
Proposta de Resolução #1 

Tópico: Penalização 

 

O UNODC,  

Reiterando os direitos humanos e soberania das nações; 

Buscando o real respeito às condições do usuário; 

Reconhecendo a importância da efetividade das normas do UNODC na 

promoção do progresso conjunto; 

Baseando-se na troca e compartilhamento de informações entre países e 

obtenção de dados comparáveis; 

Recomendando que uma política de drogas deva ser construída sobre uma 

base de solidariedade para com as pessoas afetadas por consequências 

negativas do seu uso,  

Sabendo que nenhuma nação está imune as drogas; 

 

Recomenda que:  

1. Haja o incentivo aos programas de proteção e prevenção contra as 

drogas nas nações membros da ONU. 

a. As nações que já possuem programas são incentivadas à 

ajudarem as nações que querem implantar tais programas; 

b. Após a reeducação, os ex-usuários devem passar por programas 

de reinserção social. 

 

2. Sejam formuladas políticas nacionais que diferenciem usuários de 

traficantes, com as seguintes diretrizes: 



a. Diferenciação objetiva: quantidade de gramas permitidas para 

porte, determinada por cientistas, subordinados ao governo, 

competentes e cientes da realidade local; 

b. Diferenciação subjetiva: revisão do histórico penal, passagem 

pelas clinicas de reabilitação, constatações psíquicas de 

distúrbios e transtornos mentais do julgado.  

 

3. Sejam buscadas penas mais brandas para os usuários (que se 

enquadrem nas definições pré-estabelecidas) de Cannabis, com 

medidas alternativas e que beneficiem a comunidade. 

a. As medidas podem ser trabalhos prestados a comunidade ou 

palestras de ex-usuários em escolas; 

b. O Estado estudará o histórico criminal do usuário e caso seja 

necessário, recomendará que o usuário se interne 

voluntariamente; 

c. Se o usuário for pego mais de duas vezes pelas autoridades 

federais, ele será enviado para um tratamento compulsório; 

i. Sua reincidência, mesmo depois de ser tratado mais de 

duas vezes pelo tratamento compulsório do país, serão 

tomadas as medidas cabíveis de acordo com a sua 

legislação. 

d. Naqueles países em que não há penas aos usuários, há um 

incentivo para a implementação dessa medida. 

 

 

 

 

Signatários: Paquistão, Egito, Estados Unidos da América, Israel, Rússia, Índia, 

México, Moçambique, Afeganistão, Tailândia, Reino da Suécia, Brasil, 



República Tcheca, Filipinas, Ucrânia, Canadá, França, Bolívia, Indonésia, 

China, Colômbia e Venezuela 


