
O PL 7663/20101 e os retrocessos na Reabilitação Psicossocial 
e na Inclusão Social pelo Trabalho 

“A interdição constituía a medida judiciária 
pela qual o individuo era, parcialmente ao 
menos, desqualificado como sujeito de direito 
(...). O enclausuramento exclui de fato e 
funciona fora das leis, mas tem como 
justificação a necessidade de corrigir, 
melhorar, conduzir a resipiscência, de fazer 
retornar a ´bons sentimentos`”. FOUCALT, M. 
Os anormais. Resumo dos Cursos do Collège 
de France. 

Parte 1. A Ética do Retrocesso 

Na sessão extraordinária em 22/5/2013 às 17h31   - encerrada às 
22h04 foi votado o projeto de lei 7663/2010, que tem como seu foco 
ampliar a punição e o endurecimento no tratamento aos usuários de 
drogas, a centralidade na internação compulsória e involuntária e 
num tratamento fundado na abstinência. O projeto do deputado 
Osmar Terra (PMDB-RS), aprovado com substitutivo de Givaldo 
Carimbão (PSB-AL), regulamenta e nacionaliza a internação 
compulsória, que já ocorria em cidades como São Paulo e Rio de 
Janeiro. 

O PL ainda terá destaques na próxima sessão segunda-feira (27/05) 
e vai seguir para análise e votação no Senado Federal. 

Durante a votação ficou claro o que está por trás desse 
“endurecimento ao usuário”, a lógica de internação em substituição 
da ampliação dos recursos para a rede substitutiva de atenção 
psicossocial do SUS e da rede de equipamentos do SUAS. 

Os discursos feitos durante a sessão como: 

“Infelizmente, eu sabia que algumas pessoas queriam liberar a 
maconha, mas não sabia que alguns queriam liberar o crack. Sem 
dúvida nenhuma, precisamos combater essa droga, encontrar saídas 
e soluções alternativas. Não adianta dizer que se trata de questão 
econômica ou de lavagem. Nós temos que combater a questão 
econômica, a lavagem, e encontrar saídas e soluções.  
A internação involuntária é, sem dúvida nenhuma, uma saída para 



várias famílias que estão em situação de risco, porque o usuário está 
colocando todo mundo em risco. A única alternativa é aprovar uma 
nova política para o combate às drogas. Quem não quiser continue 
defendendo os drogados e os craqueiros da vida” – Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP). 

Os argumentos apresentados em Plenária para aprovação do PL 
representa um tipo de ética do retrocesso, em que, funda-se no 
retorno a centralidade do tratamento na lógica da internação (como 
panaceia) tem como atrativo central, a volta do mercado de leitos 
psiquiátricos, mercado esse fortemente abalado pela aprovação da 
Lei 10.216 a mais de uma década. Coloca novamente para a 
sociedade a impressão de que é através da internação compulsória 
que se consegue êxito no tratamento. Dando um golpe certeiro na 
lógica de construção de uma rede de atenção psicossocial 
territorializada de atendimento aos usuários de álcool e outras 
drogas, em que combina diversos mecanismos de atenção e cuidado, 
e tem como paradigma o tratamento em liberdade. 

A implementação desse PL (caso aprovado no Senado e sancionado 
pela presidenta) será um imenso retrocesso na política de drogas no 
Brasil (que já não era boa), pois estruturaria novamente um grande 
mercado lucrativo de clínicas, comunidades terapêuticas e hospitais 
privados, oferecendo leitos de internação. 

“Com a lei, as pessoas vão ter o direito de exigir vagas do Estado, 
que não tem aparelhamento e vai recorrer à rede privada de 
hospitais. É aí que estaria o lobby [pela aprovação da lei]. Quem está 
por trás disso são os hospitais privados que têm interesse no lucro.” - 
Dartiu Xavier, psiquiatra e diretor do Programa de Orientação e 
Assistência a Dependentes da Unifesp. 

A atual legislação no país, a Lei 10.216, já previa a internação 
involuntária e a internação compulsória, mas a tratava, como 
exceção, e só realizada a partir de um uma avaliação e construção de 
um projeto terapêutico singular. O PL 7663/2010 subverte essa lógica 
e coloca centralidade na internação compulsória, colocando a mesma 
como instrumento de política pública e foco do tratamento dos 
usuários de drogas. 

“Do ponto de vista médico, só se admite internação compulsória em 
casos de exceção, como pessoas que perderam a capacidade de 
julgar a realidade e que possuam algum problema mental associado, 



como a psicose”, defende Xavier. “Mas apenas 5% dos dependentes 
têm psicose. A internação é para circunstâncias específicas, não pode 
ser uma política pública.” 

Antes de avançar sobre a questão do PL 7663 e as implicações para 
os processos de reabilitação psicossocial e a inclusão social, se faz 
necessário apontar que durante a votação, outro lobby se fez 
presente, o da indústria do álcool. 

Durante a votação do PL 7663/2010, foi retirado do texto, o 
endurecimento para os usuários de álcool e as menções a campanhas 
educativas, rotulagens, as bebidas alcoólicas. 

O Plenário aprovou, por 169 votos a 149, o destaque do PR ao 
Projeto de Lei 7663/10 e excluiu do texto a determinação de os 
rótulos das bebidas alcoólicas conterem advertências sobre seus 
malefícios, segundo regulamentação. 

“Não podemos criminalizar aquilo que é lícito. Não podemos tratar, de 
forma desarrazoada, aquilo que deve acontecer e que hoje é 
permitido. Da forma como se tem tratado, amanhã, qualquer 
atividade que seja geradora de emprego, de renda, de oportunidades, 
de tributos, por um viés ideológico, estará comprometida”. Deputado 
EFRAIM FILHO (DEM-PB) 

O deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) disse que a proibição seria 
uma “irresponsabilidade com a indústria nacional”, argumento usado 
também pelo deputado Efraim Filho (DEM-PB). O deputado Marcos 
Montes (PSD-MG) afirmou que não cabe rotular com advertências 
apenas os produtos nacionais, o que fere a isonomia com os produtos 
importados. O deputado Beto Mansur (PP-SP) disse que não cabe 
apenas discutir os rótulos das bebidas. “Não será esse texto no rótulo 
que vai resolver o problema do consumo de bebida alcoólica e só vai 
prejudicar o setor. Temos de discutir a questão aprofundada, por 
exemplo, a prática de open bar nas discotecas e nos bares 
brasileiros”. 
 
Como todo o processo de votação do PL deixou claro, a grande 
preocupação dessa ética do retrocesso não foi o sujeito, a pessoa 
acometida pelo uso abusivo de drogas, a ampliação dos 
equipamentos públicos de tratamento e cuidado do SUS e SUAS, mas 
sim, a lógica de aumentos de leitos de internação, através da 
centralidade na política pública, das internações compulsórias e 
involuntárias, garantindo a ampliação do mercado de leitos 
psiquiátricos em clínicas, hospitais privados e comunidades 



terapêuticas. Basta ver que quando um segmento privado altamente 
lucrativo, como a do álcool, foi atingido com a dita “rigidez” do PL 
rapidamente foi retirada de pauta, exigindo uma análise mais 
criteriosa. Até porque como afirmou o Deputado Efraim Filho (DEM-
PB): “qualquer atividade que seja geradora de emprego, de renda, de 
oportunidades, de tributos, por um viés ideológico, estará 
comprometida”. 

O PL 7663/2010 e a Reabilitação Psicossocial e a Inclusão 
Social pelo Trabalho 

O PL 7663/2010, Dep. Osmar Terra, e seu substitutivo aprovado em 
plenário, do Deputado Carimbão, representa um retrocesso não só no 
que tange a lógica da utilização da internação como dispositivo de 
tratamento e orientador da política pública, mas também, para todo o 
acúmulo e experiência no campo da reabilitação psicossocial e nos 
projetos e processos de inclusão social pelo trabalho. 

A lógica e a estrutura do PL está fundamentada no dispositivo de 
internação compulsória e internação involuntária, na “guerra as 
drogas” e no tratamento baseado na abstinência, que na prática é a 
inversão da lógica da Lei 10.216, da reforma psiquiátrica brasileira, 
que se fundamenta no tratamento em liberdade, na redução de danos 
e em projetos terapêuticos que visam a ampliação da contratualidade 
social dos usuários. 

O conceitos e práticas de reabilitação psicossocial implementadas no 
Brasil se baseia em recomendações apontadas pela Organização 
Mundial da Saúde. A reabilitação psicossocial, que tem em Benedetto 
Saraceno (OMS) um de seus principais representantes, tem como 
objetivo aumentar as habilidades da pessoa, diminuindo as 
deficiências e os danos da experiência do transtorno mental e do uso 
abusivo de álcool e outras drogas. 

Nessa perspectiva, o processo de reabilitação consiste em 
“reconstrução, um exercício pleno de cidadania e, também, de plena 
contratualidade nos três grandes cenários: hábitat, rede social e 
trabalho com valor social”2  

A reabilitação psicossocial é um “processo pelo qual se facilita ao 
indivíduo com limitações, a restauração no melhor nível possível de 
autonomia de suas funções na comunidade”3. 



Durante o processo de votação do PL houve dois destaques que 
ilustram como a lógica interna do referido PL é um retrocesso 
completo, inclusive, aos processos que impactam diretamente as 
experiências e os conceitos de reabilitação psicossocial e as de 
inclusão social pelo trabalho. 

O primeiro deles é acerca de criação de uma cota que reserva de 3% 
das vagas de trabalho geradas em contratos de obras e serviços 
públicos para usuários que passam por tratamento. 

O líder do PDT André Figueiredo (CE) apresentou proposta de excluir 
o dispositivo de cotas para a inclusão de usuários que passam por 
tratamento em contratos de obras e serviços públicos. 

O argumento central apresentado pelo Deputado é: “Não podemos 
incentivar o demérito, ou seja, que aquele que nunca usou droga 
possa ser prejudicado pelo que já usou”. 

O Plenário rejeitou o destaque do PDT ao Projeto de Lei 7663/10 e 
manteve no texto a reserva de 3% das vagas de trabalho geradas em 
contratos de obras e serviços públicos para os dependentes de drogas 
em tratamento. 

Após, rejeitar e manter a cota de 3% foi apresentado um destaque 

pela bancada do PT para excluir do texto a exigência de abstinência 
no uso de drogas quando o dependente em tratamento estiver 
trabalhando em vaga reservada pelas empresas contratadas pelo 
setor público. 

Nesse momento, houve um grande alvoroço na votação, pois a 
proposta apresentada pela bancada do PT, ia contra a lógica do texto 
do PL, que é justamente, fundamentar a base do tratamento e 
cuidado dos usuários abusivos de drogas, na abstinência. 

A Deputada Erica Kokay (PT – DF) afirmou: “A abstinência é a 
medalha de ouro, mas por que vamos excluir a medalha de prata, ou 
seja, punindo uma eventual recaída?”, em contraposição o deputado 
Inocêncio Oliveira (PR-PE) disse que retirar o requisito da abstinência 
pode ser um estímulo às recaídas. “É um estímulo para voltar a usar 
droga”. 



Toda a argumentação dada para retirar a cota de 3%, como também, 
por manter a ideia da abstinência, foi a de punição ao usuário, um 
julgamento moral, muito comum em rodas informais de conversa 
(senso comum) de que o usuário de droga é um “vagabundo”, 
“pilantra”, ou como falou o Deputado “não podemos incentivar o 
demérito”. Em nenhum momento, a abordagem, passa por ver as 
razões psicossociais que levam ao uso abusivo de drogas, a uma 
abordagem que trata como questão de saúde pública ou como uma 
questão social. 

Mas, na prática a aprovação da abstinência do uso de droga como 

critério para as pessoas que entrarem via cota em contratos de obras 
e serviços públicos, deixa perguntas: Como vai ser verificado isso na 
entrada do usuário na vaga de trabalho? Como durante o tempo em 
que o usuário estiver no trabalho vai ser verificado se ele esta ou não 
em abstinência? 

No auge da chamada epidemia da AIDS, durante fim da década de 70 

e 80, a prática de testes para admissão de AIDS foi utilizada, visando 
evitar que pessoas acometidas de AIDS pudessem acessar os 
ambientes de trabalho. Na mesma lógica, que acreditava que se 
transmitiam AIDS em contato com a pessoa portadora do vírus, na 
troca de abraço e toque de mão. 

Atualmente, essa prática é rechaçada por todos os níveis, conselhos 
profissionais, pois não pode haver discriminação para a pessoa ter 
direito ao trabalho. 

Em 2009, uma médica da Petrobrás fez uma consulta ao Conselho 

Federal de Medicina pergunta se eticamente era aceitável fazer testes 
para verificar se o trabalhador fazia uso de drogas. 

“Como médica do Trabalho de área industrial entendo que 

diagnosticar pessoas com adicção é uma questão de segurança para 
evitar acidentes graves e até morte de trabalhador em área de risco, 
operando planta industrial ou equipamentos móveis, sob efeito de 
drogas, seja álcool ou drogas ilícitas e/ou medicamentos 
psicotrópicos”4.  



A resposta do CRM assinada pelo Cons. Hermann Alexandre Vivacqua 
von Tiesenhausen afirma: 

“Os exames exigidos pela empresa por ocasião da admissão devem 

ser aqueles previstos na legislação específica, visando sempre a 
avaliação da capacidade laborativa do empregado, caracterizando-se 
discriminatória qualquer exigência de realização de exames que 
extrapolem os requisitos técnicos para a função a ser exercida. Em 
resposta à solicitação, não é cabível a realização de exames em 
funcionários de empresas para detectar a presença de álcool e/ou 
drogas, por se tratar de postura discriminatória. Finalmente, é 
importante lembrar a fragilidade dos testes para substâncias 
canabinoides, opiáceos e outras que têm seus testes toxicológicos, 
tanto sanguíneos como urinários, com resultados negativos após a 
suspensão da droga por cerca de três a trinta dias, o que demonstra 
cabalmente a fragilidade desses testes toxicológicos”. 

Como podemos ver a aprovação desse dispositivo de abstinência para 

as vagas de trabalho oriundas de cotas para essa população é 
totalmente absurda, pois sua operacionalização é irreal, já que 
deveria ser baseada em testes nesses usuários o que um parecer 
recente do Conselho Federal de Medicina diz claramente que “não é 
cabível”, inclusive, apontando que isso é uma ação “discriminatória”. 

Além, dessas questões apontadas no relatório do CFM, temos que ter 
em mente que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo 
artigo XXIII cita que “toda pessoa tem direito ao trabalho”, sem ser 
discriminada ou vedada o seu acesso a esse direito. 

Assim, o fervor dos deputados por abstinência a todo custo é 

desprovida de conhecimento prático acerca da operacionalização 
dessas medidas. Fato esse, também visto, nos processos de 
tratamento já praticados nos CAPS AD, que não é um ato automático 
a abstinência, mas sim, um processo que varia de tempo, de caso, de 
cada sujeito, e em alguns casos, essa abstinência nunca será 
realizada em plenitude. 

A segunda proposta em debate sobre o PL excluiu do texto a 

“prioridade absoluta” às pessoas atendidas pelo Sistema Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Sisnad) em programas de educação 



profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e 
alfabetização. 

Novamente o líder do PDT, deputado André Figueiredo (CE), criticou a 

previsão de prioridade absoluta. “Isso significa que um jovem que 
nunca se drogou na vida, se tiver de disputar com alguém em 
processo de reabilitação, vai perder. É um estímulo para o uso das 
drogas”. 

Essa proposta de prioridade para usuários abusivos de drogas para 

inserção nos programas de educação profissional e tecnológica e 
educação de jovens e adultos e alfabetização, que é importante para 
criar novas possibilidades de futuro, de mudar, trajetória de vida, 
possibilitando um horizonte de maior capacitação e de seu 
entendimento como sujeito social produtivo e transformador, foi 
rejeitado pelo Plenário. O Plenário rejeitou, por 186 votos a 95, 
o destaque do PT ao Projeto de Lei 7663/10 e manteve no texto a 
exigência de abstenção no uso de drogas quando o usuário em 
tratamento estiver trabalhando em vaga reservada pelas empresas 
contratadas pelo setor público. 

Coroando a ideia do Deputado André Figueiredo que isso seria um 
privilégio, um prêmio a quem usa drogas, invertendo toda a lógica 
apresentada no acúmulo teórico e de experiências práticas vividas 
com essa população nos CAPS AD, nos Centros de Convivência e nos 
processos de reabilitação psicossocial, onde os dispositivos de 
inclusão social, de ampliação de contratualidade social desses 
usuários, quanto mais variados e disponíveis, são instrumentos 
fundamentais para os técnicos no vínculo com esses usuários 
construírem Projetos Terapêuticos Singulares, com maior 
possibilidade de êxito. 

A título de conclusão a aprovação do referido PL pela Câmara dos 
Deputados coroa uma ética do retrocesso, onde medidas, que já 
foram superadas historicamente, que já mostraram sua ineficiência, 
voltam à cena pública. Através, de uma espetacularização do debate, 
da valorização do senso comum, desprezando todo um acumulo 
prático e teórico, que aponta justamente no caminho contrário. 
Chegando ao ponto do Deputado Osmar Terra subir ao Plenário com 
um saco cheio de pedras brancas, simbolizando as pedras de crack, 
numa cena insólita de populismo político. 



O PL 7663/2010 agora vai ao Senado Federal, uma casa revisora, 
onde precisamos continuar a pressão para a não aprovação do 
mesmo. Precisamos continuar a reafirmar que é necessário uma 
Política Nacional de Drogas Pública e Não Segregativa, baseada num 
tratamento em liberdade, territorializado, que tenha como centro o 
financiamento dos equipamentos públicos do Sistema Único de Saúde 
e de Assistência Social, e não drenar esses recursos, para todo tipo 
de clínicas privadas, comunidades terapêuticas e hospitais privados, 
que em muitos casos são cenário de todo tipo de violação dos direitos 
humanos. 

O Brasil precisa de mais recursos para projetos e processos de 
reabilitação, de Inclusão Social pelo Trabalho e Economia Solidária, 
que possam transformar e dar novos sentidos de vida para as 
pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, resgatando 
histórias e potencialidades criativas e produtivas. Esse é o caminho 
para Construir um Novo Brasil. 

Leonardo Pinho – Coordenação da Rede 
Estadual de Saúde Mental e Economia 
Solidária/SP, Coordenador Nacional do 
Setorial de Cooperativismo Social da UNISOL 
Brasil e da Diretoria da ABRASME. 

Katia Liane Rodrigues Pinho – terapeuta 
ocupacional, mestranda da Universidade 
Federal de São Carlos, coordenadora da 
Oficina de Papel Artesanal do Núcleo de 
Oficinas e Trabalho – Serviço de Saúde 
Cândido Ferreira/ Campinas e associada da 
ABRASME. 

 

Notas: 

1. PL 7663/2010 - do Sr. Osmar Terra - que "acrescenta e altera 
dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 
tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispor 
sobre a obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir 
circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 



37, definir as condições de atenção aos usuários ou 
dependentes de drogas e dá outras providências". (Apensados: 
PL 7665/2010 (Apensados: PL 1575/2011, PL 440/2011, PL 
1144/2011 (Apensados: PL 1905/2011, PL 1931/2011 
(Apensado: PL 2372/2011), PL 3167/2012, PL 3365/2012, PL 
3450/2012 e PL 4871/2012) e PL 4911/2012), PL 1693/2011 
(Apensado: PL 2600/2011), PL 2930/2011 e PL 2922/2011) 
Explicação: Altera a Lei nº 7.560, de 1986. 

2. Saraceno B. Reabilitação psicossocial: uma estratégia para a 
passagem do milênio. In: Pitta AM, organizadora. 

3. Pitta AM. O que é reabilitação psicossocial no Brasil hoje? In: 
Pitta AM, organizadora. Reabilitação psicossocial no Brasil. São 
Paulo (SP): Hucitec; 1996. p.19-30. 

4. PROCESSO-CONSULTA CFM nº 8.729/09 – PARECER CFM nº 
26/12. 

 


