcrição parcial do relatório de auditoria elaborado no TC 

033.434/2010-7 (peça 80), apresento os registros feitos pela Seprog em relação às ações de prevenção, 

tratamento e reinserção social do dependente de álcool e outras drogas no âmbito da Política Nacional 

sobre Drogas – Pnad. 

 

“2. VISÃO GERAL 

17. No Brasil, o combate ao uso de drogas teve início na primeira metade do século XX, no 

Governo de Getúlio Vargas. Mas é somente na década de 1970 que o governo passa a atuar mais 

fortemente, quando sancionada a Lei 6.378, de 21/10/1976, conhecida como Lei de Entorpecentes. 

18. Nesse sentido, com a entrada dessa lei em vigor, o Brasil passou a adotar como 

paradigma a política dos Estados Unidos da América, que se utiliza de um discurso político-jurídico 

de combate às drogas e que não distingue o usuário do tráfico organizado (VELOSO, 2004). 

19. Na área da saúde pública, em 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei 

do deputado Paulo Delgado, que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos 

mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Após 12 anos de tramitação, é sancionada 

a Lei 10.216, de 6/4/2001. 

20. O tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, a partir da reforma psiquiátrica 

de 2001, que redirecionou o modelo assistêncial em saúde mental, passou a privilegiar o 

oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. 

21. Com a aprovação da reforma psiquiátrica, o Centro de Atenção Psicossocial – Caps 

passou a ser equipamento central para realização das ações de atenção em saúde mental, e, 

consequentemente, aos que sofrem transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

 

Figura 1 – Redes de Atenção à Saúde Mental. 

 
Fonte: Manual Caps. 

 

22. Em 2002, regulamentando a Lei 10.216/2001, o Ministério da Saúde editou a Portaria 

GM/MS 336, que instituiu o Caps AD II como serviço de atenção psicossocial para atendimento de 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47884178.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 

33 

 

pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com 

capacidade operacional para atendimento em municípios com população superior a 70.000 

habitantes. 

23. No ano de 2004, o Ministério da Saúde, reafirmando que o uso de álcool e outras 

drogas é um grave problema de saúde pública, reconhecendo a necessidade de superar o atraso 

histórico de assunção desta responsabilidade pelo SUS, e buscando subsidiar a construção coletiva 

de seu enfrentamento, apresentou suas diretrizes para uma Política de Atenção Integral ao Uso de 

Álcool e outras Drogas. 

24. Essa nova política passa a incorporar as estratégias de redução de danos. Esta estratégia 

de saúde pública visa reduzir os danos causados pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, resgatando o 

usuário em seu papel autorregulador, sem preconizar a abstinência imediata, e incentivando-o à 

participação nas ações de prevenção e de tratamento. 

25. Em 2005, o Conselho Nacional Antidrogas – Conad, por meio da Resolução 3 

GSIPR/CH/CONAD, de 27/10/2005, aprovou a Política Nacional sobre Drogas – Pnad. Esse 

documento apresenta, além das diretrizes e dos objetivos da política nacional, seus cinco principais 

eixos: prevenção; tratamento, recuperação e reinserção social; redução de danos sociais à saúde; 

redução da oferta; além de estudos, pesquisas e avaliações. 

26. Assim, o Brasil possuía, até 2006, uma legislação penal que tratava como criminoso, 

passível de pena de detenção e do pagamento de multa, aquele que adquirisse, guardasse ou 

trouxesse consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física 

ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E uma 

legislação sanitária que preconizava o atendimento dessas mesmas pessoas, preferencialmente, nos 

Caps, em especial nos especializados – Caps AD. 

27. Na área penal, somente em 2006 foi revogada a Lei 6.378/1976, com a aprovação da 

Lei 11.343. Essa institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, prescreve 

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e 

define crimes. 

28. Com a aprovação dessa lei, a conduta do usuário/dependente apesar de continuar 

tipificada como crime, passa a não mais ser passível de pena restritiva de liberdade, e sim às 

hipóteses do art. 28: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

29. Assim, constata-se que no Brasil o modelo de atenção ao usuário/dependente de álcool 

e outras drogas está em transição, no qual a área da saúde pública passa a assumir progressivamente 

o protagonismo, com o reconhecimento da dependência como doença, que requer suporte médico e 

psicológico. Esse modelo adota procedimentos baseados em conhecimentos científicos e rejeita 

posturas que reforçam preconceitos morais e religiosos. 

30. Essa mudança reflete a tendência em vários países que passaram a propor e adotar 

outras formas de lidar com o consumo de drogas. Um dos exemplos mais bem sucedidos é o de 

Portugal. Para ilustrar, vale citar trecho da reportagem „A lição dos portugueses‟, da Revista Época, 

edição de 9/2/2010, que aborda os resultados alcançados com a mudança na forma de abordagem do 

usuário/dependente de drogas ilícitas: 

 

„Dez anos separam duas realidades de um mesmo país. Até 2000, Portugal era tomado pela 

pior epidemia de drogas de sua história – e uma das mais graves da Europa. Hoje, os portugueses 

orgulham-se de sua bem-sucedida política de descriminalização. Na década de 1990, o país chegou 

a ter 150 mil viciados em heroína (quase 1,5% da população). Em 2001, o governo português 

arriscou: descriminalizou a posse individual de todas as drogas, da maconha à heroína. De lá para 

cá, a polícia portuguesa não prende quem porta pequenas quantidades de droga. No lugar da 

punição, os usuários flagrados são encaminhados para tratamento. Quando essa decisão foi 
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aprovada pelo Parlamento, temia-se uma explosão no consumo. Mas o que se vê agora é uma queda 

no uso de todas as drogas e em todas as faixas etárias. 

Os números positivos da descriminalização só vieram a público no ano passado, com a 

publicação de um relatório do Cato Institute. Entre 2001 e 2006, as mortes por overdose caíram de 

400 para 290. O registro de pessoas infectadas pelo HIV por compartilhar seringas contaminadas 

passou de 2 mil para 1.400. Mais importante: Portugal não virou destino para jovens europeus 

dispostos a se drogar sem que a polícia os incomodasse. 

A teoria por trás da política liberal de descriminalização se baseou numa premissa 

humanista: „Você precisa fazer uma escolha entre tratar o usuário como criminoso ou como um 

paciente que precisa de ajuda‟, diz Manuel Cardoso, diretor do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência (IDT).‟ 

31. Cabe destacar que, diante da complexidade do tema e das peculiaridades do consumo 

de drogas, é preciso adotar uma abordagem mais sistêmica dessa questão, levando em consideração 

fatores normalmente negligenciados pelas políticas sobre drogas, como desigualdade social e falta 

de oportunidades. 

32. Assim, é nesse contexto de articulação necessária entre as diversas áreas de atuação 

governamental que a Secretaria Nacional sobre Drogas – Senad assume relevante papel. É o que 

estabelece o Decreto 6.061, de 15/3/2007, quando lhe confere a função de articular e coordenar as 

atividades de prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes 

de drogas. 

 

3. AÇÕES RELATIVAS AO TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS 

33. A Política Nacional sobre Drogas aprovada pela Resolução 3 GSIPR/CH/CONAD, de 

27/10/2005, tem como um dos seus pressupostos „garantir o direito de receber tratamento adequado 

a toda pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de drogas‟, e preconiza como objetivo 

„implantar e implementar rede de assistência integrada, pública e privada, intersetorial, para pessoas 

com transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, fundamentada em 

conhecimento validado, de acordo com a normatização funcional mínima, integrando os esforços 

desenvolvidos no tratamento‟. 

34. Um dos eixos da Política Nacional sobre Drogas é o Tratamento, Recuperação e 

Reinserção Social. Nesse capítulo do trabalho, a ênfase será sobre os equipamentos de atendimento, 

especificamente, os Centros de Assistência Psicossocial – Caps, que estão inseridos na política de 

forma preponderante para atuarem no tratamento e recuperação de dependentes de álcool e outras 

drogas. Serão abordados, além da cobertura de Caps no país, aspectos internos, como estrutura 

física, recursos humanos e capacitação dos seus profissionais. 

3.1. Baixa cobertura da Rede Caps, em especial da rede especializada 

35. Apesar da expansão da rede Caps nos últimos anos, principalmente a partir da reforma 

psiquiátrica em 2001 e do início do cofinanciamento pelo Ministério da Saúde, a cobertura ainda é 

considerada insuficiente para atender a demanda de dependentes de álcool e outras drogas existente 

nos centros urbanos dos municípios brasileiros. 

36. Centro de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde municipal aberto e comunitário 

integrante do Sistema Único de Saúde – SUS. Ele é um lugar de referência e tratamento para 

pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja 

severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, 

comunitário, personalizado e promotor de vida (Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção 

Psicossocial, 2004). 

37. Sua característica principal é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural 

concreto, designado como seu „território‟, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida quotidiana 

de usuários e familiares. Os Caps constituem a principal estratégia do processo de reforma 

psiquiátrica. 
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38. As práticas realizadas nos Caps se caracterizam por ocorrerem em ambiente aberto, 

acolhedor e inserido na cidade, no bairro. Os projetos desses serviços, muitas vezes, devem 

ultrapassar a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, potencializadora de suas 

ações, preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida 

quotidiana. 

39. Vale destacar que o Caps pode articular cuidado clínico e programas de reabilitação 

psicossocial. Assim, projetos terapêuticos devem incluir a construção de trabalhos de inserção 

social, respeitando as possibilidades individuais e os princípios de cidadania que minimizem o 

estigma e promovam o protagonismo de cada usuário frente à sua vida. 

40. Os Caps são atualmente regulamentados pela Portaria GM/MS 336, de 19/2/2002. Essa 

portaria reconheceu e ampliou o funcionamento e a complexidade dos Caps, que têm a missão de 

oferecer atendimento diuturno às pessoas que sofrem transtornos mentais severos e persistentes, 

num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com objetivo de 

substituir o modelo hospitalocêntrico a partir de 2001, evitando as internações e favorecendo o 

exercício da cidadania e da inclusão social dos dependentes e de suas famílias (Saúde Mental no 

SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial, 2004). 

41. As modalidades de serviços definidos pela Portaria GM/MS 336, com alterações da 

Portaria SAS/MS 189, de 20/3/2002, são os seguintes: 

Caps I – atendimento a adultos com transtornos mentais severos e persistentes em 

municípios com população entre 20 mil e 70 mil habitantes, com funcionamento das 8 às 18 horas, 

de segunda a sexta-feira. 

Caps II – atendimento a adultos com transtornos mentais severos e persistentes em 

municípios com população entre 70 mil e 200 mil habitantes, com funcionamento das 8 às 18 horas, 

de segunda a sexta-feira, podendo ter um terceiro período, funcionando até 21 horas. 

Caps III – atendimento a adultos com transtornos mentais severos e persistentes em 

municípios com população acima de 200 mil habitantes, com funcionamento de 24 horas, 

diariamente, também nos feriados e fins de semana. 

Caps i – atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais em municípios 

com população acima de 200 mil habitantes, com funcionamento das 8 às 18 horas, de segunda a 

sexta-feira, podendo ter um terceiro período, funcionando até 21 horas. 

Caps AD – atendimento a pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas em municípios com população acima de 100 mil habitantes, com 

funcionamento das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, podendo ter um terceiro período, 

funcionando até 21 horas. 

42. O Caps AD III, com atendimento 24 horas, foi instituído pela Portaria GM/MS 2.841, 

de 20 de setembro de 2010, porém os critérios para implantação dessa modalidade estão sendo 

revisados pelo Ministério da Saúde. 

43. A Portaria MS 1.190, de 4/5/2009, institui o Plano Emergencial de Ampliação do 

Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no SUS (PEAD 2009-2010), que 

prevê a ampliação do acesso ao tratamento por meio da expansão da rede de Caps e do acesso à 

prevenção em álcool e outras drogas em toda a rede do Sistema Único de Saúde. 

44. Reconhecendo a insuficiência da cobertura da rede Caps, o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído pelo Decreto 7.179, de 20/5/2010 também 

institui como objetivo a ampliação da rede de atenção à saúde. 

45. Embora a rede Caps seja reconhecida como serviço estratégico da saúde mental, os 

Caps não são a solução exclusiva para todos os problemas de saúde mental. Além disso, o MS 

aposta em uma rede múltipla de serviços e ações de saúde. 

46. Os Caps surgiram nos municípios brasileiros na década de oitenta, conforme mostrado 

no Gráfico 1. Porém só passaram a receber financiamento do Ministério da Saúde a partir de 2002 

por meio do Fundo das Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, momento em que se iniciou 

sua expansão. 
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47. Em 2008, os incentivos financeiros para implantação de Caps começaram a ser 

transferidos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais. No período de 

2002 a 2010, houve um incremento na rede de 1.325 Caps, ou seja, um crescimento anual médio de 

49%, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Crescimento no número de Caps a partir de 2002 

A – Nº de Caps no início de 2002 295 

B – Nº de Caps no final de 2010 1.620 

C – Variação numérica (B – A) 1.325 

D – Variação percentual no período (C/A) 449,2% 

E – Variação média anual (D/9 anos) 49,9% 

Fonte: Relatório de Gestão 2007-2010 – MS. 

 

Gráfico 1 – Evolução no número de Caps da década de 1980 até 2010. 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2007-2010 – MS. 

 

48. Ao final de 2010 existiam, no Brasil, 1.620 Caps implantados, distribuídos em 1.118 

municípios, sendo 1.234 Caps gerais (I, II, III) e 386 Caps especializados (258 AD e 128 i), 

conforme as informações apresentadas na Tabela 2. Optou-se por trabalhar com dados do Relatório 

de Gestão 2007-2010, já que o processo de cadastramento é dinâmico e constante nos meses. 

 

Tabela 2 – Número de Caps por tipo, em 2010. 

Modalidade Quantidade 

Caps I 761 

Caps II 418 

Caps III 55 

Caps AD 258 

Caps i 128 

Total 1.620 

Fonte: Relatório de Gestão 2007-2010 – MS 

 

49. Dos 5.565 municípios do Brasil, em 2010, apenas 1.118, cerca de 20%, possuíam ao 

menos um Caps implantado. Segundo dados do Censo IBGE 2010, dos 1.650 municípios com mais 

de vinte mil habitantes, população mínima recomendada pelo Ministério da Saúde para implantá-lo, 

971 possuem ao menos um Caps, o que equivale a 60%. A Tabela 3 apresenta de forma detalhada a 

evolução no número de municípios com Caps implantado de 2002 a 2010. 
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Tabela 3 – Evolução no número de municípios com Caps cadastrados 

Ano 
Municípios com 

Caps implantado 

2002 294 

2003 348 

2004 419 

2005 512 

2006 728 

2007 834 

2008 947 

2009 1.022 

2010 1.118 

Fonte: Relatório de Gestão 2007-2010 – MS 

 

50. A implantação de Caps habilitados anualmente teve crescimento importante em curto 

espaço de tempo. O aumento de quase quatro vezes no número de municípios atendidos entre 2002 

e 2010, revela a disposição prioritária do MS em investir claramente neste serviço estratégico. 

51. Considerando o percentual médio de expansão no número de municípios com Caps 

implantado no período de 2002 a 2010 e que existem 1.650 municípios com mais de vinte mil 

habitantes, chega-se à conclusão de que apenas em meados de 2015, todos os esses municípios terão 

pelo menos um Caps implantando, conforme se verifica na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Evolução estimada do número de municípios com mais de vinte mil habitantes 

com Caps implantado 

Ano 
Municípios com 

Caps implantado 

2011 1.249 

2012 1.361 

2013 1.473 

2014 1.584 

2015 1.696 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

52. Faz-se necessário ressaltar que, segundo essa estimativa, em 2015 os municípios com 

mais de vinte mil habitantes terão pelo menos um Caps, o que não significa que terão a cobertura 

ideal desse equipamento. Vale também assinalar que o processo de implantação do Caps é de 

iniciativa municipal. 

53. Com relação ao Caps I, cujo critério populacional para sua implantação é para 

municípios com população entre vinte e setenta mil habitantes, constata-se que existe potencial de 

expansão da rede entre esses municípios. Nessa faixa populacional existem 617 municípios que 

possuem a população preconizada pelo MS, porém ainda não dispõem desse equipamento para a 

atenção à saúde mental dos seus habitantes, o que inclui os dependentes de álcool e outras drogas. 

54. A distribuição de Caps por tipo entre os 1.118 municípios é a seguinte: os Caps gerais 

(I, II e III) estão localizados em 1.094 municípios, os Caps AD em 208 e os Caps i em 107 

municipalidades. Cabe observar que existem municípios com mais de uma modalidade de Caps, 

dando a falsa impressão de dupla contagem. 

55. Ao se tratar especificamente de Caps AD, verifica-se que houve um aumento de 216 

dispositivos, entre os anos de 2002 a 2010, aproximadamente 26% de aumento anual médio, 

conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Evolução no número de Caps AD, entre 2000 e 2010. 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2007-2010 – MS. 

 

56. Até o final de 2010, os Caps AD abrangiam 208 municípios no país. Desse total, 63 

estavam localizados em cidades com menos de cem mil habitantes. 

57. Segundo o Censo IBGE 2010, existem 283 municípios com mais de cem mil 

habitantes. Desses 138 ainda não possuem Caps AD, ou seja, 48% não têm cobertura da rede de 

saúde mental no que se refere ao tratamento especializado em álcool e outras drogas no Caps, 

principal estrutura para tratamento dos dependentes. 

58. Cabe ressaltar ainda que Manaus, capital de estado, não possui nenhum Caps AD 

implantado, apesar de sua população já atingir mais de 1,8 milhões de habitantes e da Coordenação 

de Saúde Mental, álcool e outras drogas do MS ter afirmado que, por várias vezes, incentivou o 

governo local a implantar esse equipamento. 

59. A região de fronteira, juntamente com os grandes centros urbanos, pode ser 

considerada uma região mais vulnerável ao consumo de drogas, em especial nos estados vizinhos a 

grandes países produtores de drogas, como Colômbia, Bolívia e Peru. 

60. O Brasil possui uma vasta faixa de fronteira de 150 km ao longo de 15.719 km de 

extensão, abrangendo 588 municípios com uma população de aproximadamente dez milhões de 

habitantes. 

61. Um dos objetivos do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas é 

fortalecer as ações de enfrentamento ao tráfico de crack e outras drogas ilícitas em todo o território 

nacional, com ênfase nos municípios de fronteira. 

62. No entanto, essas localidades vivenciam uma situação peculiar, apresentando grande 

situação de vulnerabilidade, com altos níveis de violência como reflexo da forte presença do tráfico 

de drogas e armas e das condições sociais de grande parte da população. 

63. Apesar de ser uma região com forte presença do tráfico de drogas e com custos 

menores para consumo, a rede Caps, nessas localidades, ainda tem fraca abrangência. Dos 588 

municípios da faixa de fronteira, apenas 92, cerca de 16%, possuem algum equipamento de saúde 

mental. Há nesses municípios 124 Caps, sendo 95 gerais, 21 AD e 8 i. 

64. Dos 496 municípios fronteiriços que não possuem Caps implantados em seus 

territórios, 449 possuem população inferior a vinte mil habitantes, critério estabelecido pelo 

Ministério da Saúde para obter o cofinanciamento federal. No entanto, como alternativa, a figura do 

Caps Regional, prevista na Portaria SAS/MS 481, de 20/9/2010, pode ser aplicada a essas regiões, 

ampliando os serviços às populações dos diversos municípios limítrofes. 
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65. Com o objetivo de avaliar a evolução da cobertura de saúde mental, o MS desenvolveu 

um indicador de desempenho específico para os Caps. A forma de cálculo, conforme o Ministério 

da Saúde apresenta em seu Relatório de Gestão, pondera o indicador segundo o tipo do Caps e o 

número de equipamentos. 

66. Para o Caps I, o território de abrangência e cobertura é de cinquenta mil habitantes, 

para Caps III, 150 mil habitantes e para os demais Caps (II, AD e i), cem mil habitantes. A Figura 2 

apresenta a fórmula de cálculo e o Gráfico 3 o indicador de cobertura em saúde mental, o que inclui 

álcool e outras drogas, dos estados para 2010. O Apêndice B apresenta de forma detalhada o 

número de cada tipo de Caps nos estados. 

 

Figura 2 – Forma do cálculo do indicador de cobertura Caps 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2010 da Secretaria de Atenção à Saúde do MS. 

 

Gráfico 3 – Cobertura de saúde mental nos estados em 2010. 

Brasil: 0,66 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2007-2010 – MS. 

 

67. Os parâmetros de cobertura em saúde mental estabelecidos do MS são: 

a) muito boa: acima de 0,70; 

b) boa: entre 0,50 e 0,69; 

c) regular/baixa: entre 0,35 a 0,49; 

d) baixa: de 0,20 a 0,34; 

e) insuficiente/crítica: abaixo de 0,20. 

68. Observa-se que as taxas de cobertura em algumas unidades da federação ainda são 

muito baixas, como é o caso do Distrito Federal, com 0,21 de cobertura e do Amazonas com 0,23. 

Em contrapartida três estados contam com um taxa de cobertura maior que 1 em seus territórios: 

Rio Grande do Sul (1,01), Sergipe (1,11) e Paraíba (1,22). Com isso, o Brasil apresenta cobertura de 

0,66, considerada boa, de acordo com os parâmetros do MS. 

69. Segundo o Relatório de Gestão 2010 da Secretaria de Atenção à Saúde do MS, todos os 

estados da federação pactuaram meta de expansão da rede Caps no âmbito do Pacto pela Vida. 

Porém apenas cinco estados, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, 

atingiram as metas estabelecidas. 
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70. O pequeno número de estados que alcançou a meta se deve, para alguns desses, 

provavelmente a metas pouco realistas. Por outro lado, há necessidade de maiores esforços para 

ampliação do acesso às ações de saúde mental em estados com baixa cobertura. 

71. Outro aspecto que merece atenção refere-se ao fato de que cinco estados tiveram 

redução no seu indicador de cobertura da rede Caps, provavelmente em função do fechamento de 

alguns equipamentos, já que o crescimento populacional sozinho não é capaz de explicar essa queda 

no indicador. 

72. A previsão inicial no Pacto Pela Vida referente à Prioridade VIII – Saúde Mental era a 

criação de 107 novos Caps em todo o território nacional, para ampliação do tratamento ambulatorial 

em saúde mental. Apesar de apenas cinco estados terem alcançado a meta, foram criados 153 Caps 

em 2010. No Apêndice C estão as informações relativas à pactuação de metas para 2010 de cada 

estado. 

73. Faz-se necessário destacar que o indicador apresentado pelo Ministério refere-se à 

cobertura de saúde mental, incluindo todos os dispositivos da rede Caps e não exclusivamente à 

cobertura de equipamento para tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, foco da 

auditoria. 

74. Em entrevista junto aos gestores do Ministério da Saúde, foi informado que, em 

princípio, todos os Caps, independente do tipo, fariam atendimento e tratamento a pacientes 

dependentes de álcool e outras drogas, ou seja, mesmo em cidades onde existissem Caps AD 

implantados, os Caps gerais prestariam o serviço a esse público específico. 

75. Essas afirmações levaram a equipe de auditoria a considerar, preliminarmente, que a 

cobertura da rede Caps para saúde mental seria a mesma cobertura de tratamento de dependentes de 

álcool e outras drogas. 

76. Porém, a pesquisa realizada com gerentes de Caps implantados no país revelou ser bem 

menor o número de equipamentos que relatam fazer o tratamento a esses pacientes. Levando em 

conta as respostas de Caps I, II, III e i, considerados por essa auditoria como rede não especializada, 

que tenham ou não Caps AD implantados em seus municípios, somente cerca de 48% afirmaram 

oferecer tratamento a dependentes álcool e outras drogas, mesmo quando não haja comorbidade 

psicológica associada à dependência. 

77. Assim, o indicador utilizado pelo Ministério da Saúde não deve ser entendido como 

parâmetro para avaliar as ações de saúde mental voltadas para o tratamento de usuários de álcool e 

outras drogas. Há necessidade do desenvolvimento pelo MS de um indicador específico para essas 

ações, para que se tenha um diagnóstico mais preciso sobre a estrutura de saúde disponível e as 

localidades onde seja preciso uma atuação mais efetiva do MS junto aos gestores estaduais e 

municipais. 

78. Aproximadamente 29% dos Caps que responderam não realizar tratamento, não 

dispõem de Caps AD em suas cidades. Com isso, constatou-se a vulnerabilidade da rede em 

algumas localidades por não disporem de qualquer equipamento de saúde mental que ofereça 

serviço especializado para dependentes de álcool e outras drogas. 

79. Na mesma pesquisa, observou-se que o acolhimento do dependente no Caps é 

amplamente realizado, já que cerca de 89% dos Caps afirmaram realizá-lo enquanto 

aproximadamente 68% dos dispositivos fazem o encaminhamento a outros serviços de saúde para a 

realização do tratamento, como, hospitais psiquiátricos e hospitais gerais (34%), Caps AD (30%), 

Equipes da Saúde na Família ou Núcleo de Apoio à Saúde na Família (24%), comunidades 

terapêuticas (24%) e postos de saúde (21%). Ressalte-se que o encaminhamento pode ser feito a 

mais de um dispositivo simultaneamente, já que há possibilidade de não se conseguir atendimento 

em um deles. 

80. Em relação aos Caps não especializados em álcool e outras drogas que alegam não 

realizar tratamento, cerca de 51% justificam não ter profissionais com o perfil adequado nem 

capacitação suficiente para lidar com o assunto álcool e drogas. Aproximadamente 39% afirmam 

serem especializados em transtornos mentais. 
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81. A pesquisa revelou ainda que, com relação à procura de pacientes com necessidade de 

tratamento para álcool e outras drogas, cerca de 41% dos Caps gerais respondentes afirmam que 

esta é alta/muito alta, considerando a capacidade de atendimento do dispositivo. Para os Caps AD 

esse número é ainda maior, aproximadamente 69%. 

82. Considerando que a busca desses equipamentos pelos dependentes de substâncias 

psicoativas é espontânea, incluindo-se nesse conceito a participação da família e de amigos, a 

demanda potencial pelos Caps é maior que a demanda efetiva. 

83. Ou seja, mesmo havendo dispositivos suficientes para tratamento desse público, de 

acordo com esse último critério estabelecido, não significa dizer que os Caps AD atendam a toda 

demanda apresentada e nem mesmo que estão estruturados fisicamente e com quadro de pessoal 

suficiente para suprir todas as exigências de um tratamento adequado. 

84. A expansão da rede de assistência à saúde mental é preconizada em políticas e planos 

do governo federal. No entanto, apesar dos esforços empreendidos na implantação e na ampliação 

de dispositivos de tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, a cobertura da rede é 

considerada insuficiente, haja vista, a numerosa população e a ampla extensão territorial de nosso 

país. 

85. Faz-se necessário mencionar que em 2010 institui-se na Câmara dos Deputados uma 

Comissão Externa destinada a analisar in loco os efeitos das políticas sobre drogas instituídas em 

Portugal, Holanda, Itália e Brasil. Uma das conclusões apontadas no relatório final dessa comissão é 

a necessidade de aumento no número e na carga horária de Caps AD, o que reforça a evidência 

relativa à insuficiência da atual rede Caps. 

86. Diversos especialistas entrevistados durante a auditoria também apontam o baixo 

adensamento da rede Caps como um problema crucial a ser enfrentando pelas políticas 

governamentais. Deve-se ressaltar que a implantação do Caps é decisão discricionária do governo 

municipal. É preciso que o município cumpra os critérios estabelecidos na legislação, como 

estrutura física e quadro de pessoal para iniciar os atendimentos. 

87. Além de o modelo de atendimento ambulatorial preconizado pela Reforma Psiquiátrica 

de 2001 ser recente, muitos municípios deixam de aceitar as ofertas de cofinanciamento do governo 

federal em razão dos limites de capacidade própria de financiamento, principalmente gastos com 

pessoal, aluguel de imóveis, reformas e construções e aquisição de equipamentos para adequar as 

unidades. 

88. Outra dificuldade que acomete os municípios é cumprir as exigências de estruturação 

de recursos humanos. Em muitos casos, e em especial em municípios de pequeno porte, a escassez 

de profissionais, principalmente da área da saúde, como médicos e psiquiatras, impede a formação 

do quadro de pessoal mínimo, conforme previsão legal. 

89. Quando consideramos a área de álcool e drogas o cenário ainda é mais crítico. Além da 

falta de profissionais, existe um desinteresse na prestação desse serviço específico. Um dos motivos 

citados pelos especialistas entrevistados é o preconceito em lidar com o paciente dependente de 

substâncias psicoativas. A falta de capacitação adequada desses profissionais é outro fator que inibe 

o interesse na disponibilização para prestar esse serviço. 

90. A formação nas universidades também foi apontada por especialistas como limitador 

para expansão das ações de atenção aos dependentes de álcool e outras drogas. As grades 

curriculares dos cursos da área de saúde, como medicina, enfermagem, além de psicologia e 

assistência social não oferecem disciplinas que tratam com profundidade questões ligadas à 

dependência em substâncias psicoativas. Segundo os especialistas, mesmo a residência em 

psiquiatria apenas trata de forma superficial essas questões. 

91. Baixo número de psiquiatras é outro fator que limita o aumento no número de 

equipamentos de saúde mental, incluindo os de tratamento de dependentes de álcool e outras 

drogas. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Psiquiatria no Brasil há cerca de 5.500 

para 190 milhões de habitantes, o que equivale a 2,88 para cada cem mil habitantes. Esse número 
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está muito aquém do preconizado pela OMS: nove psiquiatras a cada cem mil. Para alcançar esse 

índice o país precisaria ter, no total, pelo menos 17.200. 

92. Como consequência da cobertura insuficiente, existe grande número de pacientes com 

demanda por tratamento da dependência em álcool e outras drogas sem acesso aos dispositivos 

públicos de saúde mental disponíveis. 

93. A baixa cobertura de serviços em determinados locais pode ser resultado de uma 

conjunção de fatores. Segundo o MS: 

 

„A decisão da gestão local pode ser mediada por vários fatores: o estigma associado a esta 

condição de saúde, a limitada inserção da academia na formação dos profissionais de saúde, a 

limitação no financiamento, a influência de modelos de tratamento que preconizam exclusivamente 

a internação, entre outros fatores certamente auxiliam para que o processo de ampliação da rede de 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas, nos cenários onde estas condições existem, possam 

caminhar de maneira mais lenta. É neste cenário que o MS tem sido interlocutor constante com 

representantes das gestões locais no sentido de discutir o aumento da rede onde esta ainda é 

limitada.‟ 

 

94. Nos locais onde há Caps AD, observa-se que, em grande parte, o equipamento 

encontra-se sobrecarregado, atendendo número de pacientes muito maior que sua capacidade 

operacional, o que pode trazer prejuízos não só para a qualidade dos atendimentos prestados, como 

para as outras atividades que o Caps poderia realizar, como as relativas à prevenção. 

95. Apesar das dificuldades que os municípios enfrentam para a implantação de um 

dispositivo de saúde mental, vários, mesmo sem atingir o número mínimo de habitantes exigido na 

legislação, implantaram o Caps e posteriormente passam a receber cofinanciamento do Governo 

Federal. Estão nessa situação 147 municípios com menos de vinte mil habitantes que já possuem, 

pelo menos, um Caps I e também com outros quarenta municípios com menos de setenta mil que 

também já implantaram Caps AD. 

96. Uma nova prática vem sendo adotada na tentativa de minimizar a falta de 

equipamentos de atenção à saúde mental nos municípios de pequeno porte. Trata-se de consórcios 

entre municípios vizinhos para implantação de Caps Regionais que visam atender as demandas das 

populações dos municípios consorciados. 

97. A implantação dessa nova modalidade é recente e estabelecida na Portaria 481 

SAS/MS, de 20/9/2010. Cita-se como exemplo a criação de três Caps AD III Regional, localizados 

em Maringá, Paranavaí e Campo Mourão, visando atender 66 municípios localizados nas 

adjacências da região, previsto pela Portaria GM/MS 566, de 24/3/2011. 

98. Diante do exposto entende-se necessário propor recomendação ao Ministério da Saúde 

para que elabore indicador específico para medir a cobertura da rede de atenção aos usuários de 

álcool e outras drogas, como forma de acompanhar e orientar a expansão dessa rede de saúde. 

99. Propõe-se ainda recomendar ao Ministério da Saúde que priorize a implantação de 

Centros de Atenção Psicossocial, em especial Caps AD, nos estados e municípios com cobertura 

insuficiente e/ou com grande demanda por tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, 

utilizando, se possível, as conclusões da pesquisa, iniciada no final de 2010, pela Senad em parceria 

com a Fiocruz, que traçará o perfil e a quantidade de usuários de crack no País. 

100. E ainda, propõe-se recomendar ao Ministério da Saúde que solicite ao Ministério da 

Educação, conforme orientação da Política Nacional sobre Drogas, descrita no item 1.2.7, a adoção 

de medidas para a inclusão de disciplinas específicas de álcool e outras drogas nas grades 

curriculares de cursos superiores da área da saúde. 

101. Espera-se, com a implementação dessas medidas, o aumento da cobertura e da 

capilaridade da rede de atenção aos dependentes de substâncias psicoativas, principalmente por 

meio da rede Caps AD, proporcionando atendimento e tratamento adequado. 

3.2. Deficiências na estrutura física, de recursos humanos e de capacitação dos Caps 
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102. A rede Caps, em alguns aspectos, não está estruturada de forma adequada para tratar 

de pacientes dependentes de substâncias psicoativas, segundo os critérios previstos na Portaria 

GM/MS 336/2002 e na Portaria SAS/MS 189/2002. O número de médicos para atendimento da 

demanda é considerado insuficiente. Profissionais que atuam nos Caps não possuem a devida 

capacitação para prestação de serviço. Ademais os equipamentos apresentam estrutura inadequada 

para algumas atividades previstas. 

103. O Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool 

e outras Drogas no SUS estabelece como diretriz o direito ao tratamento de qualidade, ofertado pela 

rede de serviços do SUS, a todo dependente de álcool e outras drogas. Os Caps, atualmente, são os 

principais dispositivos de saúde para prestar serviço a esses pacientes. 

104. Conforme mencionado no item anterior desse Capítulo, cada modalidade de Caps 

atende um determinado público-alvo (crianças e adolescentes, adultos com transtornos mentais e 

pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas), 

abrangendo um número específico da população de uma localidade. 

105. No que se refere à assistência prestada pelos Caps, a Portaria GM/MS 336/2002 e a 

Portaria SAS/MS 189/2002 estabelecem as atividades a serem desenvolvidas, o quadro de recursos 

humanos e os horários de funcionamento para cada tipo de Caps. 

106. As exigências de atividades a serem oferecidas aos pacientes são basicamente as 

mesmas, independente do tipo de dispositivo. Deve ser oferecido atendimento individual, em grupo 

e atendimento à família, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atividades comunitárias e 

refeições, de acordo com o tempo de permanência no equipamento. 

107. Os Caps AD desenvolvem várias atividades, que vão desde o atendimento individual 

(medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou oficinas 

terapêuticas e visitas domiciliares. Também devem, segundo o Manual Caps, oferecer condições 

para repouso, bem como para desintoxicação ambulatorial de pacientes que necessitem desse tipo 

de cuidado e que não demande atenção clínica hospitalar. 

108. A equipe técnica mínima para atuar em cada um desses dispositivos, bem como a 

carga horária de cada profissional, varia de acordo com o porte e a capacidade de atendimento 

previsto para cada Caps. Para os profissionais da área médica, por exemplo, pode haver exigência 

de apenas um médico com formação em saúde mental ou até de um clínico e um psiquiatra atuando 

em um mesmo centro, podendo ser servidores públicos ou contratados pelo governo municipal ou 

estadual. 

109. Em relação ao vínculo empregatício dos profissionais atuantes no Caps, a pesquisa 

realizada com esses equipamentos revelou que, tanto nos Caps AD quanto nos Caps gerais, cerca de 

45% são servidores públicos, municipais ou estaduais, enquanto o restante possui contrato 

temporário ou outro vínculo. Considerando as respostas dos gestores de ambos os centros, 65% 

deles considera bom/ótimo esse vínculo. 

110. Em função da fragilidade da relação empregatícia que os Caps apresentam, devido aos 

vínculos serem em sua maioria contratos temporários, há considerável rotatividade dos profissionais 

dos Caps, conforme relatos com gestores desses equipamentos durante a fase de execução. Em 

alguns casos, não há reposição de profissional ou ela é demorada. 

111. Ainda na pesquisa, foi questionado aos responsáveis pelos Caps quanto à suficiência 

dos profissionais envolvidos nas atividades e suas cargas horárias. Observa-se que a quantidade de 

profissionais médicos é insuficiente para atender a demanda, haja vista que 47% e 54% Caps AD e 

Caps gerais, respectivamente, consideram péssimo/ruim/regular a suficiência de psiquiatras, e 51% 

e 55% a de clínicos. 

112. A avaliação para a quantidade de artesãos/oficineiros e de redutores de danos nos 

Caps AD também não foi satisfatória, já que 53% e 60%, respectivamente, consideraram 

péssima/ruim/regular a suficiência desses profissionais. 
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113. Os principais motivos apontados pela pesquisa para a deficiência no quadro de 

pessoal são: grande demanda por atendimento, baixa carga horária de alguns tipos de profissionais e 

falta de reposição desses profissionais. 

114. Especialistas consultados pela equipe de auditoria consideram ruim/regular a 

suficiência de recursos humanos nos Caps AD de seus municípios, o que pode prejudicar o 

oferecimento do serviço ao público previsto. 

115. Outro fator que merece ser considerado na análise da suficiência do número de 

profissionais é a procura de pacientes com necessidade de tratamento para álcool e outras drogas em 

relação à capacidade operacional do Caps. Na pesquisa com seus gestores, cerca de 41% dos Caps 

gerais e 68% dos Caps AD consideram essa procura alta/muito alta. 

116. Além da insuficiência de profissionais, parte dos profissionais atuantes na rede Caps 

não tem a devida capacitação para conduzir o acompanhamento e tratamento de dependentes de 

álcool e outras drogas. 

117. A avaliação realizada com especialistas aponta como regular, em uma escala que vai 

de péssimo a ótimo, o preparo dos profissionais de Caps AD para lidar com pacientes dependentes 

de substâncias psicoativas, no que se refere ao acompanhamento e ao tratamento. 

118. Isso também pôde ser constatado na pesquisa com os Caps, uma vez que foi frequente 

a solicitação de cursos para os profissionais desses dispositivos, como forma de aprimoramento das 

ações da Política Nacional sobre Drogas. 

119. De acordo com o mencionado anteriormente, entre os Caps que afirmaram realizar 

tratamento da dependência, apenas quando associada à comorbidade psicológica, cerca de 18% 

justificam não ter profissionais com o perfil adequado e 26% apontam a falta de capacitação para 

lidar com dependência em álcool e outras drogas. Aproximadamente 30% justificaram ser 

especializados em transtornos mentais. 

120. Cerca de 28% dos Caps gerais em municípios que não tem Caps AD, alegam não 

atenderem pacientes de álcool e drogas por falta de capacitação adequada para oferecer tratamento a 

esse público. A situação da rede Caps nessas localidades é agravada pelo fato de não possuírem 

profissionais capacitados e também não disporem de equipamentos especializados para a realização 

do tratamento. 

121. A Senad, buscando suprir a necessidade de capacitação em álcool e outras drogas dos 

profissionais do Caps, passou a oferecer o curso Supera. O objetivo é capacitar profissionais da área 

de saúde e da assistência social para a correta identificação e diagnóstico dos usuários de álcool e 

outras drogas. 

122. Busca-se familiarizar esses profissionais com diferentes modelos de prevenção, 

instrumentalizando-os para trabalharem formas adequadas de intervenção e encaminhamento, 

respondendo às demandas existentes em seu cotidiano de trabalho, sempre em consonância com as 

orientações e diretrizes da Política Nacional sobre Drogas – Pnad e da Política Nacional sobre o 

Álcool – PNA. 

123. Apesar da promoção de cursos pela Senad, a pesquisa realizada com os gestores 

revelou que, para os Caps gerais que afirmaram realizar tratamento e para o Caps AD, 47% e 25% 

deles, respectivamente, mencionaram não ter nenhum profissional de seu dispositivo capacitado em 

curso oferecido pela Senad. 

124. Uma maneira de minimizar esse problema seria aumentar a oferta de ações de 

capacitação, fazendo com que esses profissionais tivessem conhecimento mais especializado sobre 

álcool e outras drogas, compreendendo todo o processo de tratamento e acompanhamento do 

dependente. Essas ações devem ser desenvolvidas pelas três esferas de governo, independente ou 

conjuntamente, porém poucas foram constatadas. 

125. A respeito da formação de recursos humanos, o MS informa que adota diversas 

estratégias de fomento à qualificação da rede de saúde mental, com ênfase nos Caps, com destaque 

para os mecanismos contínuos de supervisão clínico-institucional, os quais repassa recursos 

financeiros para os estados e municípios para a contratação de profissional mais experiente e que 
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possa exercer a função de supervisor, além das ações de matriciamento e apoio a cursos de 

especialização. 

126. Com relação à supervisão clínico-institucional para os Caps, o MS informou que esta 

iniciativa já beneficiou 851 desde 2005, sendo 98 somente no mais recente edital. Outra estratégia 

do MS para suprir a demanda por profissionais de saúde com formação e capacitação na área de 

álcool e outras drogas é o Programa de Educação pelo Trabalho – PET em Saúde Mental, que 

favorece condições reais de inserção no campo da saúde mental a estudantes universitários e seus 

professores (tutores no projeto), com a preceptoria de trabalhadores dos serviços onde os primeiros 

estarão inseridos. No âmbito do PIEC, foram aprovados 80 grupos de PET-Saúde Mental, somando 

1.280 profissionais. Este mecanismo é estratégico para formar futuros trabalhadores da saúde 

mental do SUS. 

127. As escolas de redutores de danos – ERD também se configuram como estratégia de 

qualificação de profissionais para o trabalho nos serviços que atendem pessoas que usam álcool e 

outras drogas. Apoiadas desde 2009, com recursos do MS previstos no PEAD, o objetivo das 58 

ERD apoiadas é formar redutores de danos em serviço (geralmente nos Caps AD), com apoio de 

universidade pública. 

128. Reconhece-se a importância dessas ações para a capacitação dos profissionais que 

atuam na rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, mas entende-se também que estas 

precisam ser ampliadas para fazer frente às significativas necessidades existentes por treinamento e 

capacitação e que ficaram evidenciadas na pesquisa feita com os gerentes de Caps. 

129. Em relação à estrutura física dos Caps, foi constatada a inadequação para 

desenvolvimento de algumas das atividades individuais e grupais estabelecidas na Portaria GM/MS 

336/2002. 

130. Na pesquisa, 40% dos Caps gerais pesquisados que realizam atendimento a 

dependentes de álcool e outras drogas e 42% dos Caps AD consideram a estrutura física, de modo 

geral, péssima/ruim/regular. Já os especialistas consultados avaliam como apenas como regular a 

estrutura física dos Caps AD em seus municípios. 

131. Na avaliação dos gerentes dos Caps gerais que realizam atendimento e dos Caps AD, 

as atividades mais prejudicadas com a estrutura física inadequada são as esportivas, culturais e 

oficinas terapêuticas. O Gráfico 4 apresenta os resultados dessa avaliação. 

 

Gráfico 4 – Atividades mais prejudicadas pela estrutura física deficiente nos Caps. 
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Fonte: Equipe de auditoria. 

 

132. Ademais, cabe ressaltar que as ações de saúde mental nem sempre são prioridade nas 

políticas estaduais e municipais. Em função disso, o Ministério da Saúde tem procurado incentivar 
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os entes federados a ampliar e aprimorar o tratamento ambulatorial de saúde mental, por meio da 

pactuação de metas. 

133. A falta de profissionais capacitados nos Caps reduz a capacidade desses equipamentos 

de saúde de oferecer tratamento adequado aos dependentes de álcool e outras drogas. Aliado a isso, 

esses pacientes nem sempre recebem o tratamento mais apropriado, uma vez que a capacitação dos 

profissionais da rede Caps ainda não atingiu um nível considerado satisfatório. 

134. Segundo o MS, a análise dos problemas relacionados à estrutura física e recursos 

humanos deve ser considerada no contexto mais amplo do SUS. A discussão da precariedade dos 

vínculos de trabalho e da rotatividade dos profissionais tem sido realizada em diversas instâncias do 

SUS e tem relação direta com a melhoria da gestão, bem como com a necessidade de mais recursos 

para o setor saúde. 

135. Embora pertinentes, as observações feitas pelo MS não invalidam as análises e 

conclusões a respeito da suficiência de recursos humanos e da estrutura física disponível para a 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas que procuram os serviços de saúde mental. 

136. Em função da situação apresentada, propõe-se recomendar ao Ministério da Saúde 

que elabore, em parceria com a Senad, plano de capacitação em álcool e outras drogas, com metas 

em relação ao número de capacitados e público-alvo, fontes de financiamento, além de prazos para 

seu alcance, priorizando os profissionais da rede Caps. 

137. Espera-se com a implementação da recomendação proposta promover o aumento do 

número de tratamentos realizados na rede Caps por equipe devidamente treinada e instruída para 

lidar com pacientes dependentes de álcool e outras drogas. 

3.3. Participação da Rede de Atenção Básica aquém do seu potencial e das 

necessidades 

138. Segundo o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde – Diretrizes dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf, a Atenção Primária à Saúde – APS representa um 

complexo conjunto de conhecimentos e procedimentos e demanda uma intervenção ampla em 

diversos aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população. 

139. Na definição clássica de Bárbara Starfield, APS representa o primeiro contato na rede 

assistencial dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e 

integralidade da atenção, além da coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção 

centrada na família, da orientação e participação comunitária e da competência cultural dos 

profissionais. Os atributos essenciais: acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de 

saúde, continuidade e integralidade da atenção, e coordenação da atenção dentro do sistema. 

140. A Estratégia de Saúde da Família – ESF, vertente brasileira da APS, caracteriza-se 

como a porta de entrada prioritária de um sistema de saúde constitucionalmente fundado no direito 

à saúde e na equidade do cuidado e, além disso, hierarquizado e regionalizado, como é o caso do 

SUS. A ESF vem provocando, de fato e de direito, um importante movimento de reorientação do 

modelo de atenção à saúde em nosso país. 

141. Com o objetivo de ampliar as ações da atenção básica, na área de saúde mental, 

preconiza-se a articulação das equipes de Saúde da Família com a dos Caps. Assim, a atenção em 

saúde mental deve ser feita dentro de uma rede de cuidados, que inclui, entre outros serviços, Caps, 

Nasf e equipes de Saúde da Família. 

3.3.1. Insuficiente articulação entre a rede de Atenção Básica e a rede Caps 

142. A articulação entre a atenção básica e os Centros de Atenção Psicossocial – Caps não 

tem se desenvolvido de maneira suficiente como preconizado por diversos normativos e 

documentos do Ministério da Saúde, o que enfraquece as ações de saúde na temática de álcool e 

outras drogas na atenção básica. 

143. Conforme a Portaria GM/MS 336/2002, item 4.5, alínea „e‟, o Caps AD II possui 

como uma de suas características supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica no âmbito 

de seu território e/ou módulo assistencial, bem como responsabilizar-se pela organização da rede de 

instituições de atenção a usuários de álcool e outras drogas. 
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144. Também conforme o documento „Abordagens terapêuticas a usuários de 

cocaína/crack no Sistema Único de Saúde‟ (Ministério da Saúde, 2010), a atenção básica deve 

articular-se aos Caps dos municípios para o desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais a 

usuários funcionais. Além disso, por ser um dispositivo de maior capilaridade, a atenção básica 

deve realizar o mapeamento e a identificação de usuários funcionais e, em articulação com os Caps, 

propor abordagem para esses usuários. 

145. O apoio matricial é um arranjo organizacional que objetiva dar suporte técnico em 

áreas específicas às equipes que desenvolvem as ações básicas de saúde. Desse modo, a equipe 

responsável pelo apoio compartilha casos com as equipes de atenção básica. O compartilhamento se 

desenvolve em forma de corresponsabilização de casos. Esse apoio matricial faz parte da estratégia 

de organização das ações de saúde mental na atenção básica e tem como objetivo aumentar a 

capacidade resolutiva de problemas de saúde pela equipe local (Ministério da Saúde, 2004). 

146. Onde houver Caps, oficinas e/ou outros equipamentos de saúde mental, o apoio 

matricial deverá ser feito pelos profissionais dessas equipes de saúde mental. Nas localidades em 

que o número de Caps é insuficiente para prestar esse apoio a todas as equipes de atenção básica, 

poderão ser implantadas equipes de apoio matricial ou pode-se planejar a expansão do número de 

Caps (Ministério da Saúde, 2004). 

147. Conforme informação disponível no relatório de gestão 2007-2010, levantamento 

realizado pelo Ministério da Saúde nos Caps AD em 2010 identificou que apenas 50% desses 

equipamentos relatam realizar matriciamento de equipes de saúde da família. 

148. Além disso, segundo Relatório de Gestão 2007-2010 da Coordenação Geral de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas do MS, considerando resultados do Programa Nacional de 

Avaliação de Centros de Atenção Psicossocial – Avaliar Caps 2008/2009, os Caps entendem como 

importante a relação com a atenção básica, porém esta não pode ser descrita como sistemática e de 

corresponsabilização pelos pacientes de saúde mental, sendo necessário avançar nessa questão. 

149. Conforme pesquisa realizada com os Caps, 14% dos que afirmaram realizar 

atendimento a pacientes que fazem uso abusivo de álcool e/ou outras drogas, avaliaram como 

regular/baixo/muito baixo o grau de articulação com a atenção básica. Em relação aos Caps AD, 

esse percentual subiu para 79%. 

150. A pesquisa também evidenciou que a realização de capacitação das equipes de 

atenção básica pelos profissionais dos Caps, apesar de preconizada em normativo, é realizada por 

apenas 29% e 48% dos Caps gerais que realizam atendimento a pacientes dependentes de álcool 

e/ou outras drogas e Caps AD, respectivamente. 

151. Já a supervisão dessas equipes é pouco realizada pelos Caps AD pesquisados, apenas 

33%, e realizada pela maioria dos Caps gerais pesquisados que declararam realizar atendimento a 

pacientes dependentes de álcool e/ou outras drogas (90%). 

152. A realização de responsabilização compartilhada de casos com a atenção básica foi 

citada por 46% dos Caps AD pesquisados e por 75% dos Caps pesquisados que realizam 

atendimentos a pacientes que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 

153. Em relação à frequência de pacientes encaminhados pelas equipes de atenção básica 

ao Caps AD, cerca de 42% desses Caps avaliaram que essa frequência é muito baixa/baixa, o que 

também reforça a evidência da insuficiente articulação entre essas duas instâncias de tratamento dos 

dependentes de álcool e outras drogas. 

154. A insuficiente institucionalização pelas Secretarias Municipais de Saúde sobre a 

necessidade de integração entre rede Caps e rede de atenção básica pode ser apontada como uma 

das causas dessa precária articulação. Essa articulação não pode depender apenas da vontade 

pessoal dos profissionais dessas redes, devendo ser institucionalizada, apoiada e estimulada pela 

gestão local. 

155. A articulação institucionalizada foi assinalada pelos Caps pesquisados da seguinte 

forma: 58% dos Caps gerais que realizam atendimento a pacientes que fazem uso abusivo de álcool 
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e/ou outras drogas e 52% dos Caps AD afirmaram que essa articulação depende da iniciativa 

pessoal dos profissionais. 

156. A carência dessa articulação da rede Caps com a de atenção básica tem como 

consequência a perda do potencial de ampliação das ações dessa em relação aos dependentes de 

álcool e outras drogas. Considerando a capilaridade da atenção básica, há um prejuízo nas ações de 

prevenção e identificação desses pacientes, bem como de tratamento. 

157. A ausência de responsabilização compartilhada de casos entre a atenção básica e os 

Caps diminui a integralidade do cuidado ao paciente dependente de álcool e outras drogas e a 

capacidade resolutiva dos problemas de saúde desse paciente pela atenção básica. 

158. Uma boa prática identificada durante a execução da auditoria foi observada em 

Recife/PE, onde o gerente do Caps AD professor José Lucena relatou a realização de reuniões 

mensais entre as equipes de atenção básica e do Caps para a execução de matriciamento. 

3.3.2. Baixa cobertura de Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf 

159. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf estão presentes em apenas 1.204 

municípios brasileiros, o que equivale a 22% dos municípios. Além disso, constatou-se que cerca de 

1.300 municípios preenchem os requisitos para implantá-lo e receber cofinanciamento federal, mas 

não o fizeram. Considerando as atividades desenvolvidas pelo Nasf em conjunto com as equipes de 

Saúde da Família, a baixa cobertura de Nasf limita o desenvolvimento de ações de saúde mental na 

atenção básica, incluindo ações na temática álcool e outras drogas. 

160. Para apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e ampliar 

a abrangência, a resolubilidade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das 

ações da APS no Brasil, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – 

Nasf, mediante a Portaria GM/MS 154, de 24/1/2008. 

161. Um Nasf deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família – 

SF, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das 

equipes de SF. 

162. O Nasf é composto de nove áreas estratégicas: saúde da criança/do adolescente e do 

jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço 

social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/práticas corporais; práticas 

integrativas e complementares. O normativo que cria os Nasf recomenda pelo menos um 

profissional da saúde mental em cada Nasf. 

163. A constituição de uma rede de cuidados é uma das estratégias essenciais dentro da 

lógica de trabalho de um Nasf. Para tanto, sua equipe e as equipes de SF deverão criar espaços de 

discussões internos e externos, visando o aprendizado coletivo. Dentro de tal perspectiva, o Nasf 

deve buscar superar a lógica fragmentada da saúde para a construção de redes de atenção e cuidado, 

de forma corresponsabilizada com a ESF. 

164. Supervisão e capacitação das equipes de SF pelos Caps são atribuições previstas nos 

normativos do Ministério da Saúde. Nesse sentido, deve haver responsabilização compartilhada de 

casos entre as equipes dos Caps e as equipes de atenção básica. 

165. A articulação desses dois equipamentos, Nasf e Caps, com as equipes de SF contribui 

para ampliação das ações de saúde mental na atenção básica, incluindo ações relacionadas a álcool e 

outras drogas. 

166. A respeito da importância da atuação da atenção básica na saúde mental, vale 

mencionar que, segundo o documento „Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil‟ 

(Ministério da Saúde, 2005), „sem a potencialização da rede básica ou atenção primária de saúde, 

para a abordagem das situações de saúde mental, não é possível desenhar respostas efetivas para o 

desafio da acessibilidade‟. 

167. Entre as ações de saúde mental a serem desenvolvidas pelos Nasf em conjunto com as 

equipes de SF estão ações de enfrentamento de agravos vinculados ao uso abusivo de álcool e 

outras drogas. Além disso, os Nasf devem apoiar as equipes de SF na abordagem e no processo de 
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trabalho referente aos casos de uso abusivo de álcool e outras drogas e criar, em conjunto com as 

equipes, estratégias para abordar problemas vinculados a esse uso abusivo. 

168. Consoante o documento „Abordagens terapêuticas a usuários de cocaína/crack no 

Sistema Único de Saúde‟ (Ministério da Saúde, 2010), experiências de ações em prevenção e 

assistência de usuários de crack através do Nasf apontam para a possibilidade de atuação do 

profissional desse serviço como articulador de projetos terapêuticos de caráter interdisciplinar e 

intersetorial junto à Estratégia Saúde da Família. 

169. Além disso, ainda conforme esse documento, o profissional do Nasf pode articular 

ações intersetoriais, realizar identificação de casos, oferta de assistência, redução de danos e 

prevenção junto a escolas, igrejas, associação de bairros, conselho local de saúde e outros 

equipamentos da comunidade local. 

170. Ao estabelecer as ações de serviço social a serem desenvolvidas, o normativo que cria 

o Nasf preconiza que esses núcleos devem desenvolver junto com os profissionais das equipes de 

SF estratégias para identificar e abordar problemas vinculados ao uso abusivo de álcool e outras 

drogas. 

171. A Portaria GM/MS 154/2008 institui dois tipos de Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família, o Nasf 1 e o Nasf 2, sendo que apenas municípios com densidade populacional inferior a 

dez habitantes por quilômetro quadrado, medidos em 2007 pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, podem implantar Nasf 2, o que representa 1.207 municípios. 

172. Conforme essa portaria, cada Nasf 1 deve estar vinculado a, no mínimo, oito equipes 

de SF, sendo que, municípios da região norte com menos de cem mil habitantes podem estar 

vinculados a, no mínimo, cinco equipes de SF. Já o Nasf 2 deve estar vinculado a, no mínimo, três 

equipes. 

173. Ao contrário da Estratégia Saúde da Família, que está presente em aproximadamente 

96% dos municípios brasileiros (5.279), o Nasf não possui a mesma cobertura, estando presente em 

apenas cerca de 22% dos municípios (1.204), conforme dados do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde – Cnes e do portal do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde – DAB/SAS/MS. 

174. Além disso, a partir da análise de dados do Cnes, constatou-se que em 403 

municípios, apesar de possuírem o número mínimo de equipes de SF para implantar o Nasf 1 

cofinanciado pela União, este não existe. Em relação ao Nasf 2, 928 municípios não o possuem, 

apesar de serem elegíveis para implantação desse serviço. 

175. Verificou-se também que 555 municípios, considerando o número de equipes de SF 

que possuem, poderiam ampliar o número de Nasf cofinanciados pela União. Esses dados estão 

apresentados de forma mais detalhada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Informações sobre municípios com Nasf implantado 

A – Nº de municípios que poderiam ter pelos menos um Nasf 1 978 

B – Nº de municípios com NASF (1, 2 e intermunicipal) 575 

C – Percentual (A/B) 58,8% 

D – Nº de municípios que tem o nº recomendado de NASF 1 423 

E – Percentual (D/B) 73,6% 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – Cnes, competência março de 

2011. 

 

176. Deve-se ressaltar que, como o número de Nasf cofinanciados pela União está 

vinculado ao número de equipes de SF, uma ampliação do número dessas equipes pelos municípios 

permitiria um aumento do número de Nasf elegíveis ao cofinanciamento da União. 
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177. A respeito dessa baixa presença dos Nasf nos municípios, deve-se considerar que o 

Nasf é um serviço recente, criado em 2008. Já a Estratégia Saúde da Família foi criada oficialmente 

no Brasil em 1994, chamada nessa época de Programa Saúde da Família – PSF. 

178. Como causas locais para a baixa cobertura do Nasf, podem-se apontar a dificuldade 

dos municípios em contratar os profissionais para o Nasf, a insuficiência de recursos municipais 

para custear o serviço, mesmo considerando o incentivo federal para implantação e custeio do Nasf, 

e a falta de prioridade dos municípios em implantarem o Nasf. 

179. Outro motivo a ser apontado para a baixa cobertura é o número mínimo de equipes de 

SF vinculadas a um Nasf, o que limita o número máximo de Nasf cofinanciados pela União no 

município. A Portaria GM/MS 154/2008, art. 5º, § 2º, estabelece que o número máximo de Nasf 1 

aos quais os municípios e o Distrito Federal podem fazer jus para o recebimento de recursos 

financeiros federais é calculado pelas seguintes fórmulas: 

 

„a) para os municípios com menos de cem mil habitantes da região norte, número de 

equipes de SF do município dividido por cinco; 

b) para os municípios das demais unidades da Federação, incluindo os municípios com 

cem mil habitantes ou mais da região norte, número de equipes de SF do município dividido por 

oito.‟ 

 

180. Verifica-se, dessa forma, que a implantação do Nasf 1 está diretamente relacionada ao 

número de equipes de SF que o município possui. Já em relação ao Nasf 2, o art. 6º, § 1º da citada 

portaria estabelece que somente será cofinanciado pelo Ministério da Saúde um único Nasf 2, 

independentemente da quantidade de núcleos implantados. 

181. Essa baixa cobertura de Nasf tem como consequência a limitação da abrangência e do 

escopo das ações da atenção básica, incluindo as ações de enfrentamento de agravos vinculados ao 

uso abusivo de álcool e outras drogas. 

182. Dessa forma, a ausência de apoio às equipes de SF pelos diversos profissionais que 

podem compor o Nasf, como assistente social, psicólogo e médico psiquiatra, prejudica a 

resolubilidade de ações relacionadas a álcool e outras drogas pela atenção básica. Deve-se 

considerar que a inclusão de um profissional de saúde mental em cada Nasf não é obrigatória, mas 

sim recomendada pelo normativo. 

183. Considerando essa situação, foi criado, pela Portaria GM/MS 2.843, de 20/9/2010, o 

Nasf 3, que visa a promover a atenção integral em saúde e saúde mental, prioritariamente para 

usuários de crack, álcool e outras drogas, na atenção básica para municípios com porte populacional 

menor que 20.000 habitantes. Até junho de 2011, não havia nenhum serviço desse tipo cadastrado 

no Cnes. 

184. Porém, conforme informações prestadas pelo diretor do Departamento de Atenção 

Básica – DAB, o Nasf 3 será extinto, considerando as futuras mudanças nos critérios de 

elegibilidade para implantação do Nasf 2. 

185. Esse serviço será vinculado de três a sete equipes de SF e não exigirá mais o critério 

de densidade populacional inferior a dez habitantes por quilômetro quadrado. Ainda conforme 

informações do diretor do DAB, essa mudança permitirá aumento de aproximadamente cinco vezes 

no número dos municípios aptos a implantação do Nasf 2, passando de 870 para cerca de 4.500 

municípios. 

186. Outro serviço destinado a municípios com baixo porte populacional é o Nasf 

intermunicipal. Esse, conforme estabelece o art. 8º da Portaria GM/MS 154/2008, pode ser 

implantado para atendimento a municípios que não atinjam o número mínimo de equipes. 

187. Nesse sentido, é competência das Secretarias Estaduais de Saúde identificar e 

promover a articulação entre os municípios, estimulando, quando necessário, a criação de 

consórcios intermunicipais para a implantação do Nasf intermunicipal. A implantação desse tipo de 
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Nasf é considerada uma boa prática, já estando presente em 354 municípios, mas com potencial 

grande de implantação por outros. 

188. Faz-se necessário ainda mencionar outra iniciativa do MS para incentivar a 

participação da atenção básica nas ações de álcool e outras drogas. Trata-se da Portaria GM/MS 

4.135, de 17/12/2010, que destinou recursos financeiros para municípios com menos de vinte mil 

habitantes implantarem ações emergenciais de matriciamento das ações de atenção à saúde mental e 

consumo de drogas, especialmente álcool e crack/cocaína, de modo a reforçar a atuação das equipes 

da atenção básica, em articulação com rede local e regional de saúde. 

189. Foram contemplados municípios de pequeno porte das regiões da Amazônia Legal e 

centro-oeste, além de municípios de gestão plena do nordeste e sudeste (Espírito Santo e Minas 

Gerais). Conforme Relatório de Gestão 2010 da Secretária de Atenção à Saúde, foi previsto esse 

apoio financeiro a 1.066 municípios. Apesar de emergencial, essa ação poderá resultar em maior 

cobertura das ações de atenção básica com dependentes de álcool e outras drogas. 

190. Diante do exposto, observa-se que a possibilidade de ampliação das ações de saúde na 

temática álcool e outras drogas na atenção básica encontra-se limitada devido a baixa cobertura dos 

Nasf, que são equipamentos de apoio as equipes de SF criados para ampliar as ações da atenção 

básica, bem como a resolubilidade dessas ações. 

191. Nesse sentido, esperando-se aumentar a cobertura desse serviço, propõe-se 

recomendar ao Ministério da Saúde que estabeleça metas nacionais, no âmbito do Pacto pela Saúde, 

que sirvam de referência para a definição das metas dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, com objetivo de ampliar a cobertura de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, bem 

como o número de núcleos que possuem profissionais de saúde mental. 

192. Com a implementação dessa recomendação, espera-se aumentar o número de equipes 

de SF que recebem apoio pelos Nasf na identificação, abordagem, tratamento, e no processo de 

trabalho, referentes ao uso abusivo de álcool e outras drogas, bem como ampliar a abrangência e o 

escopo das ações da atenção básica. Isso possibilitará aumento da capilaridade das ações de saúde 

mental e da resolubilidade dos problemas de saúde mental dos pacientes na atenção básica, 

incluindo o uso abusivo de álcool e outras drogas. 

3.4. Ampliação de leitos para atenção a usuários/dependentes de álcool e outras 

drogas 

193. Conforme a Política Nacional sobre Drogas, o acesso a diferentes modalidades de 

tratamento e recuperação, reinserção social e ocupacional deve ser identificado, qualificado e 

garantido como um processo contínuo de esforços disponibilizados, de forma permanente, para 

usuários, dependentes e familiares. 

194. Segundo o documento „Abordagens terapêuticas a usuários de cocaína/crack no 

Sistema Único de Saúde‟ (Ministério da Saúde, 2010), ainda que os Caps sejam dispositivos 

estratégicos na organização da porta de entrada, na avaliação e no acolhimento dos casos de saúde 

mental no território, os demais serviços da rede de atenção devem estar atuando na promoção de 

cuidados para este usuário. 

195. Nesse sentido, uma das ações imediatas do Plano Integrado de Enfrentamento ao 

Crack e outras Drogas é a ampliação do número de leitos para tratamento de usuários de crack e 

outras drogas. 

196. As principais estratégias adotadas pelo governo federal para ampliar esse número 

foram a habilitação de leitos em hospitais gerais para atenção integral a usuários de álcool e outras 

drogas (Serviços Hospitalares de Referência para Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas – 

SHR-AD), conforme normatizado pela Portaria GM/MS 2.842, de 20/9/2010, e o lançamento de 

edital de processo seletivo que destina apoio financeiro a projetos de utilização de leitos de 

acolhimento por usuários de crack e outras drogas em comunidades terapêuticas (Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS). 

197. Dessa forma, nesse capítulo, buscou-se analisar a ampliação de leitos para tratamento 

de usuários de álcool e outras drogas nos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção aos 
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Usuários de Álcool e outras Drogas – SHR-AD, bem como os mecanismos de seleção, fiscalização 

e controle das atividades desenvolvidas pelas comunidades terapêuticas selecionadas pelo Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS. 

3.4.1. Baixa habilitação de leitos para atenção integral aos usuários de cocaína e 

derivados, como o crack 

198. Houve baixa adesão dos hospitais gerais na habilitação de leitos para atenção integral 

a usuários de álcool e outras drogas (Serviços Hospitalares de Referência para Atenção aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas – SHR-AD), conforme normatizado pela Portaria GM/MS 

2.842/2010. 

199. Conforme exposto, uma das ações imediatas do Plano Integrado de Enfrentamento ao 

Crack e outras Drogas é a ampliação número de leitos para tratamento de usuários de crack e outras 

drogas. Nesse sentido, a Portaria GM/MS 2.842/2010 aprovou as normas de funcionamento e 

habilitação dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção aos Usuários de Álcool e outras 

Drogas – SHR-AD. 

200. Os procedimentos específicos realizados por esses serviços são os descritos na 

Portaria SAS/MS 480, de 20/9/2010: tratamento a pacientes que fazem uso de cocaína e derivados 

em hospital de referência para atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas e tratamento 

de pacientes que fazem uso de cocaína e derivados com comorbidade em hospital de referência para 

atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. Além disso, a Portaria GM/MS 2.842/2010 

manteve os procedimentos referentes ao tratamento da síndrome de abstinência e da dependência do 

álcool (art. 2º, § 2º). 

201. A meta estabelecida no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

conforme informado pela Área Técnica de Saúde Mental do Ministério da Saúde, é habilitar 3.492 

leitos para realizar os procedimentos previstos na Portaria SAS/MS 480/2010. 

202. No entanto, foram habilitados, até o início de junho de 2011, apenas 179 leitos em 

hospitais gerais para realizar esses procedimentos, o que representa 5% da meta, conforme 

esclarecimentos prestados pelo Ministério da Saúde. 

203. Na pesquisa realizada com os Caps AD, 96% dos respondentes afirmaram necessitar 

de leitos de retaguarda ou referência em outros serviços de saúde. No entanto, 38% responderam 

que não possuem esses leitos, sendo que a maioria desses leitos encontra-se em hospitais gerais 

(42%) e psiquiátricos (42%). 

204. Vale mencionar pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo 

– Cremesp em 2010 com os Caps desse estado que diagnosticou ausência de leitos de retaguarda 

para internação, o que reforça necessidade de ampliação desse tipo de leito. 

205. Especialistas pesquisados avaliam que a quantidade de leitos disponibilizados em 

hospitais gerais não é suficiente para atender a demanda dos pacientes dependentes de álcool e 

outras drogas. Ressalta-se que a maioria desses especialistas entende que, caso o dependente de 

álcool e outras drogas necessite de internação para desintoxicação, esta pode ser realizada em um 

hospital geral. 

206. Nesse sentido, vale destacar a resposta de professora universitária de medicina sobre a 

possibilidade de ser feita internação em hospital geral de paciente dependente de álcool e outras 

drogas: 

 

„Depende muito da estrutura de recursos humanos e infraestrutura do hospital geral. É 

necessário treinamento adequado dos profissionais, com ênfase na desestigmatização destes 

pacientes, e que durante o período de internação seja preparado um encaminhamento adequado para 

prosseguimento do trabalho, seja em nível ambulatorial ou internação psiquiátrica (comorbidades 

graves).‟ 

 

207. Importante lembrar que esta não é a primeira tentativa do Ministério da Saúde em 

habilitar leitos de SHR-AD em hospitais gerais. A Portaria GM/MS 1.612, de 9/9/2005, revogada 
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pela Portaria GM/MS 2.842/2010, também tinha esse objetivo, porém não obteve êxito. Conforme o 

documento „Saúde Mental no SUS: as novas fronteiras da Reforma Psiquiátrica – Relatório de 

gestão 2007-2010‟ (Ministério da Saúde, 2011), os resultados não foram alcançados por diversos 

motivos: a própria norma; capacidade de convencimento dos gestores; questões técnicas e 

operacionais; e financiamento. 

208. Nessa nova tentativa, foram criados procedimentos específicos para o tratamento da 

dependência de cocaína e derivados, como o crack, com valores diários diferenciados, que são os 

procedimentos previstos na Portaria SAS/MS 480/2010. 

209. Conforme a Área Técnica de Saúde Mental do MS, as dificuldades encontradas para 

habilitação desses leitos se devem à ausência de demanda e adesão por parte das gestões estaduais e 

municipais. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a medida adotada para superar essas dificuldades 

foi a ampliação do valor repassado pelo MS para utilização do leito. 

210. Outras causas para a baixa adesão dos hospitais gerais na habilitação de leitos de 

atenção integral a usuários de álcool e outras drogas foram apontadas pelos especialistas 

entrevistados ao longo da auditoria, como a insuficiência, ou até mesmo ausência, de profissionais 

capacitados no tratamento desses pacientes nos hospitais gerais. 

211. Essa ausência de capacitação pode ter como consequência o preconceito dos 

profissionais dos hospitais gerais em tratar o paciente dependente de álcool e/ou outras drogas, o 

que também pode ter motivado essa baixa adesão. Outra causa é o desinteresse dos próprios 

hospitais gerais em receber e tratar esses pacientes. 

212. Em relação aos especialistas pesquisados, esses assinalaram como razões da recusa 

dos hospitais gerais em disponibilizar leitos para os pacientes dependentes de álcool e outras 

drogas: preconceito, falta de capacitação dos profissionais, receio de que esse paciente cause algum 

tipo de problema aos demais pacientes e profissionais, insuficiência do valor da internação 

repassada pelo SUS, o que confirma as causas descritas anteriormente. 

213. Segundo o MS permanece o desafio de implantar leitos de atenção integral em 

hospitais gerais para o tratamento de pessoas que usam álcool e outras drogas e que ainda é limitada 

a expansão deste importante componente da rede mesmo com maior indução financeira, em especial 

por motivos de ordem técnica. 

214. Devido a essa baixa adesão dos hospitais gerais na habilitação de leitos para atenção 

integral a usuários de álcool e outras drogas promovida pelo Ministério da Saúde, mantém-se a 

situação da insuficiência de leitos de internação em hospitais gerais para tratamento de pacientes 

dependentes de álcool e outras drogas. Dessa maneira, os pacientes com necessidade de internação 

para a desintoxicação continuam a possuir uma rede insuficiente para o devido tratamento. 

215. Nesse sentido, faz-se necessário propor recomendação ao Ministério da Saúde para 

que identifique os hospitais gerais com potencial para habilitação de leitos para tratamento de 

dependentes de álcool e outras drogas, e atue nas causas que restringem o oferecimento desse 

serviço pelo hospital, pactuando metas e prazos, de forma a aumentar a oferta desses leitos. 

3.4.2 Deficiências nos mecanismos de seleção, fiscalização e controle das atividades 

desenvolvidas pelas comunidades terapêuticas selecionadas pelo Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS 

216. Foram encontradas deficiências nos mecanismos de seleção, fiscalização e controle 

das atividades desenvolvidas pelas comunidades terapêuticas selecionadas pelo Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS para receberem apoio financeiro federal. 

217. Comunidades terapêuticas, segundo o art. 1º da Resolução de Diretoria Colegiada – 

RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa 101, de 30/5/2001, são serviços de 

atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, segundo 

modelo psicossocial. 

218. Em setembro de 2010, a Senad e o Ministério da Saúde lançaram, no âmbito do Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, o Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS. O 

objetivo do processo seletivo era destinar apoio financeiro a projetos de utilização de leitos de 
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acolhimento por usuários de crack e outras drogas em comunidades terapêuticas, conforme o 

estabelecido no Decreto 7.179, de 20/5/2010. 

219. A seleção dos projetos foi realizada por um comitê composto por representantes da 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad e do Ministério da Saúde – MS (composto 

pelas Áreas Técnicas de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e do Departamento de DST, AIDS e 

Hepatites Virais). 

220. Segundo o edital, o repasse federal é no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) aos 

municípios como forma de incentivo mensal por leito utilizado, no período de doze meses, sendo 

que os recursos orçamentários previstos são provenientes do Plano Integrado de Enfrentamento ao 

Crack e outras Drogas e integram o orçamento do Ministério da Saúde. 

221. No edital publicado pela Senad e pelo MS, há exigências para que as comunidades 

terapêuticas pudessem ser financiadas pelo Governo Federal, como a necessidade de articulação 

com programas de atenção integral da rede SUS e SUAS para usuários de crack e outras drogas, 

com vistas à continuidade do projeto de acolhimento após a saída do estabelecimento, além do 

acolhimento ser, exclusivamente, de caráter voluntário, e condicionado a encaminhamento pelo 

serviço de atenção da rede SUS. 

222. É preciso mencionar que, à época do lançamento do edital, o funcionamento dessas 

entidades era regulado pela RDC Anvisa 101, de 30/5/2001. Esse regulamento apresentava, entre 

outras, normas sobre o critério de elegibilidade para o tratamento, procedimentos do serviço, 

recursos humanos, infraestrutura física e monitoramento. 

223. Além disso, a RDC Anvisa 101/2001 estabelecia que as comunidades terapêuticas, 

para funcionarem, deveriam estar devidamente licenciadas pela autoridade pública sanitária 

competente (art. 2º), bem como devem ser avaliadas e inspecionadas, no mínimo, anualmente (art. 

6º). 

224. Apesar da vigência da RDC Anvisa 101/2001, quando do lançamento do Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS, este não fez nenhuma referência explícita a esse normativo, como 

também não menciona a necessidade de a comunidade terapêutica atender as normas dessa RDC. A 

licença emitida por autoridade sanitária competente, requisito para o funcionamento desses 

serviços, não está entre os documentos exigidos pelo edital. 

225. Em relação ao cadastramento/recadastramento de Caps, entre os documentos exigidos 

pela Portaria SAS/MS 189/2002, está o relatório de vistoria realizada pela Secretaria de Estado de 

Saúde, sendo que essa vistoria deverá ser realizada in loco e avaliará condições de funcionamento 

do serviço, como área física, recursos humanos, responsabilidade técnica e demais exigências 

constantes do normativo regulador dos Caps. 

226. Conforme informações prestadas pela Anvisa, em 5/7/2011, em consulta às 

vigilâncias sanitárias estaduais, verificou-se que a maioria das comunidades terapêuticas 

selecionadas pelo Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS para receber recursos federais não possui 

licença sanitária (55%), o que corresponde a 43 comunidades terapêuticas e 520 leitos. 

227. Não houve resposta das vigilâncias estaduais a respeito da licença sanitária de dez 

comunidades terapêuticas selecionadas pelo edital (80 leitos), assim o número de comunidades 

terapêuticas sem licença sanitária selecionadas pelo edital pode ser ainda maior. 

228. Entre as deficiências encontradas na seleção de leitos de acolhimento em 

comunidades terapêuticas, principalmente para a ausência de referência no edital da norma 

reguladora dessas entidades, foi a elaboração do Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS pela Senad e 

o MS sem consulta prévia à Anvisa, entidade que regulamenta o funcionamento das comunidades 

terapêuticas. 

229. Apresenta-se como boa prática a fiscalização atuante das vigilâncias sanitárias 

estaduais de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, conforme relato de técnicos da Anvisa, e a 

elaboração de manual de orientação sobre as normas sanitárias para comunidades terapêuticas 

elaborado pela vigilância sanitária de Santa Catarina. 
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230. A respeito da necessidade de fiscalização pelos órgãos de vigilância sanitária sobre as 

condições de trabalho das comunidades terapêuticas, a maioria dos especialistas pesquisados 

avaliou como alta/muito alta a necessidade dessa fiscalização. 

231. Recentemente, foi publicada a RDC Anvisa 29, de 30/6/2011, que revogou a RDC 

Anvisa 101/2001 e dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de 

instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso 

ou dependência de substâncias psicoativas. 

232. A nova norma é mais simples e flexível que a anterior, deixando de fixar, por 

exemplo, capacidade máxima de residentes na comunidade terapêutica e em cada quarto, além de 

condições e área mínima dos alojamentos. 

233. Dessa forma, apesar de o novo regulamento apontar a necessidade de as comunidades 

terapêuticas possuírem licença sanitária atualizada (art. 3º, caput), a flexibilização da norma, 

poderá ampliar o número de comunidades terapêuticas selecionadas. 

234. No entanto, a publicação da nova norma, bem como futuras alterações na concessão 

de licenças sanitárias pelas vigilâncias estaduais, não elide a irregularidade identificada: seleção 

pela Senad e pelo MS de comunidades terapêuticas sem licença sanitária para receberem apoio 

financeiro federal. 

235. Assim, apesar de ser uma das diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, item 2.2.3, 

monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas mínimas que regulem o funcionamento de 

instituições dedicadas ao tratamento, recuperação, redução de danos, reinserção social e 

ocupacional, o Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS, bem como seu resultado, não respeitou a 

norma reguladora do funcionamento das comunidades terapêuticas vigente à época. 

236. Além disso, conforme será tratado a seguir, apesar da ausência da licença sanitária em 

mais da metade das comunidades selecionadas, todo o recurso federal previsto no edital, referente à 

ocupação de todos os leitos de acolhimento selecionados durante doze meses, já foi transferido aos 

municípios. 

237. A respeito da fiscalização e do controle das atividades exercidas pelas comunidades 

terapêuticas selecionadas, o Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS prevê que os gestores municipais 

serão os principais responsáveis por esse acompanhamento, conforme itens 5.1 e 5.5. 

238. Outros instrumentos de fiscalização previstos no edital, itens 5.2, 5.3 e 5.5, são: 

realização de uma avaliação periódica por meio de instrumento on-line desenvolvido pelo MS; 

processo avaliativo promovido pela Senad a respeito do conhecimento técnico dos profissionais das 

comunidades terapêuticas e sobre o grau de satisfação dos usuários e familiares em relação aos 

serviços prestados; acompanhamento técnico, monitoramento, assessoramento e capacitação dos 

serviços implantados pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento das Comunidades 

Terapêuticas, constituído pelo MS e Senad. 

239. No entanto, até o início de junho de 2011, conforme será exposto, não foi realizado 

pela Senad e pelo MS nenhum controle, fiscalização, ou acompanhamento técnico, conforme 

previsão do edital. 

240. Segundo o Coordenador da Área Técnica de Saúde Mental do MS, o Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento das Comunidades Terapêuticas, previsto no item 5.5 do Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS, realizou, até o momento, apenas atividades relacionadas ao processo 

seletivo e à cobrança de pendências documentais, não tendo sido realizadas atividades de 

acompanhamento técnico, monitoramento, assessoramento e capacitação dos serviços prestados. 

241. Apesar dos integrantes da Comissão de Seleção poderem vir a integrar o Comitê de 

Acompanhamento, esse comitê só foi criado a cerca de um ano após o lançamento do edital, 

conforme documento encaminhado pela Senad, o que denota a fragilidade nos mecanismos de 

fiscalização previstos no Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS. 

242. Questionada sobre a constituição e atividades do Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento das Comunidades Terapêuticas, a Senad informou, conforme Informação nº 001 

– Gab/Senad/MJ, de 2/9/2011, que este será constituído, com finalidade de acompanhamento 
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técnico, monitoramento, assessoramento e capacitação dos serviços implantados, conforme 

estabelece o Edital nº 001/2010/GSIPR/Senad/MS, de 21/09/2010. 

243. Ainda conforme o Coordenador da Área Técnica de Saúde Mental do MS, não foi 

realizada, até o início de junho, a avaliação periódica on-line das comunidades terapêuticas 

selecionadas por meio de instrumento desenvolvido pelo Ministério da Saúde. 

244. Ao ser questionado sobre a realização, a frequência e a participação do MS no 

acompanhamento das comunidades terapêuticas selecionadas pelos gestores municipais, o 

Coordenador de Área Técnica de Saúde Mental apenas informa ser da competência dos gestores 

municipais o acompanhamento, o controle, a avaliação e a auditoria que garantam o cumprimento 

do edital. 

245. Em relação aos outros instrumentos de acompanhamento de responsabilidade da 

Senad, conforme informações do próprio órgão, ainda não foi desenvolvido processo avaliativo que 

contemplará aspectos relativos ao conhecimento técnico dos profissionais das comunidades 

terapêuticas selecionadas e ao grau de satisfação dos usuários e seus familiares em relação aos 

serviços prestados por essas entidades; bem como não foi iniciada a capacitação dos profissionais 

das comunidades terapêuticas selecionadas, prevista no item 2.1, inciso VIII, do edital. Essa 

situação evidencia a ausência do acompanhamento das atividades de atenção aos usuários de álcool 

e outras drogas prestadas pelas comunidades terapêuticas. 

246. É importante ressaltar que, apesar de não terem sido realizados os acompanhamentos 

de responsabilidade do MS e da Senad previstos no edital, nem ter sido iniciada a capacitação 

prevista, já foram repassados aos municípios os valores referentes à ocupação de todos os leitos de 

acolhimento selecionados por um período de doze meses, conforme prazo previsto no edital, 

totalizando um valor de R$ 9.456.000,00. 

247. Essa transferência integral aos municípios dos recursos referentes à ocupação dos 985 

leitos de acolhimento credenciados, pelo período de doze meses, vai de encontro à boa gestão dos 

recursos públicos, uma vez que não há garantias seguras por parte do Governo Federal de que todos 

os leitos de acolhimento financiados nas comunidades terapêuticas estarão sendo de fato utilizados 

durante todo esse período. Conforme o próprio edital, item 4.1, „O repasse federal será no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais) aos Municípios como forma de incentivo mensal para cada leito 

utilizado, no período de doze meses‟ (grifo nosso). 

248. Cabe esclarecer que os recursos financeiros utilizados no edital para financiamento 

dos leitos de comunidades terapêuticas são oriundos da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas. Estes recursos foram transferidos ao Ministério da Saúde por solicitação da Senad com 

base na maior experiência e agilidade do Fundo Nacional de Saúde de operacionalizar o repasse aos 

municípios onde se localizassem as comunidades terapêuticas com projetos aprovados. 

249. A sistemática adotada de transferência de recursos para as comunidades terapêuticas 

(integral e prévia) associada às deficiências nos mecanismos de seleção, fiscalização e controle de 

responsabilidade do MS e da Senad aumentam os riscos de desperdício de recursos públicos e de 

práticas terapêuticas inadequadas. 

250. Nesse aspecto, relato feito pelo promotor de Justiça Luís Augusto Gonçalves Costa do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul: a medida (monitoramento sobre as comunidades 

terapêuticas da Comarca) „foi adotada diante dos diversos relatos pelo Brasil de que existem 

inúmeras comunidades terapêuticas e clínicas de tratamento para a drogadição funcionando 

irregularmente, sem condições mínimas de higiene e habitação, recebendo recursos públicos sem 

estar com pessoas internadas e não dando as condições necessárias para reabilitação dos pacientes‟ 

(Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/dirhum/noticias/id25042.html>. Acesso em 6/7/2011). 

251. Além disso, diversas denúncias sobre maus tratos e falta de higiene são recebidas pela 

ouvidoria da Anvisa, conforme relato de técnicos da agência à equipe de auditoria. Essa situação foi 

confirmada por especialistas pesquisados na auditoria, que avaliaram como regular/ruim a atuação 

dessas entidades no tratamento de pacientes dependentes de álcool e/ou outras drogas. 
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252. Some-se a isso relato da Vigilância Sanitária Estadual do Paraná, apresentado pela 

Anvisa: 

 

„Um aspecto relevante é quanto ao responsável técnico pelo serviço, pois mesmo quando 

há a presença desse profissional, nem sempre as comunidades possuem o plano terapêutico. É 

frequente encontrarmos nas CT a ênfase ao atendimento dentro de questões ideológicas ou 

religiosas em detrimento aos aspectos técnico-científicos como terapêutica de tratamento.‟ 

 

253. Outro aspecto ausente do edital diz respeito aos mecanismos de prestação de contas 

dos recursos repassados para as comunidades terapêuticas. Não há menção sobre de que forma os 

municípios comprovarão ao Ministério da Saúde a sua correta utilização, nem como as 

comunidades terapêuticas devem proceder, com relação ao município, para atestarem que de fato os 

leitos contratados foram ocupados. 

254. Vale citar que o edital prevê a designação pelo Gestor Local de uma Equipe de 

Referência mínima da rede SUS para acompanhar o usuário durante o período de acolhimento na 

comunidade terapêutica. Entretanto, não há previsão de que essa equipe será a responsável por 

atestar a devida utilização do leito, já que, pela sua descrição, parece assumir um papel mais técnico 

no que diz respeito às questões de saúde do paciente, na tentativa de aproximar as práticas 

realizadas pelas comunidades do campo da saúde pública. 

255. Todos esses fatos reforçam a necessidade de adequado acompanhamento, fiscalização 

e controle das comunidades terapêuticas selecionadas. 

256. A pressão por ajuda financeira federal levou os representantes das comunidades 

terapêuticas a se reunirem com a Presidenta da República, conforme notícia do portal do planalto 

(Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/comunidades-terapeuticas-integrarao-rede-publica-

para-tratar-dependentes-quimicos/>. Acesso em 6/7/2011). Segundo a referida notícia, será 

estabelecido programa que vai incluir essas entidades na rede pública para tratamento de 

dependentes químicos. Assim as comunidades terapêuticas passam a receber recursos públicos para 

prestar esse serviço. 

257. Considerando a tendência de novos financiamentos a comunidades terapêuticas e 

diante da ausência de avaliações reconhecidas pela comunidade médica dos resultados alcançados 

por essas instituições, é recomendável que se realize avaliação da efetividade dos tratamentos 

oferecidos. 

258. Para viabilizar essa avaliação, propõe-se recomendar à Secretaria de Atenção à Saúde 

e à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas que vincule o apoio federal ao compromisso das 

comunidades terapêuticas financiadas em participar de processo avaliativo com o objetivo de aferir 

a efetividade dos tratamentos oferecidos por essas instituições. 

259. A respeito das deficiências na fiscalização e controle das atividades das entidades 

selecionadas, propõe-se determinação à Secretaria de Atenção à Saúde e à Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas para que informe, no prazo de 90 dias, as ações de acompanhamento 

realizadas nas comunidades terapêuticas, conforme disposto no Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS. 

260. Além disso, visando aperfeiçoar futuros de editais de apoio financeiro a essas 

entidades, propõe-se determinação ao Ministério da Saúde e à Senad para que nos editais de apoio 

financeiro federal a comunidades terapêuticas, inclua exigência de adequação à Resolução da 

Diretoria Colegiada da Anvisa nº 29, de 30/6/2011 ou à norma reguladora vigente à época, 

prevendo a participação da agência na formulação do edital e no acompanhamento das atividades 

desenvolvidas. 

261. Sobre a sistemática de transferência de recursos adotada, prévia e integral, propõe-se 

recomendar à Secretaria de Atenção à Saúde e à Secretaria Nacional sobre Drogas que nos editais 

de apoio financeiro federal a comunidades terapêuticas, considere parcelar a liberação de recursos 

públicos, condicionados à prestação de contas parcial. 
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262. Propõe-se ainda determinar ao Ministério da Saúde e à Senad que nos editais de apoio 

financeiro federal a comunidades terapêuticas, estabeleça mecanismos de prestação de contas dos 

recursos federais transferidos, de forma a orientar as comunidades terapêuticas e os municípios 

sobre como proceder para comprovar à União a regular utilização do leito. 

263. Os benefícios esperados dessas determinações são o apoio financeiro federal apenas a 

comunidades terapêuticas que possuem condições para realizar uma adequada atenção aos pacientes 

dependentes de álcool e outras drogas e o maior controle dos recursos públicos federais transferidos 

a essas comunidades. 

 

4. AÇÕES RELATIVAS À REINSERÇÃO SOCIAL DO DEPENDENTE DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

264. Inicialmente cumpre esclarecer que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

implantado em 2005, é um sistema público não contributivo, descentralizado, podendo ser 

considerado instrumento fundamental para o enfrentamento da pobreza e da vulnerabilidade social. 

265. A partir de sua implantação, a assistência social efetivamente deixou de ser 

caracterizada como filantropia e beneficência e passou a se constituir em política pública de 

natureza universal, direito do cidadão e dever do Estado, tendo como diretrizes a participação, o 

controle social e a descentralização político-administrativa, cabendo ao governo federal a 

coordenação federativa, a regulamentação e o cofinanciamento das ações. 

266. A rede de serviço socioassistencial está dividida em níveis de complexidade e 

proteção. A proteção básica oferecida pelos Centros de Referência da Assistência Social – Cras, 

compreende a gestão de benefícios, o acompanhamento sociofamiliar, a atenção às famílias com 

idosos ou pessoas com deficiência e a atenção com a rede social e as demais políticas. O Cras é o 

primeiro serviço onde o cidadão pode procurar proteção. A proteção especial divide-se em média e 

alta complexidade. 

267. A média complexidade é oferecida nos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social – Creas, que atendem as famílias com agravos de vulnerabilidade, os indivíduos 

ou família que perderam os seus vínculos, que estão em situação de violência, em situação de rua, 

de abandono, pessoas que, além da situação de vulnerabilidade, também perderam direitos. De 

modo geral, acolhe-se as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, perda de 

direitos e de vínculos. 

268. Vale ressaltar que o MDS iniciou o processo de criação e implantação de um Creas 

específico para atender população em situação de rua – Creaspop. Por fim, a alta complexidade se 

materializa nos serviços de acolhimento institucional de curta e média permanência, os antigos 

abrigos. 

269. A nova concepção da Política Nacional sobre Drogas aborda de forma clara a 

importância da assistência social na prevenção e reinserção social. A reconstrução dos vínculos 

familiares, sociais, profissional, emocionais, escolares e afetivos dissolvidos ao longo da vida é 

fundamental para que o indivíduo se mantenha longe das drogas ou aderente ao tratamento. Esses 

vínculos formam a base dos indivíduos, fazem com que se sintam cidadãos dignos, parte de uma 

sociedade. Um dos papéis da assistência social é exatamente fortalecer esses vínculos e buscar 

reconstruí-los, quando já estão dilacerados. 

270. Levando-se em conta a importância da rede de assistência social na Política sobre 

Drogas, considerando que o consumo não se concentra em áreas específicas, a exemplo das regiões 

metropolitanas, tendo se expandido para o interior e inclusive o meio rural, seu enfrentamento 

exigiu a aceleração do processo de universalização geográfica da cobertura da proteção social 

básica, especialmente por meio da ampliação do cofinanciamento federal para a implantação de 

unidades Cras. Enquanto os serviços da proteção básica atuam prioritariamente na prevenção, os 

serviços da proteção especial estão voltados para o atendimento dos indivíduos e famílias com 

usuários/dependentes. 
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271. Nesse contexto, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas previu, 

inicialmente, ações de ampliação dessa rede de assistência, especialmente a básica e a de proteção 

especial, e ações de capacitação dos seus profissionais, fixando orçamento de R$ 100 milhões. No 

presente capítulo buscou-se analisar o grau de implementação dessas ações destinadas ao MDS, 

verificando em que estágio se encontra a ampliação da rede de assistência e quais as ações 

implementadas e as perspectivas para a capacitação dos profissionais da rede de assistência. 

272. Destaca-se que não foi objetivo desse trabalho avaliar a cobertura da rede de 

assistência, que é composta, além dos Cras e Creas, por outros equipamentos, como abrigos e 

centros de atendimento. Procurou-se apenas verificar a implementação das medidas adotadas pelo 

MDS para cumprimento das ações delimitadas no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas e identificar possíveis limitações ao seu cumprimento. 

4.1. Alcance das metas de ampliação da rede Cras e Creas 

273. Uma das ações de responsabilidade do MDS no Plano Nacional de Enfrentamento ao 

Crack é a ampliação da rede de assistência social, especialmente por meio da expansão no número 

de Cras implantados, do aumento de Creas com cofinanciamento federal, e da criação do Creas para 

atendimento de população de rua. Verificou-se que, apesar das várias prorrogações no prazo para a 

implantação dos equipamentos públicos e prestação dos serviços, 80% da meta de expansão da rede 

Cras foi alcançada. 

274. Com relação aos Creas, garantidos os recursos pelo Plano Integrado de Enfrentamento 

ao Crack e outras Drogas, passou-se a cofinanciar outros 1.056 equipamentos, o que representa 

crescimento de mais de 100%, alcançando-se 2.155 com financiamento do Governo Federal. 

Quanto aos novos, os Creaspop, foi alcançado 52% da meta estabelecida. 

275. O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas traçou como ação 

imediata a ampliação da rede de assistência social voltada ao acompanhamento sociofamiliar e à 

inclusão de criança, adolescente e jovens usuários de crack e outras drogas em programas de 

reinserção social. Essa ampliação foi regulamentada pela Resolução CIT 7/2010, que pactuou 

critérios de expansão qualificada do cofinanciamento federal para oferta: 

a) do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, ofertado nos Centros 

de Referência da Assistência Social; 

b) do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, ofertado no Centro de 

Referência Especializado para População de Rua – Creaspop; 

c) e dos serviços especializados em média complexidade, que são o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI e o Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de 

Serviços à Comunidade, ofertados nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social. 

276. Esse cofinanciamento deve ser formalizado por meio do aceite formal do município 

com o preenchimento eletrônico do documento „Termo de Aceite‟. Em seguida, o Conselho de 

Assistência Social local deve manifestar-se, aprovando, ou não, o aceite realizado pelo gestor e 

efetuar o registro no sistema eletrônico disponibilizado pelo MDS. Os prazos iniciais previstos pela 

resolução foram junho de 2010 para a realização do aceite e outubro de 2010 para a aprovação do 

Conselho. 

277. O passo seguinte é a demonstração da efetiva implantação e prestação dos serviços. 

Contudo os repasses de recursos se iniciam a partir da aprovação do conselho, quando são 

repassadas três parcelas até a comprovação da implementação do serviço. Caso não ocorra dentro 

desses três meses, o repasse é suspenso até que a comprovação aconteça dentro do prazo 

estabelecido na resolução, sob pena de devolução do recurso. 

278. Cabe informar que, a depender do nível de gestão em que o município se encontra, 

inicial, básica ou plena, as transferências de recursos tiveram início em junho e em novembro de 

2010. A diferença do Creas é que o recurso é repassado por seis meses, ao invés de três meses, 

como acontece no Cras. 
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279. A título de informação, a gestão básica é o nível em que o município assume a gestão 

da proteção social básica da assistência social no município. Na gestão plena o gestor municipal se 

responsabiliza pela gestão total das ações de Assistência Social. A gestão inicial é uma fase de 

transição, quando o município ainda não aderiu à gestão básica e nem a plena. 

280. Em relação ao prazo para demonstração da efetiva implementação e prestação do 

serviço, a Resolução 7/2010 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, primeira editada para 

regulamentar a expansão, fixou como data limite três prazos diferentes: 

a) para o Cras, novembro de 2010; 

b) para o Creas, dezembro de 2010; e 

c) municípios com cofinanciamento a partir de novembro de 2010, março de 2011. 

281. Essa comprovação se dá pelo preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades e 

Organizações do Sistema Único de Assistência Social – CadSUAS. Por fim, existe a previsão de 

monitoramento a ser realizado pelos Estados com o intuito de acompanharem a implementação e 

execução dos serviços, em consonância com os prazos e, ainda, realizar os devidos registros em 

aplicativo posteriormente disponibilizado pelo MDS. 

282. O Relatório de Gestão 2010 da SNAS identificou algumas dificuldades limitadoras 

dessa ampliação da rede de assistência. Entre elas, os limites da capacidade própria de 

financiamento dos municípios, principalmente, em relação a gastos de pessoal; dificuldades para 

atender às exigências de estruturação dos recursos humanos, como consequência, inclusive, da 

incorporação anterior ao SUAS dos profissionais disponíveis na localidade ou microrregião; e de 

estrutura física das unidades prestadoras de serviços (indisponibilidade de imóveis adequados nas 

localidades pretendidas e recursos para construção/reforma e aquisição de equipamentos). 

283. Em função dessas dificuldades, foram publicadas pela CIT as resoluções 10 e 16 de 

2010 e 1, 3 e 5 de 2011, em que foram pactuados novos prazos, tanto em relação ao aceite, quanto à 

aprovação do Conselho e à implementação do serviço. A última resolução, 5 de 8/6/2011, prevê a 

repactuação do prazo para os municípios demonstrarem a efetiva implementação do serviço, nos 

seguintes termos: 

 

„Art. 1º Os municípios e Distrito Federal que realizarem o aceite da expansão de 

cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais deverão demonstrar a implantação dos 

equipamentos públicos e a prestação dos serviços no prazo de 01 (um) ano a contar do início do 

cofinanciamento, podendo ser prorrogado por igual período mediante apresentação de 

justificativa válida ao MDS por meio de ofício encaminhado à Secretaria Nacional de Assistência 

Social (Resolução CIT 5/2011).‟ 

 

284. Dessa forma, os municípios que receberam a primeira parcela do cofinanciamento em 

junho de 2010, terão até junho de 2011 e os que receberam em novembro de 2010, terão até 

novembro de 2011, podendo, em ambas as situações, haver prorrogação desses prazos para junho de 

2012 e novembro de 2012, respectivamente. 

285. Nesse contexto, considerando as regras normativas aplicadas à expansão da rede de 

assistência, importante fazer um diagnóstico da atual situação da implantação desses equipamentos 

pelos municípios. A partir dos dados encaminhados pelo MDS, atualizados até 31/5/2011, verifica-

se que, dos 1.835 municípios elegíveis para aderirem ao cofinanciamento do PAIF oferecido pelo 

Cras, 1.698 apresentaram Termo de Aceite, aproximadamente 92%. 

286. Desses municípios que apresentaram o termo de aceite, 1.483 implantaram o Cras. 

Considerando a diferença dos municípios elegíveis pelo MDS e os que efetivamente implantaram o 

serviço, restam 352 municípios que ainda não possuem nenhum tipo de proteção básica da 

assistência social com cofinanciamento federal, oferecida exclusivamente pelo Cras, porta de 

entrada e onde ocorrem os primeiros atendimentos da política de assistência social. Assim, o MDS 

alcançou cerca de 80% da meta de expansão dessa rede. 
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Tabela 6 – Informações relativas à expansão da rede Cras 

A – Municípios elegíveis 

para aderir ao 

cofinanciamento federal 

B – Apresentaram o 

Termo de Aceite 

C – Implantaram 

o Cras 

D – Municípios sem 

cofinanciamento 

(A – C) 

1.835 1.698 1.483 352 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

287. Dos 352 municípios que ainda não possuem rede de assistência cofinanciada pelo 

Governo Federal, 137 elegíveis não apresentaram termo de aceite para cofinanciamento federal, não 

havendo registro do motivo, 102 estão com pendência na habilitação ou na aprovação do Conselho, 

13 desistiram do financiamento e os outros 100 estão com situação de „Cras não implantados‟, 

embora a grande maioria tenha aprovação do Conselho. 

288. Assim, verifica-se que dos 5.565 municípios, 352 ainda não possuem Cras recebendo 

o cofinanciamento federal do PAIF, embora possam ter Cras implantados com recursos próprios e 

ofertar outros serviços de proteção social básica. O cofinanciamento do governo federal é 

importante para dar condições aos municípios de estruturar o serviço, garantir o funcionamento e 

aprimorar o trabalho por meio de capacitação dos profissionais. 

289. Em relação ao total de equipamentos existentes na rede de assistência, segundo o 

Censo SUAS 2010, os Cras passaram de 5.798 em 2009 para 6.801 unidades, incremento de 17,3%. 

Essa rede é capaz de referenciar cerca de 20 milhões de famílias, o que representa importante passo 

na universalização da cobertura da população em situação de vulnerabilidade. Segundo dados de 

15/4/2011, há 7.110 Cras registrados no CadSUAS. 

290. Com relação à expansão do cofinanciamento federal para o Creas, a Resolução CIT 

7/2010 estabeleceu em seu art. 4º os seguintes critérios para o repasse do recurso para o 

cofinanciamento federal do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI ofertado, obrigatoriamente, nas Unidades Creas: 

 

„ I – municípios com população inferior a 20.000 habitantes: cofinanciamento da oferta do 

serviço em uma Unidade CREAS, desde que atendidas às condições dispostas em pelo menos uma 

das alíneas abaixo: 

a. Não possuir cofinanciamento federal para o PAEFI e possuir, na rede da política de 

saúde destinada ao atendimento ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas, Centro de 

Atenção Psicossocial a Usuários de Substâncias Psicoativas – Caps AD, Centro de Atenção 

Psicossocial I – Caps I e/ou Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – Caps i; 

b. Não possuir cofinanciamento federal para o PAEFI e ter registrado uma unidade CREAS 

no Censo SUAS/CREAS 2009; 

c. Não possuir cofinanciamento federal para o PAEFI, ofertar o Serviço de Proteção Social 

a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), conforme identificado no Censo SUAS/CREAS 2009 

ou na Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2009 – MUNIC/IBGE e, cumulativamente, 

possuir no mínimo 150 crianças/adolescentes com a marcação de trabalho infantil no Cadastro 

Único – CadÚnico no mês de março de 2010. 

II – municípios com população entre 20.000 e 200.000 habitantes: cofinanciamento da 

oferta do serviço em uma Unidade CREAS, desde que não contemplados, ainda, com o referido 

cofinanciamento; 

III – DF e municípios com população superior a 200.000 habitantes: 

a. cofinanciamento da oferta do serviço para Unidades CREAS registradas no Censo 

SUAS/CREAS 2009 ainda não cofinanciadas pelo MDS, desde que respeitada a proporcionalidade 

de uma unidade para cada 200.000 habitantes. 

b. cofinanciamento da oferta do serviço, até o limite máximo de cinco novas Unidades 

CREAS, respeitada a proporcionalidade de uma unidade para cada 200.000 habitantes.‟ 
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291. Vale ressaltar que para os Creas, com os recursos oriundos do Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, o MDS se propôs a expandir o cofinanciamento federal, e 

não a expandir a implantação de novos equipamentos, como proposto para a rede Cras. Assim, caso 

um município possuísse quatro Creas, dos quais apenas um contava com apoio financeiro federal, 

este município poderia pleitear, de acordo com seu porte populacional, o aumento de unidades com 

cofinanciamento federal. 

292. Assim, uma vez selecionados os municípios com base nos critérios descritos 

anteriormente, bastava ao MDS transferir os recursos públicos para o cofinanciamento dos 

equipamentos, desde que houvesse o compromisso de ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos pelo Creas. 

293. Os recursos para esse aumento de Creas cofinanciados foi garantido para os doze 

primeiros meses de implantação com a aprovação de suplementação orçamentária decorrente do 

Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, e para os anos seguintes com a 

incorporação desses valores ao orçamento do MDS. 

294. De acordo com informações do Relatório de Gestão 2010 da SNAS, principalmente 

em consequência do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, a cobertura do 

cofinanciamento federal, na Proteção Social Especial, para o funcionamento dos Creas foi 

expandida para 2.155 unidades, distribuídas em aproximadamente 1.900 municípios de todas as 

unidades da federação, ofertando um atendimento especializado a cerca de 120 mil famílias e 

indivíduos, ao que se acrescentam cerca de 73 mil adolescentes e jovens que cumprem medidas 

socioeducativas em meio aberto (MSE). Além disso, foram implantadas unidades específicas para o 

atendimento da população em situação de rua, os Centros de Referência para a População de Rua. 

295. Outra ação adotada com o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas foi a criação de Creas específico para atender população em situação de rua – Creaspop. 

Segundo o MDS, o Creaspop ofertará atenção especializada a pessoas em situação de rua em um 

centro separado do Cras e do Creas convencionais. 

296. O Creaspop deverá funcionar em articulação com os serviços de acolhimento e 

assegurar atendimento e atividades para o desenvolvimento de sociabilidade, fortalecimento de 

vínculos interpessoais e/ou familiares e construção de novos projetos de vida. Terá espaços 

destinados à realização de atividades coletivas, higiene pessoal, alimentação e espaço para guarda 

de pertences pessoais, além de atendimento psicossocial. 

297. A necessidade dessa iniciativa está baseada em pesquisa realizada pelo MDS que, 

entre agosto de 2007 e março de 2008, realizou o Primeiro Censo e Pesquisa Nacional sobre 

População em Situação de Rua. Foram identificadas quase 32 mil pessoas em situação de rua em 71 

cidades. São homens, mulheres e crianças que vivem em calçadas, praças, rodovias, parques, 

viadutos, postos de gasolina, praias, barcos, túneis, depósitos e prédios abandonados, becos, lixões e 

ferro-velho e que pernoitam em serviços de acolhimento (albergues, abrigos, casas de passagem). 

Destes, 35% estavam na rua devido a problemas com drogas e/ou alcoolismo e 28% declararam que 

já estiveram em centros para tratamento de dependentes químicos. 

298. A Resolução CIT 7/2010 também definiu os critérios para transferência de recursos da 

seguinte forma: 

 

„ Art 7º Com relação ao repasse de recursos para o cofinanciamento federal do Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua, ofertado no Centro de Referência Especializado 

para População de Rua, poderão ser contemplados os municípios com população superior a 250.000 

habitantes, na forma disposta abaixo: 

I- Municípios com população de 250.000 a 900.000 habitantes: cofinanciamento federal 

para oferta do Serviço em uma unidade de Centro de Referência Especializado para População de 

Rua; 
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II- Distrito Federal e Municípios com população acima de 900.000 habitantes: 

cofinanciamento federal para oferta do Serviço em até duas unidades de Centro de Referência 

Especializado para População de Rua;‟ 

 

299. O Relatório de Gestão destacou que em 2010, 99 municípios foram considerados 

elegíveis ao cofinanciamento do MDS para a oferta do Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua, conforme critérios pactuados pela CIT. Destes, 88 municípios realizaram o aceite 

dos recursos federais, assumindo o compromisso de implantação da Unidade e oferta do Serviço, o 

que representará capacidade de atendimento a mais de oito mil pessoas em situação de rua. 

300. Entretanto, segundo o Informe CIT, de 24/5/2011, 46 municípios apresentavam 

pendência de implantação ou de registro da informação da implantação no sistema CadSUAS. Esse 

número equivale a mais da metade dos municípios que realizaram o aceite com problemas na 

implantação desse equipamento da assistência social. 

301. Ressalte-se que a implantação destas unidades representará um importante recurso 

para o fortalecimento da articulação entre a Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

Creas e o Creaspop para o atendimento à população em situação de rua. 

302. Por ser política pública nacional executada descentralizadamente, importante 

limitador é a autonomia do ente federado em aderir às diretrizes elaboradas pela União. É o que 

ocorre especificamente nesse processo de expansão da rede de assistência social, uma vez que o 

interesse do MDS em que o serviço seja ofertado não pode ser imposto ao município, que precisa, 

voluntariamente, implantar o equipamento e aderir ao cofinanciamento. 

303. Sendo assim, compete ao governo federal incentivar a expansão dos serviços de 

assistência, prestar apoio técnico àqueles que necessitam e, também, cofinanciar a sua oferta, 

pactuando metas e prazos para sua implantação. Considerando que a implantação está em torno de 

80% da meta, que não há dificuldades para expansão do cofinanciamento para os Creas, já que os 

recursos foram garantidos pelo Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

conclui-se que as ações relativas à ampliação da rede de assistência, pelas quais o MDS se obrigou 

com o plano, estão em nível de execução bastante satisfatórias. 

304. Com a expansão da rede de assistência, espera-se que o dependente tenha acesso aos 

serviços de assistência social oferecidos pelo governo, possibilitando a reinserção social e a 

reconstrução dos vínculos perdidos. Além disso, a assistência tem um importante papel de 

incentivar o dependente a permanecer no tratamento, principalmente por meio da reconstrução 

desses vínculos familiares, escolares, profissionais, afetivos e sociais. 

305. Por fim, cabe destacar que, isoladamente, a ampliação dessa rede não garante a oferta 

do serviço voltado à atenção dos dependentes de álcool e outras drogas e de seus familiares. Assim, 

juntamente com a ampliação, é fundamental a priorização desse tema nos equipamentos de 

assistência, oferecimento de condições adequadas para atendimento das demandas além de 

capacitação para os seus profissionais. 

4.2. Atraso nas ações de capacitação dos profissionais da rede de assistência social 

306. O Plano do Crack previu também como ação imediata a capacitação dos profissionais 

da assistência social em prevenção ao uso de drogas. Essa capacitação inicialmente será promovida 

pela Senad, por meio do curso Supera – Sistema para Detecção do Uso Abusivo e Dependência de 

Substâncias Psicoativas: Encaminhamento, Intervenção Breve, Reinserção Social e 

Acompanhamento, que será ministrado pela Universidade Federal de São Paulo – Unifesp. Com 

início previsto para dezembro de 2010, segundo a Senad, por dificuldades orçamentárias, o curso 

vem sendo adiado e foi reagendado para outubro de 2011, após ter sido informado que seria 

realizado em julho. 

307. Com relação ao atraso verificado nas ações de capacitação dos profissionais da rede 

de unidades de assistência social, a SNAS ponderou a ocorrência, em 2011, de mudanças nas 

gestões dos órgãos federais e estaduais/DF, bem como na própria estrutura dos órgãos envolvidos, 
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que se traduzem, em um primeiro momento, na redução do ritmo de atividades, especialmente 

aquelas que envolvem a (re) formulação de desenhos e estratégias de atuação. 

308. Importante destacar que a Norma Operacional Básica – NOB prevê como princípios 

organizativos do SUAS o sistema de gestão de pessoas por meio da contínua capacitação de 

gestores e dos agentes operadores das ações de Assistência Social, apontando a responsabilidade de 

promovê-la como sendo do Estado e da União. 

309. Segundo Ofício 575/2011 GAB/SNAS/MDS, Peça 62, foram disponibilizadas duas 

mil vagas pela Senad aos profissionais da assistência social. A Secretaria Nacional de Assistência 

Social priorizou inscrição de profissionais de nível superior, com vínculo trabalhista mais estável 

(estatutários, comissionados e celetistas), visando garantir qualificação dos serviços. 

310. Além disso, foram priorizados os 133 municípios que fazem parte de 11 regiões do 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci e 700 municípios que 

desenvolvem os serviços de atendimento às medidas sócio-educativas em meio aberto. Assim, 

foram mobilizados 1.800 municípios a inscreverem 6 profissionais, sendo 2 dos Cras, 2 do Creas e 

2 de Serviços de Acolhimento, contudo essa adesão foi facultativa, o que dificultou o 

preenchimento da totalidade das vagas. 

311. Dos 1.500 profissionais inscritos, 436 pertencem ao Cras, 179 ao Creas e 109 fazem 

parte do Serviço de Acolhimento, os demais são técnicos das Secretarias Municipais e Estaduais da 

Assistência Social. Segundo o gestor, o número reduzido de inscrições se deveu, em parte, ao prazo 

disponibilizado pela Universidade Federal de São Paulo ter sido insuficiente para divulgação e 

inscrição pelos interessados. 

312. Também segundo o Ofício 575/2011 GAB/SNAS/MDS, Peça 62, existe uma meta de 

capacitar 25 mil profissionais do SUAS até 2017 em temas diversos, inclusive „álcool e outras 

drogas‟. O MDS informou que, além dessa capacitação, pretende inserir o tema „prevenção e 

atendimento a situação de uso de crack e outras drogas no âmbito da Proteção Social Básica e 

Especial do SUAS‟ nos documentos de orientação metodológica sobre a execução dos serviços 

socioassistenciais, que se encontram em processo de elaboração e, ainda, nos conteúdos de 

formação e capacitação no âmbito do SUAS. Além disso, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS foi contratada pela Senad para realizar cursos presenciais, estando o material didático 

em fase de elaboração. 

313. A Senad informou que uma das modalidades de curso presencial a ser promovida pela 

UFRGS contará com a participação de até 500 profissionais das redes SUAS e SUS em cada uma 

das regiões selecionadas, podendo chegar a uma participação de 2.500 profissionais. 

314. Nesse sentido, é preciso fazer duas observações: a Senad não informou o prazo para a 

capacitação desses 2.500 profissionais, nem a distribuição de vagas entre profissionais da rede de 

saúde e da rede de assistência social. Assim, infere-se que as 500 vagas presenciais serão por ano, 

distribuídas de forma igualitária entre os que atuam nas duas redes. 

315. Vale ainda mencionar curso de especialização, também promovido pela Senad, em 

parceria com a UFRGS, e que possui 70 vagas. Dessa forma, a UFRGS, presencialmente, poderá 

capacitar ao ano cerca de 320 profissionais da rede de assistência social. 

316. Outra estratégia de capacitação é a que será realizada por meio das universidades 

públicas selecionadas por meio do Edital nº 002/2010/GSIPR/SENAD, também conhecidos como 

Centros Regionais de Referência – CRR. Ao todo foram selecionadas 49 universidades, que 

oferecerão 4 tipos de cursos. 

317. Um deles destina-se àqueles que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de 

assistência social com usuários de crack e outras drogas e seus familiares. Serão 60 vagas por CRR 

distribuídas entre profissionais das redes SUAS e SUS, totalizando 1.470 vagas para profissionais 

da assistência social, supondo que serão distribuídas de forma igualitária. 

318. Para estimar se o prazo estipulado pelo MDS será cumprido, foi feita análise 

considerando que as estratégias para capacitação dos seus profissionais são o curso Supera (à 
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distância), o da UFRGS e dos CRR (presenciais), e que juntas podem capacitar cerca de 3.040 

profissionais da assistência social por ano, 1.500 via Supera, 70 via UFRGS e 1.470 via CRR. 

319. Na hipótese dessas estratégias não se alterarem ao longo dos anos, o MDS conseguirá 

capacitar, até 2017, cerca de 19.000 profissionais, 30% menos da meta proposta. Seguindo o mesmo 

raciocínio, o MDS conseguirá cumprir sua meta com cerca de dois anos de atraso. Portanto, para ser 

possível capacitar os 25.000 profissionais no prazo estipulado, será necessário capacitar quase 4.000 

profissionais por ano, como mostra Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Profissionais capacitados a cada ano para cumprir a meta estipulada pelo MDS 

Ano Profissionais capacitados 

2011 1.560 

2012 5.467 

2013 9.374 

2014 13.281 

2015 17.188 

2016 21.095 

2017 25.000 

Obs.: Cálculo com utilização de interpolação aritmética. 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

320. Segundo informação prestada pelo MDS em resposta ao Ofício 171/2011 

Seprog/TCU, Peça 72, que encaminhou relatório preliminar de auditoria, „encontra-se em 

negociação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a concessão de empréstimo 

direcionado ao Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cuja 

execução está prevista para iniciar-se em meados de 2012. Um dos componentes desse projeto é a 

„Formação e Qualificação dos Trabalhadores do SUAS‟, cujo plano de capacitação possui entre 

suas linhas temáticas o desenvolvimento de metodologias de atendimento especializado a famílias e 

indivíduos, abordando, entre outras questões, a „prevenção e atendimento à situação de uso de crack 

e outras drogas no âmbito da proteção social básica e especial do SUAS‟.‟ 

321. A necessidade de ações de capacitação já foi identificada pela Secretaria Nacional de 

Assistência Social. O Relatório de Gestão 2010 da SNAS apresentou como desafio as ações de 

capacitação e as ações de educação permanente para gestores, técnicos e conselheiros e destacou a 

importância dessas ações. 

322. Segundo a Secretária Nacional de Assistência Social, em resposta ao relatório 

preliminar de auditoria, encontra-se em processo de formulação, no âmbito do MDS, a Política 

Nacional de Capacitação para os Trabalhadores do SUAS, a qual será apreciada e pactuada na 

Comissão Intergestores Tripartite – CIT e aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS. 

323. Com o objetivo de colher informações adicionais para subsidiar a análise da questão, 

foi encaminhada pesquisa eletrônica aos coordenadores dos 7.096 Cras e dos 2.086 Creas, obtendo-

se, coincidentemente, percentual de respostas de 17% para ambos. 

324. Entre as questões abordadas na pesquisa, buscou-se colher informações e percepções 

dos coordenadores desses equipamentos acerca da capacitação em álcool e outras drogas. Sobre 

essas ações, 80% e 85% dos coordenadores de Cras e Creas, respectivamente, entendem sua 

necessidade como alta/muito alta, o que corrobora para o fortalecimento da estratégia adotada de 

capacitar seus profissionais para aprenderem a lidar mais adequadamente com as necessidades do 

dependente e de seus familiares. 

325. A pesquisa indicou ainda que, desde a implantação do SUAS, 77% dos Cras e 68% 

dos Creas não participaram de nenhum tipo de capacitação que abordasse a questão das drogas. 

Verifica-se que os percentuais indicativos de que foi ministrado algum tipo de capacitação são 

baixos. Além disso, dos que responderam que já foi ministrada alguma capacitação, grande parte 
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dos coordenadores a considerou insuficiente para resolver questões relacionadas a álcool e outras 

drogas, conforme apresentado na Tabela 8 e na Tabela 9. 

 

Tabela 8 – Avaliação dos Cras sobre participação em capacitação após a criação do SUAS 

 Participou de capacitação? 

Cras 

Sim Não 

23% 77% 

Suficiente Insuficiente Não soube avaliar  

8% 54% 38%  

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

Tabela 9 – Avaliação dos Creas sobre participação em capacitação após a criação do SUAS 

 Participou de capacitação? 

Creas 

Sim Não 

32% 68% 

Suficiente Insuficiente Não soube avaliar  

25% 58% 17%  

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

326. Assim, conclui-se que se está diante de uma realidade preocupante porque a grande 

maioria diz nunca ter participado de capacitação que abordasse esse tema e grande parte dos que 

participaram de alguma capacitação, avaliaram-na como insuficiente. 

327. A intenção da política sobre drogas é contar com uma rede de assistência composta 

por profissionais capacitados em álcool e outras drogas para prestarem o serviço de prevenção e 

reinserção social de forma eficiente e que auxilie dependentes a reconstruírem seus vínculos 

perdidos em decorrência do uso/abuso das drogas. 

328. Por isso existe necessidade de que as ações de capacitação sejam mais abrangentes e 

levem em consideração a capilaridade da alocação dos profissionais da rede de assistência social, 

além da necessidade de mobilização dos Estados para fomentar e apoiar ações de capacitação 

regionalizada, considerando a competência traçada pela Norma de Orientação Básica da Assistência 

Social – NOB/SUAS. 

329. Nesse contexto, considerando que o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack foi 

lançado em maio de 2010 e que as ações de capacitação foram previstas para serem executadas de 

forma imediata, inclusive com orçamento destinado para esse fim, percebe-se significativo atraso no 

seu cumprimento, uma vez que, até junho de 2011, a capacitação dos profissionais da assistência 

social ainda não tinha sido executada, nem por meio do curso Supera a ser promovido pela Senad, 

nem por meio das ações de orientação metodológica sobre execução dos serviços socioassistenciais, 

onde o tema ainda não foi inserido. 

330. Como efeito desse atraso e da deficiência nas ações de capacitação direcionadas aos 

profissionais da assistência social, tem-se um baixo número de profissionais da rede de assistência 

social capacitados na temática álcool e outras drogas, o que traz prejuízos para os beneficiários das 

ações realizadas. 

331. Diante do exposto faz-se necessário propor recomendação ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome para que elabore proposta de plano de capacitação para 

os profissionais da rede de assistência social, que contemple número de profissionais capacitados 

por ano, forma de capacitação, fontes de financiamento, apresentando-a à Comissão Intergestores 

Tripartite, de forma a pactuar a participação dos demais entes nessas ações. 

332. Assim, espera-se com a implementação dessa recomendação que, a partir da 

conclusão das ações de capacitação, a rede de assistência social conte com quadro de profissionais 
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mais bem capacitados, especialmente em relação a álcool e outras drogas, para ter condições de 

prestar serviços de prevenção e reinserção social de forma mais eficiente. 

4.3. Insuficiência de articulação entre a rede Cras/Creas e a rede Caps/Caps AD 

333. A articulação entre a rede de saúde e a rede de assistência social é essencial para o 

sucesso das ações de tratamento e reinserção social dos dependentes de álcool e outras drogas, 

conforme previsto na Lei 11.343/2006, na Política Nacional sobre Drogas, no Decreto 7.179/2010, e 

na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. 

334. Cabe mencionar a importância não só da ampliação da rede de assistência, tema 

tratado no capítulo anterior, mas também de maior articulação com equipamentos da saúde, uma 

vez que a solução para o problema das drogas tem adquirido contornos diferenciados em relação ao 

adotado no passado, em que a repressão policial era basicamente a única forma para o „tratamento‟ 

do indivíduo que se aventurava no caminho das drogas. 

335. Atualmente, como mencionado no relatório, esse indivíduo, dependente de álcool e 

outras drogas, é considerado um doente que precisa de tratamento médico e psicológico, e que, 

conjuntamente, necessita de ações que lhe garantam a possibilidade de reinserção social, que é feita, 

em suma, por meio da reconstrução dos vínculos perdidos. 

336. Nesse sentido, a convergência entre as ações da assistência e as desempenhadas pela 

rede de tratamento é fundamental. A Política sobre drogas desenvolvida no Brasil deve buscar 

coerência nas suas diversas ações, pois tratamento e assistência social são ações complementares e 

devem ser planejadas e desenvolvidas de forma a convergir para fins comuns. Além disso, devem 

evitar a sobreposição, maximizando os esforços realizados. 

337. Para medir o grau de articulação entre essas áreas, utilizou-se os resultados de 

pesquisa encaminhada à rede de assistência social Cras e Creas, via eletrônica, e de pesquisa 

encaminhada à rede de tratamento Caps e Caps AD, via postal, além dos dados obtidos por meio do 

Censo SUAS 2010, encaminhados pelo MDS. 

338. Vale ressaltar que a rede de assistência social Cras e Creas é, em número de 

equipamentos e em presença em municípios, significativamente maior do que a rede Caps. 

Enquanto os Caps estão presentes em 1.234 municípios, os Cras estão em praticamente todos, o 

que, por si só, seguramente fragiliza a implementação de ações de articulação. 

339. Tomou-se o cuidado de buscar informações e percepções tanto do ponto de vista dos 

equipamentos da saúde quanto dos da assistência social, na intenção de retratar com mais precisão 

essa articulação, que inicialmente será tratada sob o enfoque da rede de assistência Cras e Creas, em 

seguida, sob o enfoque da rede de saúde Caps e Caps AD e por fim com as informações do Censo 

SUAS 2010. 

Articulação sob o enforque da rede de assistência social 

340. Segundo os resultados da pesquisa, a rede de assistência social Cras/Creas avalia 

como insuficiente a articulação com a rede Caps. Para 55% dos Cras e 45% dos Creas respondentes 

a articulação com o Caps AD é inexistente/muito baixa, mesma avaliação feita por 44% e 9% 

desses equipamentos com relação aos Caps gerais. 

341. A necessidade de articulação é percebida pelos profissionais desses centros. Os 

gestores de 84% dos Cras e 85% dos Creas consideram como alta/muito alta a importância de o 

trabalho da assistência social ser realizado de forma articulada com a rede Caps para o sucesso das 

ações de reinserção social, percentual considerado muito elevado. 

342. Sobre o tipo de articulação existente, verificou-se baixo percentual de equipamentos 

da assistência que afirmam realizar reuniões, trabalhos em conjunto e responsabilização 

compartilhada de casos com a rede Caps. Contudo, o percentual para recebimento e 

encaminhamento de pacientes se mostrou levemente mais elevado em relação a essas atividades. 

343. A Tabela 10 apresenta os percentuais relativos às formas de articulação 

desenvolvidos, cabendo destacar que o elevado percentual dos que „Não responderam‟ reflete a 

avaliação dos que afirmaram que ela é inexistente ou que deixaram em branco a avaliação sobre o 

grau de articulação. 
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Tabela 10 – Formas de articulação com a Rede Caps 

 

Parte 

superior do 

formulário 

Reuniões 

Parte inferior 

do formulário 

Encaminhamento 

de pacientes 

Recebimento 

de pacientes 

Responsabilização 

compartilhada de 

casos 

Trabalho 

conjunto das 

equipes 

Não 

responderam 

Caps 11,4% 39,8% 22,5% 14,3% 11,0% 53,9% 

Caps AD 4,3% 16,4% 5,9% 4,7% 3,6% 80,4% 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

344. Essas respostas, infelizmente, evidenciam que o trabalho realizado tanto pelos 

equipamentos de assistência social quanto de saúde ainda adota a lógica compartimentalizada, 

limitando o potencial de ganhos para o sucesso do tratamento e da reinserção social dos 

dependentes de álcool e outras drogas. 

345. Vale destacar, contudo, que, além de treinamento, é preciso oferecer condições 

adequadas aos profissionais desses equipamentos para que atividades junto aos dependentes de 

álcool e outras drogas sejam realizadas, quando desejável, de forma articulada e integrada. 

346. Assim, a partir dos resultados dessa pesquisa, percebe-se que a realização de 

atividades que caracterizam a existência de trabalho articulado entre a saúde e a assistência se 

mostrou incipiente ou inexistente. 

347. Sobre o tipo de orientação existente para que a articulação se realize de forma mais 

eficiente, a pesquisa revelou, para os que responderam a essa questão, prevalência de articulação 

dependente da iniciativa pessoal em relação à articulação institucional, à exceção da relação entre 

Creas e Caps AD conforme se verifica no Gráfico 5 e no Gráfico 6. Vale ressaltar que, nesse caso, o 

questionário eletrônico não permitia assinalar, simultaneamente, a opção institucional e pessoal. 

 

Gráfico 5 – Avaliação do Cras sobre a articulação com a Rede Caps 

Caps

62%

38%

 

Caps AD

63%

37%

 
□Institucional (orientada pelo MDS, estado ou prefeitura) 

□Pessoal (dependente da iniciativa individual dos 

profissionais) 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

Gráfico 6 – Avaliação do Creas sobre a articulação com a Rede Caps 
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Caps

60%

40%

Caps AD

48%

52%

 
□Institucional (orientada pelo MDS, estado ou prefeitura) 

□Pessoal (dependente da iniciativa individual dos profissionais) 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

348. Dessa forma, embora se perceba que percentual expressivo indique conhecer a 

importância desse trabalho articulado por parte da rede de assistência e da rede de tratamento dos 

dependentes, o percentual de equipamentos que declararam realizar essa articulação é 

significativamente inferior. Além disso, quando se avalia a natureza da articulação existente, 

percebe-se que muitas das atividades essenciais para que o trabalho se desenvolva de forma 

articulada estão sendo realizadas por um baixo percentual de equipamentos. 

Articulação segundo informações do Censo SUAS 2010 

349. Desde 2007 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio de 

um trabalho conjunto entre a Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS e a Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação – Sagi, adota medidas para promover o fortalecimento da função 

de monitoramento no âmbito do SUAS. 

350. Para isso, vem realizando um censo, o denominado Censo SUAS, cujo principal 

propósito é o acompanhamento contínuo das unidades pertencentes ao SUAS, construindo um 

sistema de monitoramento tanto para os equipamentos quanto para os serviços de assistência social 

neles ofertados. 

351. De acordo com o Censo SUAS 2010, 59% dos Creas desenvolvem algum tipo de 

atividade específica para dependentes de álcool e outras drogas, como acompanhamento familiar e 

apoio à reinserção social, sendo que 86% desenvolvem essas atividades em parceria com a rede de 

saúde. Esse percentual de articulação com a saúde pode parecer, num primeiro momento, dissonante 

com o registrado na pesquisa eletrônica encaminhada aos Cras e Creas. 

352. Contudo, deve-se registrar que a articulação medida pelo Censo é em relação à rede 

de saúde de forma geral, e não especificamente com os equipamentos de referência da saúde mental 

e de álcool e outras drogas, como os Caps e Caps AD. 

353. No Censo SUAS há informação mais precisa sobre articulação da rede Creas com 

serviços de saúde mental, onde estão as ações de tratamento de dependentes de álcool e outras 

drogas. Na edição 2010, 28% dos Creas afirmaram realizar reuniões periódicas, 34% estudo de caso 

em conjunto e 46% desenvolver algum tipo de atividade em parceria. Apenas 4% informaram não 

possuir qualquer articulação com a rede de serviços de saúde mental em geral, enquanto 30% 

afirmaram que esse serviço/instituição não existe no seu município. 

Articulação sob o enfoque da Rede Caps 

354. A partir dos questionários encaminhados à rede Caps, via postal, verificou-se que 

35% dos Caps AD e 42% dos Caps gerais que afirmaram realizar tratamento de dependentes de 

álcool e outras drogas, independentemente da existência de comorbidade, avaliaram a articulação 

com a Rede Cras/Creas como alta/muito alta. 
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355. Percebe-se que, sob o enfoque da rede de assistência, a articulação tende a ser menos 

frequente, sendo um dos motivos a inexistência de Caps no município, já que a rede Caps está em 

número muito menor de municípios quando comparada com a de assistência. 

356. Em relação ao tipo de articulação existente, percebe-se que, tanto para o Caps AD 

quanto para os Caps gerais que relataram realizar tratamento independentemente de comorbidade, 

as atividades realizadas com maior frequência são as mesmas: encaminhamentos e recebimentos de 

pacientes. 

357. Vale ressaltar ainda que há quase 50% desses Caps fazendo responsabilização 

compartilhada de casos, o que pode ser considerado boa prática. O Gráfico 7 apresenta essas 

informações de forma detalhada. 

 

Gráfico 7 – Avaliação da Rede Caps sobre procedimentos realizados com a Rede 

Cras/Creas 
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Fonte: Equipe de Auditoria. 

 

358. Os resultados da pesquisa sobre como a articulação se desenvolveu revelaram que, 

tanto para os Caps gerais que relataram realizar tratamento independentemente de comorbidade 

como para o Caps AD, os percentuais de resposta são semelhantes. E que há prevalência da 

articulação realizada dependente da iniciativa individual dos profissionais. 

 

Tabela 11 – Avaliação da Rede Caps sobre a articulação com a Rede Cras/Creas 

 

Institucional 

(orientada pela SMS, 

SES, MS) 

Pessoal (dependente da 

iniciativa individual dos 

profissionais) 

Institucional 

e Pessoal 
Total 

Caps 

gerais 
37,7% 48,6% 13,6% 100% 

Caps AD 31,9% 53,2% 14,9% 100% 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

359. Esses resultados evidenciam que é preciso um trabalho mais proativo das secretarias 

de saúde municipais no sentido de reforçar junto aos profissionais dos Caps a necessidade de 

articular as ações de saúde com as de assistência, não sendo razoável deixá-las exclusivamente 

dependente da iniciativa de cada profissional. 

360. É importante que os equipamentos da saúde se mantenham articulados com os 

equipamentos da assistência social, que tenham ações convergentes e que não haja sobreposição de 
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ações, gerando maiores gastos ao governo, maiores esforços e perda de oportunidade de efetuarem-

se trabalhos complementares. 

361. Alguns dos especialistas entrevistados consideram que o alto grau de articulação entre 

esses equipamentos é fundamental, contudo entendem que atualmente essa articulação é muito 

baixa. Além dessa importante articulação, foi destacada a necessidade de se realizarem ações 

convergentes, com o objetivo de potencializar as ações e os resultados em prol do tratamento e 

reinserção social do dependente de álcool e outras drogas. 

362. As possíveis causas para essa incipiente articulação entre os equipamentos da saúde e 

da assistência social, no que diz respeito às ações sobre álcool e outras drogas, são a tradicional 

forma de trabalhar isoladamente, as iniciativas insuficientes por parte dos gestores locais e federais 

dessas áreas orientando sobre a sua necessidade e incentivando sua realização, além das 

dificuldades impostas pela localização e dispersão desses equipamentos. 

363. Outra causa importante, possivelmente com mais impacto que as anteriores, seja o 

fato de que a rede Caps, em especial a especializada em álcool e outras drogas, esteja pouco 

implantada. Assim, há muitos municípios em que há Cras ou Creas, mas não Caps. Em outros, 

apesar de haver Caps, esses são poucos e distantes dos equipamentos da assistência. 

364. Como consequência dessa insuficiência de articulação entre esses equipamentos pode-

se apontar a dificuldade encontrada pelos dependentes que se encontram em tratamento para 

restabelecerem os vínculos familiares, afetivos, escolares, profissionais e sociais. Nessa situação, o 

dependente sente-se desmotivado a cumprir o plano terapêutico, aumentando o número de 

abandonos ao tratamento. 

365. A Senad informou, por meio da Informação nº 001 – Gab/Senad/MJ, que iniciativa 

relevante para aprimorar a articulação institucional e ultrapassar a visão fragmentada que implica 

em prejuízos à compreensão do fenômeno e, por consequência, ao dependente de drogas, consiste 

na capacitação que será oferecida pela UFRGS como projeto piloto, que promoverá a aproximação 

das redes de saúde e de assistência social e, portanto, na construção de abordagem integral do 

usuário, ressalvadas as especificidades de cada área. 

366. Em face do exposto, propõe-se recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome e ao Ministério da Saúde que pactuem nos colegiados tripartites de cada área 

estratégias de abordagem articulada e integrada para a atenção ao dependente de álcool e outras 

drogas, desenvolvidas pelos Caps e pelos Cras e Creas. 

367. Espera-se com sua implementação, a partir da boa articulação entre rede de saúde e 

rede de assistência, que o dependente em tratamento tenha maiores oportunidades de reconstruir 

seus vínculos familiares, profissionais, escolares e sociais, além de realizar as atividades do 

tratamento da melhor forma possível. 

 

5. AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

368. Prevenção ao uso de álcool e outras drogas pode ser considerado um dos principais 

objetivos da Política Nacional sobre Drogas – Pnad. O primeiro pressuposto da Resolução 

3/GSIPR/CH/CONAD, de 27/10/2005, que aprova a Pnad, é buscar, incessantemente, atingir o ideal 

de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas 

lícitas. Assim, a política nacional elegeu como prioridade a prevenção, como intervenção mais 

eficaz e de menor custo para a sociedade. 

369. A Pnad estabelece como princípio norteador das ações de prevenção a 

responsabilização compartilhada, o que significa que a prevenção é fruto do comprometimento, da 

cooperação e da parceria entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira e dos órgãos 

governamentais federal, estadual e municipal. 

370. Dessa forma, percebe-se que as iniciativas relacionadas à prevenção ao uso de álcool 

e outras drogas são realizadas de várias formas e por vários órgãos. Não é obrigação exclusiva de 

um ente ou de um órgão. É responsabilidade de todos, inclusive da sociedade. 
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371. Como exemplos de ações de prevenção executadas pelo Governo Federal pode-se 

citar o Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, o Programa Mais Educação, do 

Ministério da Educação, e o Programa Ponto de Cultura, do Ministério da Cultura. 

372. Todas essas iniciativas, apesar de não serem voltadas exclusivamente para prevenção 

ao uso de álcool e outras drogas, possuem como público-alvo jovens que, muitas vezes, estão em 

situação de vulnerabilidade social. Atividades de esporte, educação e cultura oferecidas nessas 

iniciativas permitem a esses jovens oportunidade de uma ocupação proveitosa e prazerosa, quase 

sempre negada, com grande potencial para afastá-lo das drogas. 

373. Apesar dessas importantes iniciativas, a Pnad elenca algumas diretrizes para as ações 

de prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Entre elas, destacam-se: 

 

„a) Garantir aos pais e/ou responsáveis, representantes de entidades governamentais e não 

governamentais, iniciativa privada, educadores, religiosos, líderes estudantis e comunitários, 

conselheiros estaduais e municipais e outros atores sociais capacitação continuada sobre prevenção 

do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, objetivando engajamento no apoio às atividades 

preventivas, com base na filosofia da responsabilidade compartilhada. 

b) Promover, estimular e apoiar a capacitação continuada, o trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional, com a participação de todos os atores sociais envolvidos no processo, 

possibilitando que esses se tornem multiplicadores, com o objetivo de ampliar, articular e fortalecer 

as redes sociais, visando ao desenvolvimento integrado de programas de promoção geral à saúde e 

de prevenção.‟ 

 

374. Assim, percebe-se que ações de capacitação de diversos públicos são uma das 

principais diretrizes da prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Verifica-se que em função da 

complexidade do tema é preciso oferecer informação correta, confiável e cientificamente 

comprovada para que as pessoas possam lidar adequadamente com essas questões, deixando de lado 

questões morais e religiosas que possam comprometer o desenvolvimento de ações essenciais, tanto 

no campo da prevenção quanto do tratamento e da redução de danos. 

375. Outra orientação geral da Pnad sobre as ações de prevenção diz respeito às mensagens 

utilizadas em campanhas e programas educacionais e preventivos. Segundo esse normativo, essas 

mensagens devem ser claras, atualizadas e fundamentadas cientificamente, considerando as 

especificidades do público-alvo, as diversidades culturais, a vulnerabilidade, respeitando as 

diferenças de gênero, raça e etnia. 

376. Além dessas diretrizes para as ações de prevenção, a Pnad elenca outras, como a que 

foi tratado no Capítulo 3 deste relatório, referente à inclusão, na educação básica e superior, de 

conteúdos relativos à prevenção ao uso indevido de drogas. 

377. Pela importância, essas duas diretrizes das ações de prevenção, capacitação e 

campanhas de prevenção, foram selecionadas para serem avaliadas pela auditoria. A primeira delas, 

em grande parte, está sendo conduzida pela Senad, enquanto a segunda carece de normativo que 

garanta consistência entre as campanhas e as diretrizes da política. 

5.1. Insuficiência de recursos da Senad para capacitação e ritmo insuficiente das 

ações de capacitação para educadores públicos 

378. Com relação às ações de capacitação desenvolvidas pela Senad, verificou-se que, 

apesar da sua importância no contexto da prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, é 

insuficiente o orçamento da secretaria para o montante de cursos e públicos a serem treinados, além 

da quantidade insuficiente de vagas nas capacitações de educadores públicos. 

379. Como mencionado anteriormente, uma das principais estratégias de prevenção da 

Senad é a realização de cursos de capacitação. Os públicos são variados, tendo sido ofertados na 

modalidade à distância e também presencial. Desde 2004, foram certificados cerca de 80 mil 

pessoas em 13 diferentes cursos, conforme apresentado na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Cursos oferecidos pela Senad a partir de 2004. 

Modalidade Curso/Público alvo Vagas 
Certifi- 

cados 

Em 

execução 

Em 

planejamento 

Distância 

Conselheiros 63.000 22.401 15.000 15.000 

Educadores 75.000 37.846 25.000 0 

Profissionais de Saúde 20.000 11.425 5.000 0 

Ambiente de trabalho 11.000 3.533 0 0 

Lideranças Religiosas 10.000 3.597 5.000 0 

Operadores do Direito 15.000 0 15.000 0 

Comunidade Terapêutica 5.000 0 0 5.000 

Presencial 

Profissionais Segurança 

Pública 
900 400 0 500 

Polícia Rodoviária Federal 2.310 0 0 2.310 

Terapia Comunitária 810 810 0 0 

Prevenção entre populações 

indígenas 
60 120 60 0 

Profissionais SUS/SUAS 5.000 0 0 5.000 

Especialização profissionais 

SUS/SUAS 
70 0 70 0 

Total 208.150 80.132 65.130 27.810 

Fonte: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 

 

380. Vale ressaltar a grande procura pelos cursos oferecidos pela Senad, já que para as 208 

mil vagas, a Senad informou 365 mil solicitações de inscrição. Essa situação se explica, 

provavelmente, em virtude de sua qualidade, reconhecida em entrevistas com profissionais da saúde 

e da assistência social, e da ausência de outras iniciativas sobre o tema. 

381. Quanto à importância dos cursos oferecidos, vale mencionar que os especialistas 

consultados durante esse trabalho foram praticamente unânimes em avaliar positivamente as 

iniciativas de capacitação promovidas pela Senad. 

382. A Senad possui como ação orçamentária própria para financiar seus cursos de 

capacitação a ação 4902 – Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 

A Tabela 13 apresenta os valores da execução orçamentária dessa ação de 2007 a 2010 e o número 

de vagas oferecidas nos cursos. 

 

Tabela 13 – Execução orçamentária da ação 4902, de 2007 a 2010. 

Ano 
Autorizado 

(R$) 

Variação em relação 

ao ano anterior 

Vagas em 

cursos 

Variação em relação 

ao ano anterior 

2007 2.116.000 - 5.000 - 

2008 2.216.000 4,7% 20.008 300,2% 

2009 2.200.000 -0,7% 50.000 149,9% 

2010 3.000.000 36,4% 45.000 -10% 

Variação 

entre 2007 e 

2010 
42% 800% 

Fonte: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Sistema Siga Brasil – Senado 

Federal. 

 

383. Tomando-se como referência 2007, quando foram autorizados R$ 2,1 milhões e 

oferecidas 5.000 vagas em cursos de capacitação, verifica-se que no período de 2007 a 2010, em 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47884178.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 

74 

 

média, os recursos aumentaram 42% enquanto as vagas ofertadas 800%. Constata-se que os 

recursos orçamentários não atendem à demanda crescente por cursos de capacitação. 

384. Conforme informação disponível no site da Senad, o investimento apenas para a 

oferta de 25 mil vagas no curso para educadores públicos é de R$ 4.899.449,00. Porém, conforme 

informações do Siafi Gerencial, para o ano de 2010, a Senad teve como dotação, para realização 

todas as capacitações por ela promovida, R$ 3 milhões. 

385. Essa situação prejudica a elaboração de um cronograma de capacitação, obrigando a 

secretaria a contar com a boa vontade de outros órgãos para financiar suas ações. Como exemplo, a 

Senad informou que diferentes órgãos e entidades, como a embaixada americana, o MEC, e o 

Ministério da Justiça, via Pronasci, precisaram participar do cofinanciamento a cada nova edição do 

curso destinado a educadores. 

386. Segundo a Informação nº 001 – Gab/Senad/MJ, a Senad reconhece as dificuldades 

orçamentárias para realização de suas ações de capacitação além de informar que sua transferência, 

da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para o Ministério 

da Justiça, gerou impacto sobre todos os projetos em execução, que tiveram que sofrer 

reestruturação em sua gestão. 

387. Entrevistas com profissionais dos Caps e dos Nasf também evidenciaram a 

dificuldade na realização dos cursos, afirmando que em muitos casos é feita a matrícula no curso, 

mas o seu início não ocorre na data programada ou seu início não é previamente informado. 

388. Outra questão avaliada pela auditoria diz respeito ao curso de Prevenção do Uso de 

Drogas para Educadores de Escolas Públicas. Segundo a Senad, esse curso de capacitação para o 

desenvolvimento de programas de prevenção do uso de drogas no contexto escolar e outros 

comportamentos de risco entre adolescentes e jovens tem como objetivo: 

 

„reconhecer a escola como um espaço privilegiado para ações de prevenção, bem como o 

educador como um agente de prevenção por excelência, capacitado tecnicamente para prevenir e, se 

necessário, encaminhar adequadamente as situações de uso ou risco já identificadas.‟ 

 

389. O curso já formou uma rede de 75 mil educadores, em quatro edições: projeto piloto – 

5.000; 2ª edição – 20.000; 3ª edição – 25.000; e 4ª edição – 25 mil pessoas. 

390. Cabe ressaltar que a Senad opta por destacar o investimento no número total de 

participantes e não apenas no número de certificados ao final do curso. Segundo a secretaria, esta 

opção é fundamentada no fato de que este montante de educadores recebeu o material didático 

impresso e as videoaulas do curso, teve contato com a tutoria e a proposta de prevenção idealizada. 

Muitas vezes, estes educadores chegaram a ter uma participação efetiva na plataforma de 

aprendizagem, porém, optaram por não realizar as atividades avaliativas. 

391. Segundo a secretária nacional sobre drogas, „o objetivo a ser atingido é tornar o curso 

uma ação permanente, com edições promovidas anualmente, cuja meta é cobrir a totalidade de 

educadores e escolas do país.‟ 

392. A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – SEB/MEC informou 

que há, no país, cerca 1,8 milhões de funções de docentes. Assim, considerando o ritmo de vagas 

oferecidas a cada edição, 25.000, será preciso, segundo a meta da Senad, de mais 70 anos para que 

todos os educadores tenham a oportunidade de se capacitarem. 

393. A meta da SEB/MEC é menos ambiciosa. Para ela, além dos que já foram 

capacitados, é suficiente que sejam formados outros cem mil educadores públicos. Considerando 

que o percentual médio de educadores que concluem o curso é de 62% e que o número de vagas 

oferecidas seja o mesmo das duas últimas edições, será necessário mais sete anos para o alcance da 

meta. 

394. A meta de educadores capacitados pela SEB ao final de todo esse processo é de cerca 

de 130.000 (trinta mil já treinados + cem mil a serem treinados), o que representa menos de 10% do 
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total de funções de docentes, o que pode ser considerado um percentual baixo, já que a escola é 

ambiente fundamental para as ações de prevenção. 

395. Apesar da Senad ter informado que o MEC participa de todas as etapas do Curso de 

Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas junto à Universidade executora, 

como a produção de conteúdo sobre os programas do MEC, definição de público-alvo prioritário e 

reuniões de comitê gestor do curso, percebe-se que a definição da meta de educadores a serem 

capacitados está fora das discussões. 

396. É preciso ainda levar em consideração que o custo dessa ação de prevenção é inferior 

ao das ações de tratamento. Considerando que a 4ª edição do curso de prevenção para 25.000 

educadores teve custo de R$ 4,9 milhões, e que o percentual de conclusão é de 60%, cada professor 

capacitado custou cerca de R$ 320,00. 

397. Esse valor é inferior aos R$ 374,00 relativos ao custo mensal médio do tratamento em 

Caps AD para o Ministério da Saúde, considerando, conservadoramente, que cada um faça apenas 4 

atendimentos diários, conforme cálculo estimativo apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Custo mensal para a União com tratamento em Caps AD 

Custo mensal com o cofinanciamento da Rede Caps AD 

  
Valor por 

Caps AD 

Valor total 

com Caps AD 

Caps AD cadastrados até 27/11/2008 182 R$ 33.341,50 R$ 6.068.153,00 

Caps AD cadastrados após 27/11/2008 76 R$ 32.000,00 R$ 2.432.000,00 

Total Caps AD 258  R$ 8.500.153,00 

Atendimentos realizados pela Rede Caps AD 

Pacientes atendidos por mês, em média, por um Caps AD (4/dia) 88 

Pacientes atendidos em média por todos os Caps AD 22.704 

Custo mensal do paciente na Rede Caps AD 

Gasto mensal com os Caps AD R$ 8.500.153,00 

Pacientes atendidos em média por todos os Caps AD 22.704 

Custo do tratamento mensal de um paciente no Caps AD R$ 374 

Fonte: Equipe de auditoria. 

 

398. O custo estimado de capacitação de educadores (R$ 320,00), uma das principais 

estratégias de prevenção, também é significativamente inferior aos R$ 800,00 mensal transferido 

pelo MS/Senad para financiar o acolhimento de um dependente de álcool e outras drogas em 

comunidade terapêutica, segundo Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS. 

399. Assim é preciso que essas ações de capacitação estejam à disposição do maior número 

possível de educadores, já que apenas com informação qualificada será possível enfrentar o desafio 

de orientar os jovens sobre os riscos representados pelo consumo de álcool e outras drogas. 

5.2. Ausência de normativo que oriente a realização de campanhas de prevenção 

400. Campanhas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas são lançadas 

indiscriminadamente nos meios de comunicação do Brasil, ficando a critério do autor o foco e a 

abordagem tratados nessas campanhas, eis que não existe nenhum normativo que oriente a produção 

dessas peças publicitárias. 

401. A Senad declara não ser atribuição de sua responsabilidade a avaliação sistemática de 

peças publicitárias ou campanhas de prevenção a serem divulgadas nas mídias, no entanto, alegam 

analisar algumas campanhas, conforme demanda, sejam elas produzidas por órgãos da 

administração pública ou pela sociedade civil. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47884178.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 

76 

 

402. Segundo a Senad, a Política Nacional sobre Drogas se constitui de documento base de 

orientações para o desenvolvimento das diversas ações nos campos da prevenção, tratamento, 

redução de danos, reinserção social, pesquisas e produção de conhecimento. 

403. A Política, ao tratar especificamente de campanhas, traz como orientação geral, no 

item 1.1.5, que as mensagens utilizadas em campanhas e programas educacionais e preventivos 

devem ser claras, atualizadas e fundamentadas cientificamente, considerando as especificidades do 

público-alvo, as diversidades culturais, a vulnerabilidade, respeitando as diferenças de gênero, raça 

e etnia. 

404. Também apresenta, como diretriz da prevenção, no item 1.2.6, a necessidade de 

fundamentar as campanhas e programas de prevenção em pesquisas e levantamentos sobre o uso de 

drogas e suas consequências, de acordo com a população-alvo, respeitadas as características 

regionais e as peculiaridades dos diversos segmentos populacionais, especialmente nos aspectos de 

gênero e cultura. 

405. Apesar de a Pnad apresentar orientações gerais e traçar diretrizes para as campanhas 

de prevenção de álcool e outras drogas, não se constitui norma de aplicação compulsória. 

406. Na avaliação da Senad, todas as campanhas desenvolvidas deveriam estar em sintonia 

com a Pnad, mas não é o que ocorre. Para a Secretaria, algumas campanhas são adequadas e 

contribuem para a sensibilização da sociedade sobre os riscos decorrentes do consumo de drogas, 

enquanto outras apelam para imagens e mensagens impactantes, que acabam por reforçar a sensação 

de que o uso de drogas é um problema sem solução, ou de que o usuário é indivíduo irresponsável e 

incapaz de mudar seus comportamentos, reforçando o estigma social já existente, contribuindo, 

assim, para afastar essas pessoas dos serviços sociais e de saúde. 

407. Na concepção dos especialistas consultados, a Senad deveria ter a prerrogativa de 

orientar as campanhas publicitárias que tenham como tema álcool e outras drogas, objetivando 

alinhar as diversas formas de abordagem da prevenção e garantir que essas campanhas sejam 

aderentes às diretrizes da Pnad. 

408. Um dos especialistas declarou, ainda, que a formulação das campanhas deveria ser 

orientada em conjunto com outros Ministérios (Educação, Saúde, Direitos Humanos, etc.) e com 

instituições universitárias e educacionais, além de instituições da área de comunicação voltadas para 

o assunto. 

409. A própria Senad assume a importância de as campanhas produzidas no âmbito 

governamental serem avaliadas pela Secretaria, visando garantir a adequação à Pnad. A Senad já 

participa da avaliação de matérias de prevenção de diversas modalidades, como cartilhas, palavras 

cruzadas e apresentações em palestras. 

410. A ausência de normativo que oriente a produção de campanhas de prevenção ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas pode ter causa na falta de discussão sobre a necessidade e 

importância da elaboração de documento específico detalhado que considere as orientações e 

diretrizes já previstas na Pnad. 

411. Campanhas veiculadas sem o correto direcionamento e sem a devida aderência à 

Pnad, além não estarem atingindo seus objetivos junto à população, divulgam mensagens que 

podem ir à contramão das diretrizes preconizadas pela Política, ora aumentando ainda mais o 

preconceito aos dependente químicos, já tão latente, ora despertando a curiosidade sobre os efeitos 

que drogas podem causar, ora inibindo o acesso desse público aos equipamentos de saúde que 

realizam o acolhimento e tratamento. 

412. Diante da necessidade de avançar na produção de um documento técnico detalhado 

que direcione as campanhas veiculadas nas diversas mídias, entende-se necessário propor 

recomendação à Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas que elabore proposta, a ser 

submetida ao Conselho Nacional sobre Drogas, sobre orientações gerais para formulação de 

campanhas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, com o objetivo de garantir a consistência 

entre as campanhas e as diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, dando ampla divulgação do 

documento a ser aprovado no Conad. 
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413. Espera-se com a implementação dessa recomendação que as campanhas de prevenção 

veiculadas nos meios de comunicação estejam devidamente aderentes com o modelo preconizado 

pela Política Nacional sobre Drogas e direcionadas para atingir corretamente o público-alvo, 

levando em consideração suas especificidades e particularidades. 

 

6. COMENTÁRIOS DOS GESTORES 

414. Nos termos do Manual de Auditoria Operacional, aprovado pela Portaria 

Segecex/TCU nº 4, de 26/02/2010, a versão preliminar do relatório de auditoria realizado no 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, Parte II – tratamento, prevenção e 

reinserção social, foi remetida à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional de Assistência 

Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio dos Ofícios 

Seprog/TCU nº 169/2011, nº 170/2010 e 171/2011, Peças 70, 71 e 72, respectivamente, todos de 

18/8/2011, com a finalidade de se obter os comentários pertinentes sobre as questões analisadas por 

este Tribunal. 

415. Os gestores da Senad remeteram seus comentários ao TCU por meio do Ofício nº 304 

– Gab/Senad/MJ, de 2/9/2011, Peça 77, p. 2-8. As considerações realizadas a respeito do relatório 

preliminar referiram-se, em sua maioria, à complementação de informações. As informações 

adicionais consideradas relevantes para o esclarecimento das questões abordadas nessa auditoria 

foram incorporadas ao relatório. 

416. A SNAS encaminhou seus comentários ao relatório preliminar por meio do Ofício 

GAB/SNAS/MDS nº 5.095, de 15/9/2011, Peça 78. No documento, os gestores elogiaram o 

trabalho realizado pelo TCU e restringiram os comentários também à complementação de algumas 

informações, que formam devidamente incorporadas ao relatório. 

417. O gestor da Secretaria de Atenção à Saúde encaminhou seus comentários ao TCU no 

dia 11/10/2011. Além de destacar a relevância da avaliação realizada pelo TCU para o 

aperfeiçoamento da gestão, apresenta importantes observações feitas às análises sobre os Centros de 

Atenção Psicossocial. Em sua grande maioria referem-se à complementação de informações 

presentes no relatório e que foram devidamente incorporadas e analisadas no capítulo 3 deste 

relatório.” 

 

11. Com base nesses pronunciamentos, a Seprog, em pareceres uniformes, sugere que sejam 

encaminhadas aos órgãos competentes as determinações e recomendações suscitadas ao final de cada 

tópico analisado ao longo dos dois relatórios de auditoria colacionados acima. 

 

 É o Relatório. 
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VOTO 

 

 Conforme se extrai do relatório precedente, a presente auditoria de natureza operacional se 

originou de proposta que apresentei a este colegiado pleno em 19/5/2010, com base, entre outros motivos, 

na possibilidade de contribuição deste Tribunal para o bom, regular e eficiente desempenho das políticas 

públicas voltadas à prevenção do uso indevido de drogas, à atenção e à reinserção social de usuários e 

dependentes, assim como à repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de substâncias de tal 

espécie. 

2. Preliminarmente, cumpre enfatizar a importância deste trabalho, dada a relevância social 

do tema em debate, o que se corrobora pela estimativa da Organização Mundial de Saúde – OMS no 

sentido de que 10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo consomem abusivamente 

substâncias psicoativas, independentemente da idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. 

3. Essa preocupação já havia sido apontada por este Tribunal em 2005 ao ser apreciado o TC 

011.307/2004-9 (Acórdão 654/2005-Plenário), referente à auditoria de natureza operacional realizada 

pelo TCU com objetivo de avaliar a atuação da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde na 

promoção de ações de saúde mental. Na ocasião, o relator daqueles autos, Ministro Lincoln Magalhães da 

Rocha, novamente valendo-se de estimativa da OMS, deixou assente em seu voto que 6% da população 

mundial apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

4. De especial relevo a questão do crack, cujo consumo parece vir aumentando no Brasil, 

tornando-se tema constante em matérias veiculadas pela imprensa e em debates promovidos por entidades 

ligadas à sociedade, ao governo e a profissionais das áreas de saúde e assistência social. Apesar de ainda 

não haver dados oficiais quanto ao número de usuários de crack, estima-se que chegue a dois milhões, o 

que gera grande impacto social, tendo em vista, entre outros aspectos, o fato de o uso abusivo dessa 

substância ser capaz de produzir danos psíquicos e físicos consideráveis. 

5. Por também evidenciarem a relevância desta auditoria, as seguintes informações obtidas 

pela equipe da Seprog e lançadas no relatório referente ao TC 021.180/2010-5 merecem ser novamente 

citadas: 

5.1. segundo Relatório Mundial sobre Drogas elaborado em 2009 pela Organização das Nações 

Unidas para Álcool e outras Drogas – UNODC, o Brasil foi o 10º colocado em número de apreensões de 

cocaína em 2007, colocação esta que levou em conta exclusivamente as apreensões efetuadas pela Polícia 

Federal; 

5.2. ainda em 2007, o Brasil teve o terceiro maior índice estimado de uso de estimulantes do 

tipo anfetamina no mundo, além de ter entrado na lista dos 22 países com maiores apreensões de 

substâncias do grupo ecstasy; 

5.3. em relação ao consumo de substâncias do tipo anfetamina, o País possui a maior taxa de 

prevalência da América do Sul, o que representa a proporção de pessoas usuárias em um dado período de 

tempo. 

 

– II – 

 

6. Quanto ao escopo dos trabalhos de auditoria ora apreciados em conjunto, é possível 

sintetizá-lo nos seguintes termos: 

6.1. sobre a repressão à oferta de drogas ilícitas (TC 021.180/2010-5), a equipe avaliou a 

atuação dos órgãos de segurança pública na região de fronteira do País, tendo sido formuladas questões de 

auditoria destinadas a obter dados sobre recursos humanos e infraestrutura disponíveis e sobre as ações 

articuladas entre as diversas forças policiais com atuação no combate à produção não autorizada e do 

tráfico ilícito de drogas; 

6.2. com relação ao Fundo Nacional Antidrogas (TC 021.180/2010-5), analisou-se aspectos 

referentes à venda dos bens apreendidos oriundos do tráfico de drogas, seja por meio de leilões 

administrativos ou pelo instituto da venda judicial antecipada, bem como questões relacionadas à 
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execução orçamentária e financeira do Fundo e à colaboração do Poder Judiciário e dos estados para essa 

importante fonte de financiamento do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; 

6.3. quanto à prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas (TC 033.434/2010-7), foram 

examinadas as diretrizes para campanhas preventivas e a suficiência de recursos da Secretaria Nacional 

de Políticas sobre Drogas – Senad para as ações de capacitação voltadas para os diversos públicos 

envolvidos; 

6.4. a respeito do tratamento de alcoolistas e demais dependentes químicos (TC 033.434/2010-

7), a equipe da Seprog avaliou a cobertura e a estrutura física e de recursos humanos da rede disponível, 

especialmente dos Centros de Atenção Psicossocial – Caps, tendo sido verificado ainda o nível de 

articulação desses equipamentos com a Rede de Atenção Básica à Saúde e a quantidade de leitos de 

internação destinados à atenção de usuários e dependentes; e 

6.5. sobre o tema reinserção social (TC 033.434/2010-7), foi analisada a expansão dos Centros 

de Referência de Assistência Social – Cras e dos Centros de Referência Especializados da Assistência 

Social – Creas, além da capacitação de seus profissionais e da articulação dessas unidades com a Rede 

Caps. 

 

– III – 

 

7. No que tange às ações de repressão à oferta de drogas ilícitas, a Polícia Federal foi o 

principal objeto de análise no presente trabalho, haja vista ter-lhe sido reservada pela Constituição Federal 

de 1988 a competência de exercer a função de polícia de fronteira – principal fonte de entrada de drogas 

ilícitas no território nacional –, não obstante outros órgãos e instituições também atuarem nessa missão, a 

exemplo das Forças Armadas, em caráter subsidiário, da Polícia Rodoviária Federal e das polícias civis e 

militares dos estados que possuem fronteiras internacionais. 

8. Parte dos achados de auditoria aponta sérias deficiências na área de recursos humanos da 

Polícia Federal nas regiões de fronteira, em especial no que respeita ao quantitativo de policiais alocados 

nessas áreas. 

9. À época da execução dos trabalhos, a Seprog constatou que a Polícia Federal contava com 

12,4% de seu efetivo – 1.439 policiais, entre delegados, escrivães, peritos e papiloscopistas – nas 26 

unidades distribuídas ao longo dos 16.886 km limítrofes a dez países sul-americanos. Desses 16.886 km, 

11.627 se referem à fronteira com Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai, grandes produtores de cocaína e 

maconha, extensão esta que dispõe de apenas 14 dessas 26 delegacias, com o efetivo de 708 agentes e 118 

delegados. 

10. A situação é ainda mais delicada se considerarmos que em apenas 46% das delegacias 

localizadas em região de fronteira – percentual no qual não se incluem as Superintendências Regionais – 

há policiais trabalhando exclusivamente com ações de combate ao tráfico de drogas, sendo que essas 

delegacias contam, em média, com cerca de apenas quatro agentes para esse trabalho específico. 

11. Essa insuficiência de pessoal foi confirmada em pesquisa realizada pela equipe da Seprog 

com delegados lotados em unidades de fronteira. A quantidade de agentes disponíveis foi considerada 

ruim ou péssima por 66,3% dos respondentes, ao que se soma o fato de 75% deles terem afirmado que a 

carga de trabalho relativa ao combate ao tráfico de drogas é alta ou muito alta. 

12. Outro fator que prejudica a disponibilização de recursos humanos em número suficiente na 

região de fronteira consiste na alta rotatividade de policiais nessas localidades, geralmente inóspitas. 

Pesquisa realizada com os delegados lotados nas delegacias dessa região e nas Delegacias de Repressão a 

Entorpecentes das capitais revelou que em 76% dessas unidades o tempo médio de lotação do efetivo 

policial é de no máximo três anos. 

13. Esse tempo é ainda menor nas treze delegacias localizadas nos seis estados fronteiriços à 

Colômbia, à Bolívia, ao Peru e ao Paraguai, quais sejam, Paraná (tempo médio de lotação nas delegacias 

variando entre 1,8 e 2,3 anos), Mato Grosso do Sul (entre 2,0 e 2,6), Mato Grosso (2,4), Rondônia (entre 

2,3 e 2,4), Acre (entre 1,2 e 1,5) e Amazonas (1,4). 
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14. Outrossim, além de contribuir para a defasagem do efetivo policial nesses locais, a alta 

rotatividade na região de fronteira dificulta as ações de combate ao tráfico de drogas, na medida em que a 

expertise adquirida por policiais – muitos deles com perfil adequado para tais ações – durante os anos 

dedicados a esse tipo de trabalho é perdida com a sua mudança de lotação, via de regra para unidades não 

fronteiriças, cuja localização oferece melhores condições de moradia, transporte, educação, saúde, lazer, 

entre outros. 

15. Também foram alvo de críticas os cursos de capacitação oferecidos ao pessoal da Polícia 

Federal lotado na área de fronteira, o que representa mais um obstáculo à efetividade das ações de 

combate ao tráfico de drogas, tendo sido apontados por policiais entrevistados como circunstâncias 

limitadoras o déficit na oferta de cursos e treinamentos e a intensa carga de trabalho, decorrente da 

insuficiência de pessoal. 

16. Essa percepção foi confirmada em pesquisa feita com delegados lotados em regiões 

limítrofes do País, na qual 48% dos respondentes consideram ruim ou péssima a suficiência de eventos de 

capacitação a eles destinados, enquanto 39% se posicionaram da mesma maneira em relação à suficiência 

de cursos para seus agentes. 

17. A mesma pesquisa apontou haver problemas em relação à forma como os cursos de 

capacitação são ofertados ao pessoal de fronteira, em especial quanto à antecedência de divulgação e à 

quantidade de vagas disponibilizadas, tendo sido constatada a priorização de cursos – mesmo daqueles 

voltados à repressão ao tráfico ilícito de drogas – a policiais em atividade nas superintendências regionais. 

18. Relevante consignar que as dificuldades detectadas nesta auditoria em relação à atuação da 

Polícia Federal na região limítrofe do Brasil não se restringiram à área de recursos humanos, tendo sido 

apontadas falhas também em relação à infraestrutura e aos equipamentos de uso policial. 

19. Quanto às instalações físicas, ressalvados os casos isolados das delegacias de 

Tabatinga/AM, Epitaciolândia/AC, Cáceres/MT e Guaíra/PR, que dispõem de prédios novos ou recém-

reformados, a equipe da Seprog deparou-se com unidades em condições precárias, especialmente em 

Ponta Porã/MS, onde “Foram observadas áreas de trabalho exíguas, pontos de alagamento, infiltrações e 

goteiras, comprometimento de instalações elétricas com sérios riscos de acidentes.” (itens 83 e 84 do 

relatório de auditoria do TC 021.180/2010-5). 

20. Essa percepção foi compartilhada por 32% dos delegados lotados em locais de fronteira, os 

quais, em resposta à pesquisa eletrônica que lhes foi encaminhada, consideraram ruins ou péssimas as 

instalações físicas disponíveis. 

21. No que diz respeito aos equipamentos utilizados pelos policiais federais no combate ao 

tráfico de drogas na região de fronteira, as deficiências apontadas consistem na pouca quantidade e na 

inadequação do material disponível, merecendo destaque as seguintes constatações, eis que comprometem 

não apenas a efetividade das ações, mas principalmente a segurança do efetivo policial: 

21.1. indisponibilidade ou inadequação de embarcações, muitas delas apreendidas e cedidas pelo 

Poder Judiciário, nas quais são feitas algumas adaptações pelas delegacias da Polícia Federal para atender 

a necessidades específicas inerentes aos trabalhos aos quais se destinarão; 

21.2. insuficiência de coletes balísticos, absolutamente imprescindíveis para a segurança dos 

policiais em ações de repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes; 

21.3. fragilidades na comunicação entre os policias federais em missão e as respectivas 

delegacias, tendo em vista a indisponibilidade de aparelhos de comunicação via satélite em número 

suficiente, geralmente o único meio de contato na Região Amazônica e em regiões menos habitadas do 

Centro-Oeste, onde a cobertura tanto da telefonia fixa quanto móvel é baixa. 

22. Única exceção diz respeito ao armamento utilizado, que contou com avaliação positiva dos 

delegados, sendo considerado bom ou ótimo por 64% dos respondentes. A disponibilidade de todos os 

demais instrumentos analisados foi considerada abaixo das necessidades pelos delegados que 

responderam à pesquisa, o que indica haver espaço para uma maior atenção da Direção-Geral da Polícia 

Federal para com a região de fronteira. 

23. Esse conjunto de achados referentes à quantidade e capacitação dos policiais alocados nas 

áreas fronteiriças e às condições de trabalho desses profissionais representa, a meu ver, grave restrição à 
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plena observância de parte das orientações gerais e diretrizes direcionadas à redução da oferta de 

entorpecentes, previstas nos subitens 4.1 e 4.2 do anexo à Resolução 03/GSIPR/CH/Conad/2005, que 

aprovou, em 27 de outubro daquele ano, a Política Nacional sobre Drogas. 

24. Entre as orientações gerais e diretrizes ora consideradas prejudicadas, podem ser citadas as 

previsões de estímulo a ações repressivas contínuas (subitens 4.1.3 e 4.2.3) e de garantia de recursos 

técnicos, financeiros e humanos necessários (subitens 4.2.3, 4.2.6 e 4.2.12), inclusive com intensificação 

da capacitação dos profissionais de segurança pública (subitem 4.13). 

25. Pertinentes, portanto, as recomendações sugeridas pela Seprog, consubstanciadas em ações 

destinadas a suprir carências na área de recursos humanos, equipamentos e infraestrutura da Polícia 

Federal nas regiões de fronteira, estimulando, entre outros aspectos, a realização de concursos públicos 

para preenchimento de vagas disponíveis, a adoção de mecanismos que garantam a participação de 

policiais em cursos e treinamentos, a criação de incentivos voltados à permanência, em tais regiões, de 

efetivo policial suficiente e com experiência e a disponibilização de estrutura física e instrumentos de 

trabalho considerados necessários, em termos de eficiência e segurança, às ações de repressão ao tráfico 

de drogas. 

26. Cabe informar que mediante contatos recentemente efetuados com o Departamento de 

Polícia Federal, a equipe da Seprog obteve informações de que o presente trabalho já vem surtindo efeitos 

positivos, tendo em vista que, com base no relatório preliminar encaminhado àquele órgão, logrou-se 

êxito na sensibilização das autoridades competentes e do Governo Federal em relação às falhas apontadas 

nesta auditoria. 

27. Como exemplo, podem ser citadas a autorização para que seja realizado concurso público 

para preenchimento de parte das vagas disponíveis no quadro de servidores da Polícia Federal, a 

aquisição de 19 lanchas para as unidades do Norte e Centro-Oeste com atuação na Região Amazônica e a 

contratação de projetos executivos para reforma e/ou construção das delegacias de Oiapoque/AP, 

Corumbá/MS, Ponta Porã/MS, Pacaraima/RO, Cruzeiro do Sul/AC e Guajará Mirim/RO. 

28. Não obstante esses avanços, ainda não se pode concluir que tenham sido eliminados os 

problemas referentes ao efetivo policial na área de fronteira e à disponibilização de infraestrutura e 

equipamentos compatíveis com as ações de combate ao narcotráfico, motivo pelo qual devem ser 

mantidas as recomendações sugeridas pela Seprog em relação a esses achados. 

 

– IV – 

 

29. Ainda no que tange às ações de combate ao tráfico ilícito de substâncias psicoativas, é 

imprescindível que seja dada a devida prioridade às atividades de inteligência e ao trabalho articulado 

entre órgãos e instituições com possibilidade de colaboração nessa relevante missão. 

30. Informações e dados obtidos pela equipe de auditoria demonstram que algumas iniciativas 

dessa espécie têm contribuído para o alcance dos resultados almejados pelo Estado e pela sociedade 

brasileira na repressão ao narcotráfico, tendo sido citados como exemplo a Operação Sentinela, o Projeto 

de Policiamento Especializado de Fronteiras – Pefron e o Sistema do Veículo Aéreo Não Tripulado – 

Sisvant, além de acordos de cooperação internacional. 

31. Cite-se, ainda, o Plano Estratégico de Fronteiras instituído pelo Decreto 7.496, de 

8/6/2011, prevendo não somente a “atuação integrada dos órgãos de segurança pública, da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e das Forças Armadas” (art. 2º, inciso I, com a redação dada pelo Decreto 

7.638, de 8/12/2011), como também “a integração e a articulação das ações da União [voltadas à 

prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa 

de fronteira brasileira] com as ações dos estados e municípios” (art. 6º, c/c o art. 1º), indicando que o 

Governo Federal parece vir dando importância à soma institucional de esforços no combate ao tráfico 

ilícito de drogas. 

32. Sem prejuízo ao reconhecimento da importância de cada uma das ações mencionadas 

acima, abro parênteses para destacar os resultados da Operação Sentinela, iniciada em março de 2010, 

com a participação Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, 
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Receita Federal do Brasil, Forças Armadas, Censipam, Ibama, Abin, Polícias e Corpos de Bombeiros 

Militares, Polícias Civis e Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária dos 11 estados 

brasileiros que possuem fronteiras internacionais, além de outros tantos estados que, independentemente 

de suas condições fronteiriças, têm colaborado por meio da cessão de policiais à Força Nacional de 

Segurança Pública, que tem relevante papel nas ações da operação em comento. 

33. Segundo registrado no relatório de auditoria atinente ao TC 021.180/2010-5, essa ação 

articulada resultou na apreensão de 840 kg de cocaína e pasta-base somente no Estado do Amazonas entre 

janeiro e julho de 2010, sendo que nesse mesmo período do ano anterior (2009) a quantidade apreendida 

teria sido de apenas 236 kg. 

34. O posicionamento de aproximadamente 60% dos delegados de fronteira no sentido de que 

a continuação da Operação Sentinela se mostra necessária também evidencia a contribuição dessa ação 

nas regiões limítrofes do País, havendo ainda dados recentes que indicam seus bons resultados. 

35. É o que se depreende do que foi divulgado ao final de 2011 em veículos de comunicação 

com base em informações prestadas pelo Governo Federal, mencionando a apreensão de quantidades 

expressivas de maconha e cocaína entre junho e dezembro de 2011 no âmbito da referida Operação 

(Empresa Brasil de Comunicação em 15/12/2011, http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-

15/balanco-mostra-aumento-de-apreensoes-em-seis-meses-de-operacao-nas-fronteiras; Jornal O Globo 

em 16/12/2011, http://oglobo.globo.com/pais/fronteiras-1153-toneladas-de-drogas-apreendidas-em-seis-

meses-3452861). 

36. Outro aspecto positivo quanto à atuação integrada entre órgãos dedicados à repressão ao 

tráfico ilícito de drogas diz respeito à realização esporádica de operações conjuntas envolvendo Polícia 

Federal e Forças Armadas, tais como Fronteira Sul, Clareira I e II, DPF/Comdabra e Curare, sem contar o 

apoio logístico prestado pelos Comandos Militares a algumas delegacias de fronteira, segundo revelou 

pesquisa feita com delegados lotados nessas localidades. 

37. Além disso, esclarecimentos prestados à equipe da Seprog pela Polícia Federal mostram 

que ações de patrulhamento de fronteira são executadas periodicamente pela Força Aérea Brasileira – 

FAB sob a denominação de Operação Porteira Fechada, na qual são empregadas aeronaves E-99 (radar) e 

A-29 (Supertucanos-vetores de interceptação), acionando-se a Polícia Federal para fins de pesquisa de 

registro criminal ou de inteligência policial em relação a aeronaves detectadas na ação, sendo decidido em 

conjunto, por exemplo, se é o caso de se efetuar fiscalização de maior rigor no pouso. 

38. Como ressalva ao bom andamento das ações articuladas entre órgãos e instituições com 

possibilidade de colaboração na repressão ao tráfico ilícito de drogas, a Seprog apontou a não criação do 

Centro Integrado de Combate ao Crime Organizado – Cicon, previsto como ação estruturante do Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (art. 5º, § 2º, inciso VII, do Decreto 7.179, de 

20/5/2010). 

39. Resta prejudicada com isso, entre outros pontos importantes, uma das metas do Cicon, 

citada pela Seprog no item 128 do relatório de auditoria do TC 021.180/2010-5, qual seja, a integração de 

informações destinada à agregação de dados e, em última instância, a apoiar as ações de combate às 

drogas em parceria com órgãos participantes, cada qual exercendo a sua função de competência. 

40. Também foi apontada como falha a limitada participação das Forças Armadas, opinião de 

72,3% dos delegados lotados nas delegacias de fronteira que responderam à pesquisa formulada pela 

equipe de auditoria, caracterizando desperdício do grande contingente de homens dos Comandos 

Militares na região de fronteira – em especial o Comando do Exército, que contava, à época da auditoria, 

com mais de 30 mil militares – e consequentemente do poder de capilaridade, vigilância, monitoramento 

e mobilidade de que são dotados. 

41. Novamente nos deparamos com falhas na observância de parte das orientações gerais e 

diretrizes previstas na Política Nacional sobre Drogas com vistas à redução da oferta de entorpecentes, 

mais precisamente daquelas que visam a estimular e assegurar a realização de ações integradas, nas quais 

se incluem as Forças Armadas (subitens 4.2.3 e 4.2.12 do anexo à Resolução 03/GSIPR/CH/Conad/2005). 

42. É possível que essa limitada participação dos Comandos Militares na repressão ao tráfico 

de entorpecentes tenha sido superada ou minimizada com a instituição do Plano Estratégico de Fronteiras 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47913407.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-15/balanco-mostra-aumento-de-apreensoes-em-seis-meses-de-operacao-nas-fronteiras
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-15/balanco-mostra-aumento-de-apreensoes-em-seis-meses-de-operacao-nas-fronteiras
http://oglobo.globo.com/pais/fronteiras-1153-toneladas-de-drogas-apreendidas-em-seis-meses-3452861
http://oglobo.globo.com/pais/fronteiras-1153-toneladas-de-drogas-apreendidas-em-seis-meses-3452861


 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 
 

6 

 

pelo Decreto 7.496/2011, tendo em vista que uma das operações destinadas a colocar este Plano em ação 

– a Operação Ágata, coordenada pelo Ministério da Defesa – parece ter mobilizado entre junho e 

dezembro de 2011, segundo noticiado pela Empresa Brasil de Comunicação em 15/12/2011 com base em 

informações prestadas pelo Governo Federal, mais de 17,6 mil homens das três forças, que teriam 

patrulhado 11,6 mil quilômetros de fronteiras e 45 mil quilômetros de rios e lagos 

(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-15/balanco-mostra-aumento-de-apreensoes-em-seis-

meses-de-operacao-nas-fronteiras). 

43. Não obstante essa possibilidade, julgo prudente manter as recomendações sugeridas pela 

equipe de auditoria (itens 134 e 135 do relatório de auditoria do TC 021.180/2010-5) com foco nas falhas 

detectadas na atuação das Forças Armadas, devendo eventual desnecessidade de implementação dessas 

recomendações ser analisada e justificada pelas autoridades competentes para posterior exame por parte 

deste Tribunal de Contas por ocasião do monitoramento a ser realizado pela Seprog. 

 

– V – 

 

44. Outro ponto abordado nesta auditoria diz respeito ao Fundo Nacional Antidrogas – Funad. 

Criado pela Lei 7.560, de 19/12/1986, com a denominação de Fundo de Prevenção, Recuperação e de 

Combate às Drogas de Abuso posteriormente alterada pela Medida Provisória 2.143-32, de 2/5/2001, o 

Funad tem entre seus objetivos financiar ações de interesse da Política Nacional sobre Drogas, entre as 

quais a prevenção, o tratamento e a reinserção social de alcoolistas e demais dependentes químicos, o 

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

entorpecentes, além da formação e capacitação de profissionais envolvidos nessas atividades. 

45. Não obstante sua evidente importância para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas – Sisnad, haja vista ser uma das principais fontes financiadoras desse sistema, o Funad vem 

apresentando falhas que impedem seu pleno aproveitamento. 

46. Uma dessas causas impeditivas consiste na pouca utilização, pelo Poder Judiciário, do 

instituto da venda antecipada de bens apreendidos oriundos do tráfico de drogas, conforme facultado pelo 

art. 62, §§ 4º e 7º, da Lei 11.343, de 23/8/2006, e recomendado oficialmente pelo próprio Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ tendo em vista a necessidade de se preservar o valor desses bens e de se 

minimizar os custos advindos da respectiva guarda e administração. 

47. Segundo resultado de pesquisa eletrônica encaminhada aos magistrados que atuam em 

varas criminais nas regiões de fronteira, com 186 respondentes, verificou-se que 95,5% dos juízes 

deferiram a alienação antecipada do bem com uma frequência baixa (12,8%) ou muito baixa (82,7%) nos 

últimos quatro anos, demonstrando que esse instituto não vem sendo utilizado a contento. 

48. Como consequência disso, pode-se apontar o fato de que, dos 1.666 bens apreendidos 

desde 2006 que possuem valor econômico (veículos, embarcações, aeronaves, joias e imóveis) e não 

foram destruídos, somente 35 foram leiloados judicialmente, o que certamente vem contribuindo para a 

deterioração dos objetos não vendidos, especialmente se for considerado que 54,1% dos juízes não 

costumam conceder autorização para uso de bens apreendidos em operações de combate ao narcotráfico e 

que, de acordo com dados do Fundo Nacional Antidrogas, entre as datas de apreensão e de decretação de 

perda por decisão judicial costumam transcorrer, em média, oito anos. 

49. Oportunas, por conseguinte, as recomendações propostas pela Seprog (itens 192 e 193 do 

relatório de auditoria do TC 021.180/2010-5) com vistas a suprimir os principais limitadores apontados 

nesta auditoria em relação à venda antecipada de bens apreendidos no combate ao tráfico ilícito de 

drogas, quais sejam, a inexistência de estrutura administrativa suficiente no âmbito do Poder Judiciário 

destinada a esse fim, além do fato de o Ministério Público não requerer cautelarmente a alienação dos 

bens apreendidos, requerimento este fixado como requisito no art. 62, § 4º, da Lei 11.343/2006. 

50. Aliás, tais providências estão em consonância com uma das orientações gerais da Política 

Nacional sobre Drogas em relação à redução de oferta. É o que se extrai do subitem 4.1.7 do anexo à 

Resolução 03/GSIPR/CH/CONAD/2005, in verbis: 
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“4. REDUÇÃO DA OFERTA 

4.1 Orientação Geral 

(...) 

4.1.7 Interação permanente com o Poder Judiciário e Ministério Público, por meio dos 

órgãos competentes, visando agilizar a implementação da tutela cautelar, com o objetivo de evitar a 

deterioração dos bens apreendidos.” 

 

51. Da mesma forma oportuna a recomendação para que, a fim de proporcionar ao Fundo 

Nacional Antidrogas condições mínimas para a venda dos bens apreendidos e não leiloados em caráter 

cautelar cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União, seja reavaliada a adequação de seu 

quadro funcional, composto por 22 servidores à época dos trabalhos de auditoria, efetivo este 

aparentemente insuficiente diante das atribuições que lhe cabem, entre elas, obter documentação e 

levantar informações em diversos órgãos a respeito dos bens a serem leiloados, realizar a arrecadação e a 

concentração dos bens perdidos em favor da União, promover as prestações de contas apresentadas pelos 

leiloeiros oficiais, captar recursos de outras fontes e gerenciar o servidor de dados, sem contar o exame de 

300 novos processos de acompanhamento recebidos mensalmente, em média, pelo Funad, envolvendo 

apreensão e/ou perdimento de bens relacionados ao tráfico de drogas. 

52. A insuficiência no quadro funcional do Fundo Nacional Antidrogas encontra evidência no 

fato de que, segundo levantamento feito pela equipe de auditoria, é de aproximadamente seis anos o 

tempo médio de espera entre o trânsito em julgado da decisão declaratória de perdimento do bem em 

favor da União e o respectivo leilão, tempo este que chega a quatorze anos se forem computados os oito 

anos transcorridos, em média, entre a apreensão do bem e o referido trânsito em julgado, havendo objetos 

em poder do Estado aguardando para serem leiloados há mais de vinte anos. 

53. Como boa prática na alienação de bens apreendidos em ações de repressão ao tráfico ilícito 

de drogas, a equipe de auditoria apontou a celebração de convênios entre União e estados, que ficam 

responsáveis por leiloar tais bens, recebendo em contrapartida um percentual dos recursos auferidos. 

54. Não obstante os bons resultados em termos de percentual de leilões efetuados por estados 

(73,7% dos 38 realizados entre 2006 e 2010) e de receita obtida com as vendas (68,5% dos R$ 12,4 

milhões arrecadados naquele mesmo período) no âmbito de convênios firmados com a União e apesar do 

empenho dos gestores do Funad na celebração de convênios com vários entes federativos, os resultados, 

em números absolutos, ainda deixam a desejar, sendo preciso que os estados ainda não signatários dessa 

espécie de ajuste sejam estimulados a fazê-lo e que daqueles que já o assinaram seja exigido o 

cumprimento dos termos da avença, de maneira a viabilizar o escoamento dos bens armazenados em 

depósito à espera de leilão. 

55. Diante disso, reputo conveniente tecer recomendação à Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas com vistas à reversão desse quadro. 

56. A última questão de auditoria relacionada ao Fundo Nacional Antidrogas está relacionada 

ao contingenciamento orçamentário por ele sofrido, calculado em 22% entre 2006 e 2009 com uma média 

de R$ 10,76 milhões empenhados e R$ 8,87 milhões liquidados nesse mesmo período. 

57. Em 2010, houve substancial incremento (665%) no orçamento destinado ao Funad, que 

passou a contar com mais de R$ 130 milhões, o que teve como causa a inclusão de recursos do Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas instituído pelo Decreto 7.179/2010. 

58. Não houve possibilidade, entretanto, de se avaliar em relação a 2010 o percentual de 

contingenciamento orçamentário, visto que a última atualização de dados por parte da Seprog foi feita em 

23/11/2010. Sem prejuízo à avaliação desse ponto em sede de monitoramento, registro apenas que, até 

aquela data, quando faltavam menos de quarenta dias para o encerramento do exercício financeiro, o 

Fundo dispunha somente de R$ 12,6 milhões de créditos não contingenciados, segundo informações 

obtidas pela equipe de auditoria. 

59. Ademais, também em sede de monitoramento, poderá ser analisado se a Lei 12.309, de 

9/10/2010, que estabeleceu “as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011”, foi 
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respeitada no que concerne à previsão de que os recursos destinados a atender ações do Plano de 

Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas não poderiam sofrer contingenciamento orçamentário. 

60. Quanto à recomendação proposta pela Seprog com foco nesse tema (item 227 do relatório 

de auditoria do TC 021.180/2010-5), embora eu seja defensor do orçamento impositivo – ressalvados 

obviamente os casos de não implementação integral do orçamento estimado –, deixo de acolhê-la por 

entender que não cabe a este Tribunal de Contas sugerir quais ações de governo deverão ou não ter seu 

orçamento contingenciado. 

– VI – 

 

61. Restrições orçamentárias também foram detectadas em relação às ações de capacitação 

desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Apesar da sua importância no contexto 

da prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, constatou-se não haver recursos suficientes para 

atingir todos os públicos que carecem de treinamento. 

62. Segundo dados da própria Secretaria e do Sistema Siga Brasil do Senado Federal, 

tomando-se como referência o ano de 2007, quando a execução orçamentária destinada à “Capacitação de 

Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas” totalizou R$ 2,1 milhões oferecendo 5.000 vagas 

em cursos de capacitação, verifica-se que até 2010 as verbas federais aplicadas sofreram incremento de 

42% enquanto e as vagas ofertadas aumentaram 800%, indicando que os recursos orçamentários não 

acompanharam a demanda crescente por cursos de capacitação, cuja qualidade pode ter restado 

comprometida em razão da aparente redução significativa no valor destinado ao custeio de cada vaga 

oferecida. 

63. Também não são boas as previsões de oferta do curso de Prevenção do Uso de Drogas para 

Educadores de Escolas Públicas, no qual foram formados, após quatro edições, apenas 75 mil inscritos, 

sendo que há no Brasil, segundo dados da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, 

cerca 1,8 milhões de funções de docentes, o que exigiria, caso mantida a meta da Senad, mais 70 anos 

para que essa ação de capacitação alcançasse todos os educadores do País. 

64. Nesse cenário, compartilho a opinião da Seprog de que é preciso que essas ações de 

capacitação estejam à disposição do maior número possível de educadores, considerando, em especial, 

que a informação qualificada representa importante meio de orientação de crianças e jovens sobre os 

riscos relacionados pelo consumo de álcool e outras drogas. 

65. Somente assim será dada efetividade a um dos pressupostos da Política Nacional sobre 

Drogas lançados na Resolução 03/GSIPR/CH/CONAD/2005, qual seja, aquele que aponta a prevenção 

como prioridade, “por ser a intervenção mais eficaz e de menor custo para a sociedade”. 

66. Também compartilho o entendimento da unidade técnica de que a meta da Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação para capacitação de educadores aparenta ser 

demasiadamente baixa, eis que se destina a menos de 10% do total de funções de docentes existentes no 

País, ao que se contrapõe o fato de que a escola é ambiente fundamental para as ações de prevenção. 

67. Nessas circunstâncias, julgo de bom alvitre tecer recomendação aos órgãos competentes 

para que elaborem estudos com o objetivo de definir o número mínimo de educadores que devem ser alvo 

de ações de capacitação voltadas à prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, devendo esses 

estudos apontar, ainda, prazo razoável para o alcance dessa meta e os recursos necessários a tal finalidade. 

68. Ainda no que diz respeito às ações de prevenção, a equipe de auditoria detectou a 

insuficiência de normativos contendo orientação para as campanhas publicitárias, restritos a alguns 

dispositivos da Resolução 03/GSIPR/CH/CONAD/2005, in verbis: 

 

“1. PREVENÇÃO 

1.1 Orientação geral 

(...) 

1.1.5 As mensagens utilizadas em campanhas e programas educacionais e preventivos 

devem ser claras, atualizadas e fundamentadas cientificamente, considerando as especificidades do 
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público-alvo, as diversidades culturais, a vulnerabilidade, respeitando as diferenças de gênero, raça 

e etnia. 

1.2 Diretrizes 

(...) 

1.2.6 Fundamentar as campanhas e programas de prevenção em pesquisas e levantamentos 

sobre o uso de drogas e suas conseqüências, de acordo com a população-alvo, respeitadas as 

características regionais e as peculiaridades dos diversos segmentos populacionais, especialmente 

nos aspectos de gênero e cultura.” 

 

69. Entendo que a educação para a saúde mediante uso de recursos de comunicação para 

promoção de comportamentos saudáveis exige amplo planejamento que abarque a identificação do 

problema específico e das variáveis humanas e ambientais que estejam relacionadas a esse problema, 

além de constante avaliação do impacto da campanha na população. Nesse sentido, já se manifestaram 

Green e Kreuter (apud Straub, 2005). 

70. Além disso, há anos, pesquisas internacionais (Robberson e Rogers, 1988; Christopher e 

Gyulay, 1981; Rothman, Salovey, Antone e Keough, 1993; Block e Keller, 1995) têm constatado que, 

para fins de prevenção da saúde, contam com maior eficácia as mensagens estruturadas na forma de 

ganhos, assim entendidas aquelas que reforçam, por exemplo, algumas vantagens em não usar drogas. 

71. Há ainda mensagens orientadas para as perdas, que têm como característica destacar os 

prejuízos advindos de determinado comportamento. Nesses casos, julgo demasiadamente importante 

preocupar-se em não gerar no público-alvo, especialmente naqueles que já são usuários de drogas, a 

impressão de que abandono do vício seria algo inalcançável. 

72. Em reforço a essa ressalva, registro que, já em 1953, os pesquisadores Janis e Feshback 

perceberam que há um nível apropriado de medo necessário para desencadear a mudança de atitude e 

comportamento, havendo um aumento exagerado de ansiedade quando esse nível é ultrapassado, o que 

gera, como único recurso de enfrentamento, uma recusa em lidar com o problema. 

73. Também Beck e Frankel (1981) sustentam que mensagens amedrontadoras podem gerar 

efeitos contrários, com diminuição da probabilidade de que as pessoas mudem suas crenças e, em 

consequência, seu comportamento. 

74. A própria Senad avalia que nem todas as campanhas desenvolvidas estão em sintonia com 

a Política Nacional sobre Drogas, a exemplo daquelas que “apelam para imagens e mensagens 

impactantes, que acabam por reforçar a sensação de que o uso de drogas é um problema sem solução, ou 

de que o usuário é indivíduo irresponsável e incapaz de mudar seus comportamentos, reforçando o 

estigma social já existente, contribuindo, assim, para afastar essas pessoas dos serviços sociais e de 

saúde” (item 406 do relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7). 

75. Oportuna, portanto, a sugestão da Seprog, em consonância com a opinião da Senad e de 

especialistas consultados (itens 406 e 407 do relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7), de se 

recomendar a esse órgão que elabore proposta, a ser submetida ao Conselho Nacional de Políticas sobre 

Drogas – Conad, com orientações gerais para formulação de campanhas de prevenção, com o objetivo de 

garantir a consistência entre as campanhas e as diretrizes da política de governo referente a esse tema. 

 

– VII – 

 

76. Quanto às ações de tratamento, de acordo com o relatório de auditoria, uma das 

fragilidades identificadas consistiu na insuficiência da Rede de Centros de Atenção Psicossocial, 

principalmente daqueles especializados em dependência de álcool e outras drogas – Caps/AD, tendo sido 

identificada também a necessidade de se oferecer capacitação aos profissionais envolvidos, haja vista 

praticamente inexistir, nas grades curriculares dos cursos superiores, disciplinas que abordem esse tema 

com a devida profundidade. 

77. Segundo levantamento feito pela equipe técnica, existiam no Brasil até o final de 2010, 

distribuídos em 1.118 municípios, 1.620 Caps implantados, dos quais apenas 258 eram do tipo Caps/AD, 
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o que se mostra insuficiente para o adequado atendimento da demanda existente nessa área, ainda que seja 

sopesado o percentual de Centros de Atenção Psicossocial do tipo I, II e III – denominados Caps gerais – 

que oferecem essa espécie de serviço especializado. 

78. Essa má cobertura também foi suscitada por Comissão Externa da Câmara dos Deputados 

instituída em 2010 com o objetivo de analisar os efeitos das políticas sobre drogas adotadas em Portugal, 

Holanda, Itália e Brasil, tendo a aludida comissão apontado a necessidade de aumento do número de 

Caps/AD, assim como de sua carga horária de funcionamento. 

79. Merecem atenção das autoridades competentes a redução da cobertura per capta da Rede 

Caps no Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo e Tocantins e a baixa disponibilidade desses 

equipamentos no Acre, Amazonas e Distrito Federal, segundo indicador de desempenho específico 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde, cabendo ressalvar que esse indicador se refere à cobertura de 

saúde mental, e não exclusivamente ao tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, foco desta 

auditoria. 

80. Essa ressalva adquire especial relevância diante dos dados colhidos pela equipe da Seprog 

no sentido de que aproximadamente 29% dos Caps que informaram não oferecer tratamento para 

dependentes de álcool e outras drogas pertencem a municípios que também não dispõem de Caps/AD, ou 

seja, não existe nesses locais qualquer equipamento de saúde mental que ofereça serviço especializado em 

alcoolismo e outras espécies de dependência química, evidenciando a vulnerabilidade da rede nessas 

localidades. 

81. Igualmente digno de destaque o fato de somente Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraná e 

Rio Grande do Sul terem atingido as metas de expansão estipuladas para 2010 com todos os estados da 

federação no âmbito do Pacto pela Vida, instrumento este consubstanciado em compromisso assumido 

por gestores do Sistema Único de Saúde – SUS em torno de prioridades que apresentam reflexo direto nas 

condições de saúde da população brasileira, entre elas os Caps. 

82. Destarte, não obstante os esforços do Ministério da Saúde desde 2002 com vistas à 

ampliação da Rede Caps, o atual panorama ainda se presta a alimentar críticas ao modelo em vigor, além 

de impedir que os meios de tratamento necessários estejam ao alcance de inúmeras de pessoas que 

utilizam drogas ilícitas ou que abusam do álcool, deixando-as entregues ao vício ou, no mínimo, 

obrigando-as a recorrer a alternativas que não oferecem a devida segurança, efetividade e respeito 

imprescindíveis à recuperação do dependente. 

83. Adequadas, portanto, as propostas lançadas pela Seprog nos itens 98 a 100 do relatório de 

auditoria referente ao TC 033.434/2010-7, voltadas à expansão da rede de atenção aos usuários de álcool 

e outras drogas, com prioridade para os Caps, e à inclusão de disciplinas específicas sobre esse tema nas 

grades curriculares de cursos superiores da área da saúde. 

84. Como ressalva às conclusões apresentadas pela unidade técnica especializada, entendo 

temerário afirmar que “o pequeno número de estados que alcançou a meta [de implantação de Caps] se 

deve, para alguns desses, provavelmente a metas pouco realistas” (item 70 do relatório de auditoria do TC 

033.434/2010-7). 

85. Assim penso tendo em vista a comprovada necessidade de ampliação do acesso à atenção à 

saúde mental, sendo que a própria equipe ressaltou que a demanda potencial dos Caps é maior do que a 

demanda efetiva. 

86. Nesse sentido, destaque-se que, dos 283 municípios com mais de cem mil habitantes,”138 

ainda não possuem Caps AD, ou seja, 48% não têm cobertura da rede de saúde mental no que se refere ao 

tratamento especializado em álcool e outras drogas no Caps, principal estrutura para tratamento dos 

dependentes” (item 57 do relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7). 

87. Nessas circunstâncias, prefiro concluir que, embora as metas de expansão da Rede Caps 

estipuladas no âmbito do Pacto pela Vida não tenham sido ainda totalmente alcançadas – tendo ficado, em 

alguns estados, muito aquém do esperado –, elas são tão realistas quanto necessárias, haja vista a atual 

carência de tratamento especializado e a crescente demanda por cuidados relacionados, sobretudo, ao 

alcoolismo, à drogadição e às suas consequências psíquicas e sociais. 
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88. Outrossim, eventual não comprometimento dos governos locais em relação à expansão de 

Caps, embora requeira a adoção de medidas por parte dos respectivos estados e da União, não caracteriza 

necessariamente, a meu ver, razão suficiente para redução das metas estipuladas para essa expansão. 

89. Quanto aos investimentos financeiros, vale lembrar que o processo de implantação de Caps 

é de iniciativa municipal e que cidades com grande população ainda apresentam cobertura defasada, a 

exemplo de Manaus, que não possui qualquer Caps/AD implantado, apesar dos incentivos oferecidos ao 

governo manauara pela Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, 

segundo afirmação deste órgão federal. 

90. Deve ser questionado, então, de que maneira as políticas precisam ser conduzidas, a fim de 

que a saúde pública seja vista não como uma opção, mas como obrigação do Estado, inclusive dos 

governos locais, em estrita observância ao art. 196 da Constituição Federal, c/c seu art. 198, § 1º, sendo 

necessário dedicar especial atenção aos municípios com menor capacidade de financiamento, 

possibilitando-lhes investir não somente em Caps, mas também na Rede de Atenção Básica, assim como 

na captação de recursos humanos habilitados para essas localidades que, além de dificuldade 

orçamentária, sofrem com a carência de pessoal, tema ao qual pretendo dedicar alguns parágrafos mais 

adiante. 

91. Igualmente digno de ressalva a afirmação de que o Brasil apresenta cobertura considerada 

boa de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde, conclusão esta à qual se contrapõe a 

desuniforme distribuição da Rede Caps, havendo estados com indicador de desempenho específico maior 

do que 1,00 (critérios de cálculo sintetizados no item 66 do relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7, 

figura 2), como Rio Grande do Sul e Sergipe, e outros, como Amazonas e Distrito Federal, com baixas 

taxas (0,23 e 0,21 respectivamente), cabendo perquirir também se a cobertura é homogênea entre os 

municípios de um mesmo estado. 

 

– VIII – 

 

92.  Como agravante à baixa disponibilidade de Caps destinados a dependentes de álcool e 

outras drogas, constatou-se insuficiência quanto ao número de agentes de saúde alocados nessas unidades, 

além da necessidade de melhor capacitação desses profissionais, opiniões estas compartilhadas por grande 

parte dos especialistas e gerentes de Caps consultados. 

93. Esses mesmos gerentes, em resposta à pesquisa realizada pela Seprog, deram 

conhecimento de que 25% dos Caps gerais e 47% daqueles do tipo AD não contam em seus respectivos 

quadros com profissional capacitado em cursos oferecidos pela Senad, o que caracteriza severa afronta à 

Constituição Federal de 1988, que, reconhecendo a relevância da formação de recursos humanos na área 

de saúde, a fez constar expressamente entre as competências do SUS (art. 200, inciso III). 

94. Imprescindível, portanto, que seja priorizada, tanto quanto a política de expansão da Rede 

Caps, a capacitação da equipe de saúde envolvida nessa relevante missão, seja por meio do curso Supera, 

oferecido pela Senad; do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde Mental, financiado pelo 

Ministério da Saúde; das Escolas de Redutores de Danos, também apoiadas pela referida pasta 

ministerial; ou de quaisquer outros programas de capacitação. 

95. O importante é que sejam eles ofertados com número de vagas compatível com a demanda, 

com conteúdo tal que permita aos agentes de saúde oferecer tratamento de qualidade a quem dele precise 

e com condições de participação que sopese as dificuldades de acesso dos profissionais alocados em 

municípios distantes. 

96. Para tanto, faz-se necessário, a meu ver, adentrar em questão não abordada diretamente 

nesta auditoria, mas de fundamental interesse para a eficiência não só da Política Nacional sobre Drogas, 

como de qualquer outra política social de governo. 

97. Refiro-me à forma com que os órgãos e as entidades federais lidam com os entes – sejam 

eles públicos ou privados – beneficiários de repasse de recursos federais, tanto no que se refere à análise 

dos programas, ações e projetos propostos, quanto em termos de fiscalização da execução e exame de 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47913407.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 
 

12 

 

resultados, aspectos estes que, em meu entendimento, carecem de significativas mudanças qualitativas, 

destinadas principalmente a minimizar os recorrentes casos de má aplicação de recursos públicos. 

98. Meus anos de dedicação à vida pública – em especial os últimos cinco, voltados à nobre 

missão constitucional de assegurar, como Ministro deste Tribunal de Contas da União, a boa, regular e 

eficiente aplicação dos recursos públicos federais – permitem-me afirmar com convicção que o 

desperdício de dinheiro público será minimizado quando os órgãos e as entidades federais passarem a 

dedicar mais atenção à responsabilidade que sobre eles recai de analisar com a devida cautela os 

programas, as ações e os projetos que lhe são submetidos à aprovação, assim como de fiscalizar e analisar 

com rigor as respectivas execução e prestação de contas. 

99. Some-se a isso a importância de se oferecer suficiente capacitação a estados e municípios 

cujos agentes dela não dispõem a contento, sob pena de tornar ineficiente – ou por que não dizer 

prejudicial – o instituto da descentralização de atividades previsto no art. 6º, inciso III, do Decreto-Lei 

200, de 25/2/1967, como princípio fundamental a ser obedecido pela Administração Pública Federal, 

valendo realçar que, nos termos do art. 10, § 1º, alínea b, do mencionado diploma legal, a 

descentralização de atividades para unidades federadas somente deve ocorrer “quando [estas] estejam 

devidamente aparelhadas”. 

100. Obviamente, vejo com bons olhos o controle sobre o crescimento desmesurado do quadro 

de servidores federais, controle este obtido com a possibilidade legal de se descentralizar parte das 

atividades da União. Entretanto, tal controle tem como contrapartida mínima a necessidade de se 

assegurar que essas atividades serão desempenhadas com razoável qualidade e eficiência. 

101. Aliás, ouso afirmar que a economia resultante de um enxugamento exagerado da máquina 

administrativa federal, extirpando-lhe inclusive a capacidade de análise e acompanhamento de programas, 

ações e projetos levados a termo por outros entes com aporte de verbas federais, não se justifica se 

considerarmos o desperdício de recursos públicos resultante desse desarrazoado enxugamento. 

102. Por essas razões, acrescento às recomendações propostas pela Seprog uma dirigida ao 

Ministério da Saúde para que elabore estudo destinado a mensurar a relação entre custos e benefícios de 

uma política de estruturação e capacitação de seu corpo técnico voltadas à análise e acompanhamento de 

programas, ações e projetos cuja execução se dê por meio de descentralização a estados, municípios e 

entes privados, sopesando nesse estudo, entre outros aspectos considerados importantes, os benefícios 

relacionados à potencial redução dos casos de má aplicação de recursos públicos decorrente de 

insuficiência nessa análise e acompanhamento. 

103. Finalizando minhas ponderações acerca das deficiências na área de recursos humanos da 

Rede Caps e na capacitação de seus profissionais, chamo a atenção para a considerável rotatividade destes 

agentes de saúde, conforme relatos feitos por gestores dessas unidades durante a fase de execução da 

auditoria. 

104. Por compartilhar o entendimento de inúmeros profissionais da área de saúde no sentido de 

que o vínculo entre paciente e profissional é importante requisito para que alcoolistas e demais 

dependentes químicos em tratamento nele permaneçam, acredito que a referida rotatividade seja mais um 

empecilho para a obtenção de resultados satisfatórios, carecendo, portanto, de atenção por parte das 

autoridades competentes, razão pela qual faço incluir no encaminhamento a ser adotado nestes autos mais 

uma recomendação ao Ministério da Saúde para que essa questão seja vista com o devido cuidado. 

 

– IX – 

 

105. Também como ponto frágil nas ações de tratamento dos dependentes de álcool e outras 

drogas deve-se destacar à baixa participação da Rede de Atenção Básica, evidenciada tanto pela 

incipiente articulação com a Rede Caps quanto pela baixa cobertura dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família – Nasf, equipamentos estes que, criados pela Portaria GM/MS 154, de 24/1/2008, têm entre seus 

objetivos apoiar a realização de ações de saúde mental pelas equipes do Programa Saúde da Família e 

desenvolver, juntamente com os profissionais dessas equipes, estratégias de identificação e abordagem de 

problemas vinculados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, além de apoiar a inserção da Estratégia de 
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Saúde da Família – ESF na rede de serviços e ampliar a abrangência, a resolubilidade, a territorialização e 

a regionalização das ações da Atenção Primária à Saúde – APS no Brasil. 

106. Na linha de raciocínio desenvolvida pela equipe de auditoria, entendo que a carência de 

articulação entre as equipes dos Caps e as de Atenção Básica, considerando o poder de capilaridade destas 

últimas, prejudica o mapeamento e a identificação de dependentes, a divulgação e o oferecimento dos 

serviços disponibilizados naquela rede especializada, além de restringir o alcance e a efetividade das 

ações preventivas. 

107. Some-se a isso as dificuldades que essa carência causa ao suporte técnico dado pelos 

profissionais dos Caps às equipes que desenvolvem as ações básicas de saúde, suporte este que, sob a 

denominação de apoio matricial, se dá mediante compartilhamento corresponsabilizado de casos, com o 

objetivo de aumentar a capacidade resolutiva de problemas de saúde pela equipe local. 

108. Também em relação a esse problema os dados estatísticos se mostram preocupantes, visto 

que, conforme informação disponível no relatório de gestão 2007-2010 do Ministério da Saúde, 

levantamento realizado nos Caps/AD no último ano desse período identificou que apenas 50% deles 

lançam mão do apoio matricial, somente 33% oferecem supervisão às equipes de Atenção Básica e 48% 

não realizam capacitação desses profissionais, apesar de haver previsão normativa nesse sentido, sendo 

que 79% desses Caps especializados avaliaram como regular, baixo ou muito baixo o grau de articulação 

com a Atenção Básica e 52% deles afirmaram que essa articulação, por não se encontrar 

institucionalizada, depende da iniciativa pessoal dos profissionais. 

109. Sobre esse tema, note que o próprio Ministério da Saúde, em documento de 2005 intitulado 

“Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil”, reconhece a importância da atuação da 

atenção básica na saúde mental – o que abrange a dependência em álcool e outras drogas –, argumentando 

para tanto que “sem a potencialização da rede básica ou atenção primária de saúde, para a abordagem das 

situações de saúde mental, não é possível desenhar respostas efetivas para o desafio da acessibilidade”. 

110. Pertinente, portanto, a proposta da Seprog de se recomendar ao Ministério da Saúde que 

estabeleça metas nacionais que sirvam de referência, no âmbito do Pacto pela Saúde, para a definição das 

metas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com objetivo de ampliar a cobertura de Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família. 

111. Outra questão relevante que exige atenção das autoridades competentes quanto a esses 

Núcleos de Apoio diz respeito à previsão de que esses equipamentos de saúde, apesar de objetivarem a 

plena integralidade do cuidado mental aos usuários do SUS (art. 2º, § 3º, da Portaria GM/MS 154/2008), 

não contam necessariamente com agentes de saúde especializados nessa delicada área de atuação, a 

exemplo de psicólogos e médicos psiquiatras, os quais têm atuação apenas recomendada, conforme se 

depreende dos arts. 3º e 4º, § 2º, do referido normativo, especialmente deste último dispositivo, segundo o 

qual, “Tendo em vista a magnitude epidemiológica dos transtornos mentais, recomenda-se que cada 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família conte com pelo menos 1 (um) profissional da área de saúde mental”. 

112. Olivenstein (2003), importante referência em estudos sobre toxicomania, destaca que a 

instalação da dependência química depende não somente do acesso à determinada droga, mas também de 

fatores relacionados à personalidade do indivíduo e ao contexto sociocultural em que ele está inserido, o 

que indica a relevância de se contar com profissionais habilitados a trabalhar com essas dimensões, 

parecendo-me seriamente comprometido o sucesso das unidades de saúde cujo normativo de regência, ao 

determinar que atuem na área de saúde mental, desconsidera pilares fundamentais desse complexo campo 

de atuação. 

113. Em função disso, creio oportuno e pertinente recomendar ao Ministério da Saúde não 

apenas que estabeleça metas destinadas a ampliar o número de Nasf com profissionais da área de saúde 

mental, mas que reavalie a previsão contida no art. 4º, § 2º, da Portaria GM/MS 154/2008, tornando 

obrigatória a participação de, pelo menos, um desses especialistas ou, no mínimo, estabelecendo critérios 

objetivos a serem seguidos ao se decidir sobre a inclusão ou não desses profissionais. 

 

– X – 
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114. Uma das últimas questões que gostaria de destacar em relação ao tratamento de 

dependentes de álcool e demais drogas diz respeito à disponibilidade de leitos destinados a tal finalidade, 

tendo a Seprog constatado que a ampliação desses equipamentos para desintoxicação em hospitais gerais 

objetivada pela Portaria GM/MS 2.842/2010, no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

Outras Drogas, revelou-se mal sucedida, eis que foram criados apenas 179 novos leitos, o que representa 

pouco mais de 5% dos 3.492 originalmente estabelecidos como meta. 

115. Entre as razões da recusa dos hospitais gerais em disponibilizar leitos para dependentes de 

álcool e outras drogas, os especialistas pesquisados pela Seprog apontam o preconceito e o receio de que 

esses pacientes venham a causar algum tipo de problema a outras pessoas que se encontram nas 

dependências do hospital, o que torna pertinente e oportuno explicitar na recomendação sugerida pela 

Seprog (item 215 do relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7) a necessidade de se promover 

campanhas voltadas à desconstrução, inclusive junto a profissionais de saúde, do estigma pejorativo que 

recai sobre os alcoolistas e demais dependentes químicos. 

116. Além disso, é imprescindível que haja vontade política, pois de nada adianta dar destaque à 

insuficiência de leitos em hospitais gerais e tecer recomendações destinadas a reverter esse cenário, se a 

instalação dessas unidades não contar com a devida priorização no âmbito da Política Nacional sobre 

Drogas. 

117. A importância da ampliação do número de leitos em hospitais gerais se assenta no fato de 

que, embora os Caps sejam considerados equipamentos fundamentais nas políticas de saúde mental que se 

seguiram à reforma psiquiátrica de 2001 – nas quais se inclui o tema álcool e outras drogas –, os referidos 

leitos são necessários, por exemplo, em caso de intoxicação grave e de crises decorrentes de síndrome de 

abstinência. 

118. Diante dessa realidade, a baixa disponibilização de leitos em hospitais gerais constitui sério 

risco para o atual modelo de tratamento de alcoolistas e demais dependentes químicos, prestando-se, por 

conseguinte, a alimentar críticas por parte dos ainda existentes defensores do regime manicomial tão 

combatido em décadas passadas, principalmente por se valerem de métodos considerados atentatórios aos 

direitos humanos. 

119. Outro risco decorrente dessa insuficiência de leitos hospitalares se consubstancia no 

aumento de internações em hospitais psiquiátricos.  Assim penso, na esteira de recente norma do 

Ministério da Saúde, publicada ao final de 2011 (Portaria/MS 3.088 de 23/12/2011), cujo art. 11, § 2º, 

prevê que a possibilidade de acionamento destes hospitais para o cuidado das pessoas com transtorno 

mental enquanto o processo de implantação e expansão da Rede de Atenção Psicossocial ainda não se 

apresenta suficiente. 

120. Tal possibilidade caracteriza, em meu entendimento, retrocesso em relação à reforma 

psiquiátrica de 2001, parecendo-me inaceitável que a não implantação de leitos em hospitais gerais, por 

limitações que o Estado certamente tem condições de superar, seja usada como fundamento para a 

retomada de medidas de tratamento há muito combatidas, por utilizarem, como dito logo acima, métodos 

considerados atentatórios aos direitos humanos. 

121. É preciso, portanto, que as autoridades competentes, em especial os governos federal e 

estaduais, em conjunto com os respectivos titulares da pasta da saúde, empenhem-se no aumento de leitos 

em hospitais gerais, dispositivos estes que, juntamente com os Caps/AD-24horas, têm sido defendidos por 

entidades e especialistas ligados à área de saúde mental como mais condizentes, se comparados a 

comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos, com as políticas de saúde mental que se seguiram à 

reforma psiquiátrica de 2001, formalmente assumida pelo Governo Federal com a promulgação da Lei 

10.216, de 6/4/2001, destinada a assegurar a “proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais”. 

122. Corroborando essa maior eficácia dos leitos em hospitais gerais e nos Caps/AD-24horas, 

destaco as graves falhas constatadas em relação aos mecanismos de seleção, fiscalização e controle das 

atividades desenvolvidas pelas comunidades terapêuticas selecionadas pelo Poder Público com base no 

Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS, podendo ser citado como exemplo o fato de que fragilidades no 

referido certame permitiram a seleção de inúmeras entidades – 55% delas – que sequer dispõem de 
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licença sanitária, segundo informações fornecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

Anvisa, colocando em risco a qualidade dos serviços a serem prestados aos dependentes de álcool e outras 

drogas dirigidos a essas entidades, em afronta à então vigente Resolução da Diretoria Colegiada daquela 

Agência Nacional – RDC 101 de 30/5/2001, cujo art. 2º previa que “Todo serviço, para funcionar, deve 

estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária competente do Estado, Distrito Federal ou 

Município [...]”, cabendo frisar que exigência semelhante consta no art. 3º da RDC 29 de 30/6/2011, 

atualmente em vigor, segundo o qual “As instituições objeto desta Resolução devem possuir licença 

atualizada de acordo com a legislação sanitária local, afixada em local visível ao público.” 

123. Com essa inobservância à necessidade de licença sanitária também deixou de ser 

observado um dos objetivos da Política Nacional sobre Drogas, qual seja, monitorar e fiscalizar o 

cumprimento das normas mínimas que regulam o funcionamento de instituições dedicadas ao tratamento, 

recuperação, redução de danos, reinserção social e ocupacional (subitem 2.2.3 do anexo à Resolução 

03/GSIPR/CH/Conad/2005). 

124. Outro risco à qualidade dos serviços a serem prestados pelas comunidades em comento 

consubstancia-se na dispensa de parâmetros objetivos mínimos a serem seguidos quanto à qualificação de 

seu corpo profissional e a condições físicas de suas instalações. 

125. Foi o que ocorreu com a revogação da RDC/Anvisa 101/2001 pela RDC/Anvisa 29 de 

30/6/2011, sendo que aquele normativo anterior estipulava, nos capítulos 5 e 6 de seu anexo, a equipe 

mínima para atendimento de determinado número de residentes e listava dimensões mínimas e lotações 

máximas dos principais espaços físicos, o que não ocorre com a norma em vigor (RDC/Anvisa 29/2011), 

limitada a exigir que “As instalações prediais devem estar regularizadas perante o Poder Público local”, 

que “As instituições devem manter recursos humanos em período integral, em número compatível com as 

atividades desenvolvidas” e que determinados cômodos tenham “dimensionamento compatível com o 

número de residentes” (arts. 9, 11 e 14). 

126. Essa dispensa de parâmetros objetivos mínimos a serem seguidos pelas comunidades 

terapêuticas quanto à qualificação do corpo profissional e a condições físicas de instalação adquire 

especial relevância ao se ter em mente que especialistas pesquisados na auditoria avaliaram como 

regular/ruim a atuação dessas entidades no tratamento de pacientes dependentes de álcool e/ou outras 

drogas. 

127. Outrossim, é preciso registrar que as críticas não partem apenas dos especialistas 

pesquisados, sendo compartilhadas pelo Conselho Federal de Psicologia com base em inspeção realizada 

em setembro/2011 por sua Comissão Nacional de Direitos Humanos com a participação de todos seus 

conselhos regionais, de Defensorias e Procuradorias Públicas e de outras instituições de defesa dos 

direitos de cidadania, em 68 instituições de internação para usuários de drogas localizadas em 24 estados 

da federação e no Distrito Federal. 

128. Os resultados dessa inspeção constam de relatório elaborado pelo referido Conselho 

Federal e disponível para consulta em sua página na internet (http://www.pol.org.br/pol/export/sites/ 

default/pol/noticias/noticiaDocumentos/Relatorio_Inspecao_Direitos_Humanos.pdf), merecendo destaque 

os seguintes relatos: 

128.1. “Há claros indícios de violação de direitos humanos em todos os relatos. De forma acintosa 

ou sutil, esta prática social tem como pilar a banalização dos direitos dos internos. Exemplificando a 

afirmativa, registramos: interceptação e violação de correspondências, violência física, castigos, torturas, 

exposição a situações de humilhação, imposição de credo, exigência de exames clínicos, como o anti-HIV 

− exigência esta inconstitucional −, intimidações, desrespeito à orientação sexual, revista vexatória de 

familiares, violação de privacidade, entre outras [...].” 

128.2. “Na ampla maioria dos locais não existem funcionários, apenas religiosos, pastores, 

obreiros (quase sempre ex-usuários convertidos). Poucos profissionais de saúde (médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem) são encontrados. E onde estão presentes, sua 

atuação encontra-se submetida a princípios religiosos e morais e pouco se orientam pelos saberes técnico-

científicos, mas, essencialmente, pouco se orientam pela ética de seu fazer.” 
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128.3. “O capítulo maus-tratos, violência física e humilhações não é pequeno. Neste encontra-se 

registrada a adoção de métodos de tortura, como, por exemplo: internos enterrados até o pescoço (recurso 

terapêutico?); o castigo de ter de beber água de vaso sanitário por haver desobedecido a uma regra ou, 

ainda, receber refeições preparadas com alimentos estragados, além do registro de internos que 

apresentavam, no momento da inspeção, ferimentos e sinais de violência física.” 

128.4. “A regra, ante a crise de abstinência, „é esperar passar‟ ou „convocar a família para buscar 

socorro‟. Tal posição deixa os internos expostos ao risco de morte, pois esta situação exige, nos quadros 

mais graves, intervenção e cuidados rápidos. Transferir para as famílias a busca pela solução não apenas 

retarda a resposta, mas constitui uma omissão de socorro. Às famílias também é transferida, em muitos 

desses lugares, a responsabilidade pelo fornecimento da medicação, bem como pela busca de atendimento 

em saúde.” 

129. Também a Associação Brasileira de Psiquiatria já manifestou preocupação em relação ao 

tema, mais precisamente quanto à simplificação de regras resultante da revogação da RDC/Anvisa 

101/2001 pela RDC/Anvisa 29/2011, tema ao qual me referi acima, nos itens 124 a 126 deste voto. Em 

matéria divulgada em sua página na internet (http://abp.org.br/2011/medicos/archive/2340), a referida 

entidade de classe critica o fato de a Anvisa “não caracterizar [os serviços prestados por essas entidades] 

como internação e, sim, como „acolhimento‟, numa tentativa de desconsiderar a legislação e 

descaracterizar o atendimento médico”. 

130. Ainda como argumento desabonador à metodologia de tratamento adotada pela maioria das 

comunidades terapêuticas e entidades afins, cite-se que, mediante pesquisas patrocinadas pela 

Organização das Nações Unidas – ONU no âmbito do Programa de Orientação e Atendimento a 

Dependentes – Proad, concluiu-se que a eficácia de internações involuntárias e compulsórias é de apenas 

2%, evidenciando que, apesar de necessárias, intervenções dessa espécie devem se limitar às situações 

excepcionais, tais como aquelas mencionadas no item 117 deste voto. 

131. Não bastassem todas essas críticas, foram constatadas no presente trabalho de auditoria 

graves falhas relacionadas ao controle, à fiscalização, ao acompanhamento técnico, ao monitoramento, ao 

assessoramento e à capacitação das comunidades selecionadas nos termos do Edital 

001/2010/GSIPR/SENAD/MS. 

132. Segundo a Seprog, nenhuma das medidas dessa espécie a cargo da Senad ou do Ministério 

da Saúde havia sido posta em prática até junho de 2011 – quando os últimos dados e informações foram 

obtidos pela equipe de auditoria –, sequer tendo sido instalado, até aquele mês, o Comitê Interministerial 

de Acompanhamento Técnico, embora já tenham sido repassados aos municípios os valores referentes à 

ocupação de todos os leitos de acolhimento selecionados por um período de doze meses, conforme prazo 

previsto no edital, totalizando R$ 9.456.000,00, sem que tenha sido confirmada a efetiva utilização de 

todos os leitos selecionados, em desrespeito às normas legais e regulamentares afetas à liquidação de 

despesas custeadas com recursos públicos. 

133. Novamente nos deparamos com parte dos problemas mencionados nos itens 96 a 102 deste 

voto, mais precisamente com a descentralização de atividades da Administração Pública Federal sem o 

adequado exame da capacidade do ente executor e sem a necessária fiscalização da execução e análise de 

resultados, dando margem aos recorrentes casos de má aplicação de recursos públicos, o que reforça a 

importância da recomendação que proponho encaminhar ao Ministério da Saúde (item 102, supra). 

134. Igualmente importantes as determinações e recomendações sugeridas pela Seprog (itens 

258 a 262 do relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7) com vistas ao maior e melhor 

acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços prestados a dependentes de álcool e outras drogas 

pelas comunidades selecionadas pelo Poder Público. 

135. Creio, entretanto, que elas não devam parar por aí, cabendo, ainda, determinar ao 

Ministério da Saúde que, sem prejuízo à recomendação focada no aumento do número de leitos em 

hospitais gerais (item 215 do relatório de auditoria, com os acréscimos sugeridos por este relator no item 

115 deste voto), condicione a destinação de recursos públicos federais a comunidades terapêuticas e 

entidades afins à realização de efetivo controle, acompanhamento, fiscalização e avaliação dessas 

entidades, medidas estas a serem conduzidas pelo próprio ministério ou por órgãos a ele vinculados, salvo 
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comprovada capacidade técnica por parte do estado ou município interessado, sob pena de afronta ao art. 

10, § 1º, alínea b, do Decreto-Lei 200/1967. 

 

– XI – 

 

136. Finalmente, no que tange à reinserção social do dependente de álcool e outras drogas, 

digna de reconhecimento a expansão de Centros de Referência de Assistência Social – Cras e o aumento 

de Centros de Referência Especializados da Assistência Social – Creas cofinanciados pelo Governo, 

resultado este em sintonia com a nova concepção da Política Nacional sobre Drogas, que aborda de forma 

clara a importância da assistência social na prevenção e reinserção social. 

137. Tal reconhecimento se assenta no fato de que, segundo dados colhidos nesta auditoria, 

80% da meta de expansão dos Cras foi alcançada, apesar das várias prorrogações no prazo para a 

implantação desses equipamentos públicos. Quanto aos Creas, passou-se a cofinanciar novas 1.056 

unidades, alcançando-se 2.155 centros de referência especializados com financiamento do Governo 

Federal. 

138. Por outro lado, os resultados não foram tão otimistas em relação aos Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social para População de Rua – Creaspop, cuja implantação se limitou a 

52% do número inicialmente estipulado. 

139. Criados no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 

(Decreto 7.179/2010), esses centros especializados dedicados a pessoas em situação de rua estão previstos 

para funcionar em articulação com os serviços de acolhimento e assegurar atendimento e atividades para 

o desenvolvimento de sociabilidade, fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares e construção de 

novos projetos de vida, contando com espaços destinados à realização de atividades coletivas, higiene 

pessoal, alimentação e guarda de pertences pessoais, além de atendimento psicossocial. 

140. A importância desses equipamentos encontra respaldo em pesquisa realizada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre agosto de 2007 e março de 2008. Trata-se 

do Primeiro Censo e Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua, no qual “Foram 

identificadas quase 32 mil pessoas em situação de rua em 71 cidades. São homens, mulheres e crianças 

que vivem em calçadas, praças, rodovias, parques, viadutos, postos de gasolina, praias, barcos, túneis, 

depósitos e prédios abandonados, becos, lixões e ferro-velho e que pernoitam em serviços de acolhimento 

(albergues, abrigos, casas de passagem). Destes, 35% estavam na rua devido a problemas com drogas 

e/ou alcoolismo e 28% declararam que já estiveram em centros para tratamento de dependentes 

químicos.” (item 297 do relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7). 

141. Embora a implantação de Creaspop não tenha acompanhado o bom desempenho das metas 

referentes às demais unidades de assistência social (Cras e Creas), deixo de propor recomendação 

tendente a reverter essa situação, tendo em vista ser recente a criação daquela espécie de equipamento, 

diferentemente desses dois últimos, mostrando-se pertinente apenas o monitoramento dessas ações por 

parte deste Tribunal de Contas. 

142. Também em contrapartida aos bons resultados na expansão de Cras e no aumento de Creas 

cofinanciados pelo Governo Federal, constatou-se atraso nas ações de capacitação dos profissionais do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, as quais, com previsão de início para o final de 2010, não 

haviam sido ainda executadas em junho de 2011. 

143. Além disso, identificou-se a necessidade de se ampliar os mecanismos de capacitação 

desses profissionais, já que, de acordo com o atual ritmo, o MDS conseguirá capacitar, até 2017, cerca de 

19.000 profissionais, 30% menos da meta proposta. 

144. Mais uma vez as informações obtidas pela equipe de auditoria por meio de pesquisa – 

dessa vez dirigida a coordenadores de Cras e Creas – mostraram-se preocupantes. 

145. Questionados sobre a capacitação de seus profissionais, 77% dos Cras e 68% dos Creas 

que responderam à pesquisa informaram não ter participado, desde a implantação do SUAS, de nenhum 

tipo de treinamento que abordasse a questão das drogas, embora 80% e 85% de seus coordenadores, 

respectivamente, considerem alta ou muito alta a necessidade dessa espécie de capacitação. 
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146. Não bastasse isso, dos coordenadores que responderam já ter sido ministrado algum curso 

aos profissionais lotados em suas unidades de assistência social, a maioria o considerou insuficiente para 

resolver questões relacionadas a álcool e outras drogas. 

147. Merecedora de acolhimento, portanto, a proposta formulada pela Seprog (item 331 do 

relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7) de se recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome que elabore proposta de plano de capacitação para os profissionais da Rede de 

Assistência Social, para que estes passem a contar com conhecimentos adequados em relação à temática 

álcool e outras drogas, podendo oferecer, por conseguinte, de forma eficiente, os serviços de prevenção e 

reinserção social que se fizerem necessários. 

148. Pesquisas também apontaram fragilidades na articulação entre a Rede Cras/Creas e a Rede 

Caps, fundamental para o êxito das ações de tratamento e reinserção social dos dependentes de álcool e 

outras drogas, conforme previsto na Lei 11.343/2006, na Política Nacional sobre Drogas, no Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas instituído e na Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social. 

149. Especialistas consultados e coordenadores de Cras e Creas que responderam à pesquisa 

feita pela equipe da Seprog consideram insuficiente essa articulação. 

150. Novamente vale destacar a relevância da articulação entre as unidades de saúde e 

assistência integrantes da Política Nacional sobre Drogas, umas contando com grande capilaridade – e 

consequente poder de mapeamento, identificação de dependentes, divulgação e oferecimento de serviços 

disponibilizados, além de implementação de ações preventivas – e outras dotadas de maior especialização 

na área de tratamento, características estas que, somadas ao máximo, certamente otimizarão os resultados 

almejados pelo Estado e pela sociedade em relação ao uso de álcool e outras drogas e suas consequências. 

151. Outrossim, compartilho o entendimento sintetizado nos itens 335 e 336 do relatório de 

auditoria referente ao TC 033.434/2010-7 no sentido de que os alcoolistas e demais dependentes 

químicos, por serem considerados doentes, precisam de acompanhamento médico e psicológico e de 

possibilidade de reinserção social, o que torna primordial a convergência entre as ações a cargo da rede de 

tratamento e aquelas desempenhadas pela rede de assistência, dado o caráter complementar dessas duas 

frentes da atuação, que devem ser planejadas e desenvolvidas em conjunto. 

152. Destarte, apesar de louvável a iniciativa de projeto piloto a ser conduzido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS no intuito de promover, entre outros aspectos, a 

aproximação das redes de saúde e de assistência social, substituindo eventuais visões de funcionamento 

compartimentalizado dos equipamentos inseridos na Política Nacional sobre Drogas, tal iniciativa, por si 

só, não afasta a necessidade de se recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome e ao Ministério da Saúde o desenvolvimento de estratégias de abordagem articulada e integrada a 

serem adotadas pelos Caps, Cras e Creas na atenção ao dependente de álcool e outras drogas (item 366 do 

relatório de auditoria do TC 033.434/2010-7). 

 

– XII – 

 

153. Passo a tratar de outra questão relevante relacionada a esta auditoria, qual seja, a estratégia 

de se utilizar os consultórios de rua como meio de captação de usuários e dependentes com o objetivo de 

interná-los involuntariamente. 

154. Expressamente previstos como componente da Rede de Atenção Psicossocial, os 

consultórios de rua são compostos “por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e 

cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades” (arts. 

5º e 6º, inciso II, alínea a, da Portaria/MS 3.088/2011). 

155. Trata-se, portanto, de mecanismo de tratamento baseado fundamentalmente na confiança 

entre profissional e paciente, confiança esta que será desfeita caso esses consultórios sejam utilizados 

como ponte para a internação involuntária, o que caracteriza total deturpação do objetivo desses 

equipamentos de saúde. 
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156. Esse também é o entendimento do idealizador dessas unidades de tratamento no Brasil, 

Antônio Nery Filho, médico professor da Universidade Federal da Bahia e coordenador do Centro de 

Estudos e Terapia do Abuso de Drogas. Em entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo, veiculada 

em 11/12/2011, esse especialista condena a ideia segundo a qual os consultórios de rua poderiam fazer o 

encaminhamento para a internação involuntária. 

157. Acrescente-se os prejuízos advindos dessa estratégia no que tange às ações de redução de 

danos, as quais, igualmente calcadas em relações de confiança, têm como objetivo final a diminuição dos 

prejuízos sociais e à saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas, por meio da valorização e do 

incentivo de ações de proteção e autocuidado, dando condições a esses usuários de assumirem 

responsabilidade pelos próprios comportamentos e de buscarem voluntariamente atendimentos de saúde, 

se necessário. 

158. Outrossim, entendo que antes de se pensar em forçar usuários de drogas a buscar 

tratamento – o que, por si só, não me parece produtivo, tendo em vista, por exemplo, dados divulgados 

pela ONU informando que é de apenas 2% a eficácia do tratamento em caso de internações involuntárias 

e compulsórias (item 130 deste voto) – é preciso disponibilizar a esses dependentes equipamentos de 

saúde adequados, que lhes ofereçam desde tratamento médico e psicológico até apoio assistencial 

destinado à reinserção social. 

159. Em vista do exposto, não me parece que essa mudança nos propósitos originais dos 

consultórios de rua esteja em consonância com as diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. 

160. Deixo de propor, entretanto, qualquer determinação ou recomendação relacionada ao tema, 

haja vista não existir nos autos achados de auditoria que respaldem qualquer proposição nesse sentido, 

parecendo-me suficiente registrar neste voto minha opinião sobre o assunto, a qual, sendo compartilhada 

por especialistas da área e pelos Ministros deste Tribunal de Contas que dela não discordarem, poderão 

ser recebidas pelas autoridades competentes, no mínimo, como alerta. 

 

– XIII – 

 

161. Encerrando as ponderações que tinha a apresentar, como último acréscimo ao 

encaminhamento sugerido pela Seprog, julgo pertinente e oportuno determinar à Seprog que programe o 

monitoramento da implementação de cada uma das determinações e recomendações que vierem a ser 

acolhidas, nesta assentada, por este colegiado. 

162. Por fim, destaco o empenho da equipe técnica, que, com base em diagnóstico completo da 

realidade da Política Nacional sobre Drogas, propôs-se não somente a apontar irregularidades e 

fragilidades nessa relevante política de governo, mas sobretudo a sugerir ações com potencial para 

produzirem significativas melhorias no atual cenário. 

163. Para tanto, a Seprog focou os encaminhamentos relacionados ao TC 021.180/2010-5 na 

reestruturação do efetivo da Polícia Federal na área de fronteira e na capacitação desses profissionais, na 

disponibilização de infraestrutura e equipamentos compatíveis com as ações de combate ao narcotráfico, 

na articulação e integração das forças policiais, federal e estaduais, civis e militares, que realizem 

operações de repressão ao tráfico ilícito de drogas, no estímulo à venda antecipada de bens apreendidos 

nessas operações e na estruturação do Fundo Nacional Antidrogas. 

164. Por sua vez, as determinações e recomendações sugeridas pela unidade técnica no âmbito 

do TC 033.434/2010-7 se voltaram à implementação de novas unidades integrantes das redes de 

tratamento e de assistência a dependentes, à melhor articulação entre esses equipamentos e à capacitação 

de seus profissionais, à eficácia das ações preventivas e à efetividade e transparência do 

acompanhamento, fiscalização e controle das atividades desenvolvidas com recursos públicos alocados na 

referida Política Nacional. 

165. Assim, não poderia deixar de agradecer a valiosa contribuição dos analistas e dirigentes 

que participaram da presente Fiscalização de Orientação Centralizada, cujo resultado, espero, possa 

auxiliar no aprimoramento do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, 
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contribuindo para a boa, regular e eficiente aplicação dos recursos públicos investidos e, em última 

instância, para o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade brasileira. 

166. Como colaboração final, registro minha convicção no sentido de que a tecnologia da 

informação representa instrumento imprescindível para a plena eficiência das ações da Política de 

Governo objeto desta auditoria, não somente no campo da repressão, mas também nas áreas de 

prevenção, tratamento e reinserção social, seja por meio de tratamento das informações armazenadas 

pelos órgãos e entidades engajadas nessa missão, seja mediante monitoramento remoto das áreas de risco. 

167. Com isso, concluo meu voto deixando consignado minha integral concordância com o 

entendimento sintetizado pela equipe da Seprog, no item 432 do relatório de auditoria elaborado no TC 

033.434/2010-7, no sentido de que a maior efetividade da Política Nacional sobre Drogas exige seja dada 

tanta prioridade às ações de prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes de álcool e de 

outras drogas quanto se dá às ações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

substâncias de tal espécie. 

 Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que submeto à 

apreciação deste Plenário. 

 

Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2012. 

 

 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 360/2012 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TCs 021.180/2010-5 e 033.434/2010-7 (eletrônicos). 

2. Grupo I – Classe V – Auditoria de Natureza Operacional. 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 

4. Unidades: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad, Secretaria Nacional de Segurança 

Pública – Senasp e Departamento de Polícia Federal – DPF, vinculados ao Ministério da Justiça; 

Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, vinculada ao Ministério da Saúde; Secretaria Nacional de 

Assistência Social – SNAS, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e 

Fundo Nacional Antidrogas – Funad, vinculado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Seprog. 

8. Advogados constituídos nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos concernentes à auditoria de natureza 

operacional com foco na Política Nacional sobre Drogas, em que foram constatadas, além de 

oportunidades de melhorias, falhas em ações de controle, acompanhamento, fiscalização e avaliação de 

ações relacionadas a essa importante área de atuação do Estado. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 45, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 

250, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, em: 

 9.1. Recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que: 

 9.1.1. avalie a priorização de concursos públicos para o Departamento de Polícia Federal, 

autorizando o preenchimento das vagas de pessoal já criadas, segundo cronograma proposto pelo referido 

órgão; 

 9.1.2. manifeste-se sobre a implementação de propostas oriundas do Departamento de 

Polícia Federal que incentivem a permanência de seu efetivo policial na região de fronteira, a exemplo da 

criação de auxílio-moradia; 

 9.2. Recomendar ao Ministério da Defesa que: 

 9.2.1. elabore, em articulação com o Departamento de Polícia Federal, projeto de 

capacitação visando à preparação e ao treinamento dos Comandos Militares localizados na região de 

fronteira para que possam atuar de forma mais efetiva nas ações de combate ao tráfico de drogas, 

especialmente em razão das inovações oriundas das Leis Complementares 117/2004 e 136/2010; 

 9.2.2. ultime as negociações para viabilizar a participação das Forças Armadas no Centro 

Integrado de Combate ao Crime Organizado – Cicon, previsto no art. 5º, § 2º, inciso VII, do Decreto 

7.179/2010 como ação estruturante do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; 

 9.3. Recomendar ao Ministério da Justiça que avalie: 

 9.3.1. a possibilidade de encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão de proposta de criação de ação orçamentária específica para a execução da Operação Sentinela, de 

modo que a operação passe a contar com recursos próprios e suficientes para suas ações; 

 9.3.2. a adequação do quadro de servidores do Fundo Nacional Antidrogas de modo a 

proporcionar-lhe condições que lhe permitam realizar leilões de maneira mais tempestiva; 

 9.4. Recomendar ao Ministério da Saúde que: 

 9.4.1. elabore indicador específico para medir a cobertura da rede de atenção aos usuários 

de álcool e outras drogas, como forma de acompanhar e orientar a expansão dessa rede de saúde; 

 9.4.2. priorize a implantação de Centros de Atenção Psicossocial, em especial daqueles 

especializados em dependência de álcool e outras drogas (Caps/AD), nos estados e municípios com 

cobertura insuficiente ou com grande demanda por tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, 

utilizando, se possível, as conclusões da pesquisa, iniciada no final de 2010, pela Secretaria Nacional de 
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Políticas sobre Drogas em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que traçará o perfil e a quantidade de 

usuários de crack no país; 

 9.4.3. solicite ao Ministério da Educação, conforme diretriz de prevenção da Política 

Nacional sobre Drogas (subitem 1.2.7 do anexo à Resolução 03/GSIPR/CH/CONAD/2005), a adoção de 

medidas para a inclusão de disciplinas específicas de álcool e outras drogas nas grades curriculares de 

cursos superiores da área da saúde; 

9.4.4. elabore, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, plano de 

capacitação em álcool e outras drogas, com metas em relação ao número de capacitados e público-alvo, 

fontes de financiamento, além de prazos para seu alcance, priorizando os profissionais da Rede de 

Centros de Atenção Psicossocial; 

 9.4.5. adote políticas com vistas à diminuição da elevada rotatividade dos profissionais dos 

Centros de Atenção Psicossocial relatada por gestores dessas unidades de saúde, tendo em vista que o 

vínculo entre paciente e profissional é importante requisito para que alcoolistas e demais dependentes 

químicos em tratamento nele permaneçam; 

 9.4.6. estabeleça metas nacionais, no âmbito do Pacto pela Saúde, que sirvam de referência 

para a definição das metas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com objetivo de ampliar a 

cobertura de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, bem como o número dessas unidades que possuem 

profissionais de saúde mental; 

 9.4.7. reavalie a previsão contida no art. 4º, § 2º, da Portaria GM/MS 154/2008, tornando 

obrigatória a participação de pelo menos um profissional da área de saúde mental na composição dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ou, no mínimo, estabelecendo critérios objetivos a serem seguidos 

ao se decidir sobre a inclusão ou não desses profissionais especializados; 

 9.4.8. identifique os hospitais gerais com potencial para habilitação de leitos para 

tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, e, no intuito de aumentar a oferta desses leitos, atue 

nas causas que restringem o oferecimento desse serviço pelos hospitais, pactuando metas e prazos e 

promovendo campanhas voltadas à desconstrução, inclusive junto a profissionais de saúde, do estigma 

pejorativo que recai sobre os alcoolistas e demais dependentes químicos; 

 9.4.9. elabore estudo destinado a mensurar a relação entre custos e benefícios de uma 

política de estruturação e capacitação de seu corpo técnico voltadas à análise e acompanhamento de 

programas, ações e projetos cuja execução se dê por meio de descentralização a estados, municípios e 

entes privados, sopesando nesse estudo, entre outros aspectos considerados importantes, os benefícios 

relacionados à potencial redução dos casos de má aplicação de recursos públicos decorrente de 

insuficiência nessa análise e acompanhamento; 

 9.5. Determinar ao Ministério da Saúde que, sem prejuízo à recomendação focada no 

aumento do número de leitos em hospitais gerais (subitem 9.4.8 deste acórdão), condicione a destinação 

de recursos públicos federais a comunidades terapêuticas e entidades afins à realização de efetivo 

controle, acompanhamento, fiscalização e avaliação dessas entidades, medidas estas a serem conduzidas 

pelo próprio ministério ou por órgãos a ele vinculados, salvo comprovada capacidade técnica por parte do 

estado ou município interessado, sob pena de afronta ao art. 10, § 1º, alínea b, do Decreto-Lei 200/1967; 

 9.6. Recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que elabore 

proposta de plano de capacitação para os profissionais da Rede de Assistência Social, que contemple 

número de profissionais capacitados por ano, forma de capacitação, fontes de financiamento, 

apresentando-a à Comissão Intergestores Tripartite, de forma a pactuar a participação dos demais entes 

nessas ações; 

 9.7. Recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao 

Ministério da Saúde que pactuem nos colegiados tripartites de cada área estratégias de abordagem 

articulada e integrada a serem adotadas, na atenção ao dependente de álcool e outras drogas, pelos 

Centros de Atenção Psicossocial e pelos Centros de Referência de Assistência Social, incluindo-se os 

especializados; 

 9.8. Recomendar ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Educação que, em conjunto, 

por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e da Secretaria de Educação Básica, 
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elaborem estudos com o objetivo de definir o número mínimo de educadores que devem ser alvo de ações 

de capacitação voltadas à prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, devendo esses estudos 

apontar, ainda, prazo razoável para o alcance dessa meta e os recursos necessários; 

 9.9. Recomendar ao Conselho Nacional de Justiça que busque criar uma estrutura 

administrativa específica para gerenciar a administração e o leilão judicial dos bens apreendidos oriundos 

do tráfico de drogas; 

 9.10. Recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público que, da mesma forma que 

o Conselho Nacional de Justiça orienta os magistrados, oriente os procuradores e promotores a 

requererem ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos 

oriundos do tráfico de drogas, de acordo com o art. 62, § 4º, da Lei 11.343/2006; 

 9.11. Recomendar ao Departamento de Polícia Federal que: 

 9.11.1. amplie sua política de incentivos objetivando estimular maior permanência de seu 

efetivo policial na região de fronteira, adotando, por exemplo, medidas administrativas para promoção na 

carreira de maneira mais rápida para esses servidores e maior incentivo para participação em eventos de 

capacitação; 

 9.11.2. considere na política de capacitação as necessidades de treinamentos dos policiais 

federais lotados nas delegacias da região de fronteira, instituindo mecanismos que garantam a 

participação desses policiais em cursos e treinamentos oferecidos tanto pela Academia Nacional de 

Polícia Federal como pela Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes; 

 9.11.3. disponibilize às delegacias localizadas na região de fronteira, especialmente as de 

Ponta Porã/MS, Corumbá/MS, Vilhena/RO e Naviraí/MS, estrutura física adequada para o trabalho de 

repressão ao tráfico de drogas; 

 9.11.4. realize estudo a fim de levantar todas as necessidades de infraestrutura e 

equipamentos de cada delegacia localizada na faixa de fronteira, utilizando, como subsídio, a pesquisa 

realizada nesta auditoria operacional, de modo a suprir essas unidades com recursos compatíveis com a 

natureza das atividades desenvolvidas, de forma a garantir a efetividade e tempestividade das ações e a 

segurança dos policiais federais; 

 9.12. Recomendar à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas que: 

 9.12.1. procure detectar as causas para a baixa adesão dos estados aos convênios de 

cooperação previstos no art. 63, § 3º, da Lei 11.343/2006 e adote as medidas necessárias para a reversão 

desse cenário, exigindo, ainda, dos estados que já assinaram essa espécie de ajuste que cumpram os 

termos da avença, de maneira a viabilizar o escoamento dos bens armazenados em depósito à espera de 

leilão após o trânsito em julgado da decisão que os tenha declarado perdidos em favor da União; 

 9.12.2. em relação ao Fundo Nacional Antidrogas, alternativamente ou em conjunto com a 

providência recomendada ao Ministério da Justiça no subitem 9.3.2 deste acórdão e sem prejuízo à 

recomendação referente ao subitem 9.12.1, estude a possibilidade de repassar aos estados convenentes, 

entre outras atividades, a responsabilidade da regularização da documentação dos bens apreendidos 

oriundos do tráfico ilícito de drogas e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido 

decretado em favor da União; 

 9.12.3. elabore proposta, a ser submetida ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, 

sobre orientações gerais para formulação de campanhas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, 

com objetivo de garantir a consistência entre as campanhas e as diretrizes da Política Nacional sobre 

Drogas, divulgando amplamente o documento que vier a ser aprovado no referido Conselho Nacional; 

 9.13. Recomendar à Secretaria de Atenção à Saúde e à Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas que faça incluir nos editais de financiamento federal destinado a comunidades terapêuticas 

previsão de que: 

 9.13.1. o apoio federal a elas oferecido está condicionado ao compromisso de se 

submeterem a processo avaliativo de responsabilidade do Ministério da Saúde, com o objetivo de aferir a 

efetividade dos tratamentos oferecidos por essas instituições; 

 9.13.2. a liberação dos recursos públicos dar-se-á de forma parcelada, condicionada à 

prestação de contas parcial; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47913467.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 021.180/2010-5 e TC 033.434/2010-7 
 
 

4 

 

 9.14. Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde e à Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas que: 

 9.14.1. nos editais de financiamento federal destinado a comunidades terapêuticas, 

estabeleçam mecanismos de prestação de contas dos recursos federais transferidos, de forma a orientar 

essa entidades e os municípios sobre como proceder para comprovar à União a regular utilização do leito, 

e incluam exigência de adequação à Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 29 de 30/6/2011 ou à 

norma reguladora vigente à época, prevendo a participação da agência na formulação do edital e no 

acompanhamento das atividades desenvolvidas; 

 9.14.2. informem, no prazo de 90 (noventa) dias, as ações de acompanhamento realizadas 

nas comunidades terapêuticas, conforme disposto no Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS; 

 9.15. Com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso II do Regimento 

Interno do TCU, determinar aos órgãos indicados neste acórdão como destinatários de determinações e 

recomendações que remetam a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta 

deliberação, respectivas manifestações a respeito das recomendações emanadas por esta corte, além de 

planos de ação relacionados às determinações, contendo cronograma para a adoção das medidas 

necessárias à solução dos problemas apontados nesta de auditoria e que lhe sejam pertinentes; 

 9.16. Restituir os presentes autos à Secretaria deste Tribunal de Contas da União 

encarregada da Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – Seprog, para que programe o 

monitoramento da implementação das determinações e recomendações ora formuladas; 

 9.17. Encaminhar cópia do presente decisum, acompanhado do relatório e voto que o 

fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, ao Ministério da Defesa, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, à 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ao Fundo Nacional Antidrogas, à Secretaria Nacional de 

Segurança Pública e à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, à Coordenação de Saúde Mental, 

Álcool e outras Drogas e ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, à Secretaria 

Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, à Secretaria 

de Educação Básica do Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional 

do Ministério Público, à Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e à Comissão 

Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas da Câmara dos Deputados e às Comissões de 

Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais do Senado Federal.  

 

10. Ata n° 5/2012 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 15/2/2012 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0360-05/12-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar Rodrigues, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana 

Arraes. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 

Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 
(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 

Presidente Relator 

Fui presente: 

 
(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

Não posso deixar de destacar a relevância e abrangência do processo relatado pelo 

Ministro Aroldo Cedraz. 

Relevância pela sensibilidade e importância do tema trazido à apreciação deste Pleno, 

atinente a ampla auditoria operacional realizada com foco na política nacional sobre drogas. 

Conforme destacado por Sua Excelência, o flagelo das drogas atinge números absurdos, 

impactando cerca de 10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo. E no Brasil não é 

diferente. 

É questão de gravíssima repercussão na saúde, segurança, economia e impacto social e 

familiar, que merece toda a atenção da sociedade e do governo, mediante a execução de políticas 

públicas efetivas no combate desse mal. 

Nesse contexto, o trabalho realizado pelo Tribunal e ora apresentado pelo ilustre Relator se 

revela abrangente porque enfrentou os múltiplos aspectos que circunscrevem a política anti-drogas, 

englobando as questões de repressão à oferta, destinação legal dos bens apreendidos em operações 

policiais, prevenção do uso abusivo de álcool, tratamento dos dependentes e reinserção social. 

Todos esses temas foram tratados de forma detalhada no relatório técnico e no brilhante 

voto de Sua Excelência, logrando identificar falhas e oportunidades de melhoria, materializadas nas 

recomendações constantes da minuta de acórdão submetida à consideração deste colegiado pleno. 

Impressionou-me a completude das ações governamentais objeto da atenta análise desta 

Corte de Contas no âmbito da política pública auditada, envolvendo a apresentação de contribuições 

destinadas a todos os setores governamentais envolvidos, incluindo seis ministérios, diversos órgãos 

especializados, e ainda o Poder Judiciário e o Ministério Público, por meio dos respectivos conselhos 

nacionais.  

Tenho certeza que o presente trabalho redundará em efetivos benefícios no 

aperfeiçoamento da política nacional de combate às drogas, representando grandiosa contribuição 

deste Tribunal para área tão sensível. 

Com essas breves considerações, acompanho o voto do Relator, congratulando-me mais 

uma vez com o Ministro Aroldo Cedraz e com as equipes técnicas e dirigentes que se dedicaram a esta 

especial ação de controle. 

 

 

 

VALMIR CAMPELO 

Ministro 
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