
 

Relatório 2010 da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes destaca a 

necessidade de prevenir a corrupção relacionada ao tráfico de drogas 

Prevenir a corrupção deve ser uma das prioridades na luta contra o tráfico de drogas, afirma a 

Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, com sede em Viena, no relatório anual 

correspondente a 2010, que será lançado, no Brasil, nesta quarta-feira 02 de março, com coletiva 

para a imprensa, às 10 horas (horário de Brasília), na sala Sérgio Vieira de Mello, na sede do 

PNUD (EQSW 103/104 Lote 1 Bloco D - Sudoeste), em Brasília. 

O relatório aponta que os enormes lucros gerados pelo mercado de drogas ilícitas freqüentemente 

ultrapassam os recursos financeiros das instituições públicas, o que representa uma ameaça para 

a ordem pública e a segurança internacional. 

Em alguns casos, as organizações criminosas conseguiram criar um império do tráfico de drogas e 

passaram a representar forças políticas com o poder e a autoridade das instituições legítimas. 

Dessa forma, as próprias autoridades estabelecidas para controlar e reprimir o narcotráfico 

acabam comprometidas com a corrupção. A corrupção relacionada ao tráfico de drogas é o tema 

central do Capítulo I do relatório anual da JIFE. 

Outro destaque do relatório é a importância da transparência para prevenir a corrupção no 

âmbito do Judiciário. As decisões judiciais devem ser públicas e os juízes devem fundamentar suas 

decisões. Estas por sua vez devem ficar registradas e disponíveis para o acesso do público e dos 

meios de comunicação. 

O relatório aponta ainda o problema da rápida elaboração/surgimento de novas ‘drogas de 

desenho’ ou de fórmula manipulada, com o objetivo de burlar os sistemas de fiscalização vigentes.  

 

A apresentação do relatório será feita pelo representante para o Brasil e o Cone Sul do Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Bo Mathiasen. Estarão presentes na coletiva a 

Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas, Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, o diretor-

presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu Barbano, além de 

representante da Polícia Federal. 

Serviço: 

Lançamento do Relatório 2010 da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE) 

Data: quarta-feira, 02 de março de 2011 

Horário: 10 horas 

Local: Sala Sérgio Vieira de Mello, na sede do PNUD (EQSW 103/104 Lote 1 Bloco D - Sudoeste), 

Brasília. 

Contato para a imprensa: 

Andrea Catta Preta - Assessora de Comunicação do UNODC 

Tel. (+55 61) 3204 7206 / 8118 0910,  andrea.cattapreta@unodc.org 

http://www.unodc.org/southerncone 

Para receber o briefing de imprensa, escreva para andrea.cattapreta@unodc.org 


