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1. Nome do Projeto 

 
Programa de Alternativas Penais em Prevenção ao Uso de Drogas- PAPPUD 
 

2. Finalidade 

 
O escopo do presente projeto é a implementação de atividades que visem o 

fortalecimento e a efetividade das redes locais voltadas à atenção, reinserção social e 
tratamento de usuários ou dependentes de drogas, nos termos do artigo 28, § 7º, da Lei 
nº 11.343/2006, cuja operacionalização ocorrerá por meio um programa vinculado à 2ª 
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, denominado Programa 
de Alternativas Penais em Prevenção ao Uso de Drogas- PAPPUD. 

Ressalta-se que o antigo modelo doença/jurídico utilizado para o enfrentamento 
do uso de drogas ilícitas no Brasil não reduziu o número de usuário, contrariamente, 
houve um aumento significativo.  Novos modelos foram estudados e, em 2005 foi 
atualizada a Política Nacional Sobre Uso de Drogas no Brasil, com uma postura mais 
descentralizadora e fundamentada no princípio da responsabilidade compartilhada para 
o enfrentamento dessa questão. A partir dessa recontextualização várias práticas foram 
aparecendo, e, no âmbito do Judiciário Paranaense, uma proposta de alternativa penal, 
de cunho sócio-educativo, respaldada em um novo paradigma restaurativo e não mais 
punitivo foi adotada desde 2005, cujo início se deu na capital do Estado do Paraná, 
sendo expandido, posteriormente, para outras Comarcas, visando prevenir o uso de 
drogas, como forma de precaver as conseqüências sociais relacionadas a esse uso e 
favorecendo no desenvolvimento de uma sociedade mais saudável. 

Destarte, a proposta do Poder Judiciário Paranaense é por um lado sistematizar 
dados e ações, concernentes ao uso de drogas, realizadas no Estado do Paraná, no 
âmbito do Judiciário e, também, fornecer apoio e capacitação permanente aos Juízes e 
servidores. Por outro lado, fornecer subsídios às comarcas paranaenses, para a 
organização de um trabalho padronizado, em prevenção secundária1 do uso/abuso de 
drogas, no sentido de possibilitar ao usuário de drogas, em conflito com Lei, o 
adequado atendimento e encaminhamento a rede de atenção, reinserção social e 
tratamento de usuários ou dependentes de drogas, por meio de abordagens especificas 
e trabalhos sócioeducativos. Além disso, esse trabalho também abrange a ampliação 
da rede social local, visando à sustentabilidade do projeto, por meio do envolvimento de 
diversos atores sociais locais, partindo do princípio da responsabilidade compartilhada. 

Nesse sentido, ressalta-se que conquistar e manter o desenvolvimento 
sustentável significa construir sociedades que satisfaçam suas aspirações e 

                                                
1 A prevenção secundária que é aplicada em indivíduos que já fazem uso de qualquer droga e tem por 
finalidade evitar que esse uso se torne mais nocivo. 
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necessidades no presente, sem diminuir as chances de iguais privilégios para as 
gerações futuras. 

Cabe, assim, destacar que os princípios que tornam o desenvolvimento 
sustentável aplicável, segundo Silva (2006)2, são: a interdependência, a reciclagem, a 
parceria, a flexibilidade e a diversidade.  

O desenvolvimento sustentável se resume como o processo político, participativo 
que integra a sustentabilidade econômica, ambiental, espacial, social e cultural, sejam 
elas coletivas ou individuais, tendo em vista o alcance da manutenção da qualidade de 
vida, seja nos momentos de disponibilização de recursos, seja nos períodos de 
escassez, tendo como perspectivas a cooperação e a solidariedade entre os povos e as 
gerações. 

Desta forma, a prevenção do uso de drogas é uma ação que contribui para a 
sustentabilidade local e global, pois atua no fortalecimento da sociedade civil e na 
construção dos princípios de cooperação, solidariedade, autodesenvolvimento e auto-
confiança, construindo novas práticas e valores individuais, grupais e coletivo. 

A tecnologia de redes sociais foi adotada para este trabalho pois sabe-se que é 
somente pela construção de redes sociais, por meio do esforço coletivo e cooperativo, 
que se gera um capital social para uma sociedade e que a hodierna insustentabilidade 
das cidades estão relacionadas ao fato de não possuírem essa capacidade endógena 
de gerar mudanças e de produzir capital social. 

O capital social de uma sociedade é construído a partir da sua capacidade em 
estabelecer laços de confiança interpessoal e rede de cooperação com vistas à 
produção de bens coletivos. É ainda, é a acumulação de experiências participativas e 
organizacionais que ocorrem em sua base. A formação do capital social se dá a partir 
da capacidade de uma sociedade em associar as pessoas por meio da subordinação 
de interesses individuais aos coletivos, do compartilhamento de normas e valores, dos 
conhecimentos e aptidões comuns e complementares de seu povo, de objetivos 
comuns e de disponibilidade de recursos sociais. 

Destarte, com base na fundamentação teórico-metodológica exposta, a 
abrangência do trabalho proposto pelo Poder Judiciário Paranaense será Estatal, 
entretanto, a implantação ocorrerá de forma gradativa, iniciando com àquelas comarcas 
de entrância final e nas quais houver maior incidência do uso/abuso de drogas. 

Cabe, finalmente, elucidar que o trabalho a ser desenvolvido pelo Judiciário 
Paranaense contará com a tecnologia de redes sociais, cuja base é a parceria, a 
cooperação e a solidariedade. Assim, os limites e a efetividade do trabalho estarão 
atrelados à qualidade de formação da rede social local, sendo que o apoio e a 
avaliação da rede social serão realizados pela 2ª Vice-Presidência, por meio do 
PAPPUD.  

 

                                                
2 SILVA, C. (Org.). Desenvolvimento sustentável: um modelo analítico, integrado e adaptativo. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2006. 
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3. Alinhamento Estratégico  
 

Tema: Responsabilidade Social 

 
Objetivo Estratégico: Desenvolver cultura e responsabilidade social e 

ambiental. O Poder Judiciário, além da responsabilidade pela aplicabilidade da Lei, tem 
o papel social, de relevância estratégica, no sentido de fortalecer e efetivar a rede de 
atenção, reinserção e tratamento de usuários de drogas, contribuindo, indiretamente, 
para a construção do capital social. 

 

Tem-se como Linhas de Atuação: 

 Disseminar cultura de solução não adversarial de conflitos. 
 Realizar campanhas e programas sociais e de qualidade de vida. 
 Fortalecer as redes sociais locais destinadas ao usuário de drogas, analisando-

as globalmente. 
 
É importante ressaltar que tal projeto é parte de um processo que irá fomentar a 

formalização de um setor para dotar de técnica e conhecimento prático todo o Sistema 
de Juizados Especiais no sentido de criar e fortalecer as redes. O produto final do 
projeto não será um simples relatório ou uma mera mudança de rotinas, mas sim uma 
mudança paradigmática no procedimento judiciário, no aspecto relacionado ao uso de 
drogas. Nesse sentido, o Poder Judiciário assume sua responsabilidade, conforme os 
princípios da Política Nacional Sobre Drogas que preconizam a responsabilidade 
compartilhada no que concerne às ações destinadas a prevenção do uso de drogas. 

 
Objetivos Específicos:  

 
Formalizar e institucionalizar o Programa de Alternativas Penais em Prevenção 

ao Uso de Drogas- PAPPUD, cuja operacionalização será de competência da 2ª Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

 
Compor equipes multidisciplinares nos Foros Judiciais das comarcas do Estado 

do Paraná, por meio de convênio com instituições de ensino, entidades públicas e 
privadas destinadas ao atendimento de usuários de drogas; 

 
Implementar ações, em parceria com instituições de ensino e organizações   

governamentais e não governamentais, voltadas ao atendimento do usuário de drogas 
encaminhado à justiça; 
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Estabelecer diretrizes de trabalho, no âmbito estadual, direcionadas a aplicação 
do artigo 28 da Lei 11.343/2006, a partir de um enfoque interdisciplinar; 

 
Capacitar magistrados, servidores e parceiros do Poder Judiciário do Estado do 

Paraná para o atendimento dos usuários de drogas encaminhados à justiça em razão 
de infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou infrações cujo “problema de 
fundo” esteja diretamente relacionado ao uso de substâncias entorpecentes; 3 

 
Sistematizar e padronizar os convênios firmados, no âmbito estatal, para 

atendimento dos usuários de drogas encaminhados à justiça; 
 
Mapear e sistematizar a rede de apoio, reinserção e tratamento, destinada  aos 

usuários de drogas, no Estado do Paraná, em banco de dados, conforme prevê as 
diretrizes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; 

 
Criar um núcleo de apoio e acompanhamento, permanente e interdisciplinar, 

vinculado à  2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, destinado 
sistematização de dados ligados ao uso de drogas e a análise das redes sociais locais 
voltadas as atividades de atenção, reinserção social e tratamento de usuários ou 
dependentes de drogas,  abrangendo as comarcas do Estado do Paraná. 

 
4. Benefícios 

 
O envolvimento do Poder Judiciário na rede de atenção, reinserção social e 

tratamento de usuários ou dependentes de drogas o aproxima mais da sociedade, 
resultando no aumento da sua credibilidade, pois sua atitude passa a compreender que 
o uso/abuso de drogas ilícitas não se encerra apenas na sua ilegalidade ou apenas 
como um problema de polícia ou de justiça, mas sim, como um problema comum a 
todos e que necessita a integração dos mais diversos segmentos sociais e 
governamentais, conforme prevê a atual Política Nacional sobre Drogas.  
 

Além disso, investir em prevenção é reduzir o número de usuários de drogas e 
conseqüentemente a oferta do produto, precavendo as conseqüências sociais e 
reincidências judiciais, contribuindo, dessa forma,  com a celeridade da justiça. 
 

5. Clientes do Projeto 
 

                                                
3 A capacitação presencial atenderá um magistrado e um servidor de cada uma das cento e cinquenta e 
cinco comarcas do estado do Paraná. 
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INTERNOS: Magistrados, servidores e parceiros do Poder Judiciário do Estado 
do Paraná 

 
EXTERNOS: Todas as pessoas direcionadas à Justiça Estadual para essa 

categoria de atendimento, bem como a população em geral devido à mudança 
comportamental dos atendidos. 

 
6. Justificativa 

 

A Lei 11.3434, sancionada em 23 de agosto de 2006, buscou integrar o Poder 
Judiciário, o Poder Executivo e demais segmentos sociais, separando o uso para 
consumo pessoal (usuário) do traficante. Nos termos do art. 48 e seus parágrafos da 
Lei 11.343/2006, os usuários serão processados e julgados pelos Juizados Especiais 
Criminais com os benefícios da Lei 9.099/1995 e, no curso do procedimento, poderão 
ser aplicadas as medidas despenalizadoras da nova lei sobre drogas. 

Destarte, o Provimento nº 04 promulgado pelo Corregedor Nacional de Justiça, 
em 17 de junho de 2010, resolve, de maneira elogiável, estabelecer no âmbito das 
competências do Poder Judiciário Estadual a padronização e implantação de práticas e 
políticas de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas, esclarecendo, por 
meio do Provimento nº 09, que essas diretrizes integraram não apenas os Juizados 
Especiais Criminais, mas, também, os Juízos de competência da matéria prevista na 
Lei 8069/90, atendendo os princípios gerais das regras mínimas das Nações Unidas 
para a administração da justiça, da infância e da juventude – Regras de Beijing. 

A lei 11.343/2006  define de maneira muito clara duas frentes de ação. A 
primeira voltada à prevenção, com a adoção de medidas mais adequadas a uma 
atuação da Justiça de maneira restaurativa e preventiva5, sem aplicação de pena 
privativa de liberdade, com o objetivo claro de tratar o usuário ou dependente e 
propiciar a sua plena reinserção na sociedade. De outro lado, a segunda frente, 
mantém a ideia de Justiça retributiva nos moldes tradicionais com a aplicação de pena 
privativa de liberdade e multas mais pesadas ao traficante. 

Essas penas e medidas previstas no art. 28 da lei 11.343/2006 precisam de um 
olhar atencioso na sua aplicação, pois, sem abordagens técnicas adequadas ao usuário 
de drogas, elas podem ser banalizadas, como já vimos acontecer com a aplicação 
generalizada de cestas básicas. 
                                                
4 Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.  
5 A prevenção secundária que é realizada em indivíduos que já fazem uso de qualquer droga e tem por 
finalidade evitar que esse uso se torne nocivo, cujo objetivo maior é a abstinência. 
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Uma das inovações, da Lei 11,343/2006, que merece destaque é a advertência 
sobre os efeitos das drogas prevista no inciso I do art.28. 

Destarte, o Poder Judiciário do Estado do Paraná, de forma pioneira, iniciou nos 
Juizados Especiais Criminais de Curitiba a aplicação da advertência6 com base em 
conhecimento cientifico interdisciplinar, utilizando-se de técnicas e abordagens 
específicas no atendimento dos usuários de drogas. A experiência paranaense foi 
motivada pelo alarmante índice de condenações e posterior reincidência nos diários 
casos de utilização de drogas para consumo pessoal. Esse trabalho foi estendido a 
outras comarcas do Paraná, dentre as quais: Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina, Região 
Metropolitana e Litoral paranaense. 

A partir da conclusão inicial dirigida a orientar a aplicação de uma técnica padrão 
para abordagem de usuários e dependentes de drogas, por ocasião das audiências 
preliminares (individuais), foram estabelecidas algumas premissas. 

Nos grupos de trabalho criados para discutir o assunto, os especialistas 
informaram que em muitos casos, a primeira vez que o usuário falará com alguém 
seriamente sobre o assunto, poderá ser com o Juiz ou com o Promotor de Justiça. Por 
isso, se essa primeira abordagem dos operadores do direito for referenciada por 
padrões técnicos, há melhores chances de prevenir, dar atenção e reinserir o usuário 
ou dependente na sociedade, alcançando a desejada recuperação com evidente 
diminuição da reincidência.  

Assim, percebeu-se a fundamental importância de que todos os profissionais da 
rede pública (servidores) ou da sociedade civil que atuem com usuários de drogas, 
sejam conhecedores dos instrumentais técnicos mais efetivos de prevenção. De uma 
maneira mais ampla. Uma boa primeira abordagem pode ser o fator diferencial na 
interrupção da escalada da violência associada ao uso de drogas, precavendo a 
incidência de crimes de maior potencial ofensivo e contribuindo, indiretamente, com a 
celeridade da justiça criminal. 

Dessa forma, com base na exitosa experiência, de mais de cinco anos,  já 
consolidada no Judiciário Paranaense e, ainda, com o advento dos Provimentos nº 04 e 
09 do Conselho Nacional de Justiça, torna-se imprescindível uma atuação do Poder 
Judiciário Paranaense, de forma mais planejada, estruturada e padronizada, nas ações  
de atenção, reinserção social e tratamento de usuários ou dependentes de drogas, nos 
termos do artigo 28, § 7º, da Lei nº 11.343/2006. 
 
7. Metodologia 

 
 

                                                
6 Prevista no inciso I do art.28 da Lei 11.343/2006. 
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7.1. Descrição da alternativa de intervenção escolhida 
 

O modelo de intervenção proposto pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, 
em atenção aos Provimentos nº 04 e 09 do Conselho Nacional de Justiça, consiste na 
formalização de um programa, denominado Programa de Alternativas Penais em 
Prevenção ao Uso de Drogas- PAPPUD, cuja competência será da 2ª Vice-Presidência 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para a qual já foi delegada, por ato do 
Presidente, a supervisão dos Juizados Especiais do Estado do Paraná. 

O PAPPUD terá como competência, dentre outras atribuições7, a supervisão, a 
avaliação e o apoio técnico para implementação, na modalidade de rede social, de 
atividades de atenção, reinserção social e tratamento de usuários ou dependentes de 
drogas, nos termos do artigo 28, § 7º, da Lei nº 11.343/2006, em todas as comarcas do 
Estado do Paraná. Essa atividade será realizada por meio de: 

a) capacitações, na modalidade presencial e a distância, em a parceria com a 
Escola da Magistratura do Paraná e Escola dos Servidores da Justiça Estadual do 
Paraná, destinada a Magistrados, Servidores e parceiros; (proposta das capacitações – 
anexo 1) 

 b) articulação e formalização de convênios com a rede estadual, municipal e 
entidades privadas, cuja finalidade é a formação de equipes multiprofissionais para 
implantação das atividades e metodologia prevista no Provimento nº 4 do CNJ;  

 c) coordenação das atividades desenvolvidas no Judiciário Paranaense, afetas 
aos provimentos  nº 4 e 9 do CNJ, respeitando a especificidade local e visando a 
sustentabilidade das ações; 

d) criação de um banco de dados, que contribuirá com sistematização e visão 
holística da rede social que compreende as atividades atenção, reinserção social e 
tratamento de usuários ou dependentes de drogas, no âmbito do Estado do Paraná. 

e) criação de fórum on-line, destinado a juízes, servidores e parceiros, cuja 
finalidade é a troca de experiências, no que diz respeito ao trabalho direcionado a rede 
de  atenção, reinserção social e tratamento de usuários ou dependentes de drogas. 
7.2. Requisitos Técnicos 
 

5.3.1. Humanos 
Setor Profissional Quantidade 

PAPPUD Especialista em Dependências Químicas e Estagiário 
 

2 

Comarcas do 
Paraná 

Psicólogo e Assistente Social 
 (advindas de parcerias firmadas, conforme prevê o Provimento 4 do CNJ) 

2 
 (para cada 
Comarca) 

                                                
7 Previstas nos objetivos deste projeto, concernente ao alinhamento estratégico – tópico 2 . 
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8. Indicadores e Metas do Projeto 

 
 

INDICADOR DE RESULTADO DO PROJETO:  
Comarcas com Magistrados e Servidores 

Capacitados 

LINHA DE BASE: 2,67 % 

META Atingir 100 % das Comarcas com Magistrados e ou 

Servidores capacitados para a captação e formação 

das redes sociais de atendimento 

 

INDICADOR DE RESULTADO DO PROJETO:  Comarcas com rede mínima construída 

LINHA DE BASE: Não determinada 

META Obter a criação das redes em 70 % das Comarcas  

 

INDICADOR DE RESULTADO DO PROJETO:  
Comarcas com equipes multidisciplinares e atividades 

de prevenção ao uso de drogas já sendo realizadas 

LINHA DE BASE: 1,33 % 

META Trabalho preventivo e sócioeducativo direcionado ao 

usuário de drogas, nos termos do artigo 28 da Lei 

11.343/2006, instalado em 40 % das Comarcas  

 
Não são criados, neste projeto, indicadores de resultados quanto à eficiência e 

número de encaminhamentos por se tratar de medidores da atividade consequente do 
projeto. 
 
 
9. Marcos e Entregas do Projeto 

 
9.1. Etapa capacitações presenciais: 
 

Cronograma 
Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)  

Início Término 

Área 

Interveniente 

    1. Elaboração do Projeto: 22/07/2010 20/08/2010 2ª Vice-Presid., 
EMAP, ESEJE, 
Secretaria do 
TJPR,  NEGE, 



 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

 
PLANO DE PROJETO 

      
 

 

 9 

SEAMA 
    2. Aprovação do Projeto pelo grupo:   2ª Vice-Presid., 

EMAP, ESEJE, 
Secretaria do 
TJPR,  NEGE, 
SEAMA 

    3. Aprovação do Projeto pelo Desembargador 2º Vice-
Presidente: 

  2ª Vice-Presid.  

    4. Aprovação do Conselho de Supervisão dos Juizados 
Especiais: 

Set./2010 Set./2010 Conselho de 
Supervisão 

    5. Preparação do conteúdo dos cursos: Ago./2010 Set./2010 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    6. Realização da capacitação presencial no Litoral: Nov./2010 Nov./2010 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    7. Realização da capacitação presencial em Curitiba 
(Região Metropolitana): 

Out./2010 Out./2010 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    8. Realização da capacitação presencial em Ponta 
Grossa: 

Mar./2011 Mar./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    9. Realização da capacitação presencial em 
Guarapuava: 

Abr./2011 Abr./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    10. Realização da capacitação presencial em Francisco 
Beltrão: 

Mai./2011 Mai./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    11. Realização da capacitação presencial em Cascavel: Jun./2011 Jun./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    12. Realização da capacitação presencial em Foz do 
Iguaçu: 

Jun./2011 Jun./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    13. Realização da capacitação presencial em 
Umuarama: 

Jul./2011 Jul./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    14. Realização da capacitação presencial em Maringá: Ago./2011 Ago./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    15. Realização da capacitação presencial em Londrina: Ago./2011 Ago./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    16. Realização da capacitação presencial em 
Jacarezinho: 

Set./2011 Set./2011 2ª Vice-Presid., 
EMAP e ESEJE 

    17. Entrega do Relatório Final: Outubro/2011 2ª Vice-Presid. 

 
Importante enfatizar que as capacitações presenciais e a distância presentes 

neste projeto se desenvolverão no período de 2010 a 2011. O processo resultante do 
projeto deverá ter suas atividades definidas em momento oportuno. 
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10. Custos do Projeto 

 
Categoria  Cursos 
  
Detalhamento   Instrutoria interna. 2 Servidores com carga horária de 16 horas e 1 Magistrado 
com carga horária de 4 horas por Regional.  
 
Responsável pela Aquisição - ESEJE 
 
Método de Aquisição - Instrutora Interna 
 
Data Limite para Aquisição – Outubro / 2010 
 
Custo Estimado R$ 10.070,63 

 

 
Categoria Deslocamentos (diárias) 
 
Detalhamento   Da equipe responsável pela ministração dos treinamentos (Um magistrado e dois 
servidores) bem como de um motorista. (duas diárias e meia para cada pessoa). Da mesma forma o 
deslocamento das pessoas que participarão das capacitações (Um magistrado e um servidor por 
comarca atendida), duas diárias e meia. 
 
Responsável pela Aquisição – Gestor do Projeto 
 
Método de Aquisição – Solicitação via ofício ao setor competente. 
 
Data Limite para Aquisição – Cinco dias úteis antes de cada curso. 
 
Custo Estimado – R$ 263.010,56 

 

 

11. Riscos do Projeto 

 

Por ser um Projeto que atinge uma área de elevada repercussão social e de 

mídia, alguns riscos podem comprometer o seu pleno cumprimento. 

 

 1 – A não adesão dos magistrados e servidores ao fato de assumir mais uma 

responsabilidade: 
IDENTIFICAÇÃO 

1. Categoria Outros 
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2. Probabilidade Média  

3. Impacto Alto 

4. Severidade Alto Risco 

 

Resposta: Trabalhar o envolvimento do público-alvo antes e durante a 

implementação do projeto. Cabe esclarecer, que para a capacitação os Juízes e os 

servidores serão convocados a participarem pela 2ª Vice-Presidência.  

 

2 - Também se deve considerar o não interesse de adesão pelas possíveis 

instituições parceiras. 
IDENTIFICAÇÃO 

1. Categoria Outros 

2. Probabilidade Baixa 

3. Impacto Alto 

4. Severidade Alto Risco 

Resposta: Trabalhar o envolvimento das instituições parceiras antes e durante a 

implementação do projeto. 

 

3 - Importante estar preparado para o fato de não haver instituições parceiras em 

áreas com magistrados e servidores adeptos ao projeto. 
IDENTIFICAÇÃO 

1. Categoria Outros 

2. Probabilidade Baixa 

3. Impacto Alto 

4. Severidade Alto Risco 

Resposta: Reforçar e fornecer às Comarcas a tecnologia das redes sociais, 

adotada neste projeto. Ressalta-se que esta tecnologia já vem sendo adotada em 

algumas instituições públicas, especialmente, em razão da previsão de políticas 

públicas intersetoriais, as quais envolvem também a prevenção ao uso de drogas. 
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12. Gestor do Projeto 
 
Nome Cargo 

Dr. Jederson Suzin Juiz de Direito, Coordenador-Geral 

do Sistema de Juizados Especiais 

Telefone Endereço Eletrônico Lotação 

(41) 3200-4218 jesu@tjpr.jus.br 2ª Vice-Presidência 

 

13. Aprovação do Projeto 
 
Elaborado por: Data Assinatura 

Adriana Accioly Gomes Massa   

Revisado pelo técnico em Gestão de Projetos Data Assinatura 

Luiz Francisco de Souza   

Recebido pelo NEGE: Data Assinatura 

José Otávio Padilha   

Ciente das Áreas Intervenientes: Data Assinatura 

Gabinete da 2ª Vice-Presidência   

Escola da Magistratura do Paraná - EMAP    

Escola dos Servidores da Justiça Estadual do Paraná 
- ESEJE 

  

Secretaria do Tribunal de Justiça   

Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica - NEGE   

Setor Técnico de Apoio e Acompanhamento às 
Medidas Alternativas dos Juizados Especiais 
Criminais de Curitiba – SEAMA 

  

Aprovado pelo Presidente Data Assinatura 

Desembargador Sérgio Arenhart (em exercício)   
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ANEXO 1- PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 
 

CURSO DE EXTENSÃO EM PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS: aplicação das penas/medidas 
alternativas e medidas sócioeducativas/protetivas – Leis nº. 11343/2006 e nº. 8069/1990 

 
OBJETIVOS: 

Fornecer aos participantes os conhecimentos 
técnico-científicos relacionados à área de 
dependências químicas, enfatizando as 
abordagens necessárias para o manejo de 
problemas relacionados ao uso de substâncias 
psicoativas, com conhecimento na identificação, 
na abordagem e nos instrumentos técnicos 
existentes. 
Promover a capacitação dos diferentes atores 
envolvidos na aplicação da Lei 11.343/2006, 
visando ao cumprimento de penas e medidas 
alternativas, medidas protetivas e medidas sócio 
educativas, de modo a garantir o aprimoramento 
do serviço judiciário e a diminuição da 
reincidência. 

CARGA HORÁRIA: 

120 horas/aula – na modalidade à distância 
20 horas/aula – na modalidade presencial 
TOTAL: 140 horas-aula 

LOCAL: 

Núcleos da Escola da Magistratura do Paraná 

PÚBLICO-ALVO: 

Juízes de Direito, servidores e parceiros 

EXECUÇÃO: 
Modalidade à distância: 
Departamento de Psiquiatria da Faculdade de 
Medicina da USP  
Departamento de Tele medicina da Faculdade 
de Medicina da USP 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo  
Modalidade Presencial: 
2ª Vice-Presidência, EMAP e ESEJE 

CETIFICAÇÃO: 

Modalidade à distância: 
Universidade de São Paulo 
Modalidade Presencial: 
EMAP 

CONTEÚDO: 
 

MÓDULO TEÓRICO – modalidade à distância 
(120 horas-aula) 

 
 Drogas: classificação e efeitos no organismo   
 Crack  
 Experimentação, uso, abuso e dependência 

de drogas    
 Epidemiologia: o uso de drogas psicotrópicas 

no Brasil 
 Mudança da Cultura Jurídica sobre Drogas 
 Prevenção nos Juizados Especiais Criminais 
 Entrevista Motivacional e Intervenção Breve 

com Usuários de Drogas 
 Modelos de Tratamento 
 Redução de Danos 
 A Família como rede de proteção do uso 

indevido de drogas 
 Redes Sociais  
 Implementação da justiça restaurativa por 

meio dos JEC  
 Políticas de Saúde para a atenção integral a 

Usuários de Drogas 
 Uso de Drogas versus Violência e 

Criminalidade  
 

MÓDULO COMPLEMENTAR – modalidade 
presencial 

(20 horas-aula) 

 Entrevista Motivacional e Intervenção Breve -
Simulados (2 horas/aula) 

 Funcionamento familiar na abordagem 
sistêmica e co-dependência (4 horas-aula) 

 Redes Sociais - possibilidades de parcerias – 
Políticas Públicas (4 horas-aula) 

 Oficinas de Prevenção ao Uso de Drogas 
(OPUD) - Metodologia (2 horas-aula) 

 Implementação da justiça restaurativa - 
métodos utilizados - mediação e círculos 
restaurativos (6 horas-aula) 

 Penas e Medidas Alternativas em uma 
perspectiva histórica no Brasil (2 horas-aula) 

CREDENCIAMENTO: Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) 
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ANEXO 2 – DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REFERENTES ÀS 20 HORAS DO MÓDULO PRESENCIAL 
 

DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTOCOM DIÁRIAS E INSTRUTORIA - ONZE EVENTOS 

Investimento 
Instrutoria 

Interna 

Invest Equipe Técnica - DIÁRIAS 
4 (2 servidores + 1 magistrado + 1 motorista) Invest Publico Alvo - DIÁRIAS 

q Local Nº 
COMARCAS 

Total Servidores Magistr Total Servidores Magistr Qtidade 

Total Público 
Alvo 

Total por 
Regional 

1 REGIONAL 
CASCAVEL 13   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 6.463.20 13.925.60 24 20.388.80 24.302.11 

2 REGIONAL 
CURITIBA 15   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 3.770.20 8.867.34 28 12.637.54 16.550.85 

3 REGIONAL FOZ 
DO IGUAÇÚ 7   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 3.231.60 7.087.13 12 10.318.73 14.232.04 

4 
REGIONAL 

FRANCISCO 
BELTRÃO 

9   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 4.308.80 9.325.18 16 13.633.98 17.547.29 

5 REGIONAL 
GUARAPUAVA 16   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 8.079.00 17.407.00 30 25.486.00 29.399.31 

6 REGIONAL 
JACAREZINHO 5   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 7.001.80 15.168.95 8 22.170.75 26.084.06 

7 REGIONAL 
LITORAL 13   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 1.077.20 2.362.38 8 3.439.58 7.352.89 

8 REGIONAL 
LONDRINA 23   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 11.849.20 25.737.48 44 37.586.68 41.499.99 

9 REGIONAL 
MARINGÁ 23 915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 11.310.60 23.996.77 42 35.307.37 39.220.68 

10 
REGIONAL 

PONTA 
GROSSA 

16   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 8.079.00 17.282.68 30 25.361.68 29.274.99 

11 REGIONAL 
UMUARAMA 15   915.51  1.615.80 1.382.00 2.997.80 7.540.40 16.163.65 28 23.704.05 27.617.36 

TOTAL 155 R$ 10.070.63 R$ 17.773.80 R$ 15.202.00 R$ 32.975.80 R$ 72.711.00 R$ 157.324.13 288 R$ 230.035.13 R$ 273.081.56 
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ANEXO 3 – VISUALIZAÇÃO DAS REGIONAIS 

 


