
COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.22.121917-6
Interessado: Eduardo Nagib Matni, Promotor de Justiça da 12ª Promotoria de Londrina
Assunto: Consulta nº 11/2022, referente à audiência de advertência realizada nos Juizados
Especiais em decorrência do porte de drogas para consumo pessoal e à cumulação de curso
a ser ofertado por meio do CAPS AD

CONSULTA nº 11/2022

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em virtude

da consulta formulada pelo Promotor de Justiça Eduardo Nagib Matni, mediante envio de

mensagem de áudio, no dia 09/06/2022, através do aplicativo WhatsApp, ao Coordenador

do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas, por meio

da qual o consulente solicita esclarecimentos sobre as formas de execução da advertência e

das medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo, previstas no

artigo 28, incisos I e III, e § 3º da Lei nº 11.343/2006, perante os Juizados Especiais

Criminais.

O consulente informou, ainda, que atualmente em alguns casos

que tramitam no Juizado Especial Criminal da Comarca de Londrina aplica-se a sanção de

advertência cumulada com a medida educativa de comparecimento a curso que é ofertado

pelo Patronato Penitenciário, no entanto, os horários disponibilizados pelo órgão de

execução penal têm conflitado com os horários de trabalho e estudo dos sancionados.

É o teor da consulta, em síntese.

No intuito de responder a consulta formulada, a Coordenação

do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do

Projeto Estratégico Semear realizou pesquisa com o propósito de identificar a existência de
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ações em outras comarcas do Estado similares à apresentada pelo consulente em que a

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo é aplicado por meio de

CAPS AD ou outra entidade sui generis que atenda às necessidades do público-alvo do

artigo 28, cujos resultados seguem abaixo sistematizados:

1. Das medidas de prevenção

Preliminarmente, destaca-se que o tema da prevenção foi

objeto do Informe Temático Mensal publicado no mês de junho, que abordou os principais

sistemas de prevenção nos casos de uso e abuso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas,

bem como as ações que vêm sendo promovidas pela sociedade civil e administração pública

a esse respeito.

Partindo do pressuposto de que a técnica preventiva em saúde

engloba 4 vieses de atuação: primária, secundária, terciária e quaternária, faz-se necessário

compreender a ênfase de  cada eixo.

A prevenção primária é a ação tomada para remover causas e

fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do

desenvolvimento de uma condição clínica, incluindo a promoção da saúde e proteção

específica.

Já a prevenção secundária é a ação realizada para detectar

um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes subclínico, no indivíduo ou na

população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo ou prevenindo sua

disseminação e os efeitos de longo prazo (ex.: rastreamento e diagnóstico precoce).

A prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em

um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou

crônico, incluindo reabilitação.
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Por fim, na prevenção quaternária detecta-se no indivíduo

risco de intervenção, diagnóstico e/ou terapêutico excessivo para protegê-lo de novas

intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhe alternativas eticamente aceitáveis.1

Conquanto Centros de Referência e Atendimento como os

CRAS, CREAS, Centros POP, CAPS e CAPS AD atuem como preventivos, o foco e a

estrutura de tais serviços e equipamentos usualmente estão mais associados à prevenção

terciária.

Verifica-se, inclusive, a possibilidade de atuação do CAPS AD

III voltada à educação, conforme prevê o inciso VIII, do artigo 6º, da Portaria nº 130/2012 do

Ministério da Saúde:

Art. 6° A atenção integral ao usuário no CAPS AD III inclui as seguintes
atividades:
I - trabalhar de portas abertas, com plantões diários de acolhimento,
garantindo acesso para clientela referenciada e responsabilização efetiva
pelos casos, sob a lógica de equipe Interdisciplinar, com trabalhadores de
formação universitária e/ou média, conforme definido nesta Portaria;
II - atendimento individual para consultas em geral, atendimento psicoterápico
e de orientação, dentre outros;
III - oferta de medicação assistida e dispensada;
IV - atendimento em grupos para psicoterapia, grupo operativo e atividades de
suporte social, dentre outras;
V - oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível
universitário ou de nível médio, nos termos desta Portaria;
VI - visitas e atendimentos domiciliares;
VII - atendimento à família, individual e em grupo;
VIII - atividades de reabilitação psicossocial, tais como resgate e
construção da autonomia, alfabetização ou reinserção escolar, acesso à
vida cultural, manejo de moeda corrente, autocuidado, manejo de
medicação, inclusão pelo trabalho, ampliação de redes sociais, dentre
outros;
IX - estimular o protagonismo dos usuários e familiares, promovendo
atividades participativas e de controle social, assembleias semanais,
atividades de promoção, divulgação e debate das Políticas Públicas e da
defesa de direitos no território, dentre outras;
X - fornecimento de refeição diária aos pacientes assistidos, na seguinte
proporção:
a) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) receberão uma refeição
diária;

1 Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/rastreamento_caderno_atencao_primaria_n29.pdf.
Acesso em: 08 de jun. 2022.
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b) pacientes assistidos em dois turnos (8 horas) receberão duas refeições
diárias; e
c) pacientes que permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas
receberão 4 (quatro) refeições diárias;
§ 1º A permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno do CAPS
AD III fica limitada a 14 (catorze) dias, no período de 30 (trinta) dias.
§ 2º Caso seja necessária permanência no acolhimento noturno por período
superior a 14 (catorze) dias, o usuário será encaminhado a uma Unidade de
Acolhimento.
§ 3º A regra estabelecida nos §§ 1º e 2º poderá ser excepcionada a critério da
equipe de serviço, quando necessário ao pleno desenvolvimento dos Projetos
Terapêuticos Singulares, devendo ser justificada à Coordenação Municipal de
Saúde Mental.

Ocorre que a atuação do CAPS AD possui cunho terapêutico,

enquanto o inciso III do artigo 28 da Lei de Drogas menciona medida educativa de

comparecimento a programa ou curso educativo, possuindo natureza de sanção

administrativa; assim, a dúvida que surge é se caberia ao CAPS AD III a responsabilidade de

ministrar essa atividade educativa e se isso não poderia ferir a isonomia das funções dos

profissionais do CAPS e sua ética profissional.

Tem-se observado, ainda, quanto à aplicação do artigo 28, que

a simples admoestação verbal, em geral e especialmente considerando a forma que tem sido

feita não surte efeitos na conduta viciosa do usuário de drogas , sendo recomendável a

necessária anamnese por parte dos órgãos de execução, em articulação com os

profissionais de saúde que atuam diretamente com o problema - hipótese legal prevista

peremptoriamente, aliás, no § 7º do art. 28 -, para identificar em qual estágio de

comprometimento com a doença o indivíduo se encontra, adequando a opção sancionatória

às alternativas existentes na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) local para que o

encaminhamento seja assertivo.

Isso porque a escolha pela mudança perpassa por mecanismos

psicológicos, não se constituindo em um processo simples de escolha binária “sim” ou “não”.

O modelo transteórico de mudança comportamental desenvolvido por James Prochaska e

colaboradores, na década de 1970, para avaliar os estágios de motivação para mudança

intencional do indivíduo, aborda o tema. Tal modelo foca na mudança intencional, ou seja, na
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tomada de decisão do indivíduo, ao contrário de outras abordagens, que se concentram nas

influências sociais ou biológicas do comportamento. Cada estágio de mudança está

relacionado a uma fase da motivação e percepção frente à possibilidade de realizar

mudanças no comportamento. Nesse aspecto, os estágios do processo de mudança são:

Pré-contemplação – O indivíduo não tem a intenção de mudar nos
próximos seis meses. Encontra-se DESMOTIVADO e bastante
RESISTENTE às orientações.
Contemplação – O indivíduo está ciente que o problema existe, e há
intenção de mudanças nos próximos seis meses. Percebe-se
AMBIVALÊNCIA quanto à perspectiva de mudanças.
Preparação – O indivíduo tem intenções de realizar mudanças no
próximo mês, e já se podem observar PEQUENAS MUDANÇAS
comportamentais.
Ação – O indivíduo tem modificado seu comportamento num período
inferior de seis meses e SUPEROU BARREIRAS antes percebidas.
Manutenção – O indivíduo se esforça para prevenir recaídas e
CONSOLIDAR o comportamento saudável

Isso quer dizer que, a depender da motivação (estágio do

processo de mudança) em que o usuário está, sua adesão ao atendimento prestado pelo

CAPS AD III não será possível. A propósito, essa é a situação da grande maioria dos casos

que chegam ao judiciário, pois os usuários estão na fase pré-contemplativa, não se

observando em seu perfil a intenção de mudar os comportamentos-problema. A existência

de um verdadeiro problema, nesse cenário, é completamente negada e a NEGAÇÃO é uma

das principais características dos pré-contempladores.

Por essa razão, dificilmente se procura ajuda para iniciar o

processo de mudança e quando os usuários a buscam seus motivos são externos - como

ocorre com os encaminhamentos realizados de forma cogente. Tal público, ao iniciar os

tratamentos, evidencia ativa RESISTÊNCIA à mudança, fugindo ao que se relacione ao seu

problema.

Quando se está diante desse cenário, a própria RAPS utiliza-se

da técnica de redução de danos (amenizar os efeitos) por meio dos Consultórios na Rua,

atendimentos nas UPAs e SAMU, ou seja, são promovidos  atendimentos de emergência.
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Já no estágio de contemplação o usuário possui um perfil um

pouco mais reflexivo sobre sua condição e admite ter um problema, mostrando certa

preocupação; ele considera a possibilidade de mudança, mas avalia as vantagens e

desvantagens de mudar e, apesar desse movimento em direção à mudança, possui um

comportamento AMBIVALENTE, com o aparecimento de ansiedade e dúvidas a respeito da

mudança, o que acaba enfraquecendo sua força motivacional.

Nesse estágio a RAPS atua na atenção básica por meio das

UBSs, NASF, Consultórios na  Rua e Centros de Convivência e Cultura.

O terceiro estágio é caracterizado pela AÇÃO, pois é o

momento em que o paciente inicia explicitamente a mudança dos

comportamentos-problema, fase em que sua dedicação e empenho pessoal serão testados.

É nesse momento que os profissionais que atuam nos equipamentos da RAPS

também conseguem articular medidas de inclusão do usuário abstinente em

residências de caráter transitório, como as Unidades de Acolhimento adulto e

infanto-juvenil e as Comunidades Terapêuticas, podendo contar com o apoio dos

CAPS, CAPS AD e CAPS i, incluindo ações educacionais e inclusão sociocultural..

O último estágio é marcado pela motivação para a

manutenção, momento em que a pessoa enfrenta um grande desafio no processo de

mudança, pois o comportamento em foco é a marca desse estágio e o indivíduo se esforça

constantemente para consolidar os ganhos conquistados anteriormente e prevenir possíveis

lapsos e recaídas.

Nessa fase os grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos

Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Alanon, Pastoral da Sobriedade e diversas

estratégias de desinstitucionalização, como os serviços de residência terapêutica e o

Programa de Volta Para Casa, são valorosos.
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Considerando as observações tecidas, dessume-se que o

processo no âmbito penal deveria ocorrer de forma individualizada, assim como ocorre com

o programa individualizador da pena (LEP) ou o plano individual de atendimento (ECA) e, a

partir da análise individual, verificar qual o melhor mecanismo para o atendimento do

indivíduo.

Nessa toada, tanto no bojo da Oficina Virtual quanto do MP2

Debate realizados em parceria com a Escola Superior do Ministério Público em março e3

junho de 2021, respectivamente, a Coordenação do Projeto Semear apresentou aos

integrantes da instituição o modelo de abordagem ora exposto (ANEXO I) , em que foram4

adotados como instrumentos para a anamnese motivacional a Escala Urica e a Entrevista

Motivacional, que podem ser acessadas no material de apoio contido na pasta acessível

por meio do seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1VGIDctJVFaISYku-mmMF-RF6kBMGLUoT.

A Escala possui o sistema de questionário, com 24 perguntas e

5 opções de respostas em cada alternativa. A partir do resultado das respostas verifica-se a

motivação para mudança do comportamento-problema. Sob a perspectiva da eficácia,

enfatiza-se que a informação motivacional é relevante para realizar o encaminhamento

assertivo do usuário junto aos equipamentos da rede de atenção e proteção, pois

pretende-se identificar a compatibilidade do perfil do usuário com a metodologia que

orienta os serviços, aumentando a sua probabilidade de adesão a determinada

terapêutica ou tratamento.

4

https://escolasuperior.mppr.mp.br/2021/06/1216/MP-Debate-Reinsercao-Social-e-Justica-Terapeutica-
um-novo-olhar-sobre-o-usuario-de-substancias-entorpecentes.html

3 A apresentação e a gravação do evento estão disponíveis por meio do acesso aos links:
https://drive.google.com/file/d/1M9MPleXM0MvBbIoeJST2nn7u5QCPtefG/view?usp=sharing e
https://escolasuperior.mppr.mp.br/2021/06/1216/MP-Debate-Reinsercao-Social-e-Justica-Terapeutica-um-novo-ol
har-sobre-o-usuario-de-substancias-entorpecentes.html.

2 Todos os arquivos relativos à Oficina estão disponíveis para acesso na seguinte pasta do Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1VGIDctJVFaISYku-mmMF-RF6kBMGLUoT?usp=sharing.
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Importante mencionar, ainda, que devem ser

DESCONSIDERADOS na avaliação pela Escala URICA:

- Usuários com Síndrome de Abstinência;

- Usuários Analfabetos;

- Usuários com Déficit Cognitivo;

- Usuários com Comorbidades Psiquiátricas e/ou

Orgânicas.

Em relação aos usuários que apresentam os perfis acima

mencionados, a informação motivacional poderá ser verificada considerando os protocolos

definidos pela Técnica de Entrevista Motivacional, cujo manejo da metodologia requer

treinamento específico para adequada aplicação do instrumento técnico, pois consiste na

utilização de reflexões, reforços positivos, resumos e perguntas abertas em uma relação 2 e

1, ou seja, a utilização de pelo menos duas estratégias para cada pergunta.

Segundo Miller & Rollnick (2001) e Andreta (2009) , a5 6

Entrevista Motivacional foi desenvolvida para auxiliar o profissional a estruturar seu diálogo

com o usuário, favorecendo sua manifestação em relação ao comportamento prejudicial e à

possibilidade de mudá-lo. Conhecida também como Método PARR (em inglês, OARS), o

método consiste em: P - Perguntas abertas; A - Afirmar - reforço positivo; R - Refletir; R-

Resumir, infra explanados:

• Perguntas abertas: Uma forma de começar a terapia é fazer

perguntas que encorajem o usuário a falar o máximo possível. Perguntas abertas são

aquelas que não podem ser respondidas facilmente com uma palavra ou frase simples. Na

6 MILLER, W., & ROLLNICK, S. (2001) in A entrevista motivacional: preparando as pessoas
para mudança. Porto Alegre: Artes Médicas.

5 ANDRETTA, I. (2009). A efetividade da Entrevista Motivacional em adolescentes usuários
de drogas que cometeram ato infracional in 103f. Tese (Doutorado em Psicologia) -
Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre.
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entrevista motivacional não é recomendado o uso demasiado de perguntas, sobretudo de

forma consecutiva. A ideia é sempre fazer uma pergunta para cada duas outras estratégias,

de preferência com o uso de reflexões;

• Afirmar - Reforço Positivo: É uma das peculiaridades na

entrevista motivacional, realizada por meio de apoio, elogios e oferecimento de apreciação e

compreensão por parte do profissional. O reforço positivo tem que ser feito de forma

verdadeira, caso contrário pode servir como uma barreira para realmente escutar, acolher e

compreender o paciente.

• Refletir: É a principal estratégia e deve ser utilizada durante a

fase inicial da abordagem, principalmente entre os usuários que apresentam muita

ambivalência em relação à mudança. Para avaliar se a reflexão foi feita de maneira efetiva,

basta analisar a reação do usuário: se expressa concordância, não apresenta postura

defensiva, se se sente estimulado a falar mais, apresenta uma postura verbal mais relaxada

ou motivada.

• Resumir: Resumos podem ser utilizados para conectar os

assuntos que foram discutidos, demonstrando que o usuário foi ouvido, funcionando como

estratégia para que se possa organizar suas ideias. Os resumos podem ser utilizados em

vários momentos da sessão, ou seja, quando o usuário analisa várias ideias ao mesmo

tempo e o profissional tenta conectá-lo para que ele reflita e tenha melhor compreensão.

Funciona como recurso de feedback, situação que permite ao usuário perceber que está

sendo ouvido atentamente pelo profissional, gerando menor resistência.

A entrevista motivacional é considerada uma abordagem útil e

eficaz para uma grande variedade de problemas comportamentais, e também para o

tratamento do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Consiste em uma

intervenção relativamente breve, compatível com os tratamentos usuais para dependentes

químicos, até mesmo para aqueles com histórico de desistência de tratamentos anteriores.

Conter o uso e abuso e tratar a dependência de drogas implica

mudanças de comportamento e constitui em enorme desafio para profissionais das diversas

áreas envolvidas no tratamento da dependência química. A Entrevista Motivacional é um
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recurso eficaz de motivação, preparação e tratamento, que favorece a mudança de

comportamento de maneira consistente e duradoura, promovendo assim a autonomia

necessária ao usuário para condução de sua própria vida.

Informações complementares sobre Entrevista motivacional e

escalas de motivação para tratamento em dependência de drogas podem ser obtidas

por meio do acesso ao link:

https://www.scielo.br/j/rpc/a/XWYGKxnQZZpMhZKVkV44tnC/?lang=pt.

O presente tópico se propôs a situar a motivação para a

MUDANÇA como um elemento essencial para o sucesso e a eficácia do encaminhamento

do usuário, sobretudo considerando que o ENCAMINHAMENTO ASSERTIVO aumenta a

possibilidade da ADESÃO TERAPÊUTICA pelo usuário.

2. Da Rede de Atenção e Proteção Social

Esta Coordenação disponibiliza na página do Projeto Semear

(ANEXO II) um espaço que se destina a apresentar a Rede de Atenção e Proteção Social7

existente no Estado do Paraná.

A Rede de Atenção e Proteção Social aos Usuários Abusivos e

Dependentes de Substâncias Psicoativas (ANEXO III) pode ser entendida como todos os

serviços, equipamentos e ações governamentais, não-governamentais e da sociedade

civil que:

● atuam, de algum modo, na prevenção do uso de substâncias
psicoativas;
● atendem usuários dessas substâncias e seus familiares;
● contribuem com a reinserção social por meio de atividades
de lazer, cultura e trabalho;
● promovem a vida e o ser humano de forma integral, mesmo
não focados diretamente na temática da drogadição, proporcionando

7 Disponível em: https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=31#
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que o usuário sequer precise ou sinta falta de usar substâncias
psicoativas ante a possibilidade de construção de um projeto de vida
mais digno e propositivo, que contemple o indivíduo como um todo e
sob a ótica de seus direitos fundamentais, desenvolvendo fatores de
proteção.

No Município de Londrina, propriamente, além da existência de

dois dos CAPS AD (situados na Av. Juscelino Kubitscheck, 3421 - Larsen, Londrina - PR,

86010-540 e na Rua Alberto Preto 75 Conjunto - Milton Gavetti, Londrina - PR, 86078-620),

há unidades de atuação do grupo de mútua ajuda Narcóticos Anônimos, por meio dos

projetos:

a) NOVO CAMINHO, situado na Rua Espírito Santo, nº 285,
Cornélio Procópio, pertencente à Urati de Londrina;

b) LIBERDADE DE LONDRINA, situado na Avenida
Higienópolis, 1073, Londrina;

c) BONS MOMENTOS, situado na Av. Tiradentes, nº 43,
Londrina.

d) MENTE ABERTA, situado na Rua Raposo Tavares, nº 30,
Londrina.

Na comarca também atuam os seguintes grupos da Pastoral

da Sobriedade, localizados:

a) na Rua Presidente Xavier da Selva, nº 65;

b) na Rua Nova Esperança, nº 222;

c) na Av. Dez de Dezembro, nº 647 e na R. Polônia, nº 390.

Releva destacar, nesse sentido, que a dificuldade para articular

a formação de um grupo reflexivo perpassa outros problemas existentes em âmbito social,

como pontuado no “Guia Teórico sobre Grupos para Autores de Violência Doméstica”, pela

CEVID - TJPR:
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“Os mapeamentos mais antigos sobre iniciativas que trabalhavam com
autores de violência doméstica revelam, entre outras coisas, as dificuldades
de padronização, avaliação e estruturação, fatores que persistem até o dia de
hoje, já que, apesar de terem se passado mais de dez anos desde a entrada
em vigor da Lei Maria da Penha, “a implementação dos grupos reflexivos
ainda se mostra embrionária, com ações isoladas, sem uma interligação
efetiva da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, em âmbito
nacional” (...). Como exemplo de padronização no Paraná tem-se o8

Programa Patronato (pertencente ao Departamento Penitenciário), que
indica a possibilidade de uso do quadro de pessoal do próprio Executivo, sem
alocação de orçamento específico além do já pago aos servidores.

Constata-se, ainda nesse sentido, que na comarca de Londrina

o trabalho de conscientização destinado às pessoas em conflito com a lei decorrente do uso

e abuso de drogas e violência doméstica vem sendo realizado pelo Patronato, sendo essa9

uma proposta de padronização oriunda do Poder Executivo . Ademais, sob a ótica do10

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a padronização no atendimento evita que não se

saiba a cargo de qual órgão deverá ficar a responsabilidade sobre “quem deverá ser a

equipe técnica a realizar os trabalhos, dentre outras questões.”

Outra possibilidade de encaminhamento dos usuários de

drogas é aos Conselho da Comunidade, que são Organizações da Sociedade Civil (OSC)

com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. O Conselho é previsto

na Lei de Execução Penal (Lei nº 7210/84) e regulamentado através da Instrução

Normativa Conjunta n° 2/2014 - CGJ-PR e MP-PR.

A respeito dos Conselhos, assim dispõe a Lei de Execução
Penal:

Art. 80. Haverá em cada comarca, um Conselho da Comunidade, composto no
mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um)
advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil e 1 (um)
assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de
Assistentes Sociais.

10 PARANÁ. Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Departamento de Execução Penal.
Patronato Central do Estado. Cartilha do Programa Basta. Curitiba, 2016. Disponível em:
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/programabasta.pdf. Acesso em: 13 de junho de 2022.

9 Ibidem. p. 108.

8 Disponível em:
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/42039705/guia+teorico+CEVID_celulares.pdf/0d170e67-29ef-ed56-5561-
e10b7cf8d6bd. pg. 42 e 43. Acesso em: 13 jun. 2022.
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Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do
Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Os Conselhos têm a finalidade de promover a participação
da sociedade na execução penal, prestar assistência aos presos, egressos e seus
familiares, bem como auxiliar o Poder Judiciário e o Ministério Público na execução e
fiscalização das penas determinadas em suas sentenças condenatórias. Ainda é facultado
ao Conselho diligenciar junto a órgãos públicos e/ou da iniciativa privada meios de promover
a melhoria da assistência aos reclusos e seus familiares, da humanização das políticas
sociais e penais, inclusive no âmbito Estadual e Federal, bem como viabilizar parcerias com
entidades que possam favorecer o desenvolvimento de trabalhos com enfoque na
prevenção à violência e à criminalidade.

Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa Conjunta n°
01/2014 - CGJ/PR e MP/PR, aos Conselhos da Comunidade também incumbe "contribuir
para o desenvolvimento de programas e projetos temáticos, em especial aqueles
voltados à prevenção da criminalidade, ao enfrentamento às drogas, à violência doméstica
e familiar e à violência de trânsito". Ademais, no que concerne à área de promoção pessoal,
compete aos Conselhos:

● realizar eventos com a participação de profissionais,
especialistas e representantes de entidades públicas e privadas;

● contribuir para o acompanhamento do cumprimento das
condições especificadas na transação penal, na suspensão condicional do processo, na
suspensão condicional da execução da pena, bem como na sentença concessiva do
livramento condicional, na fixação do regime aberto e das medidas alternativas.

Dessarte, o Conselho da Comunidade também pode ser tido
como integrante da rede de apoio existente na comunidade, podendo e devendo ser
utilizado para atender as demandas existentes, inclusive as relativas ao encaminhamento de
usuários para a realização de medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo.

Esse tipo de ação (multidisciplinar) já é, de certa forma, adotada
quando se trata de pessoas em conflito com a lei decorrente de violência doméstica,
conforme se pontuou no artigo “Programas judiciais de responsabilização para
agressores: redução do dano social na superação da violência doméstica catalisada
pelo consumo de drogas”:
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A justiça penal, no âmbito do enfrentamento à violência doméstica relacionada com o
consumo de drogas, constitui-se num instrumento de prevenção quaternária , ao11

detectar casos concretos cuja vulnerabilidade enseja intervenções, diagnósticos e/ou
terapêuticas humanizadoras que concorram para a superação dos fatores de risco e
a identificação dos fatores de proteção, mediante encaminhamento assertivo que
viabilize a apropriação da política pública pelo usuário junto aos equipamentos que
integram e se articulam em rede socioassistencial.
Tal modelo altera o foco jurídico ao incluir e priorizar a segurança da sociedade, ao
tempo em que acolhe e acompanha no caso concreto a motivação para a mudança
na conduta do infrator, incluindo nesta abordagem os aspectos subjacentes que
contribuíram para a ocorrência do delito, sob a perspectiva dos fatores de risco que
explicitam a situação de vulnerabilidade social do sujeito. (...) urge a inclusão de
indicadores multifatoriais, como a motivação para a mudança, saúde mental,
codependência, atenção e cuidado, e não apenas monitoramento da disciplina e
controle na administração judiciária criminal. Tal inovação dos parâmetros de
avaliação e acompanhamento possibilita impactar a vida do réu com uma sentença
combinada, com possíveis implicações relacionadas com saúde mental, assistência
social e abordagem sistêmica, quiçá, incluindo seus familiares e as vítimas como
colaboradores. Para tal, a articulação via rede de proteção entre os Sistemas de
Saúde, de Assistência Social e de Justiça mostra-se fundamental.12

3. Experiências Positivas

Registra-se, por fim, que no município de Campo Largo/PR

funciona, desde 2012, programa de cunho restaurativo de responsabilização para

agressores em âmbito doméstico, realizado com apoio do Instituto de Pesquisa e

Tratamento do Alcoolismo - IPTA. Na descrição das atividades desenvolvidas, ressalta-se

que:

“a aplicação de pena ou medida protetiva sob a perspectiva restaurativa, tendo como
causa do conflito a convivência e/ou a existência de filhos em comum com o
agressor, incluiu protocolos de triagem interdisciplinar e a participação em curso
para agressores, denominado de Ciclo de Palestras, havendo previsão de
atendimento e acompanhamento, mediante pré-seleção das vítimas. De maneira
transversal, também é facultada, tanto para as vítimas quanto para os agressores, a
participação semanal em Rodas de Terapia Comunitária Integrativa (TCI), sem
necessidade de encaminhamento judicial.”

Em São José dos Pinhais/PR também foi identificado o

Programa Municipal ‘Daqui Pra Frente’, em que há a responsabilização dos agressores

12 Disponível em: https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/MP-Justica-e-Sociedade_vol3.pdf
Acesso em: 29 jul. 2022.

11 A prevenção quaternária aborda os fenômenos em saúde mental não pelo viés analítico, crítico ou teórico, e
sim a partir de dentro da atividade cuidadora, enquanto identificação de humanização do cuidado, como objeto da
ação profissional, como orientação e critérios a serem instituídos para a ação, ou mesmo a reforma dessa ação
(Tesser, 2012).
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no enfrentamento à violência doméstica. O programa é resultado de parceria entre a

Secretaria de Saúde (SEMS) e a Defensoria Pública do Paraná, recebendo apoio do

Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e do Conselho Comunitário de Execuções Penais de

São José dos Pinhais.

Vinculado ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da

Secretaria de Segurança (SEMUSEG), atende homens que tiveram medidas protetivas

aplicadas. Ao inserir os acusados em ciclos de conscientização, o Programa ‘Daqui Pra

Frente’ tem por objetivo atender homens encaminhados pela Vara especializada em

situações de violência doméstica, evitando a sua reincidência. Em ciclos de seis encontros,

o programa aborda temas como a constituição histórica da violência contra a mulher, o

machismo na sociedade, as previsões da Lei Maria da Penha e a resolução pacífica de

conflitos, incluindo, ainda, temas sobre a saúde do homem.

Em síntese, conclui-se que a melhor alternativa para a criação

de um curso educativo que atendesse as previsões contidas no artigo 28 da Lei de Drogas

consiste na articulação interinstitucional para a celebração de um acordo de parceria,

até mesmo na modalidade público-privada, como ocorre nas Universidades para oferta de

oficinas e cursos em casos de alienação parental em demandas de família (a exemplo do

IPTA), para a concretização de uma oferta regular e abrangente que recepciona de

forma satisfatória, assertiva e eficaz os casos de uso e abuso de drogas ilícitas.

A Promotora de Justiça Suzane Maria Carvalho do Prado,

nessa linha, apontou em artigo publicado em 2017 que já verificava a necessidade de

criação de um programa específico para tanto, ressaltando que “Melhor concluir que se

tratam de “medidas educativas” como previstas em sua gênese, sem caráter penal, mas

com processamento para aplicação no Juizado Especial Criminal, por falta de uma

“administrativização” regulamentada da matéria como fez Portugal com a Lei
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30/200011” e, diante desse raciocínio, não ensejaria infringência à lógica penal submeter13

o usuário incurso no artigo 28 da Lei de Drogas à programa oferecido pelo CAPS AD III.

A autora acrescentou, ainda, que o Brasil insiste em falar de

criminalização em que pese não se tratar de crime, porque afastada a pena de detenção ou

reclusão para o usuário. E, se de crime não se trata, os efeitos da prática são menores,

não gerando reincidência (art. 63, CP) e não impedindo a transação (art. 76, § 2º, I, da Lei

nº 9099/95):

“Não se tratando de crime o artigo 28, nem de contravenção (tecnicamente
falando), nem de infração administrativa (como fez Portugal), mas “tendo
que” estar dentro do conceito de infração de menor potencial ofensivo
para ser processado no J.E.Criminal, tem-se como melhor caminho tratar
este dispositivo como fez Luiz Flávio Gomes: uma infração penal sui
generis submetida ao procedimento estabelecido na Lei 9099/9518. Para
nós, ao contrário, houve descriminalização formal (acabou o caráter
criminoso do fato) e, ao mesmo tempo, despenalização (evitou-se a pena de
prisão para o usuário de droga). O fato (posse de droga para consumo
pessoal) deixou de ser crime (formalmente) porque já não é punido com
reclusão ou detenção (art. 1º da LICP). Tampouco é uma infração
administrativa (porque as sanções cominadas devem ser aplicadas
pelo juiz dos juizados criminais). Se não se trata de um crime nem de
uma contravenção penal (mesmo porque não há cominação de qualquer
pena de prisão), se não se pode admitir tampouco uma infração
administrativa, só resta concluir que estamos diante de infração penal sui
generis. Essa é a nossa posição, que se encontra ancorada nos seguintes
argumentos: (…) A todos os argumentos lembrados cabe ainda agregar um
último: conceber o art. 28 como “crime” significa qualificar o possuidor de
droga para consumo pessoal como “criminoso”. Tudo que a nova lei não
quer (em relação ao usuário) é precisamente isso. Pensar o contrário
retrataria um grave retrocesso punitivista (ideologicamente incompatível com
o novo texto legal). Em conclusão: a infração contemplada no art. 28 da Lei
11.343/2006 é penal e sui generis. Ao lado do crime e das contravenções
agora temos que também admitir a existência de uma infração penal sui
generis. Em assim sendo (e, mesmo se desenvolver o raciocínio como um
tipo contravencional, mas não criminoso), afastada a hipótese de
arquivamento, reunidos os requisitos do artigo 76, § 2º, da Lei 9099/95, o
MINISTÉRIO PÚBLICO deverá propor a transação com as medidas
educativas do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (e não com as penas restritivas
de direitos do artigo 43 do CP, como manda o caput do art. 76).

Dessa forma, depreende-se que não há impeditivo para que

juiz e promotor utilizem os serviços existentes na rede, que inclui a CAPS AD, para o

13 Disponível em:
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/MP_Academia/Teses_2017/ARTIGO_28_DA_LEI_11343-2006.pdf
.
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encaminhamento do usuário de drogas incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, como

forma de cumprimento da medida prevista no inciso III da supracitada lei, vez que o teor do

dispositivo refere-se a “programa” ou “curso educativo”.

CONSIDERANDO todo o exposto, em face da pesquisa ora

realizada e da necessidade de formalização de Procedimento Administrativo específico para

o registro da atividade de levantamento dos dados, ordenamento das informações solicitadas

e acompanhamento da consulta,

INSTAURA-SE, nos termos do artigo 5º, inciso VII do Ato

Conjunto nº 02/2010 – PGJ/CGMP, alterado pelo artigo 1º do Ato Conjunto nº 02/2013 –

PGJ/CGMP , o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, destinado ao14

acompanhamento da Consulta nº 11/2022, referente à audiência de advertência realizada

nos Juizados Especiais em decorrência do porte de drogas para consumo pessoal e à

cumulação de curso a ser ofertado por meio do CAPS AD, determinando-se a adoção das

seguintes providências:

I) Autue-se a presente Portaria como Portaria inaugural do

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.22.121917-6;

II) Realize-se, como diligência inicial, o encaminhamento, por
mensagem eletrônica, da resposta ao consulente, com cópia do material preliminar

eventualmente encontrado e desta Portaria;

III) Com a resposta do consulente e após o cumprimento das

diligências ora indicadas, se não houver solicitações e atividades complementares,

promova-se o registro desta Consulta na seção específica destinada às consultas da

14 Art. 1º – O art. 5º do Ato Conjunto 02/2010 – PGJ/CGMP, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 5º – (...)
II – Procedimentos Administrativos: destinados ao acompanhamento e fiscalizações, de cunho permanente ou não,

de fatos e de políticas públicas, e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, procedimento preparatório ou
procedimento investigatório criminal, de atribuição do Ministério Público, e que não tenham o caráter de investigação cível ou
criminal.
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página do Projeto Semear, e, em seguida, o arquivamento do presente Procedimento
Administrativo, com as anotações e baixas devidas no Sistema PROMP.

Curitiba, 29 de julho  de 2022.

Guilherme de Barros Perini

Promotor de Justiça

Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às

Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool,

Crack e Outras Drogas
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ANEXO I15

15 Todos os arquivos relativos à Oficina estão disponíveis para acesso na seguinte pasta do Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1VGIDctJVFaISYku-mmMF-RF6kBMGLUoT?usp=sharing.
A apresentação e a gravação do evento estão disponíveis por meio do acesso aos links:
https://drive.google.com/file/d/1M9MPleXM0MvBbIoeJST2nn7u5QCPtefG/view?usp=sharing e
https://escolasuperior.mppr.mp.br/2021/06/1216/MP-Debate-Reinsercao-Social-e-Justica-Terapeutica-um-novo-ol
har-sobre-o-usuario-de-substancias-entorpecentes.html.
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ANEXO II

ANEXO III
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