
Foco Assessoria e Consultoria Ltda. 
Relatório de Audiência Pública 

 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F,  Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br  1  
 

CFBM 

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Comissão de Viação e Transportes – CVT 

 

Audiência Pública – Tema: "Debater o uso de reagentes para detecção de drogas 

de abuso por agentes de segurança pública". 

 

A Comissão de Viação e Transportes – CVT da Câmara dos Deputados realizou na 

terça (25) audiência pública para debater o uso de reagentes para detecção de drogas de 

abuso por agentes de segurança pública. A audiência foi realizada em atendimento à 

requerimento do deputado Hugo Leal (PROS-RJ), que presidiu a reunião. 

 

Participaram como expositores: 

 

 Edson Nunes de Souza, chefe da Divisão de Planejamento Operacional da Polícia 

Rodoviária Federal; 

 Bruno Telles, presidente da Associação Brasileira de Criminalística (ABC);  

 Marcos Traad, presidente da Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito 

(ANDETRAN); e 

 Daniel Cândido, assessor do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). 

 

O deputado Hugo Leal destacou que o objetivo da audiência é realizar um 

levantamento sobre o impacto de drogas ilícitas utilizadas pelos motoristas profissionais em 

sua jornada de trabalho. Ele comentou que o exame de larga janela de detecção dessas 

substâncias, aprovado pelo Congresso (Lei dos Caminhoneiros), é um exemplo do trabalho da 

Casa e comentou a importância de dar continuidade à implementação da lei, se referindo à 

certificação dos laboratórios aptos a realizar o referido exame. 

 

O presidente da ABC, Bruno Telles, apresentou um levantamento sobre a evolução 

dos sinistros de trânsito no Brasil, com ênfase no perfil das vítimas e dos causadores dos 

acidentes. Bruno destacou que 50% dos envolvidos estão sob o efeito de álcool e 12% fizeram 

uso de drogas ilícitas. Ele disse ainda que segundo o estudo, 25% de uma das partes 

envolvidas nos acidentes de trânsito, estão sob o efeito de drogas e 75% sob o efeito de álcool, 

destacando o quão alarmantes são esses dados para a região.  

 

 Edson Nunes, da PRF, apresentou alguns dados sobre os acidentes que acontecem 

nas vias urbanas, com destaque crescente consumo de drogas e a sua relação com as mortes 

no trânsito. Ele frisou que é importante que haja uma lei que consiga trazer mecanismos para 

fazer a detecção de outras substâncias, não apenas do álcool. 

 

Marcos Traad, da ANDETRAN, além da revisão do exame toxicológico, ele defendeu 

também revisão dos testes psicológicos realizados durante o processo de obtenção da Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH, enfatizando que o aperfeiçoamento desses métodos poderão 

ser efetivos na redução dos acidentes nas rodovias.  

 

Traad garantiu que a maior preocupação dos DETRANs é o desenvolvimento de uma 

estratégia eficaz de abordagem e afirmou que a escassez de recursos tecnológicos é um dos 

entraves, para que os agentes possam conduzir melhor a fiscalização nas rodovias. Em nome 

da Associação, ele defendeu que espera a realização dos exames de larga janela de detecção, 

o quanto antes e destacou que a cadeia de custódia (processamento das amostras), deve ser 
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fidedigna. Ele frisou ainda que os departamentos devem se adaptar as novas regras, já que 

estão na ponta da cadeia. 

 

Daniel Cândido, assessor do DENATRAN, falou sobre a regulamentação do exame de 

larga janela, afirmando que o CONTRAN e o DENATRAN acreditam que o exame é uma 

solução para a redução do número acidentes nas estradas e destacou que as equipes estão 

capacitando e instrumentalizando os agentes que deverão realizar esses exames. Ele destacou 

também o esforço dos órgãos para acelerar esse processo, de forma que a medida passe a 

valer o quanto antes.  

 

Por fim, Cândido assegurou que todas essas medidas devem ser implementadas de 

forma horizontal, a fim de instrumentalizar cada um dos órgãos que exercem o poder de 

fiscalização. Ele afirmou ainda que em menos de um ano, o Brasil deve passar a fazer testes 

de uso de drogas em fiscalizações de trânsito, a exemplo do que ocorre com o bafômetro para 

o consumo de álcool. 

 

 

DEBATES 

 

O deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) defendeu que esses exames não devem 

ser realizados apenas por motoristas profissionais, afirmando que o controle do consumo de 

drogas deve ser estendido a outros âmbitos, citando as escolas; empresas; forças armadas e 

civis; servidores das prefeituras, entre outros. 

 

O deputado Hugo Leal (PROS-RJ) disse que a legislação não precisa ser alterada, 

destacando que é preciso aperfeiçoar os equipamentos de detecção dessas substâncias 

ilícitas, através da homologação, de acordo com as orientações corretas para sua utilização. 

Em suma, ele observou que é importante que esses mecanismos possam dar garantia ao 

agente de segurança pública, não apenas na aplicação do teste, mas como também nos 

resultados.  

 

O parlamentar citou uma pesquisa realizada pela Polícia Rodoviária, onde os 

motoristas recrutados fizeram (de forma voluntária) o exame de saliva. Os resultados 

confirmaram que aproximadamente 6% já haviam realizado o consumo recente de substâncias 

psicoativas. Ele questionou o que é necessário do ponto de vista legal, para implementar essas 

formas de detecções de drogas (se referindo à acreditação e homologação) e concluiu 

afirmando que um dos pontos mais importantes nesses exames é a certificação, devido ao seu 

“valor forense”.  

 

Marcos Traad, da ANDETRAN, colocou que é preciso realizar o levantamento do que 

é necessário para implementar o uso desses equipamentos, se referindo às possíveis 

alterações na legislação para realizar a homologação do “drogômetro”. Ele também destacou 

que qualquer ação já trará mudanças positivas para o cenário e lembrou que assim como o 

exame de larga janela de detecção tem segurança jurídica (certificação), é importante que esse 

equipamento seja autorizado e avaliado pelo INMETRO ou ANVISA. 

 

Bruno Telles, da ABC, disse que do ponto de vista criminal, é necessário que haja 

provas sólidas (exames feitos em laboratórios, que consiga controlar os falsos positivos), pois, 

segundo ele, fortalecer a perícia e ter a prova substancial em mãos é crucial para punir os 

culpados. Por fim, destacou que a aprovação da PEC que desvincula as polícias, é importante 

para ampliar a fiscalização.  
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Edson Nunes, da PRF, disse que apenas através da lei seca, foi possível punir de 

forma efetiva os condutores de veículos que realizaram o consumo de álcool, ou até mesmo os 

que se envolveram em acidentes com vítimas. Ele concordou ainda com a necessidade de 

construir uma legislação que dê condições para que os agentes de trânsito possam agir de 

forma efetiva. 

 

Daniel Cândido, assessor do DENATRAN, disse que existe um processo em curso 

para a homologação de um equipamento para a detecção de drogas, frisando que essa medida 

está em fase de análise. Ele comentou que após a evolução desses estudos, o órgão deve 

voltar à Casa para debater o procedimento de análise desses equipamentos, e a possível 

atualização da legislação pertinente. 
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