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MOÇÃO DE REPÚDIO À DESCRIMINALIZAÇÃO DO CONSUMO DE 
DROGAS PARA USO PESSOAL - N2  13/2019 

Exmo. Senhor 

Reinaldo de Cássia Amaral 
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí — MG 

CONSIDERANDO que tramita no Supremo Tribunal Federal - STF o Recurso 

Extraordinário 635.659/SP, em que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo busca 

a descriminalização do consumo de drogas para uso pessoal, com a declaração da 

inconstitucional o artigo 28 da Lei Federal n2  11.343/2006 (Lei de Drogas); 

CONSIDERANDO que o julgamento começou em agosto de 2015, que três Ministros já 

votaram a favor da descriminalização, e que o STF deve retomar o julgamento do RE 

635.659/SP ainda neste mês de novembro; 

CONSIDERANDO que se o entendimento pela descriminalização prevalecer o porte 

para consumo pessoal de drogas não mais será considerado crime e o uso de drogas 

será banalizado como fato comum em nosso país; 

CONSIDERANDO que Santa Rita do Sapucaí (MG) conta uma grande mobilização social 

contra a liberação do uso de substâncias entorpecentes por entender que a 

descriminalização causará verdadeiro flagelo da nação brasileira, devastando nossa 

juventude e destruindo famílias; 
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SUBMETEMOS à apreciação do Plenário a presente MOÇÃO DE REPÚDIO À 

DESCRIMINALIZAÇÃO DO CONSUMO DE DROGAS PARA USO PESSOAL, objeto de 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. 

A ideia da descriminalização do uso de drogas não é baseada em nenhuma evidência científica, 

e trata o assunto de maneira assimétrica. Ao legalizar o uso a Suprema Corte possibilitará uma 

circulação maior de drogas no país, reflexo do aumento exponencial do consumo. 

Inegável que aumentando o consumo, consequentemente se aumenta a oferta. Isso é uma 

regra de mercado. E quem então abastecerá esse mercado, aquecido pela liberação do uso? 

Óbvio que os traficantes, que lucrarão muito mais, aumentarão sua estrutura e ações. Sem 

falar no aumento dos índices de violência e mortes. 

Outro grande equívoco é a disseminação da ideia de que a liberação geral das drogas, inclusive 

do comércio, diminuiria o problema (teoria da guerra perdida). A descriminalização agravaria 

ainda mais a situação. A experiência dos países que já tentaram a liberação, como a Suécia, 

mostrou isso. Hoje, todos os países do planeta reprimem o tráfico de drogas! 

A iniciativa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo ignora, ainda, que a dependência 

química deve ser, antes de tudo, prevenida. Depois de instalada, sua cura é difícil e árdua. 

Torna-se uma doença crônica, de complexo tratamento, onde a recaída é a regra. Ao modificar 

o cérebro, pelo forte estímulo que causam em centros específicos, as drogas criam nova e 

poderosíssima memória de longo prazo. E esta memória se sobreporá às outras memórias de 

prazer, reorientará a motivação, e nunca mais se apagará. O melhor resultado que um 

dependente pode ter, é conseguir se manter em abstinência prolongada. Também, por isso, a 

mais 	rtante forma de prevenção é a diminuição da oferta 
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Portugal, recorrentemente citado como exemplo para descriminalização do uso de drogas, 

tem hoje 08 (oito) vezes mais dependentes em tratamento que a média de países europeus. 

Portugal também já é o país europeu com maior aumento da criminalidade. 

Acrescente-se o fato de que o uso de drogas é uma das causas preponderantes para o 

massacre dos acidentes de trânsito. Boa parte dos acidentes com mortos e feridos são 

causados por condutores sob efeito da canabis (maconha), cocaína ou outros elementos. A 

liberação do uso de drogas trará, inevitavelmente, o aumento e a impunidade nos acidentes. 

O fato é que, onde existe maior rigor e efetividade no enfrentamento às drogas, menos 

dependentes existem, menor é o problema de Saúde Pública e de Segurança. Não existe outro 

caminho. Na ciência, como na justiça não podemos esquecer a comprovação fática para 

avançar em benefício de toda a sociedade. 

Por todo o exposto, REQUEREMOS, por oportuno, que, se aprovada, cópias da presente 

Moção, representado o pensamento da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, formada 

por treze vereadores, representantes do povo deste Município, sejam encaminhadas ao 

presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; ao Presidente da Câmara dos 

Deputados; ao presidente do Senado Federal; ao gabinete da Presidência da República; ao 

presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como aos demais Ministros da Corte, suas 

Excelências: Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, 

Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Marco Aurélio. 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal, 31 de outubro 2019. 
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