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"Qualquer droga faz mal. Eu acho que a 
maconha faz mal, a cocaína faz mal, álcool faz 
mal, mas eu... não posso causar mal nenhum a 
não ser a mim mesmo.”                           

                                                                         
Cazuza     
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RESUMO 
 

A Presente pesquisa tem como objetivo demonstrar que o consumo de substâncias ilícitas vem 
aumentando nas diferentes camadas sociais. Apesar de existir grande quantidade de 
indivíduos dependentes de drogas, percebe-se cada vez mais um significativo número de 
usuários querendo se libertar do vício. A Lei nº 11.343/06 trouxe inovações a respeito do 
consumo de drogas, ou seja, usar drogas para o consumo pessoal não configura mais crime. A 
pena deixou de ser privativa de liberdade para ser restritiva de direitos. Existem diversos 
meios utilizados para ressocialização dos usuários de substâncias ilícitas, dentre eles grupos 
de apoio, entidades, associações e terapias que ajudam na recuperação eficaz desse problema. 
Assim, a Justiça Terapêutica é um programa judicial que trabalha a questão dos dependentes 
químicos, sejam eles adolescentes ou adultos, que tenham cometido um crime em decorrência 
do uso de drogas, tendo o intuito de prevenir e tratar aqueles indivíduos que cometeram 
delitos de menor potencial ofensivo, sob o efeito das drogas seja lícitas ou ilícitas, bem como 
de substituir a pena privativa de liberdade por penas alternativas, devendo a pena de prisão ser 
imposta aos casos que impõem risco a sociedade, suscitando o bem estar físico e mental dos 
envolvidos, buscando assim a sua autoafirmação como cidadão na sociedade. Para alcançar 
esses objetivos, desenvolveu-se pesquisa bibliográfica mediante explicações embasadas em 
trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, artigos, enfim, publicações 
especializadas, imprensa escrita e dados oficiais publicados na Internet, que abordem direta 
ou indiretamente o tema em análise. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, segundo a 
utilização dos resultados, pura, visto ser realizada apenas com o intuito de ampliar os 
conhecimentos. Segundo a abordagem, é qualitativa, com a apreciação da realidade no que 
concerne ao tema no ordenamento jurídico pátrio. Quanto aos objetivos, a pesquisa é 
descritiva, descrevendo, explicando, classificando e esclarecendo o problema apresentado, e 
exploratória, uma vez que procura aprimorar idéias, buscando maiores informações sobre a 
temática em foco. Assim, a sociedade deve conscientizar-se e sensibilizar-se diante de tais 
casos, pois é direito de todo cidadão conviver em harmonia e ter sua dignidade respeitada, não 
sendo ofendido por gestos, palavras e atitudes preconceituosas que o façam se sentir excluído 
de seu convívio social.  

 

 

 

Palavras chave: Drogas. Dependente químico. Substâncias ilícitas. Justiça Terapêutica 
Direito Penal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos tempos, vem aumentando o número de dependentes de substâncias 

ilícitas. Por outro lado, percebe-se cada vez mais um significativo número de usuários 

querendo se libertar do vício. A prevenção e o tratamento dos viciados de substâncias ilícitas 

têm sido assuntos constantes no meio científico, na sociedade como também na legislação 

brasileira, que trouxe atualização do presente tema na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

a nova Lei de Drogas.  

 

Por associar o uso de drogas com a marginalização, parte da sociedade vê o 

dependente de substância ilícita como marginal, traficante, pessoa de alta periculosidade, e 

com isso não acredita na sua recuperação, inibindo, assim, a chance de ele ter novas 

oportunidades profissionais e pessoais.  

 

Para que haja o combate ao elevado índice da criminalidade no país, é necessário 

que as ações em prol da ressocialização dos usuários de substâncias ilícitas sejam eficazes. 

Assim, a Justiça Terapêutica têm essa participação legalmente reconhecida no âmbito 

jurídico, tendo como objetivo a substituição da pena privativa de liberdade por penas 

alternativas, devendo a pena de prisão ser imposta aos casos que impõem risco a sociedade.   

 

A Justiça Terapêutica é um Programa que trabalha a questão dos dependentes 

químicos, sejam eles adolescentes ou adultos, que tenham cometido um crime em decorrência 

do uso das drogas, tendo o intuito de prevenir e tratar aqueles indivíduos que cometeram 

delitos de menor potencial ofensivo, sob o efeito das drogas sejam lícitas ou ilícitas, bem 

como suscitar o bem estar físico e mental dos envolvidos, buscando assim o direito a 

dignidade e sua autoafirmação como cidadão na sociedade.  

 

A equipe multidisciplinar é formada por Juízes de Direito, Promotores de Justiça, 

Advogados, Defensores Públicos, por profissionais das áreas de saúde dentre outras áreas que 

integram a Justiça Terapêutica. Essa equipe multidisciplinar foi constituída para o tratamento 

da dependência química e a reparação do dano a vítima em prol de resgatar o indivíduo que se 

distanciou da sua vida social por consumir substâncias ilícitas.   
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Cabe ressaltar que a Justiça Terapêutica tem sua utilidade em vários países e o 

Brasil passou a compor esse mapa de nações com a visão da justiça humanitária, ou seja, 

aquela justiça que não compete somente em punir o culpado e, sim, trabalha em resgatar a 

dignidade e a personalidade daquele cidadão que se deixou levar pelo ambiente do crime. 

A justificativa para a escolha do tema se deve ao fato de que o consumo de 

substâncias ilícitas é um fato que ocorre universalmente, sendo ainda considerado de difícil 

abordagem e tratamento. Trata-se de um fenômeno bastante complexo, cujas raízes estão 

relacionadas nos aspectos sociais, culturais e filosóficos que apresentam a essência da 

existência humana.  

O uso indevido de drogas tem afligido as famílias e desafiado a sociedade política 

a apresentar respostas institucionais efetivas e eficazes. Sendo considerada uma problemática 

que perpassa todos os segmentos sociais, faixas etárias e grupos comunitários, à medida que 

aliena a pessoa pelo comprometimento de sua consciência e da sua relação como mundo que a 

rodeia.  

O abuso de drogas tem levado crianças, adolescentes, adultos e idosos e suas 

respectivas famílias a percorrerem um caminho de sofrimento e desumanização de suas 

relações afetivas, gerando, como consequência, o rompimento de vínculos familiares e 

comunitários. Verificamos ainda, que aqueles que fazem uso excessivo das drogas se desviam 

do curso natural de suas vidas pela dificuldade de assumirem uma conduta que lhes permita o 

estabelecimento de relações sociais e institucionais, ou seja, o excesso de drogas coloca-se 

como um fator destrutivo de vidas.   

Os jovens têm sido apontados, no mundo todo, como grupo mais suscetível a usar 

drogas. Constata-se que a prática da conduta infracional pelos adolescentes tem intrínseca 

relação com o uso indevido de drogas. A política de redução de danos é apresentada em uma 

articulação importante entre o direito à saúde e a proteção integral de adolescentes em 

situação de risco pelo envolvimento de drogas.    

O consumo de entorpecentes é, sem dúvida, um fator determinante no aumento 

dos índices de criminalidade, na deterioração das relações familiares e no elevado prejuízo 

econômico da sociedade e do Estado. Deve haver uma política de incentivo à educação e 

conscientização da população a respeito do mal que a droga faz e do objetivo, inerente ao 

tráfico, de lucro fácil. 
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Em busca de uma política de prevenção por meio de regulamentação de uma série 

de ações do Poder Público no sentido de controlar a disseminação do uso de drogas, bem 

como não deixar de considerar a necessária repressão ao crime de tráfico por meio de medidas 

de alto rigor, surge a Lei nº 11.343/06 que preceitua que ninguém vai mais preso por cultivar, 

portar ou utilizar drogas em quantidades compatíveis com o uso individual.  

A pena do crime de posse de drogas para o consumo pessoal deixa de ser privativa 

de liberdade para se tornar restritiva de direito, ou seja, o Estado passou a resguardar as 

medidas repressivas para o traficante, deixando para os usuários as medidas de cunho 

protetivo. O uso das drogas ilegais (ilícitas) como a maconha, LSD, cocaína, crack, morfina e 

heroína estimulam o tráfico, enriquece o crime organizado e aumenta a corrupção. No Brasil, 

o uso das drogas vem assumindo proporções cada vez maiores. A melhor forma de lidar com 

a questão das drogas é a informação e o debate sem preconceitos. 

Assim, torna-se necessário enfatizar que esse tratamento como pena alternativa é 

um modo de tentar baixar a reincidência no uso de substâncias tóxicas, bem como desoprimir 

a superlotação nos presídios com indivíduos que cometeram delitos de menor potencial 

ofensivo, buscando assim garantir aos indivíduos o direito a vida e a saúde, e fundamentá-los 

nos princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania, conforme os artigos 5º e 1ª da 

Constituição Federal Brasileira de 1988.  

A Justiça Terapêutica funciona como um meio alternativo de pena em que o 

infrator passa a fazer um tratamento de saúde com o intuito de resgatá-lo do submundo das 

drogas, fazendo com que o dependente químico reflita o delito cometido na medida em que 

cumpre a sua pena, sem retratar como forma severa de punição, tornando assim, uma das 

possíveis soluções para o combate a criminalidade no País, bem como para a recuperação dos 

usuários de substâncias ilícitas.  

 Assim sendo, tem-se como objetivo geral compreender que a Justiça 

Terapêutica é um modo de tratamento proposto aos acusados de terem praticados delitos sob o 

efeito de drogas, com o desígnio de que não seja aplicada a pena privativa de liberdade, 

evitando a prisão, constituindo uma punição que sirva de reflexão e tratamento para aqueles 

que além de precisar de uma correção, necessita de ajuda e tratamento no combate a 

dependência química, colaborando assim na reintegração ao seu meio social.  Os objetivos 

específicos têm as seguintes funções: Definir a aplicação do programa da Justiça Terapêutica 
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na Lei nº 11.343/06, que prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas; Identificar que situações processuais 

na Legislação Penal Brasileira permitem a proposta de aplicação do Programa da Justiça 

Terapêutica; Classificar os crimes no Código Penal Brasileiro que permitem a substituição da 

Pena Privativa de Liberdade pelo tratamento da Justiça Terapêutica.  

 Para alcançá-los, desenvolveu-se pesquisa bibliográfica mediante explicações 

embasadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, artigos, isto é, publicações 

especializadas, imprensa escrita e dados oficiais publicados na internet, que abordem direta ou 

indiretamente o tema em análise. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, segundo a 

utilização dos resultados, pura, visto ser realizada apenas com o intuito de ampliar os 

conhecimentos. Segundo a abordagem, é qualitativa, com a apreciação da realidade no que 

concerne ao tema no ordenamento jurídico pátrio. Quanto aos objetivos, a pesquisa é 

descritiva, descrevendo, explicando, classificando e esclarecendo o problema apresentado. É 

exploratória, por fim, uma vez que procura aprimorar ideias, buscando maiores informações 

sobre a temática em foco. Como se verifica, a matéria acima descrita deve ser discutida de 

forma expressiva no mundo jurídico, assim requerendo um estudo a fim de possibilitar 

maiores esclarecimentos na legislação brasileira.  

Diante dessas notas introdutórias, responder-se-á ao longo do trabalho, aos 

seguintes questionamentos: Pode-se afirmar que o programa da Justiça Terapêutica segue os 

mesmos princípios da fase conciliatória da Lei nº 11.343/06, onde esta Lei prescreve medidas 

para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas? Quais são os casos aplicáveis no Decreto-Lei 2.848/ 40, que permitem a proposta de 

intervenção da Justiça Terapêutica? Quais são os crimes no Código Penal Brasileiro, que 

podem ter a substituição da pena ou do processo pelo tratamento da Justiça Terapêutica?  

Para fins didáticos, a presente monografia divide-se em três capítulos, distribuídos 

na forma explicitada a seguir: O primeiro capítulo aborda a dependência de drogas de forma 

mais abrangente, trazendo como aspecto geral o conceito e evolução histórica, analisando as 

espécies de drogas ilícitas usadas por dependentes químicos, bem como a penalização do 

usuário de substâncias ilícitas na legislação brasileira.       

Prossegue-se o estudo com a análise no segundo capítulo da abordagem da Justiça 

Terapêutica aos usuários de substâncias ilícitas, trazendo o conceito, meios de recuperação, 
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bem como o aspecto chave para o tratamento de um dependente químico, destacando o 

respectivo meio alternativo de pena no Brasil.  

Por fim, o terceiro capítulo enfatiza o panorama geral dos operadores do direito e 

procedimentos legais quanto a aplicação da Justiça Terapêutica no País, demonstrando, 

também a relação dos operadores do direito e a aplicação de medidas legais no programa da 

Justiça Terapêutica.  

Ao final, expõem-se as últimas considerações deste estudo, considerando a sua 

repercussão social e a necessidade de controlar a disseminação do uso de drogas, pois estas 

estimulam a criminalidade e a corrupção no país. A partir desse controle, será obtido um 

tratamento eficaz na reabilitação de um dependente químico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2 ASPECTOS GERAIS DA DEPENDÊNCIA DE DROGAS NO PAÍS 

 

 O presente capítulo aborda em seu texto diversos conceitos e pesquisas 

relevantes à evolução histórica do que vem a ser drogas e a dependência química, utilizando-

se de elementos fático-jurídicos, que são artifícios que visam à importância de aludir sobre as 

espécies de drogas ilícitas. Apresenta-se, a seguir, os conceitos, espécies e a penalização do 

usuário por essas substâncias ilícitas, assim como os seus aspectos distintivos. 

 

2.1 Conceito e breve evolução histórica de dependência de drogas 

 

 Entende-se que drogas são substâncias que produzem mudanças, alterações, 

perturbações, nos estados emocionais, psicológicos e mentais. As mudanças provocadas por 

essas substâncias variam de acordo com as características da pessoa que as usa.  

 

O neurocientista Hart (2014, on-line), afirma que as drogas não são um problema, 

não sendo considerada capaz de causar dependência química. Acredita-se que drogas são 

apenas os produtos ilegais como a maconha, a cocaína e o crack. Porém, do ponto de vista da 

saúde, muitas substâncias legalizadas podem ser igualmente perigosas, como por exemplo, o 

tabaco e o álcool, que também são considerados drogas como as demais.  

 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a nomenclatura e 

definição de drogas são da seguinte maneira: “Droga é toda substância ou produto que, 

administrado ao organismo vivo, produz modificações em uma ou mais de suas funções.” 

(MURAD, 1991, p.31). Diante do entendimento da OMS, verifica-se que drogas são aquelas 

substâncias que modificam o estado de consciência do usuário, englobando tudo aquilo que 

age sobre o organismo. Relevante a essa ideia o dicionário da língua pátria, conceitua droga 

da seguinte maneira: 
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Qualquer substância ou ingrediente que se aplica em tinturaria, farmácia etc. 
Medicamento. Medicamento ou substância entorpecente alucinógena, excitante, etc. 
(como, p.ex. a maconha, a cocaína), ingeridos, em geral, como o fito de alterar 
transitoriamente a personalidade. O vocábulo droga, também significa coisa de 
pouco valor; não dá bom resultado, fracasso e destruição. No sentido geral, drogas 
são substâncias naturais ou sintéticas, que ao ingressarem no corpo são 
metabolizadas provocando reações diversas, seja para cura, euforia ou padecimento. 
(FERREIRA, 2008, p.47).   

    

Etimologicamente a palavra droga originou-se da civilização persa droa, que 

significa odor aromático, do hebraico rakab, perfume, ou do holandês droog, substâncias ou 

folha seca. O termo droga tem uma significação variada em diversos paises, por exemplo, nos 

paises do EUA e da Inglaterra “drug” indica medicamentos como penicilina e aspirina que 

são conhecidas como drogas. Já no Brasil o termo droga é popularmente conhecido como 

“tóxico”. A palavra “tóxico” advém do conhecimento químico e farmacêutico cuja sua 

definição é veneno. Atualmente “tóxico” é sinônimo de drogas. (MURAD, 1991, p.98).    

 

A Lei nº 6.368 de 21 de outubro de 1976, usava a nomenclatura de substâncias 

entorpecentes para englobar todos os tipos de drogas, já a Lei 11.343, de 23 de agosto de 

2006, em vigor, faz referência genérica a expressão drogas, não definindo o que seria drogas. 

A lei atual é considerada uma norma penal em branco, necessitando de regulamentação 

enquadrada em uma norma específica.  

 

Dessa forma para uma melhor compreensão sobre o entendimento do assunto, 

cabe destacar as mudanças ocorridas na legislação sobre drogas no país.  

 
A legislação brasileira anterior, ou seja, a Lei nº 6368/76, usava o termo substâncias 
entorpecentes para generalizar todos os tipos de drogas, é o que observamos no art. 
36 da Lei nº 6368 de 1976, antiga Lei de Drogas que comenta: Para fins desta lei, 
serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência 
física ou psíquica aquelas que assim forem especificados em lei ou relacionadas pelo 
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde. 
No que concerne a Lei 11.343/06, A Nova Lei de Drogas, o art. 1º, parágrafo único 
afirma que para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os 
produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados 
em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. (ALMEIDA, 
1999, p.22) 
 

 

 A partir da nova Lei de Drogas, foi instituído o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas – SISNAD, que prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e dependentes, estabelecendo normas para repressão à 

produção não autorizada a ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.  
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O legislador consciente de que o uso de drogas está disseminado na sociedade, 

buscou criar medidas que atendessem aos usuários e dependentes, e mais, reinseri-los no meio 

social. Assim, ocorre o reconhecimento de que o uso de drogas é uma realidade e que o 

caminho não é taxá-los como criminosos, e sim, dar-lhes tratamento.  

 

É possível observar a mudança que houve no contexto legal relacionada às 

substâncias entorpecentes. A lei nº 11.343/06 não define o que deve ser considerada “droga”, 

limitando-se a preceituar o que serão consideradas como tal, trazendo um conceito genérico, 

qual seja: “consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar 

dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas pelo Poder 

Executivo da União”. Portanto, a lei passa a usar uma terminologia diversa da que era usada 

pela Lei anterior nº 6.368/76, substituindo a antiga denominação entorpecente pela atual 

nomenclatura droga.  

 

Diante do que foi exposto sobre o conceito de drogas, é necessário explicar o que 

vem a ser dependência química. Costa (2014, on-line), afirma que:  

 

“Os requisitos básicos da dependência são: “Forte desejo ou compulsão para 
consumir a substância; dificuldade no controle de consumir a substância em termos 
do seu início, término ou níveis de consumo; estado de abstinência fisiológica 
quando o uso cessou ou foi reduzido (sintomas de abstinência ou uso da substância 
para aliviá-los); evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da 
substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos 
por doses mais baixas evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da 
substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos 
por doses mais baixas; abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos 
em favor do uso da substância psicoativa, aumento do tempo necessário para obter 
ou tomar a substância psicoativa ou para se recuperar dos seus efeitos; persistência 
no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências 
manifestamente nocivas, tais como dano ao fígado por excesso de álcool, depressão 
conseqüente a período de consumo excessivo da substância ou comprometimento 
cognitivo relacionado à droga.” 
 
 

O indivíduo em questão é então portador da chamada dependência química, ou 

seja, ele se torna um enfermo, um viciado em drogas.  

 

Seibel e Toscano Jr. (2000, p.219-220), afirmam que: “O uso excessivo, frequente 

de drogas pode levar o indivíduo a um estado que se chama dependência, hábito, vício, os 

quais indicam uma necessidade compulsiva”.    
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A dependência de drogas ou a dependência química entende-se como um estado 

do organismo proveniente do uso contínuo de drogas, o que leva a pessoa a obter um desejo 

físico e psíquico do seu uso.  Para entender o que vem a ser dependente químico é preciso 

conceituar dependência, analisando as espécies e diferenças, como afirma Albuquerque (2000, 

p.37):  

Dependência é o impulso que leva a pessoa a usar uma droga contínua (sempre) ou 
periódica (frequentemente) para obter prazer. Alguns indivíduos podem também 
fazer uso constante de uma droga para aliviar tensões, ansiedades, medos, sensações 
físicas desagradáveis, etc. O dependente caracteriza-se por não conseguir controlar o 
consumo de drogas, agindo de forma impulsiva e repetitiva. Para compreendermos 
melhor a dependência, vamos analisar as duas principais em que ela se apresenta: a 
física e a psicológica. A dependência física caracteriza-se pela presença de sintomas 
e sinais que aparecem quando o indivíduo para de tomar a droga ou diminui 
bruscamente o seu uso: é a síndrome de abstinência. Já a dependência psicológica 
corresponde a um estado de mal-estar e desconforto que surge quando o dependente 
interrompe o uso de uma droga.   

 

As drogas sempre estiveram presentes na história da humanidade. É através de um 

breve histórico sobre a origem e evolução de drogas que se pode compreender o verdadeiro 

conceito e explicação dessas substâncias entorpecentes. 

 

Os povos das civilizações antigas almejavam para sua eterna existência 

substâncias encontradas na natureza que conseguissem amenizar sensações de dor física e 

psíquica. Essas substâncias eram vegetais encontradas em cavernas pré-históricas, em túmulos 

de faraós e regiões povoadas pelos Incas, como afirma Almeida, (1999, p.29-30): 

 

Vestígios dessas substâncias vegetais, hoje conhecidas como drogas, foram 
encontrados em cavernas pré-históricas (cânhamo-maconha); em túmulos de faraós 
do antigo Egito (suco coagulado da papoula-ópio); na região habitada pelos Astecas, 
no México (cacto peiote – um vegetal alucinógeno) e nos locais povoados pelos 
Incas, na América do Sul, (folhas da coca).   

    

A evolução histórica das drogas decorreu por diversos povos, culturas e 

ideologias, empregando-se conceitos e significados diferentes. À margem do conhecimento 

humano, pode-se afirmar que essas substâncias entorpecentes demonstraram opiniões 

divergentes, pois algumas civilizações defendiam o seu uso para o bem como remédio, e para 

o mal como veneno.  
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Sabe-se que na História Antiga as drogas foram utilizadas como rituais místico-

religiosos na cura de doenças por sacerdotes, curandeiros e pajés. Já no século XI, as drogas 

foram vistas como estimulador para as práticas de violência e de guerra, pois causavam nos 

homens um elemento de alucinação e perturbação que provocavam massacres selvagens em 

suas batalhas.  

 

No mundo Antigo, para livrar-se da enfermidade, do castigo e das impurezas, o 
homem costumava curvar-se às divindades e submeter-se a sacrifício. As drogas 
costumavam ser símbolo de algum alimento considerado divino. Na Grécia Antiga as 
drogas significavam remédio, para desinfetar uma ferida ou veneno, dependendo da 
dose. No Cristianismo as substâncias entorpecentes eram censuradas pela proibição 
do seu uso por incentivar os prazeres da carne. No Islamismo a droga era vista como 
um preceito da habilidade do homem no conhecimento médico na cultura Árabe. Já 
na Idade Média as drogas encontradas como ervas e plantas eram sinônimos de 
feitiçaria e bruxaria. (SEIBEL, 2000, p.8 -11).        

 

Com o passar do tempo, as drogas foram inclusas como auxílio a medicamentos, 

por exemplo, calmantes e estimulantes amenizando a dor, ferimentos e angústias sofridas nas 

guerras. O crescimento das substâncias entorpecentes nas populações mundiais repercutia 

fortemente nas décadas de 60 e 70, afetando tanto na economia como na vida social de cada 

país. A imagem das drogas servia como símbolo de liberdade dos jovens dessa época, sendo 

de fácil acesso a sua compra, venda e a sua utilização, acarretando assim, o favorecimento ao 

tráfico. 

 

Assim, com o crescimento das negociações nacionais e internacionais de drogas, o 

tráfico generalizou e prejudicou a saúde, a vida social, aumentou a criminalização, 

contrabando e prejudicou gravemente a economia mundial. Atualmente os jovens são vítimas 

fáceis do uso de drogas, seja por questões pessoais ou problemas psíquicos como ansiedade, 

curiosidade e dificuldade de solucionar problemas diários que a grande maioria enfrenta 

durante a vida.           
 

 

2.2 Principais espécies de drogas ilícitas usadas por dependentes químicos 

 

Diversas são as classificações e divisões das substâncias entorpecentes. Serão 

elencadas neste tópico algumas das mais conhecidas espécies de drogas, sejam elas, usadas 

como medicamentos controlados, inalantes e solventes. Para iniciar o estudo sobre as espécies 
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dessas substâncias, é necessário analisar três aspectos: aspecto técnico, aspecto farmacológico 

e aspecto legal.      

 

O aspecto técnico é referente às drogas naturais e sintéticas. As drogas naturais 

são aquelas extraídas de vegetais, tais como a maconha, a cocaína e o ópio. Já as drogas 

sintéticas ou semi-sintéticas são produzidas em laboratórios, podendo citar a heroína, o LSD e 

a morfina.   

As drogas, por serem substâncias extremamente perigosas, acarretam problemas à 

saúde do usuário, variando de acordo com as características de quem as usa, qual droga é 

utilizada e em que quantidade é consumida. Conforme o entendimento de Mav (2000, p.52), 

sobre drogas que afetam o cérebro e a atividade mental das pessoas: 

Existem drogas que atuam no cérebro afetando a percepção e a atividade mental das 
pessoas, sendo por essa razão denominadas de psicoativas. Basicamente, elas são de 
três tipos: drogas que diminuem a atividade mental – também chamada de 
depressoras. Afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais lenta. 
Essas drogas diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a 
capacidade intelectual. Exemplos: ansiolíticos (tranqüilizantes), álcool, inalantes 
(cola), narcóticos (morfina, heroína); drogas que aumentam a atividade mental – são 
chamadas de estimulantes. Afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma 
mais acelerada. Exemplos: cafeína, tabaco, anfetamina, cocaína, crack e; drogas que 
alteram a percepção – são chamadas de substâncias alucinógenas e provocam 
distúrbios no funcionamento do cérebro, fazendo com que ele passe a trabalhar de 
forma desordenada, numa espécie de delírio. Exemplos: LSD, êxtase, maconha e 
outras substâncias derivadas de plantas.        

 

A respeito do aspecto farmacológico pode-se afirmar que o mesmo aborda a 

inserção das drogas no organismo humano, dependendo de seu tipo farmacológico e 

metabólico, e suas causas como as alterações nas células, proporcionando estímulos intensos. 

Esse aspecto relata as diversas formas de reações químicas, psíquicas e físicas que pode 

acarretar em um usuário de drogas, como por exemplo, euforia, transtornos do humor e ódio.     

 

As drogas agem no Sistema Nervoso Central (SNC), produzindo os efeitos 

alucinógenos, depressores e estimulantes, conforme Almeida (1999, p. 24-25):   

 

Alucinógenas: conhecidas como perturbadoras por provocarem alterações na 
percepção – as coisas aparecem deformadas, coloridas, grandes ou pequenas, 
distorcidas. Drogas: cogumelo, LSD, êxtase, maconha e outras substâncias 
derivadas de plantas. Danos à saúde: alucinação, convulsão, delírio, desorientação, 
taquicardia, psicose. Depressora: diminuem ou deprimem a atividade geral do 
cérebro. Drogas: álcool, derivados do ópio (heroína, morfina, codeína), inalantes e 
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solventes. Danos à saúde: delírio, sedação, sonolência, parada respiratória, torturas, 
náusea, convulsão, vômitos, perda de peso e morte. Estimulantes: as que estimulam 
a atividade cerebral. Drogas: anfetaminas, cafeína, nicotina e cocaína. Danos à 
saúde: convulsão, depressão, ilusão, alucinação, psicose, doenças cardiovasculares, 
câncer no pulmão, agressividade, ideias de perseguição e morte.      

 

 Dessa forma é necessário discorrer a respeito dos tipos de drogas mais conhecidas 

no mundo. A primeira a ser abordada é a “planta da felicidade”, ou seja, o Ópio. Essa planta 

surgiu na Mesopotâmia e se expandiu pela Espanha, Grécia, África, Egito, Roma, Europa 

Central e América, dentre outras localidades.  

 

A planta que se extrai o ópio é a planta dormideira, o que significa adormecer e 

sedar. As civilizações antigas utilizavam como analgésico e calmante, por via oral e retal. 

Economicamente o ópio atingiu a liderança do comércio chinês, tornando-se assim, o país de 

maior consumo e tráfico dessa substância.     

 

A Cannabis Sativa, conhecida popularmente por maconha, cânhamo erva ou 

cannabis, é a droga ilegal mais consumida no mundo. Essa substância provém das folhas e 

flores secas e trituradas originada na Europa, no século XIX, expandindo pela Ásia Central e 

diversos países. Essa droga gera efeitos como ansiedade, euforia, distúrbios emocionais, 

pânico e psicose, acarretando assim, alterações imunológicas, endócrinas e no sistema 

reprodutor. A maconha compartilha com o tabaco certa semelhança, por também ser fumada, 

e com o álcool, porque os consumidores também procuram um efeito intoxicante e 

euforizante. (SEIBEL, 2000, p.132).  

 

A Cocaína é o produto final da transformação da folha de coca, planta originária 

do altiplano andino. A cocaína tem cor branca, é inodora e cristalina, sendo usada por via oral, 

fumada. Essa substância entorpecente é encontrada no Peru, Colômbia, Bolívia e certas 

regiões do Brasil. A inalação da cocaína pode ser por via intranasal, ou seja, pelo nariz, via 

parenteral, por injeção, via endovenosa e, via fumada, pelos pulmões.  

 

São vários os sintomas que essa droga acarreta no ser humano, como: diminuição 

da capacidade de juízo, anorexia, ataques de pânico, disforia, ansiedade, arritmia cardíaca, 

pressão arterial elevada e parada respiratória, dentre outras. (SEIBEL, 2000, p.121). Já o 

Crack é chamado de “pedra” pelos usuários dessas substâncias entorpecentes, sendo 

consumido por via fumada.  
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O crack é considerado como uma nova droga, mas essa substância não passa de 

um novo método de consumo de uma droga muito antiga. As consequências do consumo são: 

dor intensa no peito, falta de ar e tosse sanguinolenta. Frequentemente o indivíduo se queixa 

de impotência sexual, incapacidade de ejaculação ou de obter orgasmo. Tentativas de suicídio 

são comuns aos usuários dessa substância em grande dose. (SEIBEL, 2000, p.122).    

 

A Heroína é extraída da papoula, originada desde a antiguidade que se expandiu 

pela Ásia, Irã, Afeganistão, Paquistão e outros lugares. Sabe-se que a dependência dessa 

substância corresponde a um conjunto de fenômenos comportamentais e psicológicos que leva 

o indivíduo a um consumo compulsivo. Seus sintomas são: náuseas, irritabilidade, ansiedade, 

insônia, diarréia, dores intestinais, febre e seu uso é por via intravenosa. (SEIBEL, 2000, 

p.79). Outra droga muito conhecida são os Alucinógenos que são substâncias entorpecentes 

que provocam alteração da percepção, do pensamento e do humor, com ações mínimas na 

memória e orientação. Essa droga é oriunda das plantas como a hoasca, até outras sintéticas 

como o LSD – dietilamida do ácido lisérgico e êxtase. Essa substância é ingerida pelo 

indivíduo por via oral. A respeito das reações que essa substância acarreta para o organismo 

humano, afirma Murad (1991 p. 84-87):    

 

É uma droga alucinógena forte, sendo capaz de provocar alucinações e delírios em 
dose de alguns microgramas, sendo influenciada em certo grau, pelo estado de 
espírito, humor do indivíduo, personalidade, expectativa e ambiente, a qual costuma 
levar o usuário a um estado de confusão, reações dissociativas, pânico ou pavor com 
revivência de experiência traumática do passado, podendo-se chegar a episódios 
psicóticos agudos que requerem hospitalização. 

 

O uso do álcool atinge o intelecto, causa perda de memória, afastando a 

convivência social e pessoal do dependente químico. No início, a substância age como 

estimuladora, deixando o indivíduo alegre e extrovertido. O álcool ao ser ingerido em doses 

continua acarreta desânimo, enfraquecimento físico e moral, fazendo com que a pessoa perca 

os reflexos, devido a apatia causada pelas substâncias ingeridas no organismo.    

 

As principais manifestações da dependência do uso do álcool é a vontade 

permanente de ingerir a substância, a síndrome da abstinência, atingindo o ápice quando o 

indivíduo deixa de consumir o álcool, acarretando em transtornos, calafrios, alvoroço, dentre 
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outros, distanciando dos relacionamentos pessoais e profissionais, consumo exagerado de 

bebidas alcoólicas e vontade sem êxito de abandonar o vício.  

 

Quanto ao aspecto legal, pode-se entender que existem drogas lícitas, ou seja, 

legais, e drogas ilícitas ou ilegais. As drogas lícitas são as usadas livremente de acordo com os 

conceitos e aceitações sociais, tais como: o álcool, a cafeína, os medicamentos e a nicotina 

(tabaco). Já as drogas ilícitas são aquelas consideradas danosas à saúde e perturbadoras da 

tranquilidade social. O tráfico e o porte são passíveis de punição configurada em lei especial. 

Entre elas destacamos a cocaína, o crack, o esctasy, a maconha, a heroína, o ópio e o LSD. 

 

2.3   Penalização do usuário de substâncias ilícitas no Código Penal  

 

O uso de substâncias ilícitas tem causado grandes impactos nas pessoas 

envolvidas, na família e na sociedade, pois além de causar prejuízos a saúde física e 

psicológica do indivíduo, acarreta desrespeito das normas legais. 

A Lei nº 11.343/06 em vigor atualmente tenta aperfeiçoar o combate ao tráfico 

ilícito de entorpecentes, reprimindo mais severamente condutas criminosas e especificando, 

em novas figuras típicas, o comportamento humano proibido, bem como apresentando um 

novo tratamento penal aos usuários e dependentes de drogas.  

Dentre as inovações, a lei passa a conceder um tratamento especial ao usuário, 

considerando-o como vítima social dessa realidade alarmante. Deixa, portanto, de tratar os 

usuários como criminosos. A pena do crime de posse de drogas para consumo pessoal deixa 

de ser privativa de liberdade para tornar restritiva de direitos. É considerada uma 

reinvindicação histórica de diversos grupos representativos da sociedade, que encontra 

amparo no princípio da mínima intervenção e dignidade da pessoa humana. 

A respeito de drogas para consumo próprio e da nova lei de tóxicos, Saliba (2009, 

on-line), salienta que: 

O crime anteriormente definido no artigo 16 da Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976, 
não foi abolido pela nova lei, existindo nova figura típica para os usuários e 
dependentes de entorpecentes. A nova figura está descrita no artigo 28 e tem a 
seguinte redação: ‘Quem adquirir guardar, tiver em depósito, transportar ou 
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trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 
seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de 
serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa 
ou curso educativo.’ Alguns doutrinadores vêm discutindo e afirmando que houve 
descriminalização com a nova lei, sob o fundamento de que, não mais havendo pena 
privativa de liberdade, reclusiva ou detentiva, inexiste crime e, inexistindo prisão 
simples ou multa, inexiste contravenção penal. Até já se acena com uma nova 
classificação doutrinária – infração sui generis. A discussão se há ou não crime não 
é ontológica, pois inexiste diferenciação nesse ponto, mas é extrínseca e legal, com 
maior interesse ao meio acadêmico, todavia com inegável repercussão 
prática.(grifou-se). 

Os núcleos do tipo são adquirir, guardar, trazer consigo, transportar e depositar. 

As condutas exigem o uso próprio como finalidade exclusiva do agente. Essa finalidade 

distingue o artigo 28 do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, porquanto este contém, no seu preceito 

primário, os mesmos três núcleos acima mencionados, dentre outros.  

O crime não é usar droga ilícita, mas sim adquiri-la, guardá-la, mantê-la em 

depósito, transportá-la ou trazê-la consigo para consumo pessoal. Usar, consumir não é crime, 

pois estes núcleos não estão previstos na norma penal. Essa conduta é fato atípico. Na lei 

anterior, se fosse exclusivamente para o consumo pessoal respondia pelo art. 16, se não, 

respondia por tráfico ilícito de drogas, consagrado no art. 12 da Lei nº 6368, de 21 de outubro 

de 1976. Assim, Gomes (2009, on-line) tece alguns comentários concernentes à 

criminalização do usuário de drogas, quais sejam: 

Não há outro rumo mais lúcido e racional que descriminalizar as drogas, isto é, 
retirar do Direito penal algumas condutas, reservando-o para o mínimo necessário. 
Não se trata de legalizá-las, sim, de controlá-las. Vários países nos últimos anos 
deixaram de punir o porte para consumo de determinadas drogas (Holanda, Portugal 
pela Lei 30/2000, Suíça, Espanha etc.), preferindo a política de redução de danos 
(para a sociedade, para o próprio usuário e sua família). [...] Prevenção é a 
prioridade. O mais sensato e responsável, de tudo quanto se pode extrair das 
experiências e vivências estrangeiras, consiste na adoção de uma política claramente 
preventiva em relação às drogas. Educação antes de tudo. E que os pais e 
professores, dentre tantos outros, assumam sua responsabilidade de orientação e 
conscientização. [...] A postura da legislação penal brasileira sempre tratou o 
simples usuário de droga como criminoso. 

A Lei nº 6368/76 previa em seu art. 12, caput, a pena de reclusão de 03(três) a 

15(quinze) anos para o crime de tráfico de drogas. Posteriormente, a lei nº 11.343/06 revogou 

expressamente esse diploma normativo, trazendo agora, em seu art. 33, a previsão da pena de 

reclusão de 05(cinco) a 15(quinze) anos para quem cometesse o mesmo delito. 

Quem auxiliava a pessoa a usar droga não era considerado traficante. A 

quantidade não determinava o crime, era apenas elemento de prova. Chamavam crime de uso, 
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não é com o surgimento da Lei nº 11.343/06, que será considerado crime de posse ilegal de 

drogas. Sobre o tráfico e os crimes assemelhados, o art. 33, da referida Lei, assim dispõe: 

art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
 

A atual Lei de Drogas surge como norma incriminadora, lex gravior, pois penaliza 

inclusive a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, 

culminado com pena de 01(um) a 03(três) anos de detenção e multa.  

Com as alterações surgidas com a Lei nº 11.343/06, foi criada uma figura penal 

que, na lei anterior (6368/76) não existia, ou seja, oferecer droga, eventualmente e sem 

objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, sendo prevista a 

pena de 6(seis) meses a 1(um) ano de detenção e ao pagamento de multa. Assim, referente à 

nomenclatura para juntos consumirem, o legislador tentou separar as condutas de traficante e 

de simples usuário de drogas.     

A Lei nº. 11.343/06 traz um dispositivo referente à redução de pena, previsto no 

art. 33, § 4º, sendo considerado mais benéfico ao réu. O legislador concedeu a oportunidade 

de que seja concedida uma pena que pode chegar a ser inferior ao que era previsto quando da 

vigência da Lei 6.368/76, em seu artigo 12, como assim dispõe: 

Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas 
de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde 
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa.  

A norma, ainda, indica que qualquer ação que utilize substâncias ilícitas deverá ter 

prévia autorização judicial, seja produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, 

manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, 

vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir. Desta forma, ainda que os fins sejam lícitos, o 

poder judiciário deverá punir de acordo com a lei, mesmo que seja para fins medicinais. 

Nestes casos, a pena prevista é de 3 a 10 anos de reclusão mais sua respectiva multa. 

A Lei nº. 11.343/06 se mostra mais rigorosa em relação aos chefes das 

organizações de drogas. Os financiadores ou custeadores de qualquer dos crimes mencionados 
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devem ser punidos com pena de 8(oito) a 20(vinte) anos além de multa. Fazendo um 

comparativo com o crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal, que prevê a 

pena de 6(seis) a 20 (vinte) anos, a pena torna-se mais severa. 

Diante do exposto, não restam dúvidas de que as drogas são substâncias que 

causam grandes malefícios ao organismo de quem as consome. Os dependentes químicos, 

com suas características físicas e psicológicas, tendem a apresentar reações diversas sob a 

ação das drogas. O usuário de substâncias ilícitas por muito tempo foi considerado uma 

pessoa criminosa, de alta periculosidade. Na legislação anterior, a posse de drogas para 

consumo pessoal era considerada crime, sendo o usuário/ dependente químico condenado à 

pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, por infração ao art. 16. A lei nº 11.343/06, 

ou seja, a nova Lei de Drogas, não comina mais tal pena, sendo considerado fato atípico. A 

pena do crime de posse de drogas para consumo pessoal deixa de ser privativa de liberdade 

para tornar restritiva de direitos. Com isso, o dependente químico é considerado vítima social 

dessa realidade alarmante.   
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3  ABORDAGEM DA JUSTIÇA TERAPÊUTICA E SEU      

TRATAMENTO AO USUÁRIO DE DROGAS  

 

Este capítulo apresenta em seu texto análise e entendimento sobre o breve 

histórico e definição de Justiça Terapêutica, aborda também em seus tópicos as consequências 

da recuperação e possíveis tratamentos com os dependentes químicos de drogas, bem como os 

crimes relacionados ao Programa da Justiça Terapêutica.  

 

3.1  Breve histórico e definição de Justiça Terapêutica  

 

 A Justiça Terapêutica originou-se nos Estados Unidos, precisamente nos anos 90, 

com a concepção de “Drug Court” (Tribunal de Drogas), em decurso dos altos níveis de 

delinquência no país, sendo estes provenientes do consumo de drogas. Já no Brasil a 

instauração da Justiça Terapêutica foi em 2000, no Rio Grande do Sul. 

 

O precursor da Justiça Terapêutica no Brasil foi a implementação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, precisamente nos artigos 98 e 

101, VI, onde afirma que ao ser transgredidos os direitos da criança e do adolescente, serão 

aplicados as medidas de proteção e dentre estas, está a inclusão em programa oficial ou 

comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, no tocante as 

medidas socioeducativas cabe destacar o art. 112, VI, ou seja, ao ser verificada a prática de 

ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente qualquer das medidas 

do art. 101, I a VI, dentre elas a inclusão a programas de ajuda e tratamento aos dependentes 

de álcool e substâncias tóxicas .  

 

A Justiça Terapêutica surgiu a princípio com o intuito de proteger alguma ameaça 

ou transgressão aos direitos da criança e do adolescente, sendo que algumas leis passaram a 

adotá-la também para os adultos, tais como Lei 9099/95, a qual dispõe sobre os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, Lei 11.343/06, 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 
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normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 

e dá outras providências o Código Penal, dentre outros.       

 

Sendo considerado um programa que trabalha a questão dos dependentes químicos 

que tenham cometido um crime em decorrência do uso, abuso e dependência química, 

possibilitando o tratamento do usuário de drogas e a busca de sua família para se tratar, com o 

intuito de tentar combater os altos índices de criminalidade no País e reintegrar os 

toxicômanos  na sociedade.  

 

O programa veio com a missão de informar os seguintes questionamentos: O meio 

legal, onde se enquadra o indivíduo que comete o delito, bem como a dependência de drogas 

como uma questão de saúde pública, sugerindo com isso a solução para ambos os casos.  

 

O termo Justiça Terapêutica, segundo Maranhão Neto (2003, p. 89), assim 

explana:   

 
A palavra "justiça" reúne os aspectos legais e sociais do direito, enquanto a palavra 
"terapêutica" é relativa à ciência médica, traduzindo uma idéia de reabilitação à 
saúde ou de um tratamento necessário para a correção de uma disfunção orgânica, 
mental, ou de uma enfermidade. 
 
 

Referida justiça é considerada como um meio alternativo de pena em que o 

infrator passa a fazer um tratamento de saúde com o intuito de resgatá-lo do submundo das 

drogas, fazendo com que o dependente químico reflita o delito cometido na medida em que 

cumpri a sua pena, sem retratar como forma severa de punição, tornando assim, uma solução 

para o combate a criminalidade no país, bem como para a recuperação dos usuários de 

substâncias ilícitas.  

 

Sobre o programa da Justiça Terapêutica, Silva (2008, on-line), afirma que:  

 

Essa medida representa um significativo avanço na possibilidade de minimização da 
atual criminalidade, pois, além de oferecer ao usuário de drogas uma intervenção 
específica para o seu problema de saúde, evita, igualmente, que o mesmo seja 
exposto à pena de encarceramento quando a lei assim o prevê. Nesses casos, o papel 
do tratamento é uma significativa contribuição na redução do crime. 
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É importante mencionar que a Justiça Terapêutica é voltada como medida de 

tratamento ao usuário de drogas, qualquer outro dependente químico ou ao infrator que 

comete crime de menor potencial ofensivo. 

Assim sendo, tem-se como objetivo de trabalhar diversas formas de ajuda, bem 

como de resgatar a sua autoestima dignidade humana, transparecendo uma reflexão de seu 

comportamento em relação ao crime que cometera, observando que por meio de influência da 

substância ilícita o levou a praticar atos que o distanciaram do meio social, mas que a partir 

daquele tratamento ele irá retornar como um novo cidadão de bem para a sociedade a qual ele 

pertence. Assim, Mazoni (2008, on-line), afirma:  

A Justiça Terapêutica é o conjunto de medidas que visam aumentar a possibilidade 
de que infratores usuários e dependentes de drogas entrem e permaneçam em 
tratamento, modificando seus anteriores comportamentos delituosos para 
comportamentos socialmente adequados.  

 

A Justiça Terapêutica é concedida ao sujeito que cometeu um delito, relacionado 

de alguma forma ao uso ou dependência de drogas, sejam estas lícitas ou ilícitas, voltando-se 

aos pequenos delitos, com o intuito balizador de cuidar dos doentes, ocorrendo a punição no caso 

de descumprimento da medida adotada.   

 

Cabe ressaltar que é função das equipes técnicas acompanhar os sujeitos e produzir 

relatórios, enviados ao juiz, objetivando informar sobre o prosseguimento do tratamento para que 

o juiz seja informado se a pena imposta estaria funcionando ou não. Diante dessa medida, o 

sujeito possui consciência do fato praticado e percebe que na verdade necessita de um 

tratamento adequado para que não fique a mercê do submundo da criminalidade, manipulado 

por vícios, enquanto poderia estar protegido pela própria sociedade.  

É preciso incluir a Justiça Terapêutica com uma medida alternativa de tratamento 

aos sujeitos que cometeram infrações de pequeno potencial ofensivo e observar que estão 

garantidos constitucionalmente perante normas jurídicas existentes devido a um melhor 

amparo na recuperação daquele indivíduo que aos poucos se distanciou do seu meio social e 

passou a cometer delitos, mas que continua a fazer parte da sociedade como cidadão e que 

deseja se redescobrir e reintegrar-se no seu meio como um cidadão de bem.   
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Sabe-se que a Justiça Terapêutica é ainda considerada um programa recente que, 

aos pouco, está sendo instituído no país e, expandindo assim, sua prática. Com o advento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro foi possível unir temas justiça e saúde quando 

retratava o assunto sobre questões relativas às drogas, no qual a criança e o adolescente se 

encontravam em conflito com a lei ainda por meio de uso de dependência de drogas.  

Com isso houve a intenção da justiça trabalhar a questão de medidas 

socioeducativas e as medidas protetivas que utilizam-se de tratamento médico, psicológico e 

psiquiátrico, além de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 

Foi mediante as decorrências relativas às drogas que diversos setores e operações 

do Poder Judiciário conseguiram implementar programas que integravam  especialistas de 

saúde, assistência social e operadores do direito, como foi o caso do Rio Grande do Sul que 

apresentou o Programa de Justiça Terapêutica como projeto de possível solução para questões 

referentes a conflitos com drogas. Assim, Pontarolli (2004, on-line), afirma: 

Atualmente, não se pode verificar a aplicação do Programa em todo o país, mas 
apenas em alguns estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Sergipe e Paraná. A Justiça Terapêutica foi trazida para o Brasil por 
membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que desde 1999 vem 
divulgando congressos, seminários e estudos, inclusive fundando a Associação 
Nacional da Justiça Terapêutica. Podemos dizer que o estado que atualmente se 
apresenta mais avançado em termos de aplicação do programa é Pernambuco. Lá 
funciona, desde 2001, o Centro de Justiça Terapêutica, pioneiro na América Latina, 
que abrange a região metropolitana de Recife, fazendo em média 240 atendimentos 
mensais. O Centro atua de maneira eficaz e já conta com resultados efetivos. No Rio 
de Janeiro, o programa foi instituído em 2002, não tem a amplitude teórica 
estabelecida pelo programa, porque restringe à aplicação do programa aos 
dependentes iniciados e acusados pelo uso de substâncias entorpecente. No estado 
de Minas Gerais o programa foi instituído em 2003 e recebeu o nome de Justiça 
Cidadã e, assim como no Rio de Janeiro, restringiu os destinatários do programa. No 
Sergipe e no Paraná, existem programas de tratamento para usuários e dependentes 
químicos que tenham cometido infrações, mas são programas de acompanhamento 
que se aproximam mais do previsto na Lei de Tóxicos do que da Justiça Terapêutica 
e são marcados pela viabilidade sem a intervenção da tutela jurisdicional. 

 

Assim, observa-se que o programa de Justiça Terapêutica vem ganhando espaço 

no país, demonstrando uma maior compreensão quanto ao tema justiça e drogas por meio de 

sua aplicabilidade. Sendo esse programa um conjunto de medidas que oferecem ao infrator 

tratamento terapêutico na tentativa de alterar os comportamentos sociais e legais. 



29 
 

 

Seria mais voltado para aqueles que necessitam de uma atenção para buscar uma 

redução de dano social e reflexão de que uso, comércio e porte impróprio de drogas podem 

acarretar prejuízos dos quais reforçam o quadro de crimes do país. É diante dessa noção que a 

justiça brasileira adota a Justiça Terapêutica como instrumento de alternar o tratamento ao 

processo punitivo como pena de prisão. 

 

3.2 Possíveis tratamentos e consequências da recuperação com os 

dependentes químicos  

 

A dependência química por muitos anos foi considerada uma doença de natureza 

progressiva, incurável e de difícil tratamento. Atualmente, existem diversas modalidades de 

tratamento, como por exemplo, comunidades terapêuticas, programas de desintoxicação, 

grupos de autoajuda, intervenções religiosas, tratamento em regime de internação, intervenção 

farmacológica prescrita por profissional habituado às características da dependência, entre 

outros, que paralelamente ajudam na conscientização e tratamento do problema. Desta forma 

expressa Lopes (1998, p.03):    

Muitas são as instituições junto à sociedade civil que têm se proposto a desenvolver 
um trabalho de assistência e tratamento a dependentes químicos: grupos anônimos, 
clínicas ou casas de recuperação, hospitais, etc. Esse número cresce à medida que a 
demanda aumenta, levando grupos, comunidades, associações, clubes de serviços e 
igrejas a organizarem trabalhos de atendimentos a esse segmento. As propostas de 
formas de atendimento a essa população específica variam de acordo com a visão de 
mundo e perspectiva política, ideológica e religiosa dos diferentes grupos.     

 

Os dependentes químicos ao ingressarem em qualquer dessas instituições para se 

tratar, já tiveram consciência de que precisam de ajuda para vencer a dependência, 

explicitando a vontade de se submeterem ao tratamento. O dependente químico quando opta 

pelo tratamento, geralmente encontra-se muito fragilizado físico e emocionalmente, e em suas 

relações sócio-familiares também.   

 

Ao adentrar em qualquer dessas modalidades de tratamento, a primeira reação é de 

reserva por estar adentrando em um local novo e desconhecido. O sucesso ou não do 

tratamento dependerá, em grande parte, dos novos relacionamentos que irão estabelecer no 
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processo que se inicia e na forma como será apoiado para enfrentar os desafios que se farão 

presentes.   

 

O Tratamento é a alternativa terapêutica que tem condições de atingir as 

necessidades do dependente químico e dos familiares, no qual o usuário de drogas conhece e 

aceita o modelo de tratamento proposto, sendo motivado para o mesmo, todavia nada obsta 

que o acusado a qualquer momento opte pela via judicial, podendo neste caso a sentença ser 

condenatória ou absolutória. Assim, o indivíduo ao aceitar o tratamento terapêutico passa a 

ser sob a égide judicial.   

 

A utilização da Justiça Terapêutica é acompanhada por uma equipe 

multidisciplinar, sendo esta compreendida por Advogados, Assistentes Sociais, Psicólogos, 

Pedagogos e Psiquiatras, servindo de base para o magistrado na análise da necessidade do 

tratamento aplicado bem como ajudam ao indivíduo a ter noção e reflexão do ato praticado, 

no tipo de interferência a ser sugerida, para que possam agir conjuntamente no momento 

apropriado.   

 

O Programa consiste em uma comunicação entre a equipe multidisciplinar e a 

justiça, tendo a equipe de saúde autonomia para aplicar o método mais eficaz no combate a 

reincidência delituosa, bem como a cura do seu problema de saúde. A justiça por sua vez não 

intervém no tratamento, sendo lhe repassada relatórios constantes sobre o tratamento aplicado 

aos dependentes químicos para que seja analisada a continuidade ou não da aplicação da 

Justiça Terapêutica. 

 

Os toxicômanos ao procurar se tratar, não necessariamente estão convictos de que 

estão usando substâncias entorpecentes demasiadamente. Os principais motivos para a 

procura do tratamento são muitas vezes problemas e prejuízos que se acumulam ao longo da 

vida de consumo, ao longo da vida do paciente, podendo citar problemas familiares, 

profissionais, médicos, legais, financeiro, entre outros.   

A respeito dos aspectos básicos da dependência química, o doutrinador Cardoso 

(2009, on-line), aduz que: 

TRATAMENTO: o conjunto de meios terapêuticos que lança mão o médico (ou a 
equipe médica) para cura de doença ou alívio do paciente, de acordo com a 
definição encontrada no dicionário Michaelis. O tratamento consiste na elaboração 
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de determinada estratégia para obtenção de seus objetivos (ESTRATÉGIA – Ato de 
dirigir coisas complexas). Também é uma forma de INTERVENÇÃO (Intercessão, 
mediação) para obtenção de cura ou alívio para o paciente. Estratégias e 
intervenções lançam mão de modalidades e terapias: MODALIDADE – Cada 
aspecto ou diversa feição das coisas; TERAPIA – Parte da Medicina que se ocupa 
da escolha e administração dos meios para curar doenças ou obter alívio do 
indivíduo acometido. Cada uma destas possui sua própria forma de atuação, ou 
método (MÉTODO – Conjunto dos meios dispostos convenientemente para 
obtenção de um fim. Modo de proceder). O tratamento de dependentes químicos, 
como conhecemos hoje em dia, já tem um longo percurso. O tratamento é uma das 
formas de minimizar os prejuízos que costumam ocorrer na vida do indivíduo, de 
seus familiares, de seus vizinhos e possíveis empregadores, do município onde este 
reside, enfim, da comunidade em que vive, de seu Estado bem como de seu País.     

 

Os usuários de substâncias ilícitas, sem o tratamento adequado, propendem-se a 

piorar com o tempo, pois são conduzidos a uma destruição gradualmente de si mesmo, 

atingindo sua vida pessoal, familiar, profissional e social. Durante o período de tratamento, as 

instituições proporcionam ao dependente químico programas sócio-educativos e de 

profissionalização que lhe ajude a refletir sobre sua realidade, aonde o mesmo encontra 

inserido, as chances e os limites presentes para a sua inclusão educacional e produtiva no 

meio social.  

 

O período de tratamento é determinado de acordo com a imprescindibilidade de 

cada paciente, obedecendo as seguintes fases: Desintoxicação, Reabilitação psíquica, 

Reintegração Social e a Ambulatorial.  

 

Na fase de Desintoxicação o dependente se encontra efêmero, pelo acúmulo de 

drogas no organismo, ocorrendo a eliminação das substâncias tóxicas do mesmo, sendo 

elaborado um parecer pela equipe médica e psicológica de que forma será realizado o 

tratamento no paciente.   

 

A Reabilitação psíquica é a fase de conscientização e abstinência das drogas, ou 

seja, o dependente químico precisa mudar suas atitudes e pensamentos para alcançar o 

sucesso desejado.  

 

A Reintegração social é a fase que o usuário de substância ilícita já realizou o 

tratamento adequado para o abandono do vício, reinserindo-se na sociedade. Nesse momento 

o mesmo sente as dificuldades do mundo exterior, buscando nos grupos de ajuda soluções 

para os obstáculos que lhe são apresentados.     
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A Ambulatorial é a fase mais delicada da reintegração, pois há uma cobrança e 

compromisso maior do dependente de drogas, da família e do profissional habilitado. É um 

conjunto de fatores, ou seja, acompanhamento com um psicólogo, grupos de apoio, que juntos 

servem de alicerce tanto para o usuário de drogas, quanto para a família do mesmo, com o 

intuito de proporcionar o êxito no processo de reintegração social.         

 

 Ao longo do tempo, as populações utilizaram diversos métodos para reduzir a 

incidência das substâncias ilícitas na sociedade. Com o surgimento de novas tecnologias e 

ampliação de ideias por pesquisadores e estudiosos na área, desenvolveu-se o conhecimento 

científico de ocorrer uma intervenção preventiva em usuários de drogas.        

 

Salienta-se, que no campo das drogas, a busca de soluções efetivas pela prevenção 

não só na área da saúde como nas demais, tem sido uma grande preocupação, pois se a melhor 

postura frente às drogas é prevenir, se faz importante que a sociedade como um todo repense 

seu papel, ou seja, deixe de ser pessimista, e que as autoridades sejam mais flexíveis; nem 

liberal demais, nem autoritária ao extremo; oferecendo modelos sadios, que incentive as boas 

relações entre as pessoas, valorizando a vida.  

 

Diante disso, existem três tipos de prevenções para evitar o uso de substâncias que 

causem a dependência química, dentre elas: A Prevenção primária, A Prevenção secundária e 

a Prevenção Terciária.  Sobre a prevenção primária, Yazbek (2003, p. 44-45), salienta que: 

A prevenção primária pretende intervir antes que surja algum problema, no sentido 
de ser um conjunto de medidas que visam uma educação para a saúde. Aqui se 
destacam três pontos essenciais: esta intervenção tem que ser precoce tem que se 
aplicar a crianças através do oferecimento de atividades prazerosas, criativas e 
educativas; Ela deve estar inserida em uma visão mais ampla da educação para a 
saúde, a fim de tornar atraente as regras para uma vida saudável; Ela tem que se 
apoiar em ‘educadores naturais’, em primeiro lugar os pais e também os professores. 
Em resumo, a prevenção primária é o programa que objetiva evitar a ocorrência do 
problema-alvo, isto é, diminuir a incidência prevenindo o uso da droga antes que ela 
se inicie. A intervenção primária destina-se a duas faixas etárias: Jovens-enfatizando 
medidas como a conscientização e sensibilização para os problemas da infância e da 
adolescência em todos os seus aspectos (fisiológicos, psicológicos e sócio-culturais). 
Visa, portanto, a todos os jovens e não somente àqueles considerados como de alto 
risco. Adultos - fornecendo conhecimentos básicos, provocando e favorecendo uma 
reflexão maior sobre os problemas abordados, bem como um maior engajamento e 
participação dos educadores naturais. 
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Um programa de prevenção poderá beneficiar indivíduos de uma população, que 

não experimentaram a droga, enquanto outros desta mesma população que já fizeram o uso da 

substância química, quando abordados pelo programa. Para os indivíduos que usam e 

consomem a droga em sentido geral, far-se-á necessário o encaminhamento para um 

tratamento que venha a conscientizá-los a parar o uso, impedindo assim, a evolução para 

estágios mais comprometidos, junção entre prevenção e tratamento: Prevenção secundária.     

 

Em busca de impedir o consumo indevido das drogas, visando diminuir a 

incidência do problema na sociedade, doutrinadores citam e comentam os objetivos 

pretendidos do tratamento da prevenção secundária. 

 

Estabelecida à dependência, o indivíduo precisará ser atendido por um programa 

de recuperação que o sensibilize a parar, que melhor atenda a suas necessidades e às de sua 

família, que os prepare para a reinserção social e prevenção da recaída: Prevenção terciária. A 

respeito da prevenção terciária, Yazbek (2003, p. 46 - 47), afirma que: 

Aplicada às drogas, a prevenção terciária tem como objetivo essencial evitar a 
recaída, visando à reintegração do indivíduo na sociedade, possibilitando-lhe novas 
oportunidades de engajamento na escola, nos grupos de amigos, na família, no 
trabalho etc. Pressupõe-se que, no caso de uso de drogas, a dependência já esteja 
instalada. Neste caso, a prevenção terciária atuaria antes, durante e depois do 
tratamento. Antes do tratamento, a intervenção visa auxiliar o indivíduo a formular 
um pedido de ajuda e o favorecimento de uma relação terapêutica efetivamente 
privilegiada; Durante o tratamento, visa auxiliar para que não se rompa um 
processo terapêutico ou de ajuda já iniciado, bem como desdramatizar a situação 
sem, contudo, minimizá-la; Depois do tratamento, visa uma ação conjugada com 
uma instituição voltada para a reinserção social. A prevenção terciária objetiva, 
assim, diminuir as consequências de um uso já contínuo e intenso sendo, em geral, 
estratégias voltadas para a reabilitação e reinserção social do indivíduo. (Grifo 
original).   

 

A presença da família permeia todo o processo de tratamento e está presente de 

forma muito significativa quando o retorno parte para a etapa da reinserção social. A forma 

como o indivíduo é recebido e como as relações se restabelecem entre ele e seus familiares 

são de extrema importância para a sua segurança emocional e social, proporcionando-lhe 

condições favoráveis para manter-se abstêmio.  

 

A recuperação é a conscientização da existência de uma forma inteiramente nova 

de vida, ajuda a desenvolver as respostas e atitudes sadias. A recuperação não consiste em um 
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evento singular, senão um processo longo e frequentemente difícil. Exige disciplina, dia após 

dia, de persistir nas atividades e nas ações que levam a uma nova forma de vida.  

 

A recuperação da dependência química é evolucionário. Isto significa que é um 

processo de crescimento e desenvolvimento que progride de tarefas básicas para outras mais 

complexas. Para iniciar a progressão de um usuário de drogas, o mesmo passará pelas 

seguintes fases: Abstinência e Recuperação. 

 

A abstinência, ou seja, parar totalmente de usar drogas, causando uma enorme dor 

no paciente. Essa dor é causada pelos danos físicos e pela necessidade física da substância, 

outra parte é causada pela reação psicológica por perder o principal método de lidar com a 

vida, ou seja, o usuário de drogas passando posteriormente à sobriedade aprende a lidar com a 

vida sem drogas; depois para uma vida confortável, aprendendo a viver, enquanto abstinente e 

por fim, passa a ter uma vida produtiva, na qual aprende como construir uma maneira de viver 

sóbria e significativa.    

 

Na fase da recuperação, o adicto não usa mais drogas, construindo sua autoestima, 

ou seja, recomeçar a gostar de si mesmo, valorizar a vida, recuperar amigos, resgatando sua 

dignidade e autoconfiança. A impressão é de que seus sentimentos são mais exacerbados em 

relação às outras pessoas, talvez porque, durante algum tempo de suas vidas, os anestesiou e 

os reprimiu e, agora, eles afloraram. A revivência com seus sentimentos é de certa forma 

perigosa, pois surgem as inabilidades e experimentam a angústia de viver.  

 

A recuperação deve ser feita em etapas, se necessário começar com um tratamento 

e acompanhamento profissional, em alguns casos acompanhamento psiquiátrico de base. As 

formas de tratamento de mais sucesso combinam grupo de autoajuda com tratamento 

profissional, mas um programa de maior envergadura para tratar as síndromes de recaídas.      

 

Na recuperação da químio-dependência, os casos de recaída não são tão 

infrequentes e qualquer um deles está sujeito aos respectivos riscos. A recaída acontece 

muitas vezes quando as coisas estão bem. Os dependentes químicos se sentem melhor que 

antes, os problemas parecem ter diminuído, acreditando que já têm condições de lidar com as 

dificuldades que lhes são apresentadas.  
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Uma recaída pode pôr em risco a pessoa que sofre emocionalmente, fazendo-a 

sentir-se um completo fracasso. Os bons sentimentos de autoestima e de autoconfiança 

abandonam os usuários de drogas. Os maus sentimentos de remorso, culpa e vergonha os 

sufocam, levando-os, até mesmo, a desistir da recuperação por total. A recaída, entretanto, 

não é o fim do mundo, faz parte da doença. 

 

 O NA-Narcóticos Anônimos e o AA-Alcoólicos Anônimos são grupos de 

autoajuda encontrados por pacientes como meios essenciais para a obtenção de um resultado 

favorável no tratamento da dependência química. Esses grupos ajudam a identificar os sinais 

de advertência, obcecar a recaída, conhecendo as consequências e o devido modo de voltar 

para uma recuperação firme e duradoura. Ajudam igualmente a manter a força e a disciplina 

demonstrando seus conhecimentos, sucessos, fracassos e energia para continuar a sobriedade, 

partilhando os problemas por mais insignificantes que possam parecer.   

 

 A recuperação se inicia com a aplicação dos princípios espirituais contidos nos 

doze passos dos grupos de autoajuda. Quando a vida do usuário de substâncias ilícitas parece 

estar por um fio, o mesmo concentra-se nas bases do programa dos dozes passos, admitindo 

sua fragilidade frente às drogas. Nesse programa, o dependente químico pratica cada um dos 

passos, um por um ou paralelamente, conseguindo ficar sem consumir drogas um dia de cada 

vez. Admirando a vida como ela é, vivendo só por hoje.    

Em relação ao Programa dos Doze Passos para a recuperação de compulsões, 

Santos (2009, on-line), os cita: 

1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tínhamos perdido o 
domínio sobre nossas vidas. 2. Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós 
mesmos poderia devolver-nos a sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade 
e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. 4. Fizemos 
minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos perante 
Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de 
nossas falhas. 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse 
todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente, rogamos a Ele que nos 
livrasse de nossas imperfeições. 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a 
quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas 
causados. 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, 
sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a 
outrem. 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos 
errados, nós o admitíamos prontamente. 11. Procuramos, através da prece e da 
meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o 
concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós, 
e forças para realizar essa vontade. 12. Tendo experimentado um despertar 
espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos 
alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. 
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 Para a obtenção de sucesso no tratamento de um dependente químico, 

primeiramente o mesmo tem que reconhecer que possui uma doença debilitante, com risco de 

vida associada. Em seguida, ter consciência do mal que essas substâncias causam no seu 

organismo, parando de usá-las e por fim, reconhecer a necessidade de um programa diário 

para dar apoio e assistência em continuar sóbrio, um dia de cada vez, ou seja, sem usar 

drogas. O dependente químico sentindo-se firme, saudável, bem com ele próprio, terá chances 

de enfrentar os problemas que lhe são apresentados no retorno ao convívio social, diminuindo 

a sensação de exclusão social a qual se evidencia cotidianamente.   

 Por fim, ressocializar é reintegrar o usuário de substâncias ilícitas na sociedade 

para que este se sinta pertencente a um grupo, no qual possa ser útil e produtivo, 

possibilitando a produção do exercício da cidadania. A população deve conscientizar-se que o 

dependente químico não pode ser excluído, discriminado do meio em que vive, pois o mesmo 

é um indivíduo que necessita de ajuda e colaboração, não podendo ignorar as causas e as 

consequências que o levam à exclusão social. Assim, a reintegração social é um processo 

gradativo, ou seja, planejado, elaborado e orientado por todos que fazem parte da sociedade.           
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4  PANORAMA GERAL DOS OPERADORES DO DIREITO E 

PROCEDIMENTOS LEGAIS QUANTO À APLICAÇÃO DA JUSTIÇA 

TERAPÊUTICA NO PAÍS 

 

O respectivo capítulo apresenta em seu conteúdo um aspecto geral das situações 

processuais as quais admitem a proposta de aplicação do Programa da Justiça Terapêutica, 

bem como mostrar a incumbência dos sujeitos processuais, ou seja, das pessoas que 

desempenham funções no processo penal em que a Justiça Terapêutica é composta.  

 

4.1  Relação dos operadores do Direito com a Justiça Terapêutica 

 

A relação jurídico-processual é composta por sujeitos processuais, ou seja, por 

aqueles que atuam no processo penal, possuindo funções indispensáveis a justiça.  

 

O Programa da Justiça Terapêutica está inserido no processo criminal, atuando não 

somente na esfera legal, quando neste caso o indivíduo comete uma infração penal sob o 

efeito das drogas no organismo, mas também perpassa para a esfera da saúde, onde neste caso 

as drogas são consideradas um problema de saúde pública, possibilitando o tratamento e a 

reinserção social desses indivíduos.   

 

Dentre aqueles que desempenham cargos essenciais na relação processual, cabe 

destacar a função do juiz, um sujeito imparcial no processo, sendo suas decisões públicas e 

devidamente fundamentadas, salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 

exigirem, sob pena de nulidade processual. O art.93, IX, da Constituição Federal, assim 

dispõe:  

  
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
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Sobre a função do Juiz o art. 251 do Código de Processo Penal, dispõe:  

 

Ao juiz está incumbida a função de sustentar a regularidade do processo, sendo o 
possuidor da função jurisdicional, bem como de manter a ordem no decorrer do 
processo, e em caso de descumprimento, requerer a força pública. 

 

                 Conforme o entendimento de Alves (2014, p. 33), afirma: 

 

Tem o juiz o dever de estabelecer a regularidade do processo. Para tanto, uma vez 
iniciada a ação penal, deve conduzir o desenvolvimento de atos processuais, até o 
final da instrução, quando será proferida sentença. Como atributo desta função, ele 
possui poder de polícia na condução do processo, podendo se valer se necessário for, 
de força policial. 
 

 Para que possa exercer sua função devidamente, os juízes deverão possuir a 

Capacidade funcional, devendo aqueles preencher as exigências legais para a investidura na 

carreira da magistratura, bem como a Capacidade processual, ou seja, ao juiz deverá ser 

competente para julgar determinada causa, por fim, Imparcialidade, onde nesta o juiz da lide 

não poderá está impedido, suspeito, nem praticar atividade incombinável com sua função.  

 

   Sobre o impedimento, a suspeição e a incompatibilidade do juiz, Marcato (2014, 

on-line), afirma:  

O impedimento é a circunstância que priva o juiz do exercício de suas funções em 
determinado caso, dada a sua relação com o objeto da causa, enquanto que a 
suspeição é a desconfiança, a dúvida, o receio de que o juiz, ainda quando honesto e 
probo, não terá condições psicológicas de julgar com isenção dada a sua relação com 
qualquer das partes. Finalmente, o impedimento tem natureza de objeção processual, 
na medida em que pode ser alegado a qualquer tempo pela parte e deve, mesmo, ser 
reconhecido de ofício pelo juiz; a arguição da suspeição está sujeita à preclusão, 
entendendo-se que a parte aceitou a presença do juiz no processo caso não a deduza 
no prazo e forma legais. 
 

No julgamento dos processos deverá existir compromisso, seriedade, transparência 

e imparcialidade do juiz, caso seja constatada alguma hipótese de impedimento, suspeição e 

incompatibilidade, o juiz deverá ser afastado do processo, sob pena de nulidade processual.  

 

No programa da Justiça Terapêutica, o juiz, como sujeito da relação processual, 

atua no processo penal tanto na absolvição do apenado, podendo determinar na sentença o 

encaminhamento do indivíduo para o tratamento, bem como na condenação, baseado através 

de documentação que assevere a necessidade de encaminhar o indivíduo ao tratamento por 
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profissional de saúde competente, conforme o art. 45, paragrafo único e 47 ambos da Lei 

11.343/06.  

 

Dentre os operadores do direito que possui a função indispensável na relação 

processual, cabe destacar o Defensor, onde este é considerado o profissional capacitado na 

defesa do acusado, sendo sua presença indispensável no polo passivo do processo, e a sua 

ausência acarretará em nulidade processual, no caso de constatar dano ao réu, conforme a 

Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.  

 

Segundo o art. 5º da Carta Magna de 1988, bem como o art. 261 do CPP, afirmam 

que a pessoa contra qual recai uma acusação, constituindo uma lide, só será processada ou 

julgada com a presença do seu defensor, a luz do principio do contraditório e ampla defesa.  

 

 Sobre o direito a ampla defesa afirma Nucci (2008, p.130). 

 

Ao réu é concedido o direito de se valer de amplos e extensos métodos para se 
defender da imputação feita pela acusação. Encontra fundamento constitucional no 
art. 5.º, LV. Considerado, no processo, parte hipossuficiente por natureza, uma vez 
que o Estado é sempre mais forte, agindo por órgãos constituídos e preparados, 
valendo-se de informações e dados de todas as fontes às quais tem acesso, merece o 
réu um tratamento diferenciado e justo, razão pela qual a ampla possibilidade de 
defesa se lhe afigura a compensação devida pela força estatal. 
 

A respeito da função de defesa aduz Tourinho filho (2007, p.100). 
 

Aliás, em todo processo de tipo acusatório, como o nosso, vigora essa princípio, 
segundo o qual o acusado, isto é, a pessoa em relação à qual se propõe a ação penal, 
goza de direito “primário e absoluto” da defesa. O réu deve conhecer a acusação que 
se lhe imputa para poder contrariá-la, evitando, assim, possa ser condenado sem ser 
ouvido. 

 
O Defensor pode ser constituído, ficando a critério do acusado, através de uma 

procuração com poderes públicos, com o intuito do resguardo dos interesses do cliente em 

juízo, em razão do acordo pactuado entre o outorgante e o outorgado, bem como existe a 

figura do defensor dativo, sendo este nomeado pelo juiz, no caso de não tiver defensor ou não 

possuir condições financeiras própria para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu 

próprio sustento. Assim, o defensor possui a função de defesa técnica do acusado em juízo. 

Ao acusado menor dar-se-á curador, conforme o art. 262 do CPP.  

 



40 
 

 

O defensor público como representante do Estado, possuindo conhecimentos 

especializados na esfera penal e processual penal, age em defesa dos apenados.  Por atuar em 

favor dos necessitados, o defensor demostrará no âmbito da Justiça Terapêutica que o 

indivíduo cometeu a infração penal sob o uso de substâncias entorpecentes, solicitando ao juiz 

um tratamento médico adequado para tratar o dependente químico, procurando a solução mais 

justa e possível para as pessoas que são atingidas por essa doença que não sendo tratada de 

forma incisiva, causa transtornos mentais e físicos no organismo humano.  

 

Em relação ao Ministério Público, este é considerado um órgão estável e 

fiscalizatório, possuindo como função primordial propor a ação penal, inspecionar a execução 

da pena e da medida de segurança, manter a ordem jurídica e resguardar o interesse da 

sociedade contra o desrespeito as leis constitucionais, conforme o art. 127 da Constituição 

Federal.  

 

O Ministério Público possui garantias institucionais e garantias funcionais. As 

garantias institucionais afirmam que o Ministério Público sendo considerado um sujeito 

processual, possui o poder de decisão própria, obedecendo apenas às leis e a Constituição 

Federal, bem como elabora sua própria Lei Orçamentária e possui poder de autogestão.  

 

Em relação as garantias funcionais cabe mencionar que os membros do Ministério 

Público possuem a vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios, de acordo 

com o art. 128, § 5º, I, a, b e c,  da CF.  

 

Cabe ao Ministério Público requerer a conversão de pena, progressão de regime, a 

aplicação da medida de segurança, a internação, dentre outros, conforme o art. 68 da Lei de 

Execução Penal, bem como de observar se as concessões dos benefícios estão em 

conformidade com o que dispõe a lei.         

 

O consumo de entorpecentes de alguma forma está relacionado como fator 

determinante no aumento dos índices de criminalidade, por isso, em busca de prevenção, 

combate e controle ao uso de drogas, bem como atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, a lei nº 11.343/06 estabeleceu que normas para repressão à produção 

não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, assim, usar ou consumir drogas não é crime. Essa 
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conduta é considerada fato atípico, em relação ao tráfico de drogas a Lei atua de forma mais 

penalizante.  

 

Dentre as funções pertinentes ao Ministério Público, podemos destacar que esse 

órgão, atua em prol da sociedade, combatendo o consumo de drogas existente no país, 

propondo medidas legais e um tratamento adequado para aqueles que necessitam de ajuda. 

Assim a Justiça Terapêutica aparece como uma forma alternativa de pena, atuando na esfera 

penal, bem como no combate e tratamento do consumo de substâncias psicotrópicas. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo concernente as Medidas de 

Proteção, afirma que a criança e o adolescente como titulares de direitos que são, possuem 

direito a proteção integral e prioritária, bem como a intervenção precoce, ou seja, logo que 

aconteça uma situação que ofereça risco, as autoridades devem agir de imediato para 

solucionar o caso, de acordo com o art.100, caput, parágrafo único e seus incisos.  

 

No caso da criança ou adolescente necessitar de cuidados médicos ou de 

especialistas, deverá ser inclusa em programas de autoajuda, orientação profissional a 

dependentes de substâncias lícitas ou ilícitas, baseado no art. 101, VI, da Lei 8.069/90. 

 

No tocante ao Perito, o Juiz como sujeito da relação processual, caberá a indicação 

do perito para atuar no caso específico. O perito oficial é aquele que possui diploma de nível 

superior na área determinada, preferencialmente relacionada com a natureza exigida, e na 

falta desse, será realizado por duas pessoas idôneas, tendo a incumbência de realizar o exame 

de corpo de delito, dentre outros, conforme o art. 159, caput, e §1º e §2º do CPP.  

 

O perito, por meio do Laudo pericial demonstrará os dados e provas colhidas na 

investigação, servindo de base na decisão do juiz. Caberá ao juiz vincular-se ou não ao 

desenlace do laudo, pois segundo o art.182 do Código de Processo Penal acolheu o sistema da 

livre apreciação da prova, através do convencimento motivado.  

 

Assim, caberá ao Juiz baseado em provas documentais ou periciais que 

comprovem a incapacidade de um indivíduo de conviver e permanecer na sociedade, 

determinar se a pessoa é dependente química. Sobre a definição estabelecida pela 

Organização Mundial da Saúde, Trindade (2014, on-line), expõe:  
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Um estado psíquico e físico que sempre incluem uma compulsão de modo contínuo 
ou periódico, podendo causar várias doenças crônicas físico-psíquicas, com sérios 
distúrbios de comportamento. Pode também, ser resultado de fatores biológicos, 
genéticos, psicossociais, ambientais e culturais, considerada hoje como uma 
epidemia social, pois atinge toda gama da sociedade, desde a classe social mais 
elevada a mais baixa. A Classificação Internacional de Doenças – CID-10 define-a 
como transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias 
psicoativas. 

 

 O indivíduo que infringir a lei, cometendo um delito sob o efeito de substâncias 

psicotrópicas, não possuindo a época dos fatos a total consciência dos seus atos, será 

dispensado da respectiva sanção, porém em caso de absolvição pelo desconhecimento da 

ilicitude penal, atestada por laudo pericial, de acordo com as circunstâncias presentes, poderá 

o juiz encaminha-lo a um tratamento específico para dependentes químicos, consoante o art. 

45, caput e parágrafo único da Lei 11.343/06.    

 

 No caso do individuo possuir em seu desfavor um sentença condenatória em 

decorrência de ter praticado um delito sob o efeito de substância química no organismo, o juiz 

determinará o encaminhamento a um tratamento adequado, pois o dependente químico que 

estiver sob o cumprimento de medida de segurança ou pena privativa de liberdade, ser-lhe-á 

assegurado o serviço adequado a sua saúde, segundo o art. 47 e 26 da Lei 11.343/06.      

 

 Assim a Justiça Terapêutica além de funcionar como uma medida alternativa 

de cumprimento de pena auxilia no restabelecimento do indivíduo na sociedade, ou seja, 

através de uma equipe especialista no tratamento de saúde, ajuda no restabelecimento físico e 

moral do ser humano.    

 

4.2  Aplicação de medidas legais no programa da Justiça Terapêutica  

 

A Justiça Terapêutica é um Programa judicial que trabalha a questão legal, social e 

terapêutica dos dependentes químicos, sejam eles adolescentes ou adultos, que tenham 

cometido um crime em decorrência do uso das drogas, tendo o intuito de prevenir e tratar 

aqueles indivíduos que cometeram delitos, sob o efeito das drogas seja lícitas ou ilícitas, bem 

como suscitar o bem estar físico e mental dos envolvidos, buscando assim o direito a 

dignidade e sua autoafirmação como cidadão na sociedade.  
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A respeito do princípio da dignidade da pessoa humana afirma Sarlet (2001, 

p.109): 

 
A concretização do programa normativo do princípio da dignidade da pessoa 
humana incube aos órgãos estatais, especialmente, contudo, ao legislador, 
encarregado de edificar uma ordem jurídica que atenda às exigências do princípio. 
Em outras palavras - aqui considerando a dignidade como tarefa-, o princípio da 
dignidade da pessoa humana impõe ao Estado, além do dever de respeito e proteção, 
a obrigação de promover as condições que viabilizem e removam toda sorte de 
obstáculos que estejam a impedir às pessoas que viverem com dignidade. 
 

 

 Assim, o indivíduo que cometer um crime sob o efeito de substâncias 

psicotrópicas, não possuindo a plena consciência dos seus atos na prática do fato delitivo, 

sendo este de lesividade baixa, faz jus ao programa da Justiça Terapêutica, tendo garantido 

como princípio fundamental o da dignidade humana e da cidadania no art 1º da Carta Magna 

de 1988.  

 

Nos delitos de menor potencial ofensivo, a atuação da Justiça Terapêutica ocorre 

como um meio alternativo de pena, sendo facultado ao indivíduo a sua aceitação, em caso de 

negação ser-lhe-á aplicado a pena privativa de liberdade, existindo ainda a possibilidade de 

cumular a pena de prisão com o programa da Justiça Terapêutica.  

 

Aplica-se a Justiça Terapêutica no início ou durante a relação processual, depois 

da sentença ter transitado em julgado, e por fim nos delitos que possuam uma gravidade mais 

lesiva e que não possuam relação processual, servindo como uma tentativa para atenuar os 

altos índices de delinquência no país e a reincidência criminal.   

    

Dentre as possiblidades de aplicação do programa da Justiça Terapêutica na 

Justiça Criminal no decorrer da relação processual como uma circunstância judicial optativa, 

não deixando de punir o fato delitivo cometido, servindo como um meio alternativo de pena 

privativa de liberdade tem-se a Suspensão Condicional do Processo, tendo esta surgida com o 

advento da Lei 9.099/95, a qual dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá 

outras providências.    

 

Enquadram-se na Lei dos Juizados Especiais os delitos de menor potencial 

ofensivo, ou seja, as contravenções penais, sendo estas enquadradas na lei penal como penas 

de prisão simples e de multa, bem como os crimes a que a lei imponha como pena máxima 
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não superior a dois anos, cumulada ou não com a pena de multa, conforme o art. 61 da Lei 

9.099/95.   

 

O instituto penal da suspensão condicional do processo surge como uma norma 

despenalizadora, servindo como meio alternativo de pena em substituição a pena privativa de 

liberdade, ficando o apenado sujeito a determinadas condições e aos requisitos estipulados na 

lei.  

 

Sobre o Código Penal Brasileiro no art. 89, caput, § 1º e 2º, afirma:  

   Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não 
esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 
demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. § 1º Aceita a 
proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a 
denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, 
sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 
II - proibição de frequentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da 
comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e 
obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.§ 2º O 
Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde 
que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

 

A proposição da suspensão condicional do processo estará sujeita a aceitação pelo 

acusado mediante o período de prova, estando subordinado a algumas condições impostas 

pelo juiz, e no caso de cumprimento, será decretada extinta a punibilidade. 

Dentre as possibilidades para a concessão do sursis processual, sem prejuízo das 

demais, o juiz poderá adequar ao fato e a situação pessoal do acusado. Sobre o assunto, Silva 

(2006,on- line), afirma:  

Essa cláusula alerta da lei autoriza o juiz do processo a estabelecer outras condições 
a que fica subordinada a suspensão. E é razoável a interpretação de que uma dessas 
outras condições possa ser a obrigatoriedade de o acusado se submeter a tratamento 
contra as drogas, exatamente dentro do conceito filosófico da Justiça Terapêutica. 

 O acusado não poderá responder a outro processo, só sendo causa de revogação 

do sursis após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme o princípio da 

presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), não for reincidente em crime doloso, não repare o 

dano causado ou desobedeça alguma das condições impostas no art. 89, caput, e § 1º da Lei 
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9.099/ 95, sob pena de ser revogado o sursis processual e o processo avançar o seu curso 

normalmente. 

Dentre as normas despenalizadoras conjecturadas na Lei dos Juizados Especiais 

na fase que antecede a lide processual, existe a Transação Penal, prevista no art. 76 da Lei 

9099/95, sendo considerado um instituto inovador na Legislação Penal Brasileira, pois propõe 

para o autor do fato delituoso a possibilidade de pactuar um acordo amigável homologado 

judicialmente, evitando incorrer em seu desfavor um processo, contanto que preencha os 

requisitos exigidos na lei. Sobre a concessão da transação penal o art. 76 da Lei 9099/95 

assegura: 

 

Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta. 
   

 

O doutrinário Sobrane (2001, p.75), conceitua a transação penal como: 

 

O ato jurídico através do qual o Ministério Público e o autor do fato, atendidos os 
requisitos legais, e na presença do magistrado, acordam em concessões recíprocas 
para prevenir ou extinguir o conflito instaurado pela prática do fato típico, mediante 
o cumprimento de uma pena consensualmente ajustada. 

 

Dentre as penas restritivas de direitos previstas no art. 43, do Código Penal a mais 

condizente com a Justiça Terapêutica é a pena de limitação de fim de semana, pois esta 

consiste no encargo do apenado se recolher aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, 

na casa de albergado ou estabelecimento adequado, de acordo com o art. 48, caput e Parágrafo 

único do Código Penal Brasileiro. 

 

 Ao aplicar a pena de limitação do final de semana sendo esta considerada uma 

pena autônoma e substitui a pena privativa de liberdade, a Justiça Terapêutica atua como 

medida legal e social no direito através de cursos, palestras e atividades educativas com o 

intuito de aplicar um tratamento adequado e colaborar na reinserção social dos dependentes 

químicos.  

 

No tocante as situações processuais aplicáveis na Justiça Terapêutica após a 

condenação pode-se destacar a Suspensão Condicional da Pena (Sursis), sendo esta definida 
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como a interrupção parcial do cumprimento da pena privativa de liberdade, por um tempo 

determinado e mediante algumas condições. A respeito dos requisitos da Suspensão 

Condicional da Pena o art. 77, afirma: 

 

A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: I - o condenado não seja 
reincidente em crime doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a 
concessão do benefício; III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no 
Art. 44 deste Código.§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a 
concessão do benefício.§ 2º - A execução da pena privativa de liberdade, não 
superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o 
condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a 
suspensão. 
 
 

 A suspensão condicional da pena – sursis possui a natureza jurídica de direito 

público subjetivo do condenado, conforme o art. 157 da Lei de Execução Penal. 

 

 Salienta-se que a suspensão condicional da pena ocorre após a sentença 

condenatória, não necessitando que ocorra o trânsito em julgado, já a suspensão condicional 

do processo não houve a condenação do réu, pois o Ministério Público ao receber a denuncia 

propõe a suspensão do processo não prosseguindo com a ação penal.   

 

  Sobre a natureza jurídica da suspensão condicional da pena, Nucci (2012, p. 

544), aduz:  

                       Trata-se de um instituto de política criminal, tendo por fim a suspensão da execução 
da pena privativa de liberdade, evitando o recolhimento ao cárcere do condenado 
não reincidente, cuja pena não é superior a dois anos (ou quatro, se septuagenário ou 
enfermo), sob determinadas condições, fixadas pelo juiz, bem como dentro de um 
período de prova pré-definido.É controversa a sua natureza jurídica. A mais 
adequada, em nosso entender, para configurar o instituto da suspensão condicional 
da pena, é a sua visualização como medida de política criminal para evitar o 
encarceramento inútil de condenados com possibilidade de reeducação por outra 
forma de cumprimento da sanção penal. Incabível dizer, no entanto, seja o sursis 
uma pena, pois as penas estão claramente enumeradas no art. 32 do Código Penal e a 
suspensão é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, todas 
privativas de liberdade. Por outro lado, não se deve sustentar ser apenas um 
benefício, pois o sursis traz, sempre, condições obrigatórias, consistentes em 
medidas restritivas da liberdade do réu. Daí por que é mais indicado tratá-lo como 
medida alternativa de cumprimento da pena privativa de liberdade, não deixando de 
ser um benefício (aliás, a própria lei fala em benefício, como se vê no art. 77, II, 
CP), nem tampouco uma reprimenda. 
 

A suspensão condicional da pena tem o intuito de evitar que seja aplicada a pena 

privativa de liberdade, desde que o condenado, por certo período de tempo, obedeça às 
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exigências estabelecidas pelo juiz passando por um período de observação, conforme o art. 78 

do CP.  

 

Após o período de prova, não tendo ocorrido nenhuma causa de revogação da 

suspensão condicional da pena, a medida terapêutica aplicada terá alcançado seu objetivo, 

sendo considerada extinta a pena, baseado no art. 82 do CP.  

 

Assim, a Justiça Terapêutica atuou no aspecto legal e social do direito, bem como 

auxiliou no processo de tratamento e ressocialização das pessoas que praticaram crimes sob o 

efeito das drogas.  

 

 No que concerne aos casos aplicáveis ao Programa da Justiça Terapêutica após a 

condenação, destaca-se o Livramento Condicional, sendo este concedido ao condenado com a 

pena privativa de liberdade decretada igual ou superior a dois anos, contato que preencha as 

exigências dispostas na lei, segundo o art. 83 do Código Penal.  

 

No que concerne a concepção do livramento condicional Nucci (2010, p.506), 

menciona:  

Destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e 
provisória da liberdade do condenado, quando é cumprida pena privativa de 
liberdade, mediante o preenchimento de determinados requisitos e a aceitação de 
certas condições. 
 

 
Bitencourt( 2010, p. 745), também afirma que: 

 
Que, ao caracterizar o livramento condicional como sendo um período de prova 
durante o qual o beneficiário continua vigiado, a fim de demonstrar sua sincera 
recuperação, o evidencia como sendo a aprendizagem da nova vida em liberdade. 
Essa liberação antecipada, organizada sob a égide de um regime assistencial e 
vigilante do apenado, durante certo período, possibilitando ainda o reingresso à 
prisão em caso de má conduta, oferece ao sentenciado que cumpre sua pena mais 
possibilidade de ressocialização, sem, contudo esquecer a sociedade, que precisa ser 
resguardada e prevenida.  
 

 O Livramento Condicional possui a natureza jurídica de direito público 

subjetivo do sentenciado, onde o condenado começa a cumprir a pena recolhido e após o 

cumprimento de parte da pena, ser-lhe-á concedido o direito de terminar a pena em liberdade.         
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 Cabe ao Juiz das Varas de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios o 

qual o apenado cumpra a pena a competência para a concessão do livramento condicional, 

conforme o art. 66 da Lei nº 7.210/ 84, Lei de Execução Penal.  

 

 Ao ser concedido o pedido de livramento condicional o condenado estará 

sujeito aos quesitos do art. 132, § 1º e § 2º da Lei 7.210/84.  

Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o 
livramento.§ 1º Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações 
seguintes: a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o 
trabalho; b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação; c) não mudar do 
território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste. § 2° 
Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as 
seguintes: a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade 
incumbida da observação cautelar e de proteção; b) recolher-se à habitação em hora 
fixada; c) não frequentar determinados lugares.  

A Justiça Terapêutica nesse caso tem o propósito de reintegrar o transgressor ao 

meio social o qual a dependência química o distanciou, com o intuito de combater ao elevado 

índice da criminalidade no país, bem como desafogar as unidades prisionais que atualmente 

estão superlotadas e sem condições de regenerar os infratores que cometeram ilícitos penais 

que transgredisse a lei, sendo necessário para a sua concessão, o cumprimento das condições e 

obrigações impostas pelo magistrado, sob pena de ser-lhe decretada a pena de prisão, 

conforme o art. 132, § 2º da Lei de Execução Penal.  

 

Assim, a Justiça Terapêutica têm essa participação legalmente reconhecida no 

âmbito jurídico, tendo como objetivo a substituição da pena privativa de liberdade por penas 

alternativas, devendo a pena de prisão ser imposta aos casos que impõem risco a sociedade.     
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5 CONCLUSÃO 

 

Apesar do aumento do número de indivíduos dependentes químicos, sabe-se que 

atualmente existem diversos meios de libertá-los desse vício. A lei nº 11.343/06, ou seja, nova 

Lei de Drogas, em seu Art. 28, caput, diferenciou o usuário do traficante de drogas. 

Compreendeu-se que usar, consumir não configura mais crime, pois estes núcleos não estão 

tipificados na norma penal. Essa conduta seria fato atípico.  

 O consumo de entorpecentes na maior parte dos casos esteve relacionado como 

fator determinante no aumento dos índices de criminalidade, por isso, em busca de prevenção, 

combate e controle ao uso de drogas, bem como atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, a Lei nº 11.343/06 estabeleceu normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.  

 Portanto, o indivíduo que for encontrado com a posse ilegal de drogas para 

consumo pessoal não será mais preso, será, pois, submetido às penas de sanções como 

advertência, prestação de serviço à comunidade e participação em programas educativos e de 

desintoxicação. Para quem não cumprir a sanção, será aplicada multa de até três salários 

mínimos. Já para o traficante, a lei “endureceu” aumentando a pena mínima de três para cinco 

anos de reclusão, o que inviabiliza a migração para penas alternativas.      

Em decorrência da preocupação de comunidades terapêuticas, de grupos de apoio, 

instituições sociais, foram elaborados trabalhos que auxiliam aos usuários de substâncias 

químicas a abandonarem o vício das drogas, conseguindo, assim, uma nova forma para 

manter um convívio social e harmonioso com a sua família e que os indivíduos sejam bem 

quistos na sociedade. 

É importante mencionar que a Justiça Terapêutica é voltada como medida de 

tratamento ao usuário de drogas, qualquer outro dependente químico ou ao infrator que 

comete crime de menor potencial ofensivo, com o objetivo de trabalhar diversas formas de 

ajuda, bem como de resgatar a sua dignidade humana, transparecendo uma reflexão de seu 

comportamento em relação ao crime que cometera, observando que por meio de influência da 

substância ilícita o levou a praticar atos que o distanciaram do meio social, mas que a partir 
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daquele tratamento ele irá retornar como um novo cidadão de bem para a sociedade a qual ele 

pertence.  

Diante disso, a superação dessa problemática será alcançada inicialmente quando 

o usuário de substância ilícita conseguir entender e analisar a realidade onde se encontra, 

parando totalmente de usar drogas, passando posteriormente à sobriedade, no qual o mesmo 

aprende a viver sem as drogas, resistindo ao vício e às tentações que possam aparecer. 

 

A Justiça Terapêutica é concedida ao sujeito que cometeu um delito sob o efeito de 

substância considerada ilícita. Essa alternativa não encarcera o sujeito, mas restringe seus 

direitos, constituindo-se um tratamento, por um tempo determinado por juiz em uma sentença 

judicial. Esta medida além de relacionar-se com as drogas volta-se aos pequenos delitos, com o 

intuito balizador de cuidar dos doentes e punir os delinquentes.  

 

Ressalta-se que é função das equipes técnicas acompanhar os sujeitos e produzir 

relatórios, enviados ao juiz, objetivando informar sobre o prosseguimento do tratamento para 

que o juiz seja informado se a pena imposta estaria funcionando ou não. Diante dessa medida, 

o sujeito possui consciência do fato praticado e percebe que na verdade necessita de um 

tratamento adequado para que não fique a mercê do submundo da criminalidade, manipulado 

por vícios, enquanto poderia estar protegido pela própria sociedade.  

No decorrer deste trabalho, mostrou-se que muitos jovens, crianças, adultos 

ingressam nas drogas devido ao seu estado emocional, ansiedade, curiosidade, ciclo de 

amizades, entre outros, não imaginando que a referida substância ilícita causa dependência 

química de difícil superação.   

 

Com isso, as drogas provocam momentos de prazeres momentâneos no organismo 

dos usuários, mas que passado o efeito da substância, o estado anterior retorna, ou seja, a 

sobriedade, sendo assim, suas angústias, suas aflições e seus sofrimentos aparecem como 

sinal de que o indivíduo precisa de ajuda e colaboração de todos. Diante dos fatos expostos, 

não restam dúvidas que as drogas causam muitos malefícios ao ser humano, tanto físico 

quanto mental. No seu aspecto físico causa sonolência, paradas respiratórias, náuseas, 

convulsões, vômitos, podendo levar a morte. Já em relação ao seu aspecto mental provocam 

alterações na sua percepção, desorientação diminui a atividade do cérebro, entre outros.   
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Assim, a dependência química é uma doença séria, grave que pode levar o usuário 

de substância ilícita a morte, mas que existe sim um tratamento, não de soluções imediatas, 

senão um processo longo e frequentemente difícil, realizado em várias etapas que juntas 

ajudam a combater esse mal, ou seja, a recuperar a capacidade de viver sem drogas.            

É preciso incluir a Justiça Terapêutica com uma medida alternativa de tratamento 

aos sujeitos cometeram infrações de pequeno potencial ofensivo e observar que estão 

garantidos constitucionalmente perante normas jurídicas existentes devido a um melhor 

amparo na recuperação daquele indivíduo que aos poucos se distanciou do seu meio social e 

passou a cometer delitos, mas que continua a fazer parte da sociedade como cidadão e que 

deseja se redescobrir e reintegrar-se no seu meio como um cidadão de bem.   

Aplica-se a Justiça Terapêutica no início ou durante a relação processual, depois 

da sentença ter transitado em julgado, e por fim nos delitos que possuam uma gravidade mais 

lesiva, bem como aqueles que não possuem ligação na relação processual, mas sejam 

favoráveis ao tratamento, servindo como uma tentativa para atenuar a reincidência criminal e 

os altos índices de delinquência no País.  

Assim, a Justiça Terapêutica além de funcionar como uma medida alternativa de 

cumprimento de pena auxilia no tratamento e recuperação da saúde dos dependentes 

químicos, ajudando assim no restabelecimento físico e moral do ser humano.  
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