
 

 

ANEXO I - PROJETO COMARCA TERAPÊUTICA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – ASPECTO 

JURÍDICO (área criminal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

DELEGACIA DE POLÍCIA 
 

-TRIAGEM de demandas nas quais se visualize o uso de álcool/drogas por uma das 
partes (“réu” ou familiares) 
-ORIENTAÇÃO quanto ao escopo da Justiça Terapêutica 

ENCAMINHAMENTO para comparecimento 
(juntamente com um parente), no prazo de 72h, na 
Unidade do Núcleo de Referência mais próximo de 
sua residência 

AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR 
(remessa da avaliação à Justiça) 

 
-Anamnese e Métodos técnicos de avaliação 
-Escala p/avaliação de síndrome de abstinência 
- Avaliação simples e padronizada 

 

SENTENÇA 
- Mesmo sem fazer jus aos 
benefícios, possível aplicação 
do “tratamento” como 
condicionante da PRD, Sursis 
ou do Regime Aberto 
-Sempre facultativo (reflexão), 
cujo trabalho tb pode ser 
realizado previamente com 
este réu na Audiência de 
Justiça Terapêutica 

REMESSA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO / INQUÉRITO POLICIAL AO 
JECRIM /VARA CRIMINAL 

 

-Cabível o benefício da TRANSAÇÃO PENAL / SUSP. COND. PROCESSO? 

(mesmo não fazendo jus a tais benefícios, possível intimação do réu que se 

livre solto para reflexão e tratamento)    ⃰ 

 

 

Núcleos de Referência sobre Drogas 
      (a serem criados em determinados Bairros do município) 
 

- Papel de Dissuasão e Prevenção: Compostos por equipes 

multidisciplinares, possuem a função de orientação e de pronta acolhida de 
usuários e familiares. Busca-se a reflexão por meio de técnicas 
motivacionais definidas em protocolos 

- Papel de Acompanhamento e Encaminhamento: Atendem a 
demanda de usuários ainda iniciais ou de usuários abusivos, desenvolvendo 
um acompanhamento preventivo, se necessário. O CAPS-Ad continua 
responsável pelo tratamento de dependentes químicos 

- Papel Comunitário e de Referência dos bairros: Pela proximidade, é 

facilitado o acesso do usuário e familiares ao serviço. Cria-se a possibilidade 
de um trabalho em rede mais próximo com Escolas, Entidades de Autoajuda, 
Conselho Tutelar e Órgãos da Justiça, entre outros 

1) PALESTRA MOTIVACIONAL: 
- Exposição PJ (aspectos jurídicos) 
- Exposição da Saúde 
- Entidades de Autoajuda 
- Vivência Pessoal Ex-Dependente 

 

USUÁRIO 

Usuário Ocasional / Inicial 
Usuário Abusivo 

DEPENDENTE 

SIM 

 

NÃO 

AUDIÊNCIA DE IDJ 

- Acompanhamento 
preventivo no Núcleo  
-Internação Breve 
-Aconselhamento Técnico 
-Frequência a Palestras / 
Terapias Comunitárias/ 
Grupos de Reflexão  
-Outros (busca-se a 
aproximação, confiança e 
reflexão do usuário) 

PROGRAMA DE 

ATENDIMENTO AOS 

FAMILIARES 

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS: 
(do dependente químico e familiares) 
 

- CAPS-Ad 

- UPA-Saúde Mental 

- Enfermaria Psiquiátrica Hospital Geral 
- Outros Equipamentos (vide fluxograma 
do Programa Municipal de Atenção às 
Drogas) 

2) REUNIÕES EM 
CÍRCULO (Grupos 

de réus e Equipes 
Multidisciplinares) 

 
4) PROPOSTA DE “TRATAMENTO” como 

Transação Penal / condição da SCP 
(facultativo – trabalho de reflexão) 

ACEITA O 
TRATAMENTO 

NÃO ACEITA O 
TRATAMENTO 

CONTROLE E 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO e 

CONTROLE 
 
- Controle pelo réu, 
pela Justiça, pela 
Central de Penas 
(CPMA) e pelo 
órgão de sáude 
- Sistema de 
incentivos aos que 
progridem e 
“sanções” aos que 
regridem 

ACEITA A 
PSC 

NÃO ACEITA 
A PSC 

AUD.DE IDJ 

 

ENTIDADE DE 
CUMPRIMENTO DA PSC 

 
- Articulação entre 
órgãos de saúde, CPMA 
e outros para contínuo 
trabalho de reflexão 
 
- Terapias Comunitárias 
e Palestras mensais; 
 
- Princípio da 
Matricialidade (também 
na área) 

LEGENDA  
               Serviço existente 
               Serviço a ser implantado 
               Serviço em implantação 

POLÍCIA MILITAR GUARDA MUNICIPAL 
MILITAR 

3) REFLEXÃO 
COM OS 

FAMILIARES 
(Psicólogo) 

SENTENÇA 

⃰PS: Réu que não 
faz jus aos 
benefícios 
legais: 
Tb possível sua 
presença na 
Aud. Justiça 
Terapêutica 
(reflexão) 

AUDIÊNCIA DE JUSTIÇA 

TERAPÊUTICA (Salão do Júri) 


