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Juizados de drogas nas Américas

Os juizados de drogas1 são apresentados nos Estados Unidos 

da América como uma alternativa ao encarceramento de 

pessoas detidas por pequenos delitos relacionados a drogas, 

nos quais o consumo dessas substâncias seja considerado 

uma causa subjacente do crime, teoricamente servindo, assim, 

como uma ferramenta para reduzir as populações carcerárias. 

Os Estados Unidos contam com quase 30 anos de experiência 

com essas cortes, as quais se espalharam para todos os 50 

estados e territórios do país.

Muitos países em todo o mundo têm considerado a 

experiência americana com os juizados de drogas como um 

modelo a ser adotado, e o governo dos EUA, por sua vez, 

também os tem promovido no exterior como uma alternativa 

ao encarceramento. Talvez os esforços mais organizados para 

expandir essa política sejam os atualmente em curso na América 

Latina e no Caribe. A considerável influência americana nas 

políticas de controle de entorpecentes da região certamente 

encorajou muitos de seus governos a ver os juizados de 

drogas em seu formato já estabelecido como uma alternativa, 

e o crescente número de países que os implementam sinaliza 

que essas ações estão avançando com força total na região. O 

governo do Canadá também tem apoiado a expansão desse 

tipo de juizado, particularmente no Caribe. Este relatório, no 

entanto, não se concentra no modelo canadense.

Os defensores dos juizados de drogas afirmam que 

eles são eficazes em termos de custos; que reduzem a 

reincidência bem como o tempo gasto em detenção (seja 

em modalidades provisórias ou em pena efetiva); e que 

oferecem tratamento para dependência química como 

alternativa ao encarceramento de pessoas cujo consumo de 

drogas fomente sua atividade criminosa. Para avaliar essas 

afirmações, este relatório analisa os principais resultados da 

experiência dos Estados Unidos, que, apesar de importantes 

diferenças institucionais, legais e culturais, podem informar 

produtivamente os debates sobre juizados de drogas, 

juntamente com outras alternativas ao encarceramento por 

pequenos delitos associados a entorpecentes, em outros 

países — particularmente nos da América Latina e do Caribe 

que tenham implementado ou estejam buscando implementar 

esse tipo de dispositivo judiciário. Além disso, este relatório 

apresenta um breve panorama de onde e como juizados de 

drogas estão sendo implementados nas duas regiões, a fim de 

identificar, na medida do possível, as diferentes experiências 

e os particulares desafios enfrentados por esses países. Uma 

dificuldade central deste exercício é a limitada disponibilidade 

de dados capaz de permitir traçar paralelos fortes. Assim 

como nos Estados Unidos, com raras exceções, os juizados de 

drogas na América Latina e no Caribe não são monitorados e 

avaliados de forma independente, e a maioria foi implantada 

há relativamente pouco tempo. Não obstante, observamos que 

a informação disponível aponta problemas fundamentais para 

a implementação dessas cortes. Assim, os resultados oriundos 

da experiência americana podem no mínimo proporcionar 

uma maior compreensão sobre se e sob quais circunstâncias 

esses juizados representam uma opção mais desejável do que 

o encarceramento.

A seção sobre os EUA é baseada na revisão de pesquisas 

já disponíveis sobre juizados de drogas e tratamentos 

para transtornos provocados por uso de substâncias e em 

avaliações da eficácia desses juizados conduzidas e publicadas 

pelo governo americano, importantes instituições de pesquisa, 

organizações de advocacy e acadêmicos de primeira linha 

cujos trabalhos se concentrem em juizados de drogas 

SUMÁRIO EXECUTIVO

1  Optei por usar o termo “juizado” para courts por conta do estatuto desse dispositivo judiciário nos casos analisados. Em geral, como se verá no texto, trata-se de uma 
subdivisão ou tipo de seção ou mesmo uma sessão periódica de uma unidade judiciária maior, funcionando no âmbito de um tribunal. Assim, um juizado de drogas 
(também chamado aqui de juizado de tratamento de drogas, com a sigla original consagrada TTD) pode aparecer, por exemplo, como sessão semanal de um Tribunal 
de Comarca na Jamaica. Além disso, o dispositivo de corte especializada tem recebido no Brasil o nome de juizado, particularmente quando é voltado para a celeridade, 
punição alternativa e outras características de redirecionamento em relação à Justiça tradicional, como é o caso nos “juizados especiais cíveis” ou nos “juizados da 
infância e da juventude”. Dessa maneira, “corte” será um termo geral para o aparato de julgamento; “tribunal” será usado para designar a instituição jurisdicional oficial, 
sua circunscrição etc.; e “juizado” será usado para o objeto central aqui. Notas do tradutor serão assinaladas com (N.T.). Anotações entre colchetes em itálicos são 
intervenções do tradutor em notas das autoras. (N.T.)
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especificamente ou na Justiça Criminal, em transtornos por uso 

de substâncias, tratamento para uso de drogas e políticas sobre 

drogas em sentido amplo. Os capítulos sobre a América Latina 

e o Caribe baseiam-se, por sua vez, em um levantamento das 

informações disponíveis sobre esses juizados nessas regiões 

(significativamente mais limitada do que a vasta literatura 

disponível nos EUA sobre o tema), bem como em pesquisas 

sobre Justiça Criminal, encarceramento, tratamento para o 

uso de drogas e políticas sobre drogas, respostas a demandas 

de informação e entrevistas. Também foram analisados para 

cada país leis, documentos oficiais (incluindo memorandos de 

entendimento, documentos e páginas da web de governos, 

relatórios judiciais, apresentações em PowerPoint feitas por 

autoridades e documentos de organizações internacionais, 

entre outras fontes), estudos e avaliações (quando disponíveis) 

e, em alguns casos, matérias jornalísticas.

A substantiva diversidade entre os modelos de juizados de 

drogas complica os esforços para avaliar seu impacto sobre os 

problemas que visam tratar, mas nossa análise das evidências 

disponíveis mostra que a alegação de que esses dispositivos 

judiciários representam uma alternativa ao encarceramento 

é discutível. Observamos que os juizados de drogas, da 

maneira como estão implementados nos Estados Unidos, são 

uma forma de intervenção dispendiosa e inconveniente e de 

impacto limitado — se é que apresenta algum — na redução 

do encarceramento. De fato, para muitos dos participantes, 

eles podem ter justamente o efeito oposto, ao ampliar 

a intervenção da Justiça Criminal sobre eles e submeter 

aqueles que não conseguem se formar2 em seus programas 

a penas mais severas do que poderiam ter recebido sem eles, 

tornando-se, dessa maneira, um complemento em vez de uma 

alternativa à prisão. Além disso, as evidências a respeito de sua 

eficácia na redução de custos, reincidência e tempo em prisão 

são ambíguas. Ademais, os custos financeiros e humanos para 

os participantes são também altos e desproporcionalmente 

onerosos para os mais pobres e as minorias raciais.

Além disso, as evidências também não dão sustentação à ideia 

de os juizados de drogas serem uma intervenção apropriada 

de saúde pública. Os juízes dessas cortes têm o poder de 

tomar decisões de tratamento que deveriam ser do domínio 

dos profissionais de saúde, escolhendo entre opções limitadas 

ou contraproducentes capazes de ameaçar a saúde ou mesmo 

a vida dos participantes, bem como expor informações 

confidenciais sobre sua saúde e seu consumo de drogas.

Um dos principais objetivos declarados dos juizados de 

drogas é garantir o acesso a um tratamento individualizado e 

integrado para o abuso de substâncias psicoativas àqueles com 

essa necessidade. No entanto, nossa revisão das informações 

disponíveis mostra que, na prática, muitos dos participantes 

nos juizados de drogas simplesmente não precisam de 

tratamento. Ao mesmo tempo, para aqueles que precisam, 

o tratamento pode estar indisponível ou ser inadequado. 

Evidências que encontramos indicam que o recurso a esses 

juizados pode ser uma medida apropriada para certos 

infratores — a saber, acusados de crimes graves ligados a sua 

dependência de drogas que, por vias tradicionais, cumpririam 

pena de prisão. O que muitas vezes não é levado em conta é 

que a maioria dos juizados de drogas não atende a esse perfil.

O mais importante é que devemos lembrar que o tratamento 

de dependência de drogas é um tipo de cuidado médico. Os 

dependentes de drogas têm o direito, conforme a legislação 

internacional de direitos humanos, a serviços de saúde 

atinentes a suas condições e que estejam disponíveis, física 

e economicamente acessíveis sem discriminação, que sejam 

apropriados em termos de gênero, aceitáveis cultural e 

eticamente, e configurados para respeitar a confidencialidade, 

2  A linguagem dos juizados de drogas incorpora um tom (e uma metáfora) educacional. Assim, não apenas a conclusão do processo é chamada de “graduation” (o 
que traduzi como “formatura” ou “graduação”) como o insucesso é chamado de “fail” (no sentido escolar, aqui, “reprovação”). Outros casos relativos à mesma metáfora 
serão tratados da mesma forma. Assim, no contexto deste relatório, concluir, finalizar ou completar são sinônimos e significam passar por todas as fases do tratamento 
satisfatoriamente e “se formar”, ser “graduado”. (N.T.)
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sendo científica e medicamente apropriados e de boa 

qualidade.3 Ao intermediar esse tratamento por meio do 

Sistema de Justiça Criminal, os juizados de drogas inserem 

agressivamente o sistema penal nas vidas privada e familiar 

das pessoas e em suas decisões sobre sua saúde e os cuidados 

médicos a que são submetidas, reproduzindo e perpetuando 

a criminalização de usuários de drogas e de envolvidos em 

pequenos delitos relacionados a elas. Como um pano de fundo 

geral por meio do qual pensar sobre os juizados de drogas, 

não devemos perder de vista o fato de que nenhum indivíduo, 

independentemente de seus registros criminais, deve ser 

punido por suas condições clínicas, nem se deve permitir 

que os tribunais tomem decisões médicas por eles ou que 

eles dependam do Sistema de Justiça Criminal para acessar o 

tratamento que desde o começo talvez pudesse ter prevenido 

seu encarceramento.

As principais lições aprendidas com a observação dos juizados 

de drogas dos EUA que devem ser levadas em conta por 

outros países das Américas ao analisarem esse modelo, são 

as seguintes:

Os juizados de drogas não são uma alternativa ao encarceramento: 

• Os réus permanecem submetidos a processos 

criminais em todas as etapas do programa do juizado 

de drogas; correm risco de encarceramento, tanto 

como sanção no decurso do programa quanto por 

não o concluir; e, em alguns casos, passam mais 

tempo atrás das grades do que se tivessem optado 

por prosseguir com o processo na Justiça Criminal em 

vez de no juizado de drogas.

Os juizados de drogas podem aumentar o número de pessoas sob 

intervenção do Sistema de Justiça Criminal das seguintes maneiras:

• Ao exigir que elas se declarem culpadas como 

condição de acesso ao juizado de drogas.

• Ao processar delitos cuja incriminação seja 

discricionária e que a polícia poderia não ter autuado 

se o juizado de drogas não fosse uma opção.

• Ao intermediar o acesso ao tratamento pelo 

Sistema de Justiça Criminal.

Os juizados de drogas não são uma intervenção de saúde 

baseada em direitos: 

• Os juízes dos juizados de drogas detêm o 

controle sobre as decisões de tratamento dos 

participantes de seus programas, em alguns casos 

ordenando um tratamento em desacordo com as 

práticas médicas aceitas. 

• Participantes malsucedidos no processo 

implementado pelo juizado correm o risco de serem 

presos e de enfrentarem uma interrupção abrupta 

do tratamento e outros riscos de saúde inerentes ao 

encarceramento. 

• O acesso ao tratamento é concedido à custa da 

perda de direitos legais e humanos fundamentais.

Os juizados de drogas podem perpetuar o viés racial do Sistema 

de Justiça Criminal:

• Os juizados de drogas apontam a dependência 

química como o fator a colocar as pessoas em risco 

de envolvimento com a Justiça Criminal, ignorando 

o viés racial no policiamento e na persecução 

penal relacionados a drogas nos EUA que leva afro-

americanos e latinos à intervenção de longo prazo 

pela Justiça Criminal em taxas muito mais altas do que 

seus pares brancos. 

Um complicador para esse cenário é o esforço coordenado 

de exportação dos juizados de drogas como um modelo a ser 

adotado por outros países. A despeito das evidências oriundas 

3  Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas (CESCR, de acordo com a sigla em inglês), General Comment no 14: The right to the highest 
attainable standard of health [Comentário Geral nº 14: O direito ao mais alto padrão atingível de saúde], UN Doc. E/C.12/2000/4, adotado em 11 de agosto de 2000, §12.

Juizados de drogas nas Américas
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4  Ver, por exemplo, Débora Upegui-Hernández e Rafael A. Torruella, Humiliation and Abuses in Drug “Treatment” Centers in Puerto Rico [Humilhação e abusos em 
centros de “tratamento” de drogas em Porto Rico] (Porto Rico: Intercambios Puerto Rico, 2015), http://intercambiospr.org/wp-content/uploads/2015/11/Humiliation-
Abuse-in-Drug-Treatment-in-Puerto-Rico-Intercambios-PR-2015.pdf; Roxane Saucier, “No Health No Help: Abuse as Drug Rehabilitation in Latin America & The 
Caribbean” [Sem saúde, sem socorro: Abuso como reabilitação de drogas na América Latina e no Caribe] (Nova York: Open Society Foundations, 2016), https://www.
opensocietyfoundations.org/sites/default/files/no-health-no-help-en-21060403.pdf.

5  A tradução de termos jurídicos buscou termos do direito brasileiro os mais próximos dos usados no original, a fim de facilitar a compreensão. Evidentemente, dois 
sistemas legais tão distintos quanto o brasileiro e o americano não são exatamente coincidentes e, por vezes, são necessárias adaptações, acomodações e expressões 
menos sintéticas do que um termo discreto. (N.T.)

da experiência americana já citada, países da América Latina e 

do Caribe adotaram esses dispositivos judiciários como uma 

promissora solução para o problema de superencarceramento 

que assola a região. Essa aposta é problemática não apenas 

porque os governos da região aparentemente não estão 

conduzindo pesquisas adequadas antes de adotar esse formato 

como um modelo de política pública, mas também porque os 

contextos social, econômico e político muito específicos dos 

países da América Latina e do Caribe de imediato complicam 

a adoção de políticas públicas concebidas por países mais 

desenvolvidos e com diferentes sistemas jurídicos. Por 

exemplo, a escassez de opções de tratamento cientifica e 

medicamente apropriadas e a dependência de provedores 

privados é uma questão séria na região, onde numerosos 

casos de abuso e violações de direitos humanos por parte de 

provedores de tratamento foram documentados.4  Além disso, 

os sistemas de saúde não contam com capacidade suficiente 

para oferecer assistências social e de saúde a todos que deles 

necessitem. Nesses casos, têm entrado em ação instituições 

privadas e religiosas com pouco conhecimento sobre 

dependência química e seus tratamentos e padrões médicos. 

Além disso, o fato de os juizados se fiarem em programas de 

tratamento baseados na abstinência e em testagem de drogas 

também é motivo de preocupação.

Por sua vez, na ponta da Justiça Criminal dessa questão, 

muitos juizados de drogas da região ainda se concentram no 

porte de drogas para uso5 como crime, contribuindo para a 

criminalização e a estigmatização de usuários de drogas. 

Pesquisas sobre esses tribunais na América Latina e no 

Caribe igualmente ressaltam a necessidade de um sistema 

de gerenciamento de dados mais rigoroso, capaz de fornecer 

informações suficientes para uma abrangente avaliação 

de sua eficácia na região. Atualmente, a pesquisa é muito 

dependente de dados informais e não se concentra na análise 

fundamentada em evidências.

As principais conclusões deste relatório sobre juizados de 

drogas na América Latina são as seguintes:

• De um modo geral, faltam dados detalhados 

e atualizados em quase todos os países latino-

americanos estudados e avaliações independentes 

são escassas.

• O modelo encontra-se em estágio mais avançado 

em três países (Chile, México e Costa Rica) e em 

fase piloto em outros quatro (Argentina, Panamá, 

República Dominicana e Colômbia). O Equador e o 

Peru também estão avaliando a possibilidade de 

implementar juizados de drogas.

• A maioria dos programas na região foi 

implementada em 2012 ou posteriormente, exceto 

pelo modelo chileno, implementado em 2004. 

• Os juizados de drogas na América Latina operam 

como programas específicos nas jurisdições em que 

foram estabelecidos e não como juizados especiais. 

Eles operam sob os auspícios do mecanismo de 

suspensão condicional do processo penal e adotam 

uma abordagem que se concentra na declaração 

prévia de culpabilidade ou inocência, redirecionando 

os réus antes de uma condenação.

• Os candidatos devem atender a dois requisitos 

básicos para ingressar nos programas: devem estar 

sendo processados por um crime considerado 

elegível e devem receber um diagnóstico de uso 

problemático de drogas relacionado à prática do 

crime.

Sumário executivo
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• Apenas os acusados pelo que as jurisdições 

locais considerem crimes leves e/ou não violentos 

(acusações com penas de não mais que três a cinco 

anos de prisão) são aceitos nos programas.

• Muitos programas aplicam severas penalidades 

como sanções no decurso do tratamento.

• Na maioria dos programas, os participantes 

devem ser réus primários.

• Em contraste com a experiência dos EUA, poucos 

participantes finalizam os programas dos juizados de 

drogas da América Latina.

• Os juizados de drogas da região geralmente 

lidam com crimes contra o patrimônio, violência 

doméstica e porte de drogas. Com base nas 

informações disponíveis, o porte para uso é um dos 

delitos mais frequentes em programas desse tipo a 

incluírem crimes relacionados a drogas (no Chile, na 

República Dominicana, no México e no Panamá). 

• A maioria dos participantes desses programas é 

do sexo masculino.

• Juizados de drogas para adolescentes foram 

implementados em Chile, Colômbia, Costa Rica e 

México, e outros países planejam criar programas 

desse tipo.

• Assim como nos EUA, a participação nos 

programas de juizados de drogas da América 

Latina normalmente exige que os participantes 

permaneçam abstinentes e por vezes os punem por 

testes positivos indicando o uso de drogas.

• A maioria dos países claramente não demonstra 

capacidade de oferecer tratamento adequado a 

todos os participantes do programa.

As principais conclusões deste relatório sobre juizados de 

drogas no Caribe anglófono são as seguintes:

• Assim como na América Latina, faltam dados 

detalhados e atualizados em quase todos os países 

caribenhos estudados, e nenhuma avaliação 

independente de juizados de drogas foi feita nesses 

países. As informações disponíveis são oriundas 

principalmente de fontes governamentais.

• Os primeiros programas de juizados de drogas no 

Caribe foram implementados em 2001 nas Bermudas 

e na Jamaica (tornando-os os programas mais antigos 

na região da América Latina e do Caribe), com outros 

países (Ilhas Cayman, Trinidad e Tobago, Barbados e 

Belize) implementando dispositivos semelhantes em 

diferentes momentos desde 2012.

• O modelo está em estágio mais avançado em três 

países (Bermuda, Jamaica e Ilhas Cayman) e em fase 

inicial em três outros (Trinidad e Tobago, Barbados e 

Belize). As Bahamas parecem estar interessadas em 

implementar juizados de drogas.

• Os juizados de drogas no Caribe não são cortes 

especializadas como nos EUA. Operam, em vez disso, 

como programas específicos em tribunais inferiores 

locais (de comarcas/de magistrado), como na América 

Latina. Os juizados de drogas operam sob diferentes 

estruturações legais nos países caribenhos. 

Bermudas, Ilhas Cayman e Jamaica promulgaram 

legislações específicas, enquanto Barbados, Belize 

e Trinidad e Tobago assinaram memorandos de 

entendimento com a Comissão Interamericana para o 

Controle do Abuso de Drogas (CICAD), da Organização 

dos Estados Americanos (OEA). O governo canadense 

apoiou diretamente a implementação de juizados de 

drogas em alguns países do Caribe.

• Os requisitos básicos para admissão em um 

juizado de drogas são: ser acusado de um crime 

admissível no programa e receber um diagnóstico 

de uso problemático de drogas relacionado ao 

cometimento do delito.

• Apenas os acusados de crimes considerados 

pelas jurisdições locais como leves e/ou não 

violentos são aceitos nos programas, com exceção 
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de na Jamaica, onde acusados por certos crimes mais 

graves podem ser admitidos. Os participantes devem 

ser réus primários. 

• A Jamaica é o único país do Caribe anglófono no 

qual a admissão de culpa não é um requisito para 

participação.

• As informações disponíveis sugerem que poucos 

participantes se graduam nos juizados de drogas do 

Caribe.

• Os juizados de drogas na região mais usualmente 

lidam com crimes contra o patrimônio e porte de 

drogas. Com base nas informações disponíveis, o 

porte para uso é um dos crimes mais frequentes 

nos programas que incluem delitos relacionados a 

drogas. 

• A maioria dos participantes nesses programas é 

do sexo masculino.

• Juizados de drogas para adolescentes foram 

implementados na Jamaica, e reportagens 

jornalísticas indicam que as Ilhas Cayman e Trinidad e 

Tobago estão avaliando a possibilidade de implantar 

programas desse tipo.

• Muitos programas aplicam penalidades severas 

como sanções no decurso do tratamento.

• A participação nos juizados de drogas do Caribe 

geralmente exige que os participantes permaneçam 

abstinentes de drogas, utilizando-se de testes 

de drogas para avaliar a conformidade com esse 

requisito, com sanções impostas para resultados 

positivos.

• Informações sobre padrões de tratamento e 

opções disponíveis são escassas, mas nossa pesquisa 

sugere que a maioria dos países da região não conta 

com a capacidade de oferecer tratamento adequado 

a todos os participantes dos programas.

Indubitavelmente, a criação de alternativas ao Sistema de Justiça 

Criminal para delitos relacionados a drogas é urgentemente 

necessária, e os países devem priorizar o afastamento em 

relação a uma dependência excessiva do encarceramento 

como panaceia. Não obstante, uma observação atenta dos 

EUA como estudo de caso não oferece sustentação ao modelo 

do juizados de drogas como a solução mais apropriada para 

governos verdadeiramente concentrados em enfrentar 

essa problema, já que, em alguns aspectos, eles mantêm a 

criminalização do consumo de drogas e a prioridade em uma 

abordagem criminal para a dependência química em vez de 

em uma abordagem de saúde.

Assim, este relatório apresenta uma série de recomendações 

que devem ser seriamente levadas em consideração pelos 

países preocupados com o encarceramento em massa e 

desejosos de abandonar a superdependência das respostas 

da Justiça Criminal ao uso de drogas. Desenvolvemos essas 

recomendações com dois grupos em mente: países que não 

implementaram juizados de drogas ou nos quais eles estejam 

em estágios iniciais; e países nos quais eles estejam mais 

estabelecidos e sua manutenção seja amplamente sustentada, 

tornando, assim, difícil (embora não impossível) enfrentar as 

questões aqui levantadas.

R E CO M E N D A Ç Õ E S

Qualquer tentativa séria de oferecer uma alternativa eficaz 

ao encarceramento deve partir da descriminalização do 

consumo e do porte de drogas para uso. Isso facilitará o 

acesso ao tratamento voluntário, ao excluir o medo de prisão. 

Nesse ínterim, os governos deveriam adotar medidas para 

garantir que a dependência química seja tratada como uma 

questão de saúde pública, e não como questão criminal, e 

para minimizar o impacto do envolvimento da Justiça Criminal 

e da discriminação enfrentada pelas pessoas com detenções 

ou condenações relacionadas a drogas. A implementação das 

recomendações a seguir pode ajudar os países a atingir essas 

metas.
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A b o r d a g e n s  d o  u s o  e  d a  d e p e n d ê n c i a 
d e  d r o g a s  c o m o  q u e s t ã o  d e  s a ú d e

• Os governos deveriam adotar medidas 

legislativas e de outras ordens para garantir que 

o tratamento esteja disponível e seja física e 

economicamente acessível, seja adequado em 

termos de gênero, cultural e eticamente aceitável, 

configurado para respeitar a confidencialidade, 

cientifica e medicamente apropriado e de boa 

qualidade para os dependentes químicos. Para 

isso, devem fazer o seguinte:

– Prover recursos financeiros e técnicos 

para expandir e aperfeiçoar serviços de 

redução de danos nas comunidades que 

sejam abrangentes e inclusivos, incluindo 

programas de tratamento de drogas 

fundamentados em evidências científicas 

e não vinculados ao Sistema de Justiça 

Criminal.

– Promover fiscalização mais intensa dos 

serviços de tratamento e reabilitação do 

setor privado a fim de garantir que eles 

sejam de qualidade adequada, que práticas 

fundamentadas em evidências médicas 

sejam por eles adotadas e que abusos 

graves, como confinamento solitário, tortura, 

abuso sexual e trabalho forçado ou não 

remunerado não tenham lugar.

– Estabelecer a distinção entre uso de drogas 

e dependência de drogas e reconhecer que 

nem todo consumo de drogas é problemático 

ou requer tratamento para resolvê-lo.

A b o r d a g e n s  a l t e r n a t i v a s  a o  e n v o lv i m e n t o 
d a  J u s t i ç a  C r i m i n a l

• Os governos deveriam adotar as medidas 

legislativas e de outras ordens necessárias para 

garantir que pessoas que tenham cometido 

delitos leves ou não violentos associados a 

drogas e que necessitem de tratamento sejam 

encaminhadas, em vez de à detenção ou à 

abertura de um processo criminal, a serviços 

baseados na comunidade e adaptados a suas 

necessidades específicas. Programas como os de 

redirecionamento por policiais (“Law enforcement-

assisted diversion programs”) nos Estados Unidos, 

os quais têm demonstrado reduzir a reincidência, 

tempo de encarceramento e custos relacionados 

de maneira significativa, podem ser modelos úteis 

para tais iniciativas. 

• Forças policiais e funcionários do Judiciário 

devem receber informações e treinamento sobre 

o uso e a dependência de drogas, medidas de 

redução de danos e serviços de assistência social 

e de saúde disponíveis a fim de direcionarem 

dependentes de drogas a atendimentos 

adequados fora do e não relacionados ao Sistema 

de Justiça Criminal.

• Os governos devem garantir que mulheres e 

homens tenham igual acesso aos programas de 

redirecionamento, independentemente de raça 

ou origem étnica.

• O uso de drogas e a prática por jovens de delitos 

leves a elas relacionados devem ser tratados fora 

do Sistema de Justiça Criminal. Intervenções de 

tratamento e quaisquer sanções devem levar 

em conta os melhores interesses da criança e do 

adolescente e garantir que informações sobre 

tratamento e prevenção sejam fornecidas, e que 

a ingerência da Justiça Criminal seja o último 

recurso.

Embora a principal conclusão deste relatório seja que os 

juizados de drogas não são uma solução apropriada para 

os problemas sobre os quais eles ostensivamente buscam 

enfrentar, certas medidas podem ser adotadas para 

minimizar os impactos negativos de sua implementação. 

Tais medidas incluem a priorização da elegibilidade de 
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acusados de crimes graves que pudessem se beneficiar do 

tratamento da dependência química, garantia de acesso a 

cuidados fundamentados em evidências científicas e fazer uso 

proveitoso de outras alternativas ao encarceramento, como 

serviço comunitário ou treinamento profissional, entre outras. 

Em países nos quais os juizados de drogas já foram implementados 

e estão inseridos no sistema legal, as seguintes recomendações 

devem ser levadas em conta a fim de se mitigar consequências 

negativas e indesejadas de sua operação.

E s t r u t u r a  l e g a l
• Os juizados de drogas devem visar pessoas 

acusadas de crimes graves, incluindo crimes 

violentos, que pelo processamento tradicional 

resultariam em encarceramento e que se 

beneficiariam do tratamento de dependência de 

drogas. 

• A presença de antecedentes criminais e a 

natureza do delito não devem tornar um potencial 

participante desqualificado para o programa, como 

é frequentemente o caso.

• Uma pessoa não deve ter que se declarar 

culpada de um delito como condição para ingressar 

em um programa do juizado de drogas.

• Uma pessoa sem um problema de dependência 

química não deve ser direcionada para um juizado 

de drogas e deve, em vez disso, se beneficiar de 

outras alternativas ao encarceramento para delitos 

relacionados a drogas.

• Nenhum indivíduo deve ser encaminhado 

para um juizado de drogas por uso ou porte de 

drogas para uso. Em países nos quais essas duas 

ações permaneçam ilegais, alternativas ao Sistema 

de Justiça Criminal, como medidas educativas, 

multas ou serviço comunitário, devem substituir 

outras formas de punição ou encarceramento.

O f e r t a  d e  t r a t a m e n t o
• Programas de tratamento fundamentados 

em evidências científicas e de boa qualidade 

devem estar disponíveis e facilmente acessíveis 

a todos. E o tratamento deve seguir normas e 

padrões aceitos internacionalmente, incluindo o 

reconhecimento de que a dependência de drogas 

é uma doença crônica e recorrente.

• O retorno ao uso de drogas é uma parte 

normal do processo de recuperação e não deve 

ser tomado como base para a exclusão de um 

programa ou para a imposição de sanções, como 

detenção, comparecimentos mais frequentes a 

sessões do juizado ou testagem de drogas.

• Um indivíduo só deve ser admitido em um 

juizado de drogas se uma forma de tratamento 

baseada em direitos e fundamentada em 

evidências científicas estiver imediatamente 

disponível. As pessoas não devem ser 

encaminhadas para os juizados de drogas se 

forem ser alocadas em listas de espera para 

tratamento.

• Esses juizados devem levar em conta as 

necessidades específicas das mulheres e adaptar 

os programas de tratamento a suas necessidades. 

Para grávidas ou mães, as instalações de 

tratamento devem oferecer cuidados infantis, 

transporte, cuidados pré-natais e outros 

programas especiais, conforme necessário.

• A testagem de drogas pode desencorajar a 

participação em programas de tratamento, e 

seu uso deve ser desestimulado. Mas se ocorrer, 

nenhuma ação punitiva deve ser tomada diante 

de uma reprovação em um teste de drogas.

• Dependentes de opioides inseridos nesses 

programas devem ter acesso ao tratamento 

medicamente assistido com metadona ou 

buprenorfina. Pacientes sob cuidados com esses 
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dois medicamentos não devem ser forçados a 

interromper o tratamento como condição para 

ingressarem em um programa dos juizados de 

drogas.

• Para garantir resultados de longo prazo 

melhores, os programas do juizado de drogas 

devem ser coordenados com outros que 

forneçam serviços de apoio, como treinamento de 

habilidades, educação e assistência na obtenção 

de moradia e emprego. 

R e d u ç ã o  d e  d a n o s  p o t e n c i a i s
• O ingresso no juizado de drogas não deve 

depender do pagamento de multas, taxas ou 

quaisquer outros custos, nem o insucesso nele 

deve ser criminalmente punido. A duração do 

programa e seu cronograma de tratamento devem 

acomodar as necessidades dos participantes e 

não devem interferir desnecessariamente em seu 

emprego.

• Se visitas domiciliares forem ordenadas pelo 

juizado, elas devem ser realizadas por assistentes 

sociais (e não por policiais) e ser conduzidas 

discretamente, de modo a proteger a privacidade 

dos participantes e suas famílias e não os expor à 

estigmatização social e à discriminação.

• A humilhação dos participantes de juizados 

de drogas em audiências públicas é degradante 

e estigmatiza ainda mais os usuários de drogas. 

Isso deve ser evitado a todo custo.

• Devem ser adotadas medidas para garantir 

que os juizados de drogas não conduzam à 

expansão do número de pessoas detidas e 

processadas por delitos leves associados a 

drogas, como foi documentado em algumas 

jurisdições nos EUA.

• Medidas devem ser adotadas para garantir 

que uma pessoa “reprovada” ou que opte por 

deixar o programa não acabe com uma punição 

mais severa do que a que teria recebido se não 

tivesse optado por ingressar no juizado em 

primeiro lugar.

G a r a n t i a  d e  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s
• Potenciais participantes de programas 

de juizados de drogas devem ter acesso a 

informações completas e precisas sobre possíveis 

sanções pelo crime supostamente cometido e a 

duração e os requisitos dos programas, além de 

ter tempo suficiente para tomar uma decisão 

bem informada sobre sua participação ou não.

• A exigência de se declarar culpado como 

requisito para admissão deve ser eliminada.

• Todos os acusados devem ter a oportunidade 

de contar com uma defesa adequada e eficaz, 

incluindo acesso a assistência jurídica. Como 

muitos réus não contam com recursos financeiros 

para arcar com seus custos de defesa, os governos 

devem assegurar que os defensores públicos 

sejam adequadamente financiados, a um nível 

pelo menos comparável ao dos promotores, 

e que tenham a competência, os recursos e o 

tempo necessários para defender seus clientes 

adequadamente.

• Participantes de programas de juizados de 

drogas não devem ser obrigados a abrir mão 

da confidencialidade médico-paciente ou do 

privilégio advogado-cliente como requisito de 

admissão.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
• Mecanismos sólidos de monitoramento e 

avaliação devem ser incorporados aos programas 

de juizados de drogas disponíveis.

• Devem ser estabelecidos mecanismos para 

garantir registros precisos e uma coleta consistente 

de dados comparáveis ao longo do tempo. Esses 

registros devem incluir os tipos ou razões para 
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as sanções impostas, as reduções líquidas (ou 

aumentos) no tempo em custódia, as taxas de 

conclusão dos programas, taxas de reincidência e 

a qualidade dos serviços de tratamento prestados.

• Os dados registrados devem estar publicamente 

disponíveis e ser usados para analisar as razões 

pelas quais os candidatos são aceitos ou rejeitados, 

taxas de evasão, baixos níveis de participação e 

potenciais vieses baseados em raça ou gênero.

• Todos esses estudos devem ser conduzidos 

por meio de uma visão intersetorial, levando em 

consideração em suas análises o gênero, a idade, a 

raça e outras características dos participantes.

• Além da realização de avaliações oficiais 

rigorosas pelos governos, especialistas 

independentes sem interesses diretos nos 

programas também devem ser encarregados de 

analisar e avaliar o impacto dos juizados de drogas.
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Entre as muitas consequências (supostamente) não 

intencionais da “guerra às drogas”, está o bem documentado — 

e significativo — aumento da população carcerária em muitos 

países por delitos relacionados a entorpecentes. As prisões 

estão abarrotadas em todas as Américas, e uma força motriz 

por trás dessa crise são legislações severas a respeito dessas 

substâncias. Pesquisas mostram que muitos dos detidos ou 

encarcerados por delitos relacionados a drogas cometeram 

crimes leves não violentos ou foram simplesmente indiciados 

por porte.6

Essa questão está no centro do debate regional sobre políticas 

de drogas, produzindo um interesse renovado em novas 

abordagens de políticas públicas, particularmente aquelas 

a oferecerem alternativas ao encarceramento. Uma política 

que ostensivamente aborda essa questão nos EUA é a 

implementação de juizados de drogas.

De fato, o objetivo declarado desses dispositivos judiciários 

é oferecer tratamento supervisionado por um tribunal a 

infratores caracterizados pelo consumo problemático de 

drogas7 como uma alternativa ao encarceramento por delitos 

relacionados a elas. Os juizados de drogas nos EUA têm sido 

objeto de inúmeros estudos que oferecem informações 

interessantes sobre os aspectos positivos e negativos desse 

modelo de política pública. Muitos países da América Latina 

e do Caribe iniciaram programas de juizados de drogas ou 

estão considerando sua implementação, tornando esta uma 

propícia oportunidade para analisar todas as implicações 

desses dispositivos na região.

O R I G E N S  D O S  J U I Z A D O S 
D E  D R O G A S  N O S  E S TA D O S  U N I D O S 

Os juizados de drogas surgiram nos EUA em resposta à 

preocupação com o aumento nas taxas de detenção, o 

crescimento do número de processos judiciais e a superlotação 

carcerária produzidos por um aumento maciço na abordagem 

policial e autuação com base em leis sobre delitos leves 

relacionados a entorpecentes nas décadas de 1980 e 1990 e 

por um aumento nas penalidades criminais por porte e venda 

de pequenas quantidades de drogas controladas ou ilícitas.8 

Os defensores desses então novos dispositivos argumentaram 

INTRODUÇÃO

6  Quase todos os condenados por delito relacionado a drogas definido pela legislação federal o foram por tráfico de drogas (ver, por exemplo https://www.bjs.
gov/content/pub/pdf/dofp12.pdf), mas isso não é particularmente significativo, uma vez que o tráfico pode ser constituído por um único pé de maconha (https://
www.dea.gov/pr/multimedia-library/publications/drug_of_abuse.pdf#page=30). A grande maioria das infrações por “abuso de drogas” (definidas como detenções por 
porte, venda ou fabricação) em todo o país — 84% das 1.488.707 prisões em 2015 — são por porte. Ver Departamento de Justiça dos EUA, FBI, “Estimated Number 
of Arrests, 2015” [Número estimado de detenções, 2015], https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2015/crime-in-the-u.s.-2015/tables/table-29; DoJ, FBI, “Arrests for Drug 
Abuse Violations, 2015” [Detenções por infrações motivadas por abuso de drogas, 2015], https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2015/crime-in-the-u.s.-2015/tables/
arrest_table_arrests_for_drug_abuse_violations_percent_distribution_by_regions_2015.xls. Em 31 de dezembro de 2015, 15,2% dos presos estaduais (197.200 presos, 
3,4% por porte e 11,7% por “outros delitos”) e em 30 de setembro de 2016, 47,5% dos presos federais sentenciados (81,9 mil) estavam encarcerados por delitos 
associados a drogas. Departamento de Justiça dos EUA, Bureau of Justice Statistics, “Prisoners in 2016” [Prisioneiros em 2016], https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/
p16.pdf. Para informações sobre o encarceramento na América Latina, ver Sergio Chaparro, Catalina Pérez Correa e Coletta Youngers, Castigos irracionales: Leyes de 
drogas y encarcelamiento en América Latina [Punições irracionais: Leis de drogas e encarceramento na América Latina] (Cidade do México: Colectivo de Estudios Drogas 
y Derecho, 2017).

7  Não há uma definição padrão de “problema com ou uso problemático de drogas”. Essas expressões podem incluir pessoas diagnosticadas com “transtornos por 
uso de substâncias” com base em critérios clínicos na Classificação Internacional de Doenças (CID 11), da OMS ou na DSM – Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders [Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais] (American Psychiatric Association); pessoas que injetam drogas; ou outros critérios. O 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [Centro Europeu de Monitoramento de Drogas e Dependência] define consumo de alto risco de drogas 
como o “uso recorrente de drogas que cause danos reais (consequências negativas) à pessoa (incluindo dependência, mas também outros problemas de saúde, 
psicológicos ou sociais) ou a coloque em alta probabilidade/risco de sofrer esses danos”. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, High-risk drug use 
key epidemiological indicator [Indicador epidemiológico chave para o consumo de droga de alto risco], http://www.emcdda.europa.eu/activities/hrdu (acessado em 11 
de fevereiro de 2018). Ver também Global Commission on Drug Policy, “The World Drug Perception Problem: Countering Prejudices about People Who Use Drugs” [O 
problema mundial de percepção sobre drogas: Enfrentando preconceitos contra os usuários de drogas], 14, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/
uploads/2018/01/GCDP-Report-2017_Perceptions-ENGLISH.pdf.

8  Eric J. Miller, “Drugs, Courts, and the New Penology” [Drogas, cortes e a nova penologia], Stanford Law & Policy Review 20, no 2 (2009), 417–461. Um panorama das leis 
de porte de drogas dos EUA feito em 2016 observou que todos os estados e o governo federal dos EUA criminalizam o porte de drogas ilícitas para uso pessoal e que, 
em “42 estados, o porte de pequenas quantidades da maioria das drogas ilícitas é sempre ou por vezes uma infração criminal”. American Civil Liberties Union e Human 
Rights Watch, Every 25 Seconds: The Human Toll of Criminalizing Drug Use in the United States [A cada 25 segundos: O custo humano de se criminalizar o uso de drogas 
nos EUA] (Nova York: ACLU e Human Rights Watch, 2016), 4, 34.
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Fonte: Adaptado do US Federal Bureau of Prisons [Gabinete Federal de Prisões dos EUA]. Estatísticas feitas com base nos dados do mês anterior, 
última atualização em 25 de agosto de 2018. Disponível em: https://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_offenses.jsp (acessado em 1 
de outubro de 2018).

F I G U R A  1 :  N Ú M E R O  D E  P R E S O S  F E D E R A I S  D O S  E U A ,  P O R  D E L I T O

90,000

40,000

80,000

30,000

70,000

20,000

60,000

10,000

0

50,000

46
1

1,
22

2

78
,5

11

30
,3

08

36
8

6,
22

1

5,
54

68,
17

9

69

10
,8

16

76
9

16
,3

53

11
,3

36

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M)

(A) Crimes contra o sistema bancário e de seguros, 

contrafação, desfalque 

(B) Invasão e roubo, furto, crimes contra o patrimônio

(C) Associação criminosa continuada

(D) Tribunais ou sistema correcional

(E) Delitos relacionados com drogas

(F) Extorção, fraude, suborno

(G) Homicídio, agressão qualificada e delitos 
relacionados a sequestro

(H) Crimes relacionados a imigração

(I) Diversos

(J) Segurança nacional

(K) Roubo

(L) Agressões sexuais

(M) Porte ilegal de armas, porte illegal de explosivos, 
incêndio criminoso

Introdução



13

que o tradicional sistema adversário9 não estava funcionando 

e que uma nova abordagem era necessária. Os juizados 

de drogas “ofereceriam uma válvula de escape para o ciclo 

encarceramento-liberação-reincidência que enchia as prisões 

de pequenos consumidores de drogas”, ao mesmo tempo em 

que permitiriam ao Sistema de Justiça Criminal se concentrar 

em delitos mais graves.10 

O primeiro juizado de drogas foi implementado em Miami, 

Flórida, em 1989. Embora os relatos destoem quanto ao 

número exato desses dispositivos atualmente em operação 

nos EUA e seus territórios, a maioria das fontes fala em mais 

de três mil.11 Mais da metade deles se direciona a infratores 

adultos12, enquanto se estima que 12% ou 13% sejam 

destinados exclusivamente a jovens.13 Eles fazem parte de um 

conjunto mais amplo de “juizados de resolução de problemas”, 

que concentram sua atenção e seus recursos em crimes e 

comportamentos específicos e suas causas.14 Em 2017, por 

exemplo, o governo federal dos EUA destinou US$ 92 milhões 

aos juizados de drogas15 e os estados e governos locais 

também financiam esse tipo de intervenção.16  

Muito embora o termo em inglês “drug courts” — literalmente 

“tribunais de drogas” — pareça se referir a uma entidade 

homogênea, na realidade o dispositivo abrange uma 

variedade de cortes especializadas, juizados que tomam 

acusados de certos delitos relacionados a drogas e de delitos 

presumivelmente associadas ao consumo de drogas e os 

redirecionam do encarceramento ou outras sanções criminais 

tradicionais para tratamento de dependência química 

judicialmente supervisionado. Em geral, esses juizados limitam 

a admissão de candidatos a acusados de porte de drogas ou 

9  No sistema de justiça adversária (ou adversarial) dos EUA, herdado da common law inglesa, um julgamento é uma disputa entre dois oponentes, presidida por um 
buscador de fatos imparcial (um juiz ou o júri), que determina a verdade com base em evidências e argumentos desenvolvidos e apresentados por advogados. Nos 
sistemas inquisitoriais, o modelo comum às jurisdições de civil law, os juízes estão ativamente envolvidos em todos os níveis do processo de resolução de disputas, 
reunindo evidências e investigando e estabelecendo casos a serem processados, inclusive determinando quais provas devem ser apresentadas no julgamento, como e 
com que finalidade. Nos últimos anos, vários países da América Latina adotaram ou incorporaram muitos aspectos do sistema adversário para substituir seus sistemas 
inquisitoriais, no todo ou em parte. Janet Ainsworth, “Legal Discourse and Legal Narratives: Adversarial versus Inquisitorial Models” [Discurso legal e narrativas legais: 
Modelo adversário versus modelo inquisitorial], Language and Law/Linguagem e Direito 2, no 1–11 (2015).

10  Miller, “Drugs, Courts, and the New Penology” [Drogas, cortes e nova penologia], 101.

11  O Office of Justice Programs [Gabinete para Programas de Justiça] do Departamento de Justiça dos EUA afirma que havia no país mais de 3.100 juizados de drogas 
em maio de 2018 (informações disponíveis em https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/238527.pdf, acessado em 23 de julho de 2018); o National Institute of Justice [Instituto 
Nacional de Justiça] indica que havia 3.142 em junho de 2015 (informação disponível em https://www.nij.gov/topics/courts/drug-courts/Pages/welcome.aspx, acessado 
em 23 de julho de 2018). O National Drug Court Resource Center [Centro Nacional de Recursos para os Juizados de Drogas] contabilizou 3.454, incluindo os para 
adultos, para jovens, os de tratamento familiar, os de “cura tribal para o bem-estar” e juizados para aqueles apontados como DWI (dirigir embriagado), aqueles situados 
em campi estudantis, juizados para reingresso, juizados federais, juizados para veteranos e juizados para transtornos co-ocorrentes. A última fonte, no entanto, não 
indica quando os dados foram coletados. “Drug Treatment Courts by State” [Juizados de tratamento de drogas por estado], National Drug Court Resource Center, 
disponível em: https://ndcrc.org/database (acessado em 23 de julho de 2018). 

12  Ver, por exemplo, US Department of Justice’s Office of Justice Programs (informação disponível em: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/238527.pdf, acessado em 18 
de janeiro de 2018), o National Institute of Justice (informação disponível em: https://www.nij.gov/topics/courts/drug-courts/Pages/welcome.aspx, acessado em 18 de 
janeiro de 2018), e o National Drug Court Resource Center (informação disponível em: https://ndcrc.org/drug-treatment-courts-by-type/, acessado em 18 de janeiro 
de 2018).

13  Ver, por exemplo, o National Institute of Justice (informação disponível em: https://www.nij.gov/topics/courts/drug-courts/Pages/welcome.aspx, acessado em 18 de 
janeiro de 2018), e o National Drug Court Resource Center (informação disponível em: https://ndcrc.org/drug-treatment-courts-by-type/, acessado em 18 de janeiro 
de 2018).

14  Os juizados de “resolução de problemas” são juizados criminais especializados que se concentram em questões consideradas como as causas originárias do 
comportamento criminal. A maioria compartilha o objetivo de reduzir a dependência em relação ao encarceramento e ao sursis convencional em favor de alternativas 
menos punitivas. Desde a criação do Juizado de Drogas de Miami, em 1989, uma série de outros juizados de resolução de problemas, incluindo juizados de violência 
doméstica, de saúde mental, para reingresso e juizados comunitários, foi desenvolvida com base na “teoria das janelas quebradas” de policiamento, que tem como 
alvo “delitos em relação à qualidade de vida”, como prostituição, porte de drogas de pequena escala, conduta desordeira e pequenos furtos. Allegra M. McLeod, 
“Decarceration Courts: Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law” [Juizados de desencarceramento: Possibilidades e perigos de uma mudança na legislação 
criminal], Georgetown Law Journal 100 (2012), 1587–1674. 

15  White House Office of National Drug Control Policy, “National Drug Control Budget: FY 2017 Funding Highlights” [Orçamento para Controle Nacional de Drogas: 
Destaques de financiamento, ano fiscal de 2017], fevereiro de 2016, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/press-releases/fy2017budgethighlights.pdf.

16  Douglas B. Marlowe, Carolyn D. Hardin e Carson L. Fox, Painting the Current Picture: A National Report on Drug Courts and Other Problem-Solving Courts in the United 
States [Pintando o quadro atual: Um relatório nacional sobre os juizados de drogas e outros juizados de resolução de problemas nos EUA] (Alexandria, VA: National 
Drug Court Institute, 2016).
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de crimes não violentos relacionados a drogas quando houver 

evidências de consumo de substâncias, embora alguns deles 

admitam acusados ou condenados por crimes violentos.

Pessoas com infrações violentas atuais ou anteriores são 

excluídas dos juizados de drogas que tenham recebido 

certos recursos federais ou, em alguns casos, por disposições 

específicas da lei estadual, independentemente do 

financiamento disponível.17 Igualmente, leis de intensificação 

de sentença (como sentenças mínimas obrigatórias, aumentos 

de pena e leis de infratores costumazes) podem impedir o 

acesso a esses juizados.18 Essas condições excluem muitos 

que poderiam se beneficiar do redirecionamento para o 

tratamento — isto é, acusados de crimes graves associados 

a sua dependência de drogas que, no modelo tradicional, 

cumpririam penas de prisão. O National Drug Court Institute 

[Instituto Nacional dos Juizados de Drogas] (NDCI) realizou 

uma pesquisa nacional em juizados de drogas rurais, urbanos 

e suburbanos em todos os 50 estados dos EUA, no Distrito de 

Columbia e nos territórios dos EUA de Porto Rico, Guam e Ilhas 

Virgens e que aponta as “substâncias de abuso” primárias, 

secundárias e terciárias de pessoas que se submetem aos 

juizados de drogas. Embora os dados não sejam muito 

detalhados e não vinculem substâncias específicas aos crimes 

dos participantes, eles indicam que, para adultos, um número 

significativo de delitos está relacionado ao álcool, seguido 

por maconha e heroína ou medicamentos a base de opioides 

farmacêuticos. No caso dos jovens, a maioria das infrações é 

relacionada à maconha, seguida pelo álcool.19 

Os modelos de juizados de drogas variam substancialmente 

em diversas dimensões — incluindo critérios legais e clínicos 

de admissão, população-alvo, opções de tratamento de abuso 

de substâncias, incentivos e sanções específicas e critérios 

de encerramento e alta bem-sucedida —, mas também 

compartilham várias características. Em geral, juízes presidem 

os procedimentos dos juizados, monitoram o progresso dos 

infratores com testes obrigatórios de drogas (programados 

e/ou aleatórios) e com frequentes audiências de atualização 

de status e prescrevem sanções punitivas (como escrita de 

redações, serviço comunitário ou curtos períodos de prisão) e 

incentivos por desempenho (como elogios verbais, requisitos 

de fiscalização reduzidos ou presentes simbólicos como 

premiações por conquistas). Os juízes normalmente recebem 

informações de equipes multidisciplinares, que incluem 

promotores, advogados de defesa, gerenciadores de casos 

(case managers)20 e/ou provedores de tratamento, agentes 

de aplicação da lei e supervisores de sursis (“probation”) e de 

17  Os juizados de drogas que recebem financiamento do Bureau of Justice Assistance Adult Drug Court Discretionary Grant Program [Programa de Financiamento 
Discricionário do Gabinete de Justiça para Assistência a Juizados de Drogas para Adultos] não podem usar este financiamento ou uma subvenção federal de 
cofinanciamento para atender a infratores violentos atuais ou passados ou a infratores graves reincidentes, com exceção dos juizados de drogas para veteranos 
atendendo a infratores violentos. Ver, por exemplo, Office of Justice Programs, US Department of Justice, “Adult Drug Court Discretionary Grant Program FY 2017 
Competitive Grant Announcement” [Programa de Financiamento Discricionário para Juizados de Drogas para Adultos, Anúncio do Financiamento por Competição, 
ano fiscal de 2017], 2017, https://www.bja.gov/funding/DrugCourts17.pdf. No nível estadual, a lei da Flórida, por exemplo, exclui acusados de crimes considerados 
violentos e a infratores graves reincidentes. Ver, por exemplo, Drug Court Offender Probation [Juizado de drogas, sursis para o infrator], Fla. Stat. Sec. 948.20(1); 
Pretrial Intervention Program [Programa de Intervenção Pré-julgamento], Fla Stat. Sec. 948.08(2, 6(a)); Misdemeanor Pretrial Substance Abuse Education and Treatment 
Intervention Program [Programa de Intervenção Pré-julgamento de Educação e Tratamento para Abuso de Substâncias Relacionado a Contravenções]; Misdemeanor 
Pretrial Veterans’ Treatment Intervention Program [Programa Pré-Julgamento de Intervenção para Tratamento de Veteranos Praticantes de Contravenções]; 
Misdemeanor Pretrial Mental Health Court Program [Programa Pré-Julgamento de Juizado de Saúde Mental para Praticantes de Contravenções], Fla. Stat. Sec. 948.16(1)
(a); “When Court May Place Defendant on Probation or into Community Control” [Quando o juizado pode colocar o réu em sursis ou sob supervisão comunitária], Fla. 
Stat. Sec. 948.01(7(a), 8(a)).

18  Eric L. Sevigny, Harold. A. Pollack e Peter H. Reuter, “Can Drug Courts Help to Reduce Prison and Jail Populations?” [Podem os juizados de drogas ajudar a reduzir 
as populações carcerárias? ], Annals of the American Academy of Political and Social Science 647, no 1 (2013), 190–212, doi:10.1177/0002716213476258 (constatando 
que leis de sentenciamento estritas excluíram mais de 30% dos infratores em situação de risco dos juizados de drogas, independentemente de sua admissibilidade). 

19  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual]. Esse relatório é baseado em um levantamento cujos questionários foram entregues 
ao principal ponto de contato designado para os juizados de resolução de problemas em todos os 50 estados dos EUA, mais Washington, DC, Guam, Porto Rico e 
Ilhas Virgens. Das 54 jurisdições, 53 (98%) completaram a totalidade ou parte da pesquisa, que cobre informações até 31 de dezembro de 2014. A pesquisa coletou 
informações sobre juizados de drogas em cada estado ou território, incluindo o número deles e de seus participantes, modelos disposicionais, níveis de delito em 
juizados de drogas para adultos, taxas de graduação, substâncias de abuso e fontes de financiamento estaduais e federais. Ibid., 32-34. 

20  Para o detalhamento da figura dos case managers, ver a Nota 45. Optei pela forma “gerenciadores de caso” (e gerenciamento de caso etc.) para as citações a estes 
profissionais. No Brasil, não há atividade semelhante no Judiciário, embora se fale em “gerenciamento de cuidado” como case managing na área de saúde. (N.T.)
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livramento condicional (“parole”)21 ou supervisores de serviços 

comunitários.22  

A substancial diversidade entre os modelos de juizados de 

drogas complica as tentativas de avaliação de seu impacto 

sobre os problemas que eles visam abordar, mesmo supondo-

se que eles possam ser adequadamente avaliados — como o 

tratamento médico tradicional — conforme padrões de saúde 

e direitos humanos. A jurista Allegra McLeod desenvolveu uma 

tipologia para descrever modelos institucionais em atuação 

em cortes de resolução de problemas (incluindo os juizados 

de drogas) que se mostrou útil para entender as principais 

diferenças entre eles e as distintas consequências em potencial 

associadas a essas diferentes abordagens. Esses modelos são 

os seguintes:

• Jurisprudência terapêutica: o juiz, que pode não 

ter treinamento terapêutico formal, pessoalmente 

tenta facilitar no juizado um processo terapêutico 

destinado a mudar o comportamento de consumo 

de drogas do réu por meio de procedimentos 

judiciais de rotina, sanções e recompensas 

e, em alguns casos, encarceramento.23   

• Monitoramento judicial intensivo: o juiz assume 

um papel normalmente desempenhado por 

um supervisor de sursis/pena alternativa ou de 

livramento condicional, monitorando os réus ou 

participantes, exigindo que eles se submetam 

a testes de urina frequentes e muitas vezes 

aleatórios e que compareçam a audiências com a 

frequência de até várias vezes por semana.

• Manutenção da ordem: com ênfase em crimes 

menos graves que normalmente receberiam 

pouca atenção da Justiça Criminal, com base na 

teoria de que desvios sociais menores (como o uso 

de maconha), se não tratados, contribuem para 

crimes mais graves (a chamada “teoria das janelas 

quebradas” de fundamentação de policiamento).24

• Desencarceramento: réus que, de outra forma, 

seriam presos são redirecionados, em vez 

disso, para tratamento de saúde mental e/ou de 

dependência química, inserção em emprego e 

moradia e outros serviços. Juizados de drogas 

que operam sob este modelo sentenciariam os 

participantes a prestação de serviços atinentes e a 

punições alternativas de caráter irrevogável ou de 

revogação limitada, com o encarceramento como 

último recurso punitivo, imposto apenas quando 

houvesse razões substantivas para se acreditar 

que seja necessário proteger a segurança pública 

ou de outra forma atender aos interesses da 

justiça.25 

21  Sursis (“probation”) é um tipo de sentença criminal que permite a uma infrator permanecer em liberdade em sua comunidade sob supervisão em vez de ser preso. 
Livramento condicional (“parole”) é a libertação antecipada e supervisionada da prisão. 

22  US Government Accountability Office (US GAO), Adult Drug Courts: Studies Show Courts Reduce Recidivism, but DOJ Could Enhance Future Performance Measure Revision 
Efforts [Juizados de drogas para adultos: Estudos mostram que os tribunais reduzem a reincidência, mas o Departamento de Justiça poderia aprimorar futuras ações de 
revisão de medições de desempenho] (Washington, DC: US GAO, 2011); Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

23  A jurisprudência terapêutica aplica conclusões das ciências comportamentais e da psicologia aos processos judicial e legal. O objetivo é enfrentar, por meio do 
processo legal, as causas de alguns tipos de comportamentos delituosos, em vez de aplicar uma abordagem retributiva que não leva em consideração as questões 
psicossociais subjacentes ao comportamento. 

24  A “teoria das janelas quebradas” sustenta que pequenas manifestações de desordem física e social — por exemplo, janelas quebradas, mendicância, consumo 
público de álcool ou uso de drogas — geram medo e retraimento, sinalizando para criminosos mais graves que ninguém se importa com determinada localidade e, com 
isso, aumentando-se a probabilidade de crimes graves. A polícia é, assim, encorajada a se concentrar em intervir sobre e autuar pequenas ofensas de ordem pública 
para combater o medo do crime, assim como o crime grave atraído pela desordem. James Q. Wilson e George L. Kelling, “Broken Windows: The Police and Neighborhood 
Safety” [Janelas quebradas: A segurança da polícia e da vizinhança], Atlantic Monthly, março de 1982. O modelo “janelas quebradas” de policiamento tem sido criticado 
por acadêmicos, juízes, promotores, defensores públicos e defensores dos direitos humanos por produzir justamente o efeito oposto: tornar os espaços públicos 
mais perigosos para a população pobre e negra, que constituem a maioria dos encarceramentos relacionados a delitos de ordem pública, facilitando o policiamento 
agressivo e muitas vezes brutal de suas comunidades, exacerbando a desigualdade racial e econômica e potencialmente agravando o crime. Ver, por exemplo, K. Babe 
Howell, “The Costs of ‘Broken Windows’ Policing: Twenty Years and Counting” [Os custos do policiamento das "janelas quebradas": Vinte anos e contando], Cardozo Law 
Review 37 (2016), 1059–1073; Dina R. Rose e Todd R. Clear, “Incarceration, Social Capital, and Crime: Implications for Social Disorganization Theory” [Encarceramento, 
capital social e crime: Implicações para a teoria da desorganização social], Criminology 36, no 3 (1998), 441–480, doi:10.1111/j.1745-9125.1998.tb01255.x. 

25  McLeod, “Decarceration Courts” [Juizados de desencarceramento].
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M O D E LO S  D E  E N C A M I N H A M E N T O  E M  J U I Z A D O S 
D E  D R O G A S  PA R A  A D U LT O S

Fonte: Traduzido e adaptado do original em inglês. Douglas B. Marlowe, Carolyn D. Hardin e Carson L. Fox, Painting the Current Picture: A National 
Report on Drug Courts and Other Problem-Solving Courts in the United States [Pintando o quadro atual: Um relatório nacional sobre os juizados de 
drogas e outros juizados de resolução de problemas nos EUA] (Alexandria, VA: National Drug Court Institute, 2016), 40.
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Juizados de drogas nas Américas

O modelo formalizado pela National Association of Drug Court 

Professionals [Associação Nacional de Profissionais de Juizados 

de Drogas] (NADCP) e pelo Departamento de Justiça dos EUA 

combina as duas primeiras abordagens e pode ainda dar 

suporte à terceira.26 Na prática, várias combinações dos três 

primeiros modelos estão presentes nos juizados de drogas 

nos EUA, embora um ou outro possa predominar.

Os juizados de drogas variam também em termos da duração 

do tratamento necessário. De acordo com o NDCI, a maioria 

dos programas promovidos por esses órgãos variam de 12 a 

24 meses, embora “alguns participantes necessitem de muito 

mais tempo para satisfazer os critérios de finalização bem-

sucedida do programa”.27 Em alguns casos, a conclusão de um 

programa com sucesso pode levar cinco anos ou mais.28 Os 

requisitos de dispensa (“formatura”) geralmente implicam um 

período prolongado de abstinência29 de drogas ilícitas e álcool; 

conformidade com condições de fiscalização, que podem 

incluir toque de recolher; e pagamento de taxas, multas e 

restituições.30 

Nos Estados Unidos, a maioria dos juizados de drogas exige 

que os réus se declarem culpados como condição para 

entrar em tratamento e para a retirada de declarações de 

culpabilidade, anulação de acusações, períodos de pena 

alternativa reduzidos ou sentenças anuladas ou colocadas 

de lado e, às vezes, para serem elegíveis ao expurgo de seu 

registro criminal diante da conclusão bem-sucedida do 

programa de tratamento imposto pelo juizado. Muitas vezes, 

as pessoas são sentenciadas a ingressar no juizado de drogas 

ou obrigadas a dele participar como uma condição para sursis 

ou de uma sentença de serviços comunitários. Nesses casos, o 

ingresso não é voluntário e os participantes não podem retirar 

o consentimento para participar.31 Alguns juizados oferecem 

acordos de postergação ou redirecionamento do processo, 

casos em que os réus entram em um programa de tratamento 

antes ainda de se declararem diante de uma acusação, e suas 

acusações não são levadas adiante processualmente ou são 

retiradas após uma conclusão bem-sucedida do programa.

Um participante reprovado no tratamento supervisionado 

pelo tribunal (por exemplo, ao não permanecer abstinente 

de drogas ou álcool, não cumprir condições de fiscalização 

ou não quitar taxas e/ou multas ou restituir valores devidos) 

é devolvido à Justiça Criminal para sentenciamento (se tiver 

se declarado culpado em audiência preliminar), colocado 

sob supervisão estatal (em sursis ou custódia, se a pessoa 

se declarou culpada em audiência processual) ou têm o 

processo judicial reaberto (em casos pré-alegações).32 Em 

2014, 6% desses juizados recorreram a redirecionamento ou 

26  National Association of Drug Court Professionals, Adult Drug Court Best Practices Standards: Volume 1 [Padrões de melhores práticas para juizados de drogas para 
adultos: Volume 1] (Alexandria, VA: NADCP, 2013), http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/AdultDrugCourtBestPracticeStandards.pdf; National Association of 
Drug Court Professionals, “Defining Drug Courts: The Key Components” [Definindo juizados de drogas: Os componentes chave] (Washington, DC: US Department of 
Justice, 1997), http://www.ndci.org/sites/default/files/nadcp/KeyComponents.pdf. 

27  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

28  Problem-Solving Courts Task Force, National Association of Criminal Defense Lawyers, America’s Problem-Solving Courts: The Criminal Costs of Treatment and the Case 
for Reform [Os juizados de resolução de problemas dos EUA: Os custos criminais do tratamento e os argumentos a favor da reforma] (Washington, DC: NACDL, 2009). 
Ver também Ira Glass, “Very Tough Love” [Amor muito severo], 25 de março de 2011, em This American Life, http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/430/
transcript (dez anos e meio de intervenção da Justiça Criminal, incluindo cinco e meio no juizado de drogas, por falsificar um cheque de menos de US$ 100). 

29  A testagem judicial frequente de álcool e drogas, que deve ser aleatória e de coleta testemunhada diretamente, é considerada um componente essencial dos 
juizados de drogas, a fim de monitorar o progresso em direção aos objetivos finais do tratamento — abstinência e segurança pública. National Association of Drug 
Court Professionals, Adult Drug Court Best Practices Standards [Padrões de melhores práticas para juizados de drogas para adultos]; National Association of Drug Court 
Professionals, Defining Drug Courts [Definindo juizados de drogas], US Guideline 5 [Diretriz 5 para os EUA].

30  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

31   Ibid.

32  Ibid.; Celinda Franco, “Drug Courts: Background, Effectiveness and Policy Issues for Congress” [Juizados de drogas: Pano de fundo, efetividade e questões de política 
pública para o Congresso], Journal of Current Issues in Crime, Law & Law Enforcement 4, no 1/2 (2011), 19–50, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=i3
h&AN=67159691&site=ehost-live.
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33  Juizados híbridos incluem populações que ingressam no processo da Justiça Criminal em diferentes pontos, tipicamente combinando redirecionamento pós-
alegação e casos pós-sentença. Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual]; ver também US Department of Justice, Bureau of Justice 
Statistics, “Census of Problem-Solving Courts, 2012” [Censo dos Juizados de Resolução de Problemas], setembro de 2016, http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpsc12.
pdf.

34  Ver, por exemplo, National Association of Drug Court Professionals, Defining Drug Courts [Definindo juizados de drogas], 13 (lista de sanções). 

35  US Department of Health and Human Services, “Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide” [Princípios de tratamento da dependência 
de drogas: Um guia baseado em pesquisa] (Terceira edição) (2012); United Nations Office on Drugs and Crime e Organização Mundial da Saúde, “Principles of Drug 
Dependence Treatment (Discussion Paper)” [Princípios de tratamento de dependência de drogas (texto de discussão)], 2008, https://www.unodc.org/documents/drug-
treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-Dependence-Treatment-March08.pdf.

36  Harlan Matusow, Samuel Dickman, Josiah D. Rich et al., “Medication Assisted Treatment in US Drug Courts: Results from a Nationwide Survey of Availability, Barriers 
and Attitudes” [Tratamento medicamente assistido nos juizados de drogas dos EUA: Resultados de uma pesquisa nacional de disponibilidade, barreiras e atitudes], 
Journal of Substance Abuse Treatment 44, no 5 (2013), 473–480, doi::10.1016/j.jsat.2012.10.004; Joanne Csete e Holly Catania, “Methadone Treatment Providers’ Views of 
Drug Court Policy and Practice: A Case Study of New York State” [A visão dos provedores de tratamento com metadona sobre as políticas e práticas dos juizados de 
drogas: Um Estudo de caso do estado de Nova York], Harm Reduction Journal 10, no 1 (2013), 1–9.

37  McLeod, “Decarceration Courts” [Juizados de desencarceramento]; Karen McElrath, Angela Taylor e Kimberly K. Tran, “Black–White Disparities in Criminal Justice 
Referrals to Drug Treatment: Addressing Treatment Need or Expanding the Diagnostic Net?” [Disparidades entre negros e brancos nos encaminhamentos da Justiça 
Criminal ao tratamento de drogas: Enfrentando a necessidade de tratamento ou ampliando a rede de diagnóstico?], Behavioral Sciences 6 (2016), 21–36.

38  Drug Policy Alliance, Drug Courts Are Not the Answer: Toward a Health-Centered Approach to Drug Use [Juizados de drogas não são a resposta: Por uma abordagem 
para o consumo de drogas centrada na saúde] (Nova York: Drug Policy Alliance, 2011), 25, www.drugpolicy.org/drugcourts; ver ainda Jessica M. Eaglin, “The Drug Court 
Paradigm” [O paradigma dos juizados de drogas], American Criminal Law Review 53 (2016), 595–640.

postergação pré-alegações, e o restante foram programas pós-

condenação, incluindo pós-alegação/pré-adjudicação (26%), 

pós-sentença ou declaração de sursis (27%) e híbridos pós-

alegação/pós-sentença (41%).33

Os juizados de drogas nos Estados Unidos normalmente 

exigem que as pessoas permaneçam abstinentes de drogas, 

punindo-as por testes positivos de substâncias entorpecentes 

ou outras violações do programa. As sanções podem incluir a 

imposição de testagens e comparecimentos a sessões judiciais 

mais frequentes (incluindo testes aleatórios de drogas durante 

o horário útil do tribunal, o que pode afetar a estabilidade de 

emprego do réu ou violar sua confidencialidade em casa ou no 

local de trabalho), ampliação dos períodos de encarceramento 

ou exclusão do programa e retorno ao processo penal.34 Essa 

abordagem não está de acordo com os padrões nacionais e 

internacionais de tratamento da dependência química, os 

quais a reconhecem como uma doença crônica, na qual a 

recaída deve ser vista como parte normal dos esforços para 

cessar o uso de drogas e não como base para exclusão de 

um programa de tratamento.35 Conforme observado a seguir, 

essa postura acaba por punir os portadores de dependência 

de drogas por suas condições médicas e pode colocá-los em 

risco de overdose fatal.

Muitas políticas e práticas dos juizados de drogas permitem 

aos juízes tomarem decisões médicas sobre os tratamentos 

de dependência, usurpando o papel dos médicos e outros 

profissionais de saúde na determinação do curso adequado 

do cuidado para aqueles que precisam dele. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, onde a dependência de opioides 

representa uma grande crise de saúde pública, alguns desses 

juizados proíbem, ou limitam arbitrariamente, o tratamento 

de manutenção com metadona (considerado “padrão ouro” 

no tratamento da dependência dessas substâncias), por vezes 

em incompatibilidade com as ordens ou recomendações dos 

médicos. E essas decisões são contrárias também aos padrões 

nacionais e internacionais e ameaçam a saúde — e algumas 

vezes a vida — das pessoas que usam drogas.36 

Os críticos dos juizados de drogas alertam, além disso tudo, que 

eles ameaçam agravar os problemas já presentes no Sistema 

de Justiça Criminal dos Estados Unidos ao expandirem o escopo 

da intervenção criminal, limitando as proteções processuais 

e, potencialmente, ampliando o nível de encarceramento.37 

Eles também argumentam que a ênfase nos juizados de 

drogas desviou a atenção de reformas necessárias relativas 

a problemas sérios e sistêmicos que influenciam a escala e o 

custo do encarceramento por violações das leis relacionadas 

a drogas, em particular estratégias agressivas de aplicação 

da lei, ampliação do poder de persecução penal e leis de 

sentenciamento mais duras.38

Introdução
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J U I Z A D O S  D E  D R O G A S  CO M O  M O D E L O 
D E  P O L Í T I C A  A  S E R  E X P O R TA D O 

O modelo de juizado de drogas dos Estados Unidos tem sido 

adotado por outros países em todo o mundo, mas talvez os 

empreendimentos mais organizados de exportação dessa 

política sejam os atualmente em curso na América Latina 

e no Caribe. A considerável influência dos Estados Unidos 

nas políticas de controle de drogas da região certamente 

encorajou muitos países latino-americanos e caribenhos a 

encararem esses dispositivos judiciários como uma alternativa 

ao encarceramento, e o crescente número de países que os 

implementam sinaliza que essas ações estão avançando com 

força total. O governo canadense também tem apoiado a 

expansão dos juizados de drogas, particularmente no Caribe, 

mas este relatório não se concentrou na análise de seu modelo 

de juizado de drogas.

Muito embora soluções de política pública para o significativo 

problema de encarceramento na região sejam essenciais, é 

também importante compreender como as diferenças legais, 

institucionais, culturais e socioeconômicas podem afetar 

a adoção de modelos estrangeiros de políticas por países 

distintos. O aparente entusiasmo demonstrado por esses 

países em relação aos juizados de drogas, ou juizados de 

tratamento de drogas (“tribunales de tratamiento de drogas” 

ou TTDs, como são comumente denominados na maioria 

dos países da América Latina de língua espanhola), deveria 

ser fundamentado por um meticuloso entendimento das 

potencialidades e limitações do modelo.

Para tanto, este relatório se volta para evidências fornecidas 

pela literatura disponível sobre juizados de drogas nos EUA, 

material que oferece “lições aprendidas” valiosas para os países 

que agora adotam o modelo ou estudam adotá-lo. Em seguida, 

faz um inventário analítico de como ele foi implementado até 

agora na região para identificar se e em que circunstâncias 

esses dispositivos podem oferecer uma alternativa aceitável 

ao encarceramento. Ao observar os modelos de juizados de 

drogas na América Latina e no Caribe como uma tendência 

regional e fornecer uma tabulação das semelhanças e 

diferenças regionais entre os países, esperamos discutir as 

práticas atualmente em curso e oferecer recomendações com 

base na bem documentada experiência dos Estados Unidos.

Este estudo compreende quatro seções. A primeira, “Juizados 

de drogas nos Estados Unidos: Lições aprendidas da 

experiência dos EUA”, apresenta uma revisão de literatura 

de pesquisa sobre juizados para dependentes químicos 

para explorar como esse modelo de política tem funcionado 

na prática. A segunda e terceira seções, “Juizados de drogas 

na América Latina: Uma resposta adequada?” e “Juizados de 

drogas no Caribe anglófono: Breve panorama”, oferecem uma 

pequena síntese de como esses dispositivos estão em operação 

na região da América Latina e do Caribe de língua inglesa, 

conforme as limitadas informações atualmente disponíveis. 

O relatório se encerra com algumas “Conclusões”, seguidas 

de “Recomendações” a respeito de se e sob que condições a 

mobilização de juizados de drogas pode ser apropriada.

M E T O D O L O G I A

O capítulo sobre os EUA é baseado na revisão das pesquisas 

existentes sobre juizados de drogas e sobre o tratamento para 

transtornos por uso de substâncias e em avaliações da eficácia 

desses dispositivos judiciários publicadas em periódicos 

científicos e em revistas de direito e por organizações de 

advocacy, agências governamentais e centros de pesquisa cujo 

trabalho se concentre nos juizados de drogas especificamente 

ou na Justiça Criminal, em tratamentos para transtornos 

por uso de substâncias ou em políticas sobre drogas mais 

amplamente.

O material sobre juizados de drogas é vasto e muitas avaliações 

foram publicadas. A literatura aqui revisada se concentra em 

pesquisas conduzidas e publicadas pelo governo dos EUA, por 

grandes instituições de pesquisa e por estudiosos de primeira 
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linha nas áreas de Justiça Criminal, transtornos por uso de 

substâncias, tratamento de drogas e política de drogas.

As duas principais organizações de promoção dos juizados 

de drogas, a NADCP e sua ramificação NDCI, que oferecem 

apoio técnico e treinamento para profissionais de juizados de 

drogas nos Estados Unidos, constituíram uma fonte chave da 

literatura revisada. Em 1997, com o apoio do Departamento 

de Justiça dos EUA, a NADCP publicou o documento “Defining 

Drug Courts: The Key Components” [Definindo de juizados 

de drogas: Os principais componentes], um conjunto de 

princípios orientadores a conformarem o funcionamento 

desses dispositivos em todo o país. Tanto a NADCP quanto 

o NDCI foram endossados e financiados por várias agências 

federais, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, o 

White House Office of National Drug Control Policy [Gabinete 

de Política Nacional de Controle de Drogas da Casa Branca] e 

a Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

[Administração de Serviços sobre Abuso de Substâncias e 

Saúde Mental], e suas publicações foram citadas como fontes 

confiáveis sobre o tema por organizações governamentais 

nacionais e estaduais envolvidas com questões de Justiça 

Criminal, juizados de drogas e tratamento de dependência 

química.

O capítulo sobre a América Latina é baseado em revisão de 

literatura e em respostas a demandas de informação. Também 

foram analisados para cada país leis, documentos oficiais 

(incluindo memorandos de entendimento, documentos 

e páginas da web governamentais, relatórios judiciais, 

apresentações em PowerPoint feitas por autoridades e 

documentos de organizações internacionais, entre outros), 

estudos e avaliações (quando disponíveis) e, em poucos casos, 

matérias jornalísticas. E embora a autora dessa seção tenha 

solicitado informações às autoridades de todos os países nos 

quais os juizados de drogas já estão instalados, nem sempre 

foram recebidas respostas. A autora detém consigo todas as 

respostas às solicitações.

O capítulo sobre o Caribe anglófono é baseado principalmente 

em revisão da literatura, com entrevistas adicionais realizadas 

na Jamaica. Também foram analisados para cada país leis, 

documentos oficiais (incluindo documentos e páginas da 

web governamentais, relatórios judiciais, apresentações em 

PowerPoint de autoridades e documentos de organizações 

internacionais, entre outros), estudos e, em alguns casos, 

matérias jornalísticas.

Introdução
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De acordo com seus defensores, os juizados de drogas 

oferecem tratamentos para o uso de drogas e outros serviços 

vitais a pessoas cujo consumo de substâncias entorpecentes 

seja visto como a causa subjacente — ou relacionada a — seu 

comportamento criminoso. Eles também são apresentados 

como orçamentariamente eficientes e como capazes de 

reduzir tanto a atividade criminosa quanto o tempo gasto 

atrás das grades, representando, por isso, uma alternativa ao 

encarceramento para essa população.

Com base em cerca de três décadas de experiência na 

implementação e expansão de juizados de drogas, os 

Estados Unidos os tem promovido como um modelo de 

política pública para outros países em busca de alternativas 

ao encarceramento por delitos (principalmente de baixa 

periculosidade) relacionados a drogas. E à medida que esses 

países buscam adotar o modelo, muitas vezes sob diferentes 

condições legais, institucionais e culturais, é importante 

analisar os principais argumentos a favor ou contra eles em 

termos de custo/benefício, impacto na reincidência, redução 

do tempo de encarceramento e eficácia no tratamento.

Esta seção explorará as evidências contidas na literatura 

disponível, mostrando como os juizados de drogas nos Estados 

Unidos se relacionam com esses quatro aspectos na prática.

I M P L I C A Ç Õ E S  D E  C U S T O 
D O S  J U I Z A D O S  D E  D R O G A S 

Um argumento frequentemente mobilizado para se buscar 

alternativas ao encarceramento é fiscal. Segundo o Vera 

Institute of Justice [Instituto Vera de Justiça], o custo médio de 

se encarcerar uma pessoa em uma prisão estadual nos EUA 

era de US$ 33.274 em 201539; para detentos federais no ano 

fiscal de 2015, o Bureau of Prisons [Secretaria de Prisões] 

do Departamento de Justiça dos EUA estimou esse custo em 

US$ 31.977,65 por pessoa.40 Em ambos os casos, o montante 

indicado cobriu apenas os custos diretos e não levou em conta 

os custos colaterais decorrentes do encarceramento.

Estudos sobre eficácia orçamentária dos juizados de drogas 

têm produzido resultados ambíguos. Os juizados por si 

sós podem ser onerosos: eles requerem a participação 

de promotores, advogados de defesa, juízes, funcionários 

judiciais, gerenciadores de casos, provedores de tratamento 

e supervisores de sursis ou de outros serviços comunitários; 

demandam tratamento de dependência com internação e 

ambulatorial; testes de drogas regulares; e tempo de cárcere, 

seja como sanção por inconformidade com as condições 

do programa ou como resultado de reprovação no mesmo. 

A determinação da relação custo/benefício depende, 

principalmente, do grupo de comparação — quer dizer, a 

pergunta é: os juizados de drogas são eficazes em termos de 

custos, em comparação a quê? Além disso, como discutiremos 

mais adiante, devem ser levados em consideração os custos 

diretos e indiretos de encarceramento suportados pelos 

próprios participantes, que não são comumente refletidos 

nesses estudos.

Uma revisão de estudos de custo/benefício feita em 2011 

pelo US Government Accountability Office [Gabinete de 

JUIZADOS DE DROGAS 
NOS ESTADOS UNIDOS: 
LIÇÕES APRENDIDAS DA 
EXPERIÊNCIA DOS EUA
REBECCA SCHLEIFER

39  Chris Mai e Ram Subramanian, “The Price of Prisons: Examining State Spending Trends, 2010–2015” [O preço das prisões: Analisando as tendências de gastos 
estaduais, 2010–2015] (Nova York: Vera Institute of Justice, 2015), 7.

40  Bureau of Prisons, “Annual Determination of Average Cost of Incarceration” [Determinação anual do custo médio de encarceramento], Federal Register, Vol. 81, no 
138, 19 de julho de 2016. 
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41  No estudo conduzido pelo US Government Accountability Office, o benefício líquido foi calculado como o ganho monetário da redução da reincidência percebido 
pela sociedade em decorrência do programa do juizado de drogas por meio da redução da vitimação futura e dos custos futuros do Sistema Judiciário, menos os 
custos líquidos do programa — isto é, o custo do programa menos o custo de se processar um caso na Justiça Criminal normal. US Government Accountability Office 
(US GAO), Adult Drug Courts: Studies Show Courts Reduce Recidivism, but DOJ Could Enhance Future Performance Measure Revision Efforts [Juizados de drogas para adultos: 
Estudos mostram que os tribunais reduzem a reincidência, mas o Departamento de Justiça poderia aprimorar futuras ações de revisão de medições de desempenho].

42  Um resultado é “estatisticamente significante” quando a probabilidade de uma relação entre duas (ou mais) variáveis for o resultado de uma causa (ou causas) e 
não de uma flutuação aleatória. 

43  Shelli B. Rossman, Michael Rempel, John K. Roman et al., “The Multi-Site Adult Drug Court Evaluation: Study Overview and Design. Final Report: Volume 4” [Avaliação 
multissituada de juizados de drogas para adultos: Visão geral e desenho do estudo. Relatório final: Volume 4] (Washington, DC: The Urban Institute, 2011), http://www.
urban.org/uploadedpdf/412354-MADCE-Study-Overview-and-Design.pdf.)

44  Trata-se de tratamento ambulatorial ou de internação proporcionado aos infratores na comunidade (em oposição a durante o encarceramento).

45  O gerenciamento de casos para problemas de abuso de substâncias é uma estratégia para facilitar a coordenação e a continuidade dos serviços para ajudar os 
clientes a acessarem os recursos de que necessitam. Os serviços de gerenciamento de casos incluem a avaliação das necessidades dos clientes; o planejamento e a 
coordenação do tratamento; o monitoramento e a defesa do acesso a serviços que atendam suas necessidades (como moradia, procura de emprego etc.). Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), “Comprehensive Case Management for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol 
(TIP) Series, no 27” [Gerenciamento abrangente de casos para tratamento de abuso de substâncias; Série do protocolo de aprimoramento de tratamento] (Rockville, 
MD: SAMHSA, 2000).

46  Stephanie Lee, Steve Aos, Elizabeth Drake, Annie Pennucci, Marna Miller e Laurie Anderson, Return on Investment: Evidence-Based Options to Improve Statewide Outcomes 
[Retorno do investimento: Opções baseadas em evidências para melhorar os resultados em escala estadual] (Olympia, WA: Washington State Institute for Public Policy, 
2012); Washington State Institute for Public Policy, Benefit-Cost Results, 2017 [Resultados de custo/benefício, 2017], http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost?topicId=2.

Controladoria do Governo dos EUA] (US GAO) produziu uma 

ampla gama de estimativas, de um benefício líquido de US$ 

47 mil por participante em um estudo a um custo líquido (ou 

benefício negativo) de US$ 7.108 em outro. O estudo a relatar 

o maior benefício líquido comparou o custo dos juizados de 

drogas com o custo do encarceramento, enquanto em outros 

estudos os membros do grupo de comparação cumpriram um 

menos dispendioso período de sursis.41

A Multi-Site Adult Drug Court Evaluation [Avaliação 

multissituada dos juizados de drogas para adultos] (MADCE), 

a maior avaliação nacional dos juizados de drogas nos 

EUA, analisou 23 daqueles destinados a adultos em seis 

locais. O estudo constatou que, em média, esses juizados 

proporcionaram ganhos líquidos a suas comunidades de 

aproximadamente US$ 2 por cada dólar investido, mas que esse 

montante não era estatisticamente significante.42 Os autores 

constataram que muitos dos juizados de drogas estudados 

reduziram a incidência de crimes leves, tipicamente não 

associados a altos custos de encarceramento ou vitimização. 

Mais que isso, esses resultados foram impulsionados por uma 

redução na ocorrência de infrações graves por relativamente 

poucos indivíduos. Em outras palavras, os juizados de 

drogas foram considerados mais eficientes economicamente 

quando comparados com os altos custos do encarceramento 

convencional. Juizados orientados para infratores graves — 

que em outro cenário enfrentariam um longo encarceramento 

— seriam especialmente propensos a economizar dinheiro.43 

Mas comparar o custo dos juizados de drogas ao custo do 

encarceramento é inapropriado se considerarmos a assistência 

aos réus por meio de intervenção médica para dependência de 

drogas como seu objetivo primário e a redução do crime e dos 

custos do encarceramento como algo secundário. Se o primeiro 

resultado pretendido dos juizados for tratar a dependência de 

drogas — e não reduzir a reincidência ou os custos —, uma 

comparação mais apropriada seria ponderar o custo dos 

juizados em relação ao tratamento tradicional. Metanálises 

conduzidas pelo Washington State Institute for Public Policy 

[Instituto de Políticas Públicas do Estado de Washington] sobre 

opções de políticas públicas para reduzir o crime e o abuso 

de substâncias observou que o tratamento ambulatorial ou 

não intensivo na própria comunidade44 e o gerenciamento de 

casos para infratores dependentes de drogas45 apresentam 

melhor relação custo/benefício do que juizados de drogas para 

adultos.46 

Além disso, a promoção dos juizados de drogas como uma 

solução de baixo custo para o crime, particularmente se 

reduzir custos for considerado um objetivo importante, levanta 
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a Comparação com a população carcerária.
b Por conta da variação nas estimativas, a MADCE (Avaliação Multissituada de Juizados de Drogas para Adultos) não foi capaz de determinar se os 
benefícios líquidos eram estatisticamente significantes. Muitos dos outros estudos não reportam se diferenças de custo foram estatisticamente 
significantes.

Fonte: Traduzido e adaptado do original em inglês. US Government Accountability Office (US GAO), “Adult Drug Courts: Studies Show Courts Reduce 
Recidivism, but DOJ Could Enhance Future Performance Measure Revision Efforts” [Juizados de drogas para adultos: Estudos mostram que eles 
reduzem a reincidência, mas o DOJ poderia aprimorar futuras ações de revisão de medições de desempenho] (Washington, DC: US GAO, 2011).

Q U A D R O  1 : CO N C L U S Õ E S  D E  1 1  AVA L I A Ç Õ E S  D E  P R O G R A M A S  D E  J U I Z A D O S  D E 
D R O G A S  E M  U M A  A N Á L I S E  D E  C U S T O / B E N E F Í C I O  F E I TA  P E LO  U S  G A O

PROGRAMA DE JUIZADO DE DROGAS (ESTADO)
PROGRAMA MOS-

TROU BOM CUSTO/
BENEFÍCIO?

BENEFÍCIOS 
LÍQUIDOS (US$)

Kings County District Attorney's Office Drug Treatment Alternative to Prison 
Program [Programa de Tratamento de Drogas como Alternativa à Prisão do 
Gabinete da Promotoria Distrital de Kings County] (Nova York)a

Multiple Drug Courts [Vários juizados de drogas] (Maine)

Multiple Drug Courts [Vários juizados de drogas] (Kentucky)

Multnomah County Drug Court [Juizado de Drogas de Multnomah County] 
(Oregon)

St. Joseph County Drug Court [Juizado de drogas de St. Joseph County] 
(Indiana)

St. Louis City Adult Felony Drug Court [Juizado de Drogas para Infratores 
Graves Adultos] (Missouri)

Barry County Adult Drug Court [Juizado de Drogas para Adultos de Barry 
County] (Michigan)

Vanderburgh County Day Reporting Drug Court [Juizado de Drogas de 
Prestação de Contas Periódica de Vanderburgh County] (Indiana)

Monroe County Drug Treatment Court [Juizado de Tratamento de Drogas de 
Monroe County] (Indiana)

Douglas County Drug Court [Juizado de Drogas de Douglas County] (Nebraska)

MADCE (Vários estados)

SIM $47,836

SIMb $6,208

SIM $11,336

SIM $3,148

SIM $42,177

SIM $5,446

SIM $10,826

SIM $2,615

NÃO ($1,640)

NÃO ($3,552)

NÃO ($7,108)
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47  Ver, por exemplo, Kathryn E. McCollister e Michael T. French, “The Relative Contribution of Outcome Domains in the Total Economic Benefit of Addiction Interventions: 
A Review of First Findings” [A contribuição relativa dos domínios de resultados nos ganhos econômicos totais das intervenções sobre a dependência: Uma análise dos 
primeiros achados], Addiction 98, no 12 (2003), 1647–1659, doi:10.1111/j.1360-0443.2003.00541.x; Susan L. Ettner et al., “Benefit-Cost in the California Treatment 
Outcome Project: Does Substance Abuse Treatment ‘Pay for Itself’?” [Custo/benefício do projeto de resultados de tratamento da Califórnia: O tratamento de abuso de 
substância “paga por si próprio”?], Health Services Research 41, no 1 (2006), 192–213, doi:10.1111/j.1475-6773.2005.00466.x.

48  McCollister e French, “The Relative Contribution of Outcome Domains” [A contribuição relativa dos domínios de resultados]; Ettner et al., “Benefit-Cost in the 
California Treatment Outcome Project” [Custo/benefício do projeto de resultados de tratamento da Califórnia]; L. Marsch, “The Efficacy of Methadone Maintenance 
Interventions in Reducing Illicit Opiate Use, HIV Risk Behavior and Criminality: A Meta-Analysis” [A eficácia das Intervenções de manutenção com metadona na redução 
do uso de opiáceos Ilícitos, comportamento de risco para o HIV e criminalidade: Uma metanálise], Addiction 93, no 4, janeiro de 1997 (1998), 515–532, doi:0965-
2140/98/0400515-18.

49  Technical Secretariat Working Group on Alternatives to Incarceration, Technical Report on Alternatives to Incarceration for Drug-Related Offenses [Relatório técnico sobre 
alternativas ao encarceramento por delitos relacionados a drogas] (Washington, DC: OEA, 2015).

50  National Association of Drug Court Professionals, Defining Drug Courts [Definindo juizados de drogas].

51  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

52  Janine M. Zweig et al., “The Multi-Site Adult Drug Court Evaluation: What’s Happening with Drug Courts? A Portrait of Adult Drug Courts in 2004, Volume 2” [Avaliação 
multissituada do juizado de drogas para adultos: O que está acontecendo com os juizados de drogas? Um retrato desses dispositivos judiciários em 2004, volume 2] 
(Washington, DC: The Urban Institute, 2011) http://search.proquest.com/docview/921711169?accountid=13042.

53  Tara L. Kunkel et al., “Virginia Adult Drug Treatment Cost Benefit Analysis” [Análise de custo/benefício do tratamento de drogas para adultos na Virgínia] (Williamsburg, 
VA: National Center for State Courts, 2012). Essas taxas cobriam as avaliações e o pessoal dos juizados de drogas, as sessões judiciais e seus procedimentos de 
fiscalização, o tratamento de drogas e as testagens. Ver também Shannon M. Carey e Michael W. Finigan, Indiana Drug Courts: Monroe County Drug Treatment Court - 
Process, Outcome and Cost Evaluation [Juizados de drogas de Indiana: Juizado de tratamento de drogas do Condado de Monroe — Processo, resultado e avaliação de 
custos] (Portland, OR: NPC Research, 2007). As taxas incluem custas de US$500 do programa; de US$150 do defensor público; de US$100 para avaliação; e de US$1 
mil para tratamento ambulatorial; Rebekah Diller, The Hidden Costs of Florida’s Criminal Justice Fees [Os custos ocultos das taxas da Justiça Criminal da Flórida] (Nova York: 
Brennan Center for Justice, 2010).

54  Marsha Regenstein, Implications of the Affordable Care Act’s Medicaid Expansion on Low-Income Individuals on Probation [Implicações da expansão do Medicaid pela 
Affordable Care Act em indivíduos de baixa renda em sursis] (Washington, DC: George Washington University School of Public Health, 2014).

questões sobre a qualidade atual e futura do tratamento 

recebido pelos réus conduzidos a esses juizados.

O tratamento de drogas em si mesmo tem sido 

consistentemente associado a benefícios financeiros líquidos 

e economia de recursos47, bem como a reduções significativas 

no consumo de drogas, em sua comercialização e na atividade 

criminosa ligada a sua aquisição.48 Vale a pena comparar 

os benefícios de se investir no tratamento de drogas fora 

e desvinculado do Sistema de Justiça Criminal com os dos 

juizados de drogas, bem como com outras medidas que 

desde o começo afastariam as pessoas da Justiça Criminal. 

Estas medidas poderiam incluir a descriminalização do uso 

e porte de drogas e outras infrações menores associadas a 

elas; redirecionamento do tratamento da conduta criminal 

das mãos dos agentes de aplicação da lei antes de se abrir um 

processo penal; ou condução de pessoas que necessitem de 

tratamento a serviços baseados em suas comunidades a fim 

de se atender a suas necessidades e condições específicas, em 

vez de processá-los ou os encarcerar.49 

Uma análise abrangente de custo/benefício deve considerar 

também outros fatores. Por exemplo, indivíduos submetidos 

aos programas dos juizados de drogas incorrem em custos 

financeiros significativos que não são levados em conta nas 

avaliações desses dispositivos judiciários. A NADCP incentiva 

o pagamento de taxas, multas e restituições como parte do 

tratamento50 e como uma condição para a conclusão bem-

sucedida de um programa51, e muitos juizados impõem esses 

requisitos. A MADCE observou, por exemplo, que 62% dos 

juizados pesquisados exigiam o pagamento de custas judiciais 

como condição de formatura; 57% exigiam o pagamento de 

restituição; e 40% exigiam o pagamento dos testes de drogas.52 

Essas taxas podem ser pesadas — uma análise de custo/

benefício de 2012 constatou que o custo total médio para 

um participante do juizado de drogas no estado da Virgínia é 

de mais de US$ 750, por exemplo53— e comumente não são 

cobertos por planos privados e por alguns serviços públicos de 

assistência de saúde.54  

Algum alívio desses custos foi proporcionado pelo Patient 

Protection and Affordable Care Act (ACA) (2010) [Lei de proteção 

Juizados de drogas nos Estados Unidos: Lições aprendidas da experiência dos EUA
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55  Patient Protection and Affordable Care Act, Pub. L. 111-148, Section 1302(b)(1)(E) (o transtorno por abuso de substância está incluído como beneficio essencial).

56  The Henry J. Kaiser Family Foundation, “Medicaid Primer” [Cartilha do Medicaid], http://www.kff.org/medicaid/fact-sheet/medicaid-pocket-primer/.

57  Até 1o de junho de 2018, 33 estados, mais Washington, DC, haviam optado por expandir o Medicaid e 17 não o haviam feito. National Council of State Legislatures, 
“Affordable Care Act Medicaid Expansion” [Expansão do Medicaid da Affordable Care Act], atualizado em 1o de julho de 2018, http://www.ncsl.org/research/health/
affordable-care-act-expansion.aspx.

58  Estes incluem pessoas que vivem na pobreza e com rendimentos acima dos limites de elegibilidade do Medicaid, mas abaixo do limite inferior para créditos fiscais 
relacionados com a ACA; imigrantes legalmente presentes no país há menos de cinco anos; e imigrantes sem documentos. Rachel Garfield e Anthony Damico, The 
Coverage Gap: Uninsured Poor Adults in States that Do Not Expand Medicaid — An Update [Lacuna na cobertura: Adultos pobres não segurados em estados que não 
expandem o Medicaid — Uma atualização] (Washington, DC: Kaiser Family Foundation, 2016), http://kff.org/health-reform/issue-brief/the-coverage-gap-uninsured-
poor-adults-in-states-that-do-not-expand-medicaid-an-update/; ver também Kaiser Family Foundation, “Fact Sheet: Key Facts about the Uninsured Population” [Lista de 
fatos: Informações chave sobre a população sem seguridade] (Washington, DC: Kaiser Family Foundation, 2017), http://files.kff.org/attachment/Fact-Sheet-Key-Facts-
about-the-Uninsured-Population.

59  Vale a pena observar que embora a maior parcela (44%) dos não segurados seja de brancos não hispânicos, pessoas não brancas correm um risco maior de não 
ter seguro do que aqueles e que, na verdade, hispânicos e negros têm taxas de falta de cobertura significativamente maiores (16,9% e 11,7%, respectivamente) do que 
os brancos (7,6%). Ibid.

60  Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment: Drug Courts in the United States [Nem justiça, nem tratamento: Juizados de drogas nos Estados Unidos] 
(New York: PHR, 2017).

61  Exceto por dois, todos os estados impõem restrições ao direito de voto para infratores condenados ou detidos, em alguns casos por toda a vida. Ver Brennan Center, 
“Criminal Disenfranchisement Laws Across the United States” [Leis de privação penal de direitos nos Estados Unidos], atualizado em 6 de outubro de 2016, https://
www.brennancenter.org/criminal-disenfranchisement-laws-across-united-states. Pelo menos oito estados também restringem os direitos de voto de condenados por 
contravenções. Allyson Fredericksen e Linnea Lassiter, Disenfranchised by Debt: Millions Impoverished by Prison, Blocked from Voting [Privados de direitos por dívida: 
Milhões de empobrecidos pela prisão e impedidos de votar] (Seattle, WA: Alliance for a Just Society, 2016). Embora a maioria desses estados restabeleça os direitos 
de voto ao final da pena, do sursis ou do livramento condicional, 30 exigem que pessoas previamente encarceradas paguem obrigações financeiras legais pendentes 
antes que possam recuperar seus direitos de voto perdidos. Em nove estados, os estatutos de admissibilidade para o eleitor explicitamente exigem o pagamento de 
multas, honorários, débitos judiciais ou outras obrigações financeiras legais para se recuperar o direito de voto. Em 21 outros, as pessoas em sursis e/ou livramento 
condicional não podem votar e o sursis pode ser prorrogado ou revogado devido ao não pagamento de obrigações financeiras legais. Marc Meredith e Michael Morse, 
“Discretionary Disenfranchisement: The Case of Legal Financial Obligations” [Privação de direitos discricionária: O caso das obrigações financeiras legais], Journal of Legal 
Studies, 25 de junho de 2017; Fredericksen e Lassiter, Disenfranchised by Debt [Privados de direitos por dívida] (revisando as restrições de direitos por estado e tipo).

ao paciente e atenção a saúde acessível], que exigiu a inclusão 

do tratamento para abuso de substâncias como um benefício 

essencial nos planos de saúde e expandiu a acessibilidade aos 

planos para milhões de pessoas sem eles.55 Notadamente, 

o ACA deu aos estados a opção de expandir o acesso ao 

Medicaid (seguro de saúde financiado pelo governo para certas 

categorias de indivíduos de baixa renda, que na época incluía 

crianças e adolescentes, pais e outros parentes que exercem 

funções de cuidadores, grávidas, idosos e pessoas com 

deficiência) a uma população anteriormente não coberta— 

adultos sem filhos dependentes.56 Com isso, o Medicaid pode 

custear a cobertura de alguns custos relacionados aos juizados 

de drogas (aqueles relacionados ao tratamento) para adultos 

anteriormente sem cobertura de saúde. Mas isso não ocorre 

nos 17 estados que optaram por não se incluir na expansão 

do programa Medicaid57 nem para os submetidos ao juizado 

de drogas não elegíveis ao Medicaid ou a outros subsídios da 

ACA58, e nem para muitos custos, como o pessoal do juizado, 

suas sessões e sua atividades de fiscalização ou multas e 

restituições.59 Além disso, para pessoas com planos de saúde 

privados, a coparticipação para serviços cobertos e os limites 

na duração e no tipo de tratamento recomendado podem ser 

significativos.60  

Juntamente com esses vários custos, a participação em 

juizados de drogas pode causar sérias dificuldades financeiras 

e, em alguns casos, privação de liberdade, ao impor exigências 

onerosas que interferem na obtenção ou manutenção do 

emprego. Em muitas jurisdições, aqueles que não conseguem 

cumprir as obrigações financeiras legais (multas, taxas 

ou outros custos) em tempo hábil podem ser expulsos 

dos programas de tratamento, mandados para a prisão, 

destituídos de seus direitos de voto61 ou sofrer sanções civis 

(como suspensão da carteira de motorista).62 

Além dos custos financeiros diretos, é importante entender que 

outros custos podem estar associados à participação em um 

juizado de drogas. A maioria deles exige, por exemplo, que os 

réus se declarem culpados como uma condição de tratamento, 

com pessoas sendo também sentenciadas ou obrigadas a se 
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62  Ver Diller, The Hidden Costs of Florida’s Criminal Justice Fees [Os custos ocultos das taxas da Justiça Criminal da Flórida]; American Civil Liberties Union, In for a Penny: 
The Rise of America’s New Debtors’ Prisons [Preso por um centavo: O crescimento das novas prisões de devedores nos EUA] (Nova York: ACLU, 2010); M. Scott Carter e 
Clifton Adcock, “Prisoners of Debt: Justice System Imposes Steep Fines, Fees” [Prisioneiros da dívida: Sistema de Justiça impõe multas e taxas pesadas], Oklahoma Watch, 
31 de janeiro de 2015, http://oklahomawatch.org/2015/01/31/justice-system-steeps-many-offenders-in-debt/. Condicionar o exercício dos direitos fundamentais à 
liberdade e ao voto ao pagamento de obrigações financeiras legais pode ser inconstitucional se exceções não forem feitas para a situação de indigência, ver Bearden 
versus Georgia, 461 US 660 (1983); Constituição Americana, Art. I, Seção 14; e uma vez que o impacto discriminatório sobre as minorias raciais (em particular, os 
afro-americanos) e sobre os pobres equivalem a um inconstitucional imposto sobre voto, consulte Jill Simmons, “Beggars Can't Be Voters: Why Washington's Felon Re-
enfranchisement Law Violates the Equal Protection Clause” [Os pedintes não podem ser eleitores: Por que a lei de reemancipação penal de Washington viola a cláusula 
de proteção igualitária], Washington Law Review 78 (2003), 297–333; cf. Harvey versus Brewer, 605 F.3d 1067 (9o Cir. 2010); Fredericksen e Lassiter, Disenfranchised by 
Debt [Privados de direitos por dívida].

63  A legislação federal dos EUA impõe um impedimento vitalício para receber benefícios sociais a qualquer pessoa com uma condenação federal ou estadual 
relacionada drogas. 21 US Code §862a - Negação de assistência e benefícios para certas condenações relacionadas a drogas. Os estados podem optar por deixá-la 
de lado, embora a maioria retenha uma proibição total ou parcial. Ibid.; ver também Eli Hager, “Six States Where Felons Can’t Get Food Stamps” [Seis Estados onde 
os criminosos não podem receber cupons de alimentos], The Marshall Project, 4 de fevereiro de 2016, https://www.themarshallproject.org/2016/02/04/six-states-
where-felonscan-t-get-food-stamps#.6zkAJf4qq. A legislação americana impõe uma proibição temporária de assistência estudantil federal para condenados por delitos 
relacionados a drogas e uma proibição vitalícia para aqueles com três condenações desse tipo. Ver US Department of Education, “Students with Criminal Convictions” 
[Estudantes com condenações criminais], https://studentaid.ed.gov/sa/eligibility/criminal-convictions. Ver Brennan Center, “Criminal Disenfranchisement Laws Across 
the United States” [Leis de privação penal de direitos pelos EUA]; ver também US Department of Housing and Urban Development, “General Counsel Guidance on 
Application of Fair Housing Act Standards to the Use of Criminal Records by Providers of Housing and Real Estate-Related Transactions” [Orientação do Conselho Geral 
sobre a aplicação dos padrões estabelecidos na Lei da Habitação Justa à utilização de registros criminais por provedores habitacionais e a transações relacionadas ao 
mercado imobiliário”] (Washington, DC: HUD, 2016), https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=hud_ogcguidappfhastandcr.pdf. Ver ainda Human Rights 
Watch e a American Civil Liberties Union, Every 25 Seconds [A cada 25 segundos] (analisando as duras consequências das condenações por contravenções e crimes 
graves relacionados a drogas).

64  The Pew Charitable Trusts, Collateral Costs: Incarceration’s Effect on Economic Mobility [Custos colaterais: Efeito do encarceramento na mobilidade econômica] 
(Washington, DC: The Pew Charitable Trusts, 2010), disponível em: http://www.pewtrusts.org/~/media/legacy/uploadedfiles/pcs_assets/2010/collateralcosts1pdf.pdf.

65  Jim Dwyer, “Side Effects of Arrests for Marijuana” [Efeitos colaterais das prisões por maconha], The New York Times, 16 de junho de 2011.

66  Issa Kohler-Hausmann, “Managerial Justice and Mass Misdemeanors” [Justiça gerencial e contravenções em massa], Stanford Law Review 66 (2014), 611–683.

67  No original, expungement, procedimento por meio do qual um réu primário obtém a retirada de seu registro criminal dos arquivos e bancos de dados oficiais, 
garantindo a dissociação entre seu nome e seu histórico criminal. Diferentemente de no apagamento, os registros continuam a existir, ficando apenas inacessíveis. 
(N. T.)

submeter aos programas dos juizados de drogas como uma 

condição de sursis ou outra forma de serviços comunitários. 

Além disso, a condenação por porte de drogas pode ter sérias 

consequências econômicas, sociais e políticas adicionais: pode 

impedir acesso a benefícios sociais, subsídio para moradia 

e empréstimos educacionais e, em muitos estados, pode 

privá-los do direito ao voto ou à participação em um júri.63 

Um estudo de 2010 constatou que cumprir pena reduziu os 

salários por hora para os homens em 11% e os ganhos anuais 

em até 40%, totalizando US$ 179 mil em ganhos perdidos para 

um ex-detento típico ao chegar aos 48 anos.64 

Aqueles que concluem com êxito o programa de um juizado 

de drogas podem ficar marcados por evidências de seus 

registros criminais, mesmo quando as acusações sejam 

suspensas até uma conclusão bem-sucedida do programa, o 

que pode ameaçar suas perspectivas de emprego. As agências 

governamentais podem ser notificadas se funcionários forem 

presos, resultando na perda de seus empregos e colocando 

em risco suas licenças profissionais.65 E informações sobre 

casos abertos, incluindo acusações que podem levar a prisão, 

apreensão ou aplicação de medida socioeducativa, além de 

todos os comparecimentos judiciais do caso também podem 

ficar disponíveis publicamente, em geral por meio da internet.66  

Os réus que desejem expurgar seus registros criminais depois 

de concluir com sucesso seus programas de tratamento de 

drogas podem ser submetidos ainda a outro custo. A maioria 

dos estados e o governo federal contam com leis garantindo 

a expurgação67, o apagamento, a destruição ou o lacramento 

de registros de prisão ou condenação. Os detalhes variam, 

mas, na maioria dos estados, uma vez que uma detenção ou 

condenação seja expurgada, ela não precisará ser divulgada 

(inclusive para a maioria dos possíveis empregadores ou 

locadores de imóveis). Entretanto, esse processo pode ser 

incômodo e oneroso para os réus, exigindo tempo fora do 

trabalho para preencher papelada com um funcionário 

do juizado e até o comparecimento perante um juiz para 

demandar uma ordem de expurgação. Além disso, o registro 

de antecedentes criminais pode permanecer vivo, na forma 
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68  Brian M. Murray, “A New Era for Expungement Law Reform? Recent Developments at the State and Federal Levels” [Uma nova era para a reforma da lei de expurgo? 
Desenrolares recentes nos níveis estadual e federal], Harvard Law & Policy Review, vol. 10 (2016), 362–383; Michael Pinar, “Criminal Records, Race and Redemption” 
[Registros criminais, raça e redenção], N.Y.U. Journal of Legislation and Public Policy, vol. 16 (2013), 963-997.

69  Ver, por exemplo, Ojmarrh Mitchell et al., “Assessing the Effectiveness of Drug Courts on Recidivism: A Meta-Analytic Review of Traditional and Non-Traditional 
Drug Courts” [Avaliando a eficácia dos juizados de drogas sobre a reincidência: Um levantamento metanalítico de juizados de drogas tradicionais e não tradicionais], 
Journal of Criminal Justice 40, no 1 (2012), 60–71, doi:10.1016/j.jcrimjus.2011.11.009; Eric L. Sevigny, Brian K. Fuleihan e Frank V. Ferdik, “Do Drug Courts Reduce the Use 
of Incarceration? A Meta-Analysis” [Os juizados de drogas reduzem o recurso ao encarceramento? Uma metanálise], Journal of Criminal Justice 41, no 6 (2013), 416–425, 
doi:10.1016/j.jcrimjus.2013.06.005: (citando estudos).

70  Ryan S. King e Jill Pasquarella, Drug Courts: A Review of the Evidence [Juizados de drogas: Uma revisão das evidências] (Nova York: The Sentencing Project, 2009); 
Amanda B. Cissner et al., A Statewide Evaluation of New York’s Adult Drug Courts [Uma avaliação estadual dos juizados de drogas para adultos de Nova York] (Nova York: 
Center for Court Innovation, 2013).

71  King e Pasquarella, Drug Courts: A Review of the Evidence [Juizados de drogas: Uma revisão das evidências]; ver ainda Alberto R. Gonzales, Regina B. Schofiel e Glenn 
R. Schmitt, Drug Courts: The Second Decade [Juizados de drogas: A segunda década] (Washington, DC: National Criminal Justice Reference Service, 2006). 

72  O Código Brasileiro de Trânsito usa a expressão “dirigir sob a influência” e a sigla DSI. (N.T.)

73  Os juizados de DWI atendem a adultos acusados de dirigir sob a influência de drogas ou álcool.

74  “Não participantes” são aqueles que não participaram do programa do juizado de drogas. Eles podem ter optado por não participar, sido rejeitados ou serem 
elegíveis, mas não terem sido encaminhados. A questão sobre se participantes e não participantes constituem grupos comparáveis é importante, conforme observado 
adiante.

75  Mitchell et al., “Assessing the Effectiveness of Drug Courts on Recidivism” [Avaliando a eficácia dos juizados de drogas sobre a reincidência]; Comparar com Shelli B. 
Rossman, Michael Rempel, John K. Roman et al., “The Multi-Site Adult Drug Court Evaluation: The Impact of Drug Courts, Volume 4” [Avaliação multissituada de juizados 
de drogas para adultos: O impacto dos juizados de drogas, Volume 4] (Washington, DC: The Urban Institute, 2011), doi:10.16373/j.cnki.ahr.150049; Christine A. Saum, 
Frank R. Scarpitti e Cynthia A. Robins, “Violent Offenders in Drug Court” [Infratores violentos no juizado de drogas], Journal of Drug Issues 31, no 1 (2001), 107–128 
(comparação de participantes individuais de juizados de drogas que constata que infratores violentos têm desempenho tão bom quanto os não violentos nesses 
programas).

de um registro do expurgo. E, consequentemente, essas 

informações podem estar disponíveis publicamente, inclusive 

para empregadores e para utilização em tribunais civis e 

criminais.68

I M PA C T O  S O B R E  A  R E I N C I D Ê N C I A

O efeito da participação no programa de um juizado de 

drogas sobre a tendência de se praticar mais uma vez um 

crime, também conhecido como reincidência, é comumente 

apresentado como um argumento central em favor desse 

modelo de política pública.

No entanto, as evidências desse efeito são ambíguas. Vários 

estudos relataram que os graduados dos juizados de drogas 

experimentaram menos novas detenções e condenações ou 

períodos mais longos entre as detenções do que os grupos de 

comparação.69 Outros estudos, no entanto, mostram pouco 

ou nenhum impacto da participação no juizado de drogas 

na reincidência.70 Além disso, pode ser difícil discernir quais 

componentes do programa contribuíram para os casos em 

que uma redução tenha sido observada. Por exemplo, muitas 

avaliações não levam em consideração o gênero, a idade, 

a raça, a classe social ou os históricos criminal e de uso de 

substâncias, todas variáveis demonstradas como capazes de 

afetar os resultados do tratamento.71  

Uma metanálise de avaliações de eficácia na redução de 

reincidência obtida por juizados de drogas para adultos, juizados 

de DWI (“driving while intoxicated” ou dirigir embriagado72)73 

e por juizados de drogas para adolescentes observou que 

os participantes dos juizados de drogas apresentam menor 

probabilidade de reincidir do que os não participantes74, mas 

o efeito variava de acordo com o tipo de juizado. Com base 

nos dados agregadas revisados, o estudo concluiu que os 

juizados de drogas para adultos foram eficazes na redução 

da reincidência após a finalização do programa. Os juizados 

de DWI mostraram efeitos semelhantes, mas a evidência era 

menos robusta. Os juizados de drogas para adolescentes, 

por outro lado, tiveram relativamente pouco efeito sobre a 

reincidência. Finalmente, os programas atendendo a infratores 

com menor perfil delitivo (ou seja, cujos participantes eram 

exclusivamente transgressores não violentos e aqueles com 

históricos criminais menores) foram mais eficazes na redução 

da reincidência do que aqueles a aceitaram esse tipo de 

clientes.75 
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Da mesma forma, uma revisão feita em 2011 pelo US 

Government Accountability Office [Gabinete de Controladoria 

do Governo dos EUA] sobre avaliações de juizados de drogas 

constatou que a participação no programa geralmente está 

associada à baixa reincidência.76 Um estudo de 2013 de 86 

desses juizados em Nova York77, no entanto, encontrou taxas 

de reincidência piores para aqueles que tentaram e foram 

reprovados no programa do juizado de drogas do que para 

aqueles que não participaram. Desses malsucedidos, 64% 

foram detidos novamente dentro de três anos, em comparação 

com 36% dos graduados e 44% dos não participantes.78 

Em 2006, o Washington State Institute for Public Policy [Instituto 

de Políticas Públicas do Estado de Washington] publicou 

metanálises de opções de políticas públicas para reduzir o 

crime e o abuso de substâncias. Eles descobriram que, em 

média, juizados de drogas reduziram as taxas de reincidência 

dos participantes em 8%.79 A redução para infratores adultos 

que recebem tratamento para dependência química em suas 

comunidades, em comparação, foi de 9,3%.80 

Pesquisadores começaram a questionar os estudos que avaliam 

a eficácia dos juizados de drogas em reduzir a reincidência 

porque consideraram muitos metodologicamente fracos e 

não baseados em “princípios sólidos de ciências sociais”.81 As 

principais preocupações incluem a falta de grupos de controle 

apropriados e uso de amostras pequenas. Além disso, os 

períodos nos quais a reincidência é medida são muito curtos, 

com intervalos de “acompanhamento” sobrepostos em parte 

ou totalmente com os de tratamento82. Comentando acerca da 

seleção da amostra, um estudioso observou:

 

Um fator comum a afetar negativamente o rigor 

metodológico das avaliações dos juizados de drogas 

é a comparabilidade do grupo de comparação 

com o grupo a receber o tratamento do juizado. A 

maioria (56%) das avaliações de juizados de drogas 

para adultos utilizou um grupo de comparação 

construído a partir de controles históricos, clientes 

que se recusaram a participar do programa ou que 

foram rejeitados pelos administradores do juizado. 

Esses grupos de comparação permitem que fatores 

históricos e vieses de seleção ameacem a validade 

interna dos resultados das avaliações.83  

Idealmente, as comparações poderiam ser feitas atribuindo-se 

aleatoriamente àqueles elegíveis para participar dos juizados 

de drogas para um programa ou os manter sob o processo 

regular da Justiça Criminal, rumo a sentenças penais. No 

entanto, relativamente poucos estudos desse tipo foram 

realizados.84 

Mas além de questões de metodologia, um ponto a ser 

considerado em relação à análise de reincidência é o impacto 

76  US Government Accountability Office (US GAO), Adult Drug Courts [Juizado de drogas para adultos].

77  Esta é uma retrospectiva dos participantes de juizados de drogas e de um grupo de comparação de réus similares, igualmente admissíveis, mas que não foram 
selecionados para participação, sendo processados de forma convencional, terminando com condenações, ao longo do mesmo período. Os participantes dos juizados 
foram divididos em duas categorias: os que tentaram e se formaram e os que tentaram e foram reprovados. No caso destes últimos, eles normalmente receberam 
sentenças de prisão ao não conseguirem se formar.

78  Cissner et al., A Statewide Evaluation [Uma avaliação estadual].

79  Esta é uma metanálise baseada em resultados de juizados de drogas em vários estados e não indica se esses números incluem todos os participantes ou apenas 
os graduados.

80  Steve Aos, Marna Miller e Elizabeth Drake, “Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Future Prison Construction, Criminal Justice Costs, and Crime Rates” 
[Opções de políticas públicas fundamentadas em evidências para se reduzir a construção da prisões, os custos da Justiça Criminal e as taxas de criminalidade no futuro] 
(Olympia, WA: Washington State Institute for Public Policy, 2006). 

81  US Government Accountability Office (US GAO), Adult Drug Courts [Juizados de drogas para adultos].

82  Ibid.; Mitchell et al., “Assessing the Effectiveness of Drug Courts on Recidivism” [Avaliando a eficácia dos juizados de drogas sobre a reincidência].

83  Ibid.

84  Ibid.
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de tratamentos desnecessários exigidos pelos juizados de 

drogas sobre alguns indivíduos e a possibilidade de sua 

reincidência após a participação no programa. Evidências 

sugerem que um número significativo de participantes não 

apresenta transtornos diagnosticados relacionados ao uso 

de substâncias e, consequentemente, não necessita de 

tratamento. Em alguma medida, as taxas de reincidência 

podem refletir até que ponto os participantes do juizado de 

drogas sequer precisavam de tratamento para começar. Esse 

problema será explorado adiante.

R E D U Ç Ã O  N O  T E M P O 
D E  E N C A R C E R A M E N T O

As evidências são ambíguas sobre se os participantes de 

programas de juizados de drogas passam menos tempo presos 

do que ocorreria se, diferentemente, enfrentassem processos 

penais. Assim, não é claro se esses juizados oferecem uma 

alternativa eficaz ao encarceramento em comparação a outras 

intervenções baseadas na permanência em comunidade.85  

Mas, todos os pontos considerados, as evidências sugerem 

que os juizados de drogas para adultos podem não reduzir as 

taxas líquidas de encarceramento para os participantes. Em 

vez disso, eles acabam por agir como um complemento — não 

uma alternativa — ao encarceramento.

Uma metanálise de 2013 sobre o impacto dos juizados de 

drogas sobre os resultados de encarceramento, com base 

em dados de 19 estudos, chegou a resultados ambíguos 

quanto a esses dispositivos judiciários reduzirem ou não 

o encarceramento em comparação com a intervenção da 

Justiça Criminal convencional. O estudo analisou evidências 

empíricas dos efeitos dos juizados de drogas sobre a 

aplicação de sanções penais, avaliando tanto a incidência de 

encarceramento quanto o tempo total passado em detenção. 

O estudo constatou que os juizados de drogas reduziram 

significativamente a incidência de encarceramento. No que diz 

respeito às cadeias, estimou-se, eles minoraram a incidência 

de uma taxa básica de 50% (a taxa de incidência estimada para 

aqueles sob ação da Justiça Criminal convencional) para cerca 

de 42% (a taxa de incidência estimada para os participantes 

nos juizados de drogas), chegando-se a aproximadamente 78 

encarceramentos evitados por mil admissões nos juizados 

de drogas. E para as penitenciárias, eles teriam reduzido a 

incidência para 38% (aproximadamente 119 prisões evitadas 

por cada mil admissões). Para o encarceramento de maneira 

geral, a incidência reduzida foi de 32% (aproximadamente 

184 encarceramentos evitados por cada mil admissões em 

juizados de drogas).

Entretanto, a análise não encontrou nenhuma evidência de 

que os participantes nos juizados de drogas, como categoria, 

passaram menos tempo atrás das grades, sejam encarcerados 

antes do julgamento sejam após a inscrição no programa.86  

Pois embora os juizados de drogas tenham reduzido o 

número de encarcerados por delitos relacionados a drogas, 

eles não parecem ter reduzido o tempo de encarceramento 

no geral, devido às longas penas de detenção impostas 

pela inconformidade e pela “reprovação” no programa de 

tratamento, que igualam ou, muitas vezes, excedem as 

dos infratores convencionalmente processados.87 Como 

85  Sevigny, Fuleihan e Ferdik, “Do Drug Courts Reduce the Use of Incarceration? A Meta-Analysis.” [Os juizados de drogas reduzem o recurso ao encarceramento? Uma 
metanálise] (citando a estudos).

86  Os juizados de drogas incluídos nessa análise variaram de várias maneiras, inclusive por tipo de tratamento oferecido. O estudo também analisou que características 
dos juizados podem antever o sucesso do redirecionamento. Ele constatou, particularmente, que esses dispositivos judiciários reduziram o recurso ao encarceramento 
quando ofereceram uma programação mais intensiva, se abstiveram de usar onerosas sanções no programa, deram menos valor às taxas de insucesso e aceitaram 
infratores de baixo risco. Com relação ao último ponto, o estudo alerta contra a interpretação simplista de que o aumento do rigor do juizado de drogas melhoraria seu 
desempenho no redirecionamento, observando que “os juizados de drogas só poderão ser mais úteis na redução do encarceramento se se tornarem mais ambiciosos 
e menos avessos ao risco, aceitando populações de maior risco, mais passíveis de cumprir penas mais sérias”. Ibid. 

87  Sevigny, Fuleihan e Ferdik, “Do Drug Courts Reduce the Use of Incarceration? A Meta-Analysis” [Os juizados de drogas reduzem o recurso ao encarceramento? Uma 
metanálise]; ver M. M. O’Hear, “Rethinking Drug Courts: Restorative Justice as a Response to Racial Injustice” [Repensando os juizados de drogas: Justiça restaurativa 
como resposta à injustiça racial], Stanford Law & Policy Review 20, no 2 (2009), 463–499, http://library.gcu.edu:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?d
irect=true&db=a9h&AN=44304486&site=eds-live&scope=site (aqueles que não concluírem o programa de tratamento supervisionado pelo juizado podem enfrentar 
sentenças de duas a cinco vezes mais longas do que se tivessem sido sentenciados inicialmente); Denise C. Gottfredson et al., “Long-Term Effects of Participation in the 
Baltimore City Drug Treatment Court: Results from an Experimental Study” [Efeitos de longo prazo da participação no juizado de tratamento de drogas da cidade de 
Baltimore: Resultados de um estudo experimental], Journal of Experimental Criminology 2, no 1 (2006), 67–98.
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observaram Joanne Csete e Denise Tomasini-Joshi, essa 

observação não é surpreendente: a “reprovação” no tratamento 

pode ser frequente, uma vez que a recaída é uma parte normal 

dos esforços para abandonar o uso de drogas.88  

O resultado de uma avaliação de cinco anos de 23 juizados de 

drogas em seis estados também sugere que eles não reduzem 

o encarceramento líquido dos participantes. Muito embora 

eles possam quase eliminar o tempo em custódia para aqueles 

que finalizam o programa, esses benefícios são neutralizados 

pelas altas sentenças impostas àqueles malsucedidos nos 

programas.89 Os estudos dos juizados de drogas da cidade de 

Nova York encontraram resultados semelhantes, constatando 

que, em vários deles, as sentenças oriundas de “reprovações” 

foram de duas a cinco vezes maiores do que para os réus 

julgados convencionalmente.90 Em outras palavras, os 

reprovados nos programas de tratamento podem acabar 

passando mais tempo encarcerados do que se tivessem 

simplesmente cumprido pena pelas infrações cometidas. E 

uma porcentagem significativa não conclui os programas, o 

que significa que é substancial o número daqueles que deixam 

os juizados e enfrentam períodos mais longos na cadeia ou no 

presídio.91 

Os dados sugerem, ainda, que os juizados de drogas levam 

os agentes policiais a intensificar sua ênfase em usuários 

de drogas que não apresentam problemas relacionados ao 

consumo ou apresentam problemas menores, o que, por sua 

vez, ampliou o aprisionamento e a punição pelo consumo 

sistemático de drogas. Um estudo de 2016 com mais de oito 

mil cidades e condados em todo o país encontrou evidências 

de que a polícia local aumentou a atenção para delitos 

leves relacionados a drogas em jurisdições nas quais foram 

implementados juizados de drogas.92  

Em conformidade com esses dados, as pesquisas indicam que 

muitos participantes dos juizados não apresentam transtornos 

de uso de substâncias diagnosticáveis ou clinicamente 

88  Joanne Csete e Denise Tomasini-Joshi, Drug Courts: Equivocal Evidence on a Popular Intervention [Juizados de drogas: Evidências equivocadas sobre uma intervenção 
popular] (Nova York: Open Society Foundations, 2016).

89  Shelli B. Rossman, Michael Rempel, John K. Roman et al., “The Multi-Site Adult Drug Court Evaluation: Study Overview and Design. Final Report: Volume 4" [Avaliação 
multissituada de juizados de drogas para adultos: Visão geral e desenho do estudo. Relatório final: Volume 4] (Washington, DC: The Urban Institute 2011), http://www.
urban.org/uploadedpdf/412354-MADCE-Study-Overview-and-Design.pdf.

90  Michael Rempel et al., “The New York State Adult Drug Court Evaluation: Policies, Participants and Impacts” [Avaliação dos juizados de drogas para adultos do estado 
de Nova York: Políticas, participantes e impactos] (Nova York: Center for Court Innovation, 2003), http://www.courtinnovation.org/uploads/documents/drugcourteval.
pdf; Kelly O’Keefe e Michael Rempel, “The Staten Island Treatment Court Evaluation: Planning, Implementation, and Impacts” [Avaliação do juizado de tratamento de 
Staten Island: Planejamento, implementação e impactos”] (Nova York: Center for Court Innovation, 2006), http://www.courtinnovation.org/uploads/documents/Staten 
Island Treatment Court Evaluation Final.pdf; ver ainda William Rhodes, Ryan Kling e Michael Shively, “Suffolk County Drug Court Evaluation” [Avaliação do juizado de 
drogas do condado de Suffolk] (Cambridge, MA: Abt Associates, 2006) (23% dos participantes em juizados de drogas passaram mais tempo sob custódia e 44% 
passaram o mesmo período sob custódia que os pares sob sursis); Denise Gottfredson, Stacey Najaka e Brook Kearly, “Effectiveness of drug treatment courts: Evidence 
from a randomized trial” [Eficácia dos juizados de tratamento de drogas: Evidências de um estudo randomizado], Criminology and Public Policy, 2, (2003), 171-196 (a 
maioria dos participantes foi encarcerada por períodos mais curtos, mas os condenados por não cumprimento passaram mais do que o dobro do tempo em custódia 
— 55 contra 26 dias, em média — do que seus pares). 

91  US Government Accountability Office (US GAO), Adult Drug Courts: Evidence Indicates Recidivism Reductions and Mixed Results for Other Outcomes [Juizados de drogas 
adultos: Evidências indicam reduções na reincidência e resultados ambíguos para outras variáveis] (Washington, DC: Government Accountability Office, 2005) (revisão 
de 27 avaliações de 39 juizados encontrou taxas de conclusão entre 27% e 66%); Steven Belenko, Research on Drug Courts: A Critical Review 2001 Update [Pesquisa sobre 
juizados de drogas: Uma revisão crítica, atualização de 2001] (Nova York: National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University, junho de 2001) 
(revisão de 37 avaliações publicadas e não publicadas de juizados de drogas encontraram que uma média de 47% dos participantes concluíram o programa, variando 
entre 37% a 60%). Em seu levantamento, Belenko afirma que as taxas de conclusão relatadas pelo programa foram consistentes com resultados de outros estudos. 

92  Ver também Karen McElrath, Angela Taylor e Kimberly K. Tran, “Black–White Disparities” [Disparidades entre negros e brancos], 21–36.
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significativos e, portanto, não necessitam de tratamento.93  

Isso torna difícil dizer se alguns formandos dos programas 

estão respondendo à intervenção ou se simplesmente 

tinham problemas de drogas menos sérios ao ingressarem 

no programa, aumentando, assim, a taxa de graduação.94 Um 

estudo de 2015 que analisou a relação entre a gravidade do 

uso de substâncias e as taxas de graduação apoia essa última 

conclusão, observando que os participantes com problemas 

menos graves apresentam maior probabilidade de finalizar 

o programa do que seus pares com problemas leves-a-

moderados ou graves.95  

Em todo caso, muitos juizados de drogas não contam com 

diretrizes formais ou sistemas para administrar sanções ou 

sentença de prisão diante de reprovação no programa, nem 

mantêm registros das razões para o encarceramento ou outras 

sanções impostas, impossibilitando o cálculo de reduções 

líquidas no tempo passado em custódia.96

O  T R ATA M E N T O  C O M O  C O M P O N E N T E

A legislação internacional de direitos humanos estabelece 

que todas as pessoas, incluindo as dependentes de drogas, 

têm direito a cuidados de saúde disponíveis, física e 

economicamente acessíveis sem discriminação, apropriados 

em termos de gênero, cultural e eticamente aceitáveis, 

projetados para respeitar a confidencialidade, cientifica e 

medicamente apropriados e de boa qualidade.97 O tratamento 

oferecido por juizados de drogas frequentemente fica aquém 

desses padrões internacionais e, em alguns casos, pode ser 

tão deficiente que chega a violar as garantias contra tortura 

ou maus-tratos.98

D i s p o n i b i l i d a d e 
De acordo com dados do governo dos EUA, estima-se que, 

em 2016, 7,4 milhões de pessoas com 12 anos ou mais 

eram dependentes de substâncias ilícitas. Dessas, 28% (2,2 

93  David DeMatteo et al., “Outcome Trajectories in Drug Court: Do All Participants Have Serious Drug Problems?” [Trajetórias de resultados no juizado de drogas: 
Todos os participantes apresentam problemas sérios com drogas?], Criminal Justice and Behavior 36, no 4 (2009), 354–368, doi:10.1177/0093854809331547 (resultados 
mostram que aproximadamente 1/3 dos participantes pode não ter tido problemas significativos com drogas ao ingressarem); Janine M. Zweig et al., “The Multi-Site 
Adult Drug Court Evaluation: What’s Happening with Drug Courts? A Portrait of Adult Drug Courts in 2004, Volume 2” [Avaliação multissituada do juizado de drogas 
para adultos: O que está acontecendo com os juizados de drogas? Um retrato desses dispositivos judiciários em 2004, volume 2] (Washington, DC: The Urban Institute, 
2011), http://search.proquest.com/docview/921711169?accountid=13042 (Mais de 1/3 dos juizados pesquisados atenderam apenas a diagnosticados como adictos ou 
dependentes de drogas; 1/3 atendeu a usuários regulares de drogas ou álcool; e pouco menos de 1/3 atendeu qualquer pessoa que já havia usado. Muitos juizados 
admitiram pessoas que abusaram de álcool ou maconha, mas poderiam não ser clinicamente dependentes ou usuários de drogas mais sérias; dois terços permitiram 
a admissão por abuso de álcool apenas; e 88% permitiram a admissão para uso de maconha apenas); ver Sheryl Pimlott Kubiak, Cynthia L. Arfken, James A. Swartz e 
Alison L. Koch, ”Treatment at the Front End of the Criminal Justice Continuum: The Association between Arrest and Admission into Specialty Substance Abuse Treatment” 
[Tratamento na ponta inicial do continuum da Justiça Criminal: A associação entre prisão e admissão em tratamento especializado de abuso de substâncias], Subst. 
Abuse Treat. Prev. Policy 2006, 1, 20 (conclusão de que muitas pessoas ingressaram em tratamento de drogas apesar de não cumprirem os critérios de definição de 
abuso de substâncias ou dependência, incluindo 74% das pessoas em sursis ou livramento condicional durante os 12 meses anteriores).

94  David DeMatteo et al., “Outcome Trajectories in Drug Court” [Trajetórias de resultados nos juizados de drogas].

95  Sanjay Shah, David DeMatteo, Michael Keesler, Jennie Davis, Kirk Heilbrun e David S. Festinger, "Addiction Severity Index Scores and Urine Drug Screens at Baseline 
as Predictors of Graduation from Drug Court” [Índices de pontuações de gravidade da dependência e testagem de drogas em urina como preditores de graduação no 
juizado de drogas"], Crime & Delinquency, 61, no 99 (2015), 1257–1277.

96  Gonzales, Schofiel e Schmitt, Drug Courts: The Second Decade [Juizados de drogas: A segunda década].

97  Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas (CESCR), General Comment no 14: The right to the highest attainable standard of health 
[Comentário geral nº 14: O direito ao mais alto padrão atingível de saúde], UN Doc. E/C.12/2000/4, adotado em 11 de agosto de 2000, §12. Esse direito é protegido por 
vários tratados regionais e internacionais, bem como explicitamente reconhecido nas constituições de muitos países em todo o mundo. Ver, por exemplo, o CESCR, 
G.A. res. 2200A (XXI), U.N. Doc. A/6316 (1966), que entrou em vigor em 3 de janeiro 1976, Art. 12; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (“Protocolo de San Salvador”), adotado em 17 de novembro de 1988, O.A.S.T.S. no 69 (que entrou em vigor em 16 
de novembro de 1999), Art. 10. Na América Latina, as constituições de Brasil, Colômbia, Cuba e Equador (entre outros) protegem o direito à saúde. Embora os Estados 
Unidos não reconheçam um direito constitucional à saúde, o país assinou — embora não tenha ratificado — o CESCR. Como signatário, os Estados Unidos devem 
abster-se de adotar ações que prejudiquem o objeto e a finalidade do tratado, conforme o Art. 18 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. 

98  Ver “Report of the Special Rapporteur on Torture” [Relatório do relator especial sobre tortura], Juan Mendéz, Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, 
22a sessão, ONU doc. A/HRC/22/53, 1o de fevereiro de 2013, §73 (a negação da terapia de substituição de opiáceos pode, em algumas circunstâncias, violar o direito 
a não sofrer tortura ou maus-tratos).
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milhões de pessoas) recebiam tratamento.99 Vários fatores 

contribuíram para essa lacuna de cuidado: escassez de opções 

de tratamento de boa qualidade para dependência química e 

longas listas de espera para acesso a eles; falta de provedores 

de tratamento adequadamente certificados (para, por 

exemplo, oferecer metadona ou buprenorfina, medicamentos 

altamente regulados e necessários em regime de urgência 

para se lidar com a crise de abstinência de opioides) causada, 

em parte, pelos onerosos requisitos de licenciamento e pela 

estigmatização do tratamento de pessoas com transtornos 

por uso de substâncias100; falta ou inadequação de planos de 

saúde; e financiamento insuficiente, seja de fontes do governo 

ou de reembolso dos seguros de saúde.101  

Esses fatores atuam para criar um resultado perverso: em 

algumas jurisdições, para muitas pessoas em busca de 

tratamento de forma voluntária, sem ordem judicial, a maneira 

mais viável de se acessar o tratamento é por meio dos juizados 

de drogas.102

O s  c u s t o s  d o  a c e s s o  a o  t r a t a m e n t o 
e m  t e r m o s  d e  d i r e i t o s  h u m a n o s
O acesso ao tratamento vem com o custo de se abrir mão ou 

de se comprometer direitos legais e humanos fundamentais. 

A legislação internacional de direitos humanos garante o 

direito a um julgamento justo e à presunção de inocência.103 

Esse direito é regularmente desrespeitado pela maioria dos 

juizados de drogas, que exigem que as pessoas se declarem 

culpadas como condição de participação, muitas vezes 

oferecendo ao acusado tempo insuficiente para tomar decisões 

informadas sobre se devem se inscrever nos programas ou 

questionar judicialmente as bases para suas prisões, enquanto 

“apressadamente conseguem arrancar deles uma renúncia de 

direitos fundamentais”.104 Em alguns casos essas renúncias 

estão claramente expressadas, isto é, são parte dos contratos 

assinados tomados como condição de participação em 

juizados de drogas.105  

Em outra violação do devido processo legal, algumas jurisdições 

não proporcionam acesso ao procedimento de discovery para 

99  Rebecca Ahrnsbrak, Jonaki Bose, Sarra L. Hedden, Rachel N. Lipari e Eunice Park-Lee, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from 
the 2016 National Survey on Drug Use and Health [Principais indicadores de consumo de substâncias e de saúde mental nos Estados Unidos: Resultados da Pesquisa 
Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde de 2016] (Rockville, MD: SAMHSA, 2017); Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral 
Health Statistics and Quality, “Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables” [Resultados da Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas 
e Saúde de 2016: Tabelas detalhadas], Table 5.10A, https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-DetTabs-2016/NSDUH-DetTabs-2016.pdf.

100  Physicians for Human Rights, “Neither Justice nor Treatment: Drug Courts in the United States” [Nem Justiça, nem tratamento: Juizados de drogas nos Estados 
Unidos] (Nova York: PHR, 2017). Em 2016, em uma ação para enfrentar a lacuna de tratamento para pessoas com transtorno de uso de opioides, o Department of 
Health and Human Services [Departamento de Saúde e Serviços Humanos] aumentou de 100 para 275 o número de pacientes que profissionais qualificados poderiam 
tratar com buprenorfina, “Medication Assisted Treatment for Opioid Use Disorders, 81 FR 44711-44739” [Tratamento medicamente assistido para transtornos de uso 
de opioides 81 FR 44711-44739], 8 de julho de 2016, https://www.federalregister.gov/documents/2016/07/08/2016-16120/medication-assisted-treatment-for-opioid-
use-disorders. 

101  Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem Justiça, nem tratamento: Juizados de drogas nos Estados Unidos”]; Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, “Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables” 
[Resultados da Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas e Saúde de 2016: Tabelas detalhadas], Table 5.53A, https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-
DetTabs-2016/NSDUH-DetTabs-2016.pdf.

102  Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem Justiça, nem tratamento].

103  Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR, na sigla em inglês), Art. 14(1).

104  Cynthia Orr et al. “America’s Problem Solving Courts: The Criminal Costs of Treatment and the Case for Reform” [Juizados de resolução de problemas nos EUA: Os 
custos penais do tratamento e o argumento pela reforma] (Washington, DC: National Association of Criminal Defense Lawyers, 2009); ver ainda National Association of 
Drug Court Professionals, “Defining Drug Courts: The Key Components” [Definindo juizados de drogas: Componentes chave], Componente chave 2. 

105  Ver, por exemplo, Douglas Marlowe e William G. Meyer (orgs.), The Drug Court Judicial Benchbook [O manual de procedimentos do juizado de drogas] (Alexandria, 
VA: National Drug Court Institute, 2011), capítulos 8.3, 8.4; New Hampshire Superior Court, “Adult Drug Treatment Court: Acknowledgement and Waiver of Rights” 
[Juizado de tratamento de drogas para adultos: Reconhecimento e renúncia de direitos], https://www.courts.state.nh.us/drugcourts/docs/Drug-Court-Ackn-and-Waiver.
pdf (acessado em 10 de fevereiro de 2018); Criminal Court of the City of New York, Misdemeanor Brooklyn Treatment Court, “Policy and Procedures Manual” [Manual 
de políticas e procedimentos], https://www.nycourts.gov/courts/nyc/drug_treatment/publications_pdf/MBTC-%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.pdf, 28-43 
(acessado em 10 de fevereiro de 2018).
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os réus que se submetem ao juizados de drogas e/ou impedem 

o advogado de defesa de moções de questionamento.106 A 

discovery — o processo de obtenção de informações detidas 

pelos promotores sobre os casos dos réus (por exemplo, autos 

de prisão ou declarações de testemunhas de acusação) — é 

essencial para que os advogados de defesa avaliem a força dos 

casos e aconselhem seus clientes sobre as opções disponíveis. 

Sem esse acesso detalhado aos autos, é difícil para o advogado 

oferecer orientações significativas a seus clientes antes 

que eles façam suas alegações. No entanto, o cliente de um 

advogado de defesa que queira conhecer os fatos sobre uma 

prisão e questionar suas bases e dê início a esse processo é 

automaticamente excluído do juizado de drogas. Isso também 

levanta preocupações éticas para advogados de defesa sobre 

sua possibilidades de proporcionar uma defesa robusta.107  

Um elemento que contribui para essas violações do devido 

processo legal são os “Componentes chave” da NADCP, o 

qual determina o comparecimento inicial do réu diante do 

titular do juizado de drogas “imediatamente após a prisão 

ou apreensão” e aos participantes, que se inscrevam no 

tratamento “imediatamente”.

Uma vez inscritos no programa, os réus que não cumprirem 

as estritas condições dos juizados de drogas podem ser 

encarcerados com base na acusação original sem julgamento, 

possivelmente com penas mais longas do que teriam obtido 

em decorrência de um acordo judicial ou mesmo do que o 

julgamento da acusação original lhes teria determinado. Isso é 

especialmente preocupante uma vez que muitas primeiras e/

ou leves infrações poderiam desde o começo não ter levado ao 

encarceramento. Além disso, os participantes concordam com 

condições rigorosas durante seus programas de tratamento 

às quais não seriam submetidos (muitas vezes por anos, à 

medida que atravessam os programas) se estivessem sob 

sursis ou livramento condicional. Essas condições de longo 

prazo podem incluir a renúncia ao direito de contestação de 

uma ação de busca e apreensão pela polícia ou outro agente 

de aplicação da lei, do direito a um advogado, do direito ao 

devido processo legal e do direito de recurso para revisão de 

uma decisão judicial.108

 

C o n f i d e n c i a l i d a d e
Um aspecto do direito à saúde passível de ser infringido pelos 

juizados de drogas é a confidencialidade dos dados médicos 

pessoais.109  Esse direito também é protegido pelo Art. 17(1), 

do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR, 

na sigla em inglês). O tratamento para dependência de drogas 

por meio de um juizado compromete esses direitos básicos, já 

que a discussão sobre consumo de entorpecentes e os planos 

de tratamento dos participantes em uma audiência pública é 

considerada parte desse tratamento.110  

106  Cynthia Orr et al., “America’s Problem Solving Courts” [Juizados de resolução de problemas nos EUA].

107  Ibid. 

108  Ver, por exemplo, Douglas Marlowe e William G. Meyer (orgs.), The Drug Court Judicial Benchbook [O manual de procedimentos do juizado de drogas] (Alexandria, 
VA: National Drug Court Institute, 2011), capítulo 8; New Hampshire Superior Court, “Adult Drug Treatment Court: Acknowledgement and Waiver of Rights” [Juizado 
de tratamento de drogas para adultos: Reconhecimento e renúncia de direitos], https://www.courts.state.nh.us/drugcourts/docs/Drug-Court-Ackn-and-Waiver.pdf 
(acessado em 10 de fevereiro de 2018); Superior Court of Benton and Franklin Counties, “Drug Court Participation Agreement” [Acordo de participação no juizado de 
drogas], http://www.benton-franklinsuperiorcourt.com/information-and-forms-by-case-type/adult-criminal-case-information-and-forms/adult-drug-court/ (acessado 
em 10 de fevereiro de 2018); 19th Judicial District Court, Parish of Baton Rouge, Louisiana, “Drug Court Plea Agreement and Placement Hearing” [Audiência de instauração 
e de acordo de alegação do juizado de drogas], http://www.19thjdc.org/DTC-Plea-and-Placement-Hearing_2015-1.pdf (acessado em 11 de fevereiro de 2018).

109  Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, General Comment No. 14 on the Right to Health [Comentário geral no 14 sobre o direito 
à saúde], §12(b). Ao citar o direito à privacidade no ICCPR, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais declarou que conferiu “particular atenção ao acesso à 
informação devido à importância especial dessa questão em relação à saúde” Ibid., §12(b), n.8. De acordo com Manfred Nowak, o direito à privacidade inclui um direito 
de intimidade — isto é, “ao sigilo ao público de características, ações ou dados privados”. Essa intimidade é assegurada por proteções institucionais, mas também 
inclui obrigações geralmente reconhecidas de confidencialidade, como aquelas praticadas por médicos ou padres. Além disso, “a proteção da intimidade vai além do 
impedimento à exposição publica. Toda invasão ou mera exploração da esfera da intimidade contra a vontade da pessoa em questão pode constituir uma interferência 
injustificada”. Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR Commentary [Pacto International sobre Direitos Civis e Políticos: Comentário sobre a ICCPR] 
(Kehl am Rhein: N.P. Engel, 1993), 296.

110  Ver, por exemplo, Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem justiça, nem tratamento], 16.
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A orientação da NADCP enfatiza a importância do papel ativo 

do juiz no processo de tratamento, o que inclui a realização 

de audiências regulares com outros participantes do programa 

e incentivo para que os réus forneçam informações verídicas 

sobre seu consumo de drogas em audiência pública.111 Alguns 

juizados de drogas exigem que os participantes renunciem 

à confidencialidade médico-paciente ou ao privilégio 

advogado-cliente como condição de participação.112 Como as 

informações sobre o uso de drogas de uma pessoa podem 

ser extremamente íntimas e altamente delicadas, qualquer 

medida do Estado que envolva comunicação ou divulgação de 

tais informações é enormemente problemática.

C o n s e n t i m e n t o  i n f o r m a d o  p a r a  o  t r a t a m e n t o
Outra questão de direitos ainda colocada pela provisão de 

tratamento por meio de juizados de drogas diz respeito ao 

consentimento. Defensores desses dispositivos alegam que o 

tratamento oferecido é voluntário, porque os réus têm uma 

escolha: ser processados pelo Sistema de Justiça Criminal 

regular ou se submeter a um juizado de drogas. Mas o fato de 

as pessoas ingressarem em tratamento sob ameaça de prisão 

coloca em questão o quão voluntária essa escolha realmente 

é.113 Compelir ao tratamento sob tal ameaça pode tornar vão o 

consentimento informado, que deve ser voluntário (sem coação 

ou influência indevida)114, e violar os direitos fundamentais 

que incluem aquele à integridade física e, com isso, o direito 

de recusar tratamento médico e estar livre de tratamento 

não consensual, por sua vez cobertos pelos direitos humanos 

à saúde115, à segurança da pessoa116 e à proteção contra a 

tortura e outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos 

ou degradantes.117 O consentimento informado é também um 

aspecto fundamental da ética médica consagrado nos padrões 

médicos dos EUA.118 Alguns dos que se sintam obrigados a 

escolher o tratamento de dependência de drogas para evitar 

o encarceramento podem nem mesmo ser portadores de 

algum distúrbio de abuso de substâncias, e ministrar a eles 

tratamento não indicado por um médico levanta questões 

legais e éticas.

A d e q u a ç ã o  e  q u a l i d a d e  c i e n t í f i c a s  e  m é d i c a s
Os juizados de drogas operam com base na premissa de que 

os participantes são portadores de sérios problemas com 

drogas que alimentam ou exacerbam sua atividade criminosa, 

determinando um programa de tratamento para enfrentar 

111  National Association of Drug Court Professionals, “Defining Drug Courts: The Key Components” [Definindo juizados de drogas: Componentes chave] (Washington, 
DC: US Department of Justice, 1997), http://www.ndci.org/sites/default/files/nadcp/KeyComponents.pdf, Componentes chave 2 e 7.

112  Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem justiça, nem tratamento].

113  O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenções Arbitrárias levantou preocupações sobre o uso dos poderes coercitivos do processo criminal para 
induzir as pessoas a se submeterem a tratamentos de saúde. UN Working Group on Arbitrary Detention, “Report of the Working Group on Arbitrary Detention. Addendum 
— Visit to Canada” [Relatório do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária. Adendo — Visita ao Canadá], E/CN.4/2006/7/Add.2, 5 de dezembro de 2005, §57.

114  Nações Unidas, “Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health” 
[Relatório do relator especial sobre o direito de todos ao gozo do mais alto padrão atingível de saúde física e mental], A/64/272, 10 de agosto de 2009, https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/450/87/PDF/N0945087.pdf?OpenElement.

115  ICESCR, Art. 12 (direito ao mais alto padrão atingível de saúde). Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, General Comment No.14 on 
the Right to Health [Comentário geral no 14 sobre o direito à saúde],” ONU Doc E/C.12/2000/4 (2000), §8 (direito de não receber tratamento médico não consensual).
141. ICCPR, Art. 9(1) (direito à liberdade e segurança da pessoa).
142. ICCPR, Art. 7 (direito a não ser submetido a tortura ou a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, incluindo, especialmente, o direito de não ser 
submetido sem o livre consentimento a experimentação médica ou científica).

116  ICCPR, Art. 9(1) (direito à liberdade e segurança da pessoa).

117  ICCPR, Art. 7.

118  Associação Médica Mundial, Declaração de Lisboa sobre os Direitos do Paciente, revista em 2005 e ratificada em 2015, §3; Nações Unidas, “Report of the 
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health” [Relatório do relator especial sobre o 
direito de todos ao gozo do mais alto padrão atingível de saúde física e mental], A/64/272, 10 de agosto de 2009, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N09/450/87/PDF/N0945087.pdf?OpenElement; American Medical Association, “Code of Medical Ethics, Chapter 2: Opinions on Consent, Communication and Decision 
Making” [Código de ética médica, Capítulo 2: Posicionamentos sobre consentimento, comunicações e tomadas de decisão], https://www.ama-assn.org/delivering-care/
ama-code-medical-ethics#Chapter%202:%20Opinions%20on%20Consent,%20Communication%20&%20Decision%20Making.
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esses problemas. Não obstante, pesquisas indicam que até 

dois terços dos submetidos a esses dispositivos judiciários não 

apresentam problemas com o uso de drogas nem dependência 

delas.119  

Esse fenômeno ocorre por vários motivos. Em algumas 

jurisdições, os juizados de drogas podem ser a única forma 

de punição alternativa disponível para pequenos delitos 

relacionados a entorpecentes e, consequentemente, são 

vistos como a opção mais humana para os réus evitarem o 

encarceramento e o registro criminal por conta deles.120 Além 

disso, promotores e juízes podem ficar impossibilitados de 

admitir candidatos com problemas de dependência reais por 

conta da capacidade limitada do juizado, critérios restritivos 

de admissibilidade e leis de intensificação de sentença 

(como sentenças mínimas obrigatórias, leis de infratores 

costumazes).121 Eles também podem “escolher a dedo” — isto 

é, candidatos-alvo considerados mais propensos a concluir o 

tratamento — a fim de reportarem altos índices de sucesso 

(muito embora, de acordo com a organização Physicians for 

Human Rights [Médicos em Defesa dos Direitos Humanos], os 

juizados de drogas possam na verdade não escolher a dedo 

“tanto quanto as restrições a eles impostas são escolhidas 

para eles por meio de... restrições de financiamento, que 

enviesam o perfil dos participantes na direção daqueles de 

menores necessidades e menores riscos”).122 Alguns centros de 

tratamento também tornam inadmissíveis acusados de crimes 

considerados violentos.123 Em suma, a importância política de 

se alcançar altas taxas de sucesso, aliada à necessidade de se 

fazer isso para obter acesso a financiamento e à relutância em 

se criminalizar pequenos infratores e em se tratar os violentos, 

criam incentivos para que se escolham participantes que não 

necessitam de fato de tratamento.124  

A NADCP, em seus Adult Drug Court Best Practice Standards 

[Padrões de melhores práticas para o juizado de drogas para 

adultos], também constatou que mirar em infratores de alto 

risco, com, portanto, grandes necessidades, nem sempre é 

viável, porque os promotores e outras partes interessadas 

podem ter dúvidas sobre a segurança e a eficácia dos juizados 

de drogas.125 Alguns promotores podem também mostrar 

inclinação para impor sentenças punitivas, independentemente 

da necessidade de tratamento.126 A NADCP recomenda, nessas 

condições, que, para obter a cooperação de promotores e 

outras partes interessadas, alguns juizados possam ter que 

começar tratando os infratores mais leves.127 

No entanto, a oferta de tratamento intensivo supervisionado 

por um tribunal a pessoas sem essa necessidade interfere 

desnecessariamente com a vida desses indivíduos, no que diz 

119  Douglas B. Marlowe, “Targeting the Right Participants for Adult Drug Courts, Part One” [Em busca do participante correto para o juizado de drogas para adultos, 
parte I], Drug Court Practitioner Fact Sheet, vol. VII, no 1, (Alexandria, VA: National Drug Court Institute, 2012); David DeMatteo, “A Proposed Prevention Intervention 
for Nondrug-Dependent Drug Court Clients” [Uma proposta de intervenção preventiva para clientes não dependentes químicos dos juizados de drogas], Journal of 
Cognitive Psychotherapy 24, no 2 (2010), 104–115, doi:10.1891/0889-8391.24.2.104; David DeMatteo et al., “Outcome Trajectories in Drug Court” [Trajetórias resultantes 
de juizados de drogas]. 

120  Marlowe, “Targeting the Right Participants for Adult Drug Courts, Part One” [Em busca do participante correto para o juizado de drogas para adultos, parte I]; Drug 
Policy Alliance, “Drug Courts Are Not the Answer: Toward a Health-Centered Approach to Drug Use” [Juizados de drogas não são a resposta: Por uma abordagem do 
uso de drogas centrada na saúde], https://www.drugpolicy.org/docUploads/DrugCourtsAreNottheAnswerFinal2.pdf.

121  Eric L. Sevigny, Harold. A. Pollack e Peter H. Reuter, “Can Drug Courts Help to Reduce Prison and Jail Populations?” [Os juizados de drogas podem ajudar a reduzir 
as populações de cadeias e presídios?], Annals of the American Academy of Political and Social Science 647, no 1 (2013), 190–212, doi:10.1177/0002716213476258.

122  Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem justiça, nem tratamento], 15; ver também referências anteriores sobre financiamento.

123  Sevigny, Pollack e Reuter, “Can Drug Courts Help to Reduce Prison and Jail Populations?” [Os juizados de drogas podem ajudar a reduzir as populações de cadeias 
e presídios?].

124  Ibid.; Josh Bowers, “Contraindicated Drug Courts” [Juizados de drogas contraindicados], UCLA Law Review 55 (2008), 783–835.

125  National Association of Drug Court Professionals, Adult Drug Court Best Practices Standards: Volume 1 [Padrões de melhores práticas para juizados de drogas para 
adultos: Volume 1] (Alexandria, VA: NADCP, 2013), http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/AdultDrugCourtBestPracticeStandards.pdf. Em muitos juizados de 
drogas, a elegibilidade é baseada apenas na acusação e não na avaliação clínica.

126  Ver também Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem justiça, nem tratamento], 14.

127  National Association of Drug Court Professionals, Adult Drug Court Best Practices Standards: Volume 1 [Padrões de melhores práticas para juizados de drogas para 
adultos: Volume 1] (Alexandria, VA: NADCP, 2013), http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/AdultDrugCourtBestPracticeStandards.pdf.
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respeito a emprego, escola, família e atividades sociais, priva 

do tratamento as pessoas que dele realmente necessitam e 

desperdiça recursos escassos. A própria NADCP observou que 

tratar sem necessidade usuários não problemáticos poderia 

levar a taxas mais altas de reincidência e abuso de substâncias 

ou até mesmo a uma maior probabilidade de essas pessoas 

se tornarem dependentes: “Particularmente, misturar 

participantes com diferentes níveis de risco ou necessidades 

em grupos de tratamento ou unidades de internação pode 

piorar os resultados para os participantes de baixo risco ou 

pequenas necessidades, expondo-os a pares antissociais ou 

interferindo em seu envolvimento em atividades produtivas, 

como trabalho ou escola”.128 

Além da seleção problemática de participantes para recebê-lo, 

o tratamento oferecido pelos juizados de drogas é de qualidade 

questionável. Idealmente, os planos de tratamento devem 

ser elaborados por profissionais de saúde em colaboração 

com pacientes129, fundamentados em evidências científicas, 

respeitosos dos padrões de ética médica e adaptados às 

necessidades específicas dos indivíduos.130 Os juizados, em 

contraste, colocam promotores e juízes no comando da 

tomada de decisões sobre o tipo de tratamento a ser oferecido. 

E estes acabam por escolher de uma galeria limitada de opções 

de tratamento, muitas vezes fracos ou contraproducentes, 

e impõem requisitos não baseados em padrões de cuidado 

recomendados e que ignoram a realidade da dependência.131  

A NADCP e o National Institute for Drug Abuse [Instituto 

Nacional para o Abuso de Drogas] (NIDA), em sintonia com 

os padrões internacionais, reconhecem a dependência de 

drogas como uma doença crônica e recorrente, para a qual as 

pessoas podem necessitar de tratamento prolongado ou de 

múltiplas vias.132 Os padrões de melhores práticas da NADCP 

recomendam que uma pessoa que tenha uma recaída ou 

use drogas durante as fases iniciais do tratamento não deve 

normalmente ser punida; deve, em vez disso, receber um 

ajuste terapêutico.133 Mas a prática do juizado de drogas é 

muitas vezes contrária a esses padrões. 

Outra complicação para o tema do tratamento que surgiu na 

última década — à medida que a dependência de opioides 

se tornou uma grave crise de saúde pública nos EUA — foi o 

crescente número de candidatos nos juizados com problemas 

com essas drogas.134 Décadas de pesquisa estabeleceram 

que o tratamento medicamente assistido (“medically-assisted 

treatment” ou MAT, na sigla em inglês) é a abordagem mais 

128  Ibid., 7 (citando a estudos).

129  O envolvimento do paciente não é apenas um direito humano; as pesquisas também indicam que a aliança “terapêutica” ou “operativa” entre o paciente e o 
profissional de saúde, exigindo um acordo sobre objetivos e tarefas terapêuticas, confiabilidade, aceitação, confiança mútua e entendimento, é um fator crucial para o 
sucesso dos resultados do tratamento. Richard Elovich, “Drug Demand Reduction Program’s Treatment and Rehabilitation Improvement Protocol, DDRP” [Protocolo de 
aprimoramento de tratamento e reabilitação do Programa de Redução da Demanda de Drogas, DDRP] (Washington, DC: USAID, 2006), http://www.richardelovich.com/
pdfdocs/DDRPTreatmentRehabManualENG.pdf.

130  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e Organização Mundial da Saúde, “Principles of Drug Dependence Treatment (Discussion Paper)” [Princípios 
do tratamento de dependência de drogas (Documento de discussão)], 2008, https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-
Dependence-Treatment-March08.pdf.

131  Csete e Catania, “Methadone Treatment Providers’ Views” [Pontos de vista dos provedores de tratamento por metadona]; Joanne Csete e Daniel Wolfe, “Seeing 
through the Public Health Smoke-Screen in Drug Policy” [Enxergando por entre a cortina de fumaça da saúde pública sobre a política de drogas], International Journal 
of Drug Policy 43 (2017), 91-95.

132  National Association of Drug Court Professionals, Adult Drug Court Best Practices Standards [Padrões de melhores práticas para juizados de drogas para adultos]; 
National Institute on Drug Abuse [Instituto Nacional de Abuso de Drogas], US Department of Health and Human Services, “Principles of Drug Addiction Treatment : 
A Research-Based Guide (Third Edition)” [Princípios do tratamento da dependência de drogas: Um guia baseado em pesquisa (terceira edição)], última atualização 
em janeiro de 2018, https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/acknowledgments. Ver também 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e Organização Mundial da Saúde, “Principles of Drug Dependence Treatment (Discussion Paper)” [Princípios 
do tratamento de dependência de drogas (documento de discussão)], 2008, https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-
Dependence-Treatment-March08.pdf.

133  National Association of Drug Court Professionals, Adult Drug Court Best Practices Standards: Volume 1 [Padrões de melhores práticas para juizados de drogas para 
adultos: Volume 1] (Alexandria, VA: NADCP, 2013), http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/AdultDrugCourtBestPracticeStandards.pdf.

134  Matusow, Dickman e Rich, “Medication Assisted Treatment in US Drug Courts” [Tratamento medicamente assistido nos juizados de drogas dos EUA]; Csete e 
Catania, “Methadone Treatment Providers’ Views” [Pontos de vista dos provedores de tratamento por metadona].
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eficaz para reduzir a morbidade, a mortalidade, o envolvimento 

criminoso e outros danos associados à dependência de 

opioides. A US Food and Drug Administration [Agência Federal 

de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA] (FDA) 

licenciou três medicamentos — metadona, buprenorfina e 

naltrexona (por vias oral e injetável) — para serem usados 

em combinação com o tratamento psicossocial para se cuidar 

dos transtornos por uso de opioides.135 A metadona e a 

buprenorfina são reconhecidas pelas principais instituições 

de saúde dos EUA, bem como pela Organização Mundial da 

Saúde, como os tratamentos mais eficazes para a dependência 

de opioides e, devido a sua eficácia estabelecida, estão 

incluídos na Lista de Medicamentos Essenciais da OMS.136 A 

naltrexona, por sua vez, não está nessa lista. O National Drug 

Control Institute [Instituto Nacional de Controle de Drogas] e a 

National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors 

[Associação Nacional de Dirigentes Estaduais de Agências de 

Controle do Abuso de Álcool e Drogas] recomendam que o 

MAT seja incluído como parte do tratamento de dependência 

de opiáceos nos juizados de drogas.137 

Apesar disso, as pessoas muitas vezes são impedidas de 

se inscrever nos programas dos juizados de drogas ou de 

completar o programa se estiverem tomando medicamentos 

para dependência de substâncias.138 Por exemplo, muitos 

juizados de drogas em Nova York permitem o uso da metadona 

apenas como uma “ponte para a abstinência”, exigindo 

que pacientes cessem o tratamento com ela, seguindo-se 

um período de “tempo livre de drogas”, como condição de 

graduação.139 Muitos juizados de drogas também punem com 

prisão resultados positivos para testes rápidos de drogas.140 

Além disso, os participantes de juizados de drogas dependentes 

de opioides enfrentam sérias barreiras para conseguirem 

um MAT com metadona ou buprenorfina por intermédio de 

programas supervisionados judicialmente. Um levantamento 

de 2013 sobre os juizados de drogas dos EUA concluiu que 

MATs não estavam disponíveis sob nenhuma circunstância 

para metade dos participantes e eram negados à maioria 

das participantes grávidas com essa necessidade, embora 

98% das localidades relatassem pacientes com dependência 

de opioides.141 As razões para a disponibilidade limitada ou 

inexistente de MATs incluíam a falta de provedores locais e 

a não permissão de uso pelo juizado.142 Muitos casos, como 

135  Substance Abuse and Mental Health Services Administration, “Treatments for Substance Use Disorder” [Tratamentos para o transtorno de abuso de substâncias], 
https://www.samhsa.gov/treatment/substance-use-disorders.

136  National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Health and Medicine Division (anteriormente o Institute of Medicine), “Improving the Quality of 
Health Care for Mental and Substance-Use Conditions: Quality Chasm Series” [Aprimoramento da qualidade dos cuidados de saúde para condições mentais e de 
consumo substâncias: Série sobre falhas de qualidade] (Washington, DC: Institute of Medicine, 2005); e o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, 
da Organização Mundial da Saúde e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, “Position Paper: Substitution Maintenance Therapy in the Management 
of Opioid Dependence and HIV/AIDS Prevention” [Documento de Posição: Terapia de substituição/manutenção na administração da dependência de opioides e na 
prevenção do HIV/AIDS] (Genebra, 2004); “WHO: Model List of Essential Medicines, 20th List” [OMS: Lista modelo de medicamentos essenciais] (Genebra: Organização 
Mundial da Saúde, 2017).

137  Benjamin R. Nordstrom e Douglas B. Marlowe, "Medication-Assisted Treatment for Opioid Use Disorders in Drug Courts” [Tratamento assistido com medicamento 
para transtornos de uso de opioide em juizados de drogas], Drug Court Practitioner Fact Sheet, vol. XI, no 2, (Alexandria, VA: National Drug Court Institute, agosto de 2016), 
https://www.ndci.org/wp-content/uploads/2009/04/mat_fact_sheet.pdf. 

138  Matusow, Dickman e Rich, “Medication Assisted Treatment in US Drug Courts” [Tratamento medicamente assistido em juizados de drogas dos EUA]; Csete e 
Catania, “Methadone Treatment Providers’ Views of Drug Court Policy and Practice: A Case Study of New York State.” [A visão dos provedores de tratamento com 
metadona sobre as políticas e práticas dos juizados de drogas: Um Estudo de caso do estado de Nova York].

139  Csete e Catania, “Methadone Treatment Providers’ Views” [A visão dos provedores de tratamento com metadona].

140  Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem justiça, nem tratamento] (informação de que os juizados em alguns condados da Flórida impõem 
sentenças de prisão de até um mês por exames positivos ou não realizados e que um em New Hampshire impõe automaticamente uma sentença de sete dias na 
cadeia do condado pela primeira testagem positiva e um mínimo de 48h de prisão para testagens positivas subsequentes).

141  Matusow, Dickman e Rich, “Medication Assisted Treatment in US Drug Courts” [Tratamento medicamente assistido em juizados de drogas dos EUA].

142  Ibid.
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o de Nova York mencionado, permitiram um MAT apenas 

por um período de tempo definido pelo juiz e como uma 

ponte para a abstinência ou o negaram completamente, em 

contrariedade aos padrões médicos aceitos e à orientação dos 

profissionais de saúde.143 A negação de um tratamento efetivo 

para dependência de opioides praticamente prepara um 

dependente dessas substâncias submetido a um juizado de 

drogas para “ser reprovado” em seu tratamento e pode causar 

danos, já que os pacientes de MAT forçados a interromper o 

tratamento podem recorrer à heroína ou outros opiáceos para 

lidar com a abstinência, em alguns casos com consequências 

fatais.144 

Como observaram Joanne Csete e Daniel Wolfe, o preconceito 

dos juizados de drogas contra a metadona e a buprenorfina 

mais uma vez coloca em evidência uma importante fragilidade 

dos juizados de drogas como intervenção “de saúde”: 

juízes e pessoal de juizados de drogas, “a maioria dos quais 

não são profissionais de saúde treinados, estão tomando 

decisões clínicas que deveriam ser tomadas por pessoas 

com treinamento médico ou vetando as orientações ou o 

aconselhamento de profissionais de saúde”.145 O governo 

dos EUA adotou medidas para enfrentar essa situação, 

incentivando os juizados financiados por ele a usarem até 20% 

de seus subsídios para pagar por MATs e proibindo aqueles 

financiados de exigirem dos participantes o abandono do MAT 

como condição para admissão no programa.146  

Reportou-se que alguns juizados recomendaram o uso exclusivo 

de uma forma de ação prolongada de naltrexona injetável 

para atender a essa exigência147 e se diz que muitos deles e de 

outros programas da Justiça Criminal dão preferência a esse 

modelo em vez de à metadona ou à buprenorfina.148 A maioria 

das respostas a uma pesquisa recente com operadores da 

Justiça Criminal (incluindo de juizados de drogas) afirma que 

essa preferência foi baseada em pesquisas publicadas, embora 

estudos comparando naltrexona a buprenorfina e metadona e 

estudos comparando a naltrexona oral a esses medicamentos 

tenham provado a inferioridade da naltrexona.149 Isso ocorre 

apesar de a metadona e a buprenorfina serem reconhecidas 

pela OMS como medicamentos essenciais, enquanto a 

naltrexona não.150

 

C O N S E Q U Ê N C I A S  PA R A 
J O V E N S ,  M U L H E R E S  E  M I N O R I A S

Esta seção oferece um breve panorama dos resultados/

consequências dos juizados de drogas para jovens, mulheres 

e minorias raciais e étnicas, e aponta para fatores estruturais 

capazes de afetar o acesso e as experiências nesses dispositivos 

judiciários.

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
Os juizados de drogas para adolescentes atendem adolescentes 

acusados de delinquência não violenta presumivelmente 

causada ou influenciada por seu abuso de substâncias ou 

143  Ibid.

144  Csete e Catania, “Methadone Treatment Providers’ Views” [A visão dos provedores de tratamento com metadona].

145  Csete e Wolfe, “Seeing through the Public Health Smoke-Screen in Drug Policy” [Enxergando por entre a cortina de fumaça da saúde pública sobre a política de 
drogas], 91-95.

146  US Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, “SAMHSA Treatment Drug Courts — Request for 
Application no TI-15-002” [Pedido de submissão de financiamento no TI-15-002 — Juizados de tratamentos de drogas, SAMHSA], 2015, https://www.samhsa.gov/sites/
default/files/grants/pdf/ti-15-002-modified-due.pdf (acessado em 10 de fevereiro de 2018).

147  Csete e Wolfe, “Seeing through the Public Health Smoke-Screen in Drug Policy” [Enxergando por entre a cortina de fumaça da saúde pública sobre a política de 
drogas], 91-95.

148  Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem justiça, nem tratamento].

149  David S. Festinger, Karen L. Dugosh, David R. Gastfriend e Chloe Sierka, “Attitudes and practices on the use of extended-release naltrexone in criminal justice 
settings” [Atitudes e práticas sobre o uso de naltrexona de liberação prolongada em contextos de Justiça Criminal], Drug & Alcohol Dependence 171 (2017), e62 - e63, 
https://www.drugandalcoholdependence.com/article/S0376-8716(16)30422-7/abstract.

150  “WHO: Model List of Essential Medicines, 20th List” [OMS: Lista modelo de medicamentos essenciais, 20a listagem] (Genebra: Organização Mundial da Saúde, 
2017).
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por um concomitante distúrbio de saúde mental. Eles são 

constituídos seguindo o modelo dos juizados de drogas para 

adultos, combinando o tratamento com a intensiva fiscalização 

pelo juizado e pela justiça juvenil (as divisões responsáveis 

pelo acompanhamento de liberdade assistida). Assim como 

no juizado para adultos, os participantes juvenis são obrigados 

a comparecer regularmente perante o juiz para revisões, se 

submeter a frequentes testes de drogas e álcool e receber 

incentivos e sanções de acordo com seu desempenho.151 A 

maioria dos juizados de drogas para adolescentes aceita casos 

após condenação ou libertação; e os graduados podem ter 

suas sentenças suspensas ou os registros expurgados.152 

Uma revisão de literatura feita em 2016 pelo NDCI descreveu 

as evidências da eficácia desses juizados juvenis como 

“decepcionantes” e “apagados”.153 Metanálises e outras 

revisões observaram que seu impacto na reincidência varia 

de estatisticamente insignificante a apenas minimamente 

benéfico.154 Os dados sugerem que alguns juizados de drogas 

para adolescentes podem estar atingindo a categoria errada 

de adolescentes — aqueles sem nenhum envolvimento prévio 

com o Sistema de Justiça Juvenil, sem transtornos por uso de 

substâncias e que fazem uso de drogas ou álcool menos de 

uma vez por semana.155 Oferecer tratamentos desnecessários 

a adolescentes de baixo risco ou com pequenas necessidades 

e os misturar em grupos de tratamento com pares de mais 

alto risco pode estar fazendo mais mal do que bem, uma vez 

que isso foi associado ao aumento da reincidência e ao abuso 

de substâncias156 — resultados que podem ser atribuídos à 

influência de colegas que se envolvem em comportamentos 

violentos ou delinquentes e que usam mais drogas do que 

eles.157 

M u l h e r e s
Usuárias de drogas muitas vezes contam com acesso limitado 

a serviços de tratamento eficazes que levem em conta suas 

necessidades e condições específicas, que podem incluir 

gravidez, responsabilidades de cuidados infantis, padrões 

distintos de uso de substâncias e exposição a traumas e a 

violência doméstica. As barreiras ao tratamento e à assistência 

incluem a falta de serviços com direcionamento específicos 

em termos de gênero, estigmatização e discriminação por 

parte de família, de provedores de atendimento e de agentes 

policiais.158 Mulheres grávidas usuárias de drogas são 

especialmente estigmatizadas e estão particularmente sujeitas 

à intervenção do Estado. Em muitas jurisdições dos EUA, elas 

151  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

152  Suzanne M. Strong, Ramona R. Rantala e Tracey Kyckelhahn, “Census of Problem-Solving Courts” [Censo dos juizados de resolução de problemas] (Washington, DC: 
US Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 2016).

153  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

154  Mitchell et al., “Assessing the Effectiveness of Drug Courts on Recidivism: A Meta-Analytic Review of Traditional and Non-Traditional Drug Courts” [Avaliando a 
eficácia dos juizados de drogas sobre a reincidência: Uma revisão metanalítica de juizados de drogas tradicionais e não tradicionais]; Marlowe, Hardin e Fox, Painting 
the Current Picture [Pintando o quadro atual]; D. M. Stein, K. J. Homan e S. DeBerard, “The Effectiveness of Juvenile Treatment Drug Courts: A Meta-Analytic Review of 
Literature” [A eficácia dos juizados de tratamento de drogas para adolescentes: uma revisão metanalítica da literatura], Journal of Child & Adolescent Substance Abuse 24, 
no 2 (2015), 80–93, doi:10.1080/1067828x.2013.764371.

155  Ver Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual]; John Roman e Jeffrey A. Butts (orgs.), Juvenile Drug Courts and Teen Substance Abuse 
[Juizados de drogas para adolescentes e Abuso Juvenil de Substâncias] (Washington, DC: Urban Institute Press, 2004) (apenas 10% a 20% dos jovens inscritos nos seis 
juizados de drogas em análise experimentaram algo diferente de álcool ou maconha). 

156  Ver Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual]; David S. DeMatteo, Douglas B. Marlowe e David S. Festinger, “Secondary 
Prevention Services for Clients Who Are Low Risk in Drug Court: A Conceptual Model” [Serviços de prevenção secundária para clientes de baixo risco em juizados de 
drogas: Uma modelagem conceitual], Crime & Delinquency 52, no 1 (2006), 114–134.

157  Ibid.

158  Tasnim Azim, Irene Bontell e Steffanie A. Strathdee, “Women, Drugs and HIV” [Mulheres, drogas e HIV], International Journal on Drug Policy 26, Suppl 1 (2015), S16-
21, doi:10.1016/j.drugpo.2014.09.003.
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enfrentam detenção civil ou criminal por longos períodos — 

em alguns casos, ao longo da duração da gravidez.159 

Dados do NDCI indicam que as mulheres têm acesso aos 

juizados de drogas em números proporcionais a sua população 

no Sistema de Justiça Criminal, mas finalizam os programas 

em taxas substancialmente abaixo da média dos participantes 

masculinos.160  

As mulheres também enfrentam desafios específicos ao lidar 

com a dependência de opiáceos no interior do Sistema de 

Justiça Criminal. A incapacidade de oferta de tratamento de 

manutenção com metadona e a exigência de que quem use 

esse medicamento “diminua” o uso até a abstinência, por 

exemplo, são particularmente preocupantes para grávidas e 

contrárias aos padrões de assistência médica aceitos nos EUA 

e internacionalmente.161 A retirada de metadona durante a 

gravidez pode ser prejudicial para a grávida e para o feto.162 

Isso pode colocar a mulher em alto risco de recaída do uso de 

opioides e de overdose após a liberação da custódia, o que o 

tratamento continuado com metadona poderia ter evitado por 

alguns anos.163 A retirada pode induzir ao aborto espontâneo 

ou levar ao trabalho de parto prematuro e a sofrimento fetal.164  

Tanto a OMS quanto o United States Center for Substance 

Abuse Treatment [Centro de Tratamento do Abuso de 

Substâncias dos Estados Unidos] recomendam a metadona 

como tratamento preferencial para grávidas dependentes de 

opioides, levando em consideração seus benefícios para a 

mulher e para o feto e os impactos no atendimento pré-natal e 

no cuidado de crianças pequenas.165 Segundo a OMS,

 

As dependentes de opioides que não estejam 

em tratamento devem ser encorajadas a iniciar 

o tratamento de manutenção com agonistas de 

opioides a base de metadona ou buprenorfina. 

159  Lynn M. Paltrow e Jeanne Flavin, “Arrests of and Forced Interventions on Pregnant Women in the United States, 1973–2005: Implications for Women’s Legal Status 
and Public Health” [Detenções e intervenções forçadas em mulheres grávidas nos EUA, 1973–2005: implicações para a situação legal da mulher e para a saúde pública 
feminina], Journal of Health Politics, Policy and Law 38, no 2 (2013), 299–343, doi:0.1215/03616878-1966324.

160  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

161  Organização Mundial da Saúde, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence [Diretrizes para o tratamento farmacológico 
psicossocialmente assistido para a dependência de opioides] (Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2009); Center for Substance Abuse Treatment. “Medication-
Assisted treatment for opioid addiction during pregnancy” [Tratamento medicamente assistido para dependência de opioides durante a gravidez], Em: Medication-
assisted treatment for opioid addiction in opioid treatment programs. [Tratamento medicamente assistido para dependência de opioides em programas de tratamento 
com opioides], Treatment Improvement Protocol [Protocolo de aprimoramento de tratamento], (TIP) Series 43, DHHS Publication no (SMA) 05-4048, (Rockville, MD: 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2005), http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26113 (acessado em 15 de maio de 2018).

162   Ver, por exemplo, Bernadette Winklbaur et al., “Treating pregnant women dependent on opioids is not the same as treating pregnancy and opioid dependence: 
a knowledge synthesis for better treatment for women and neonates” [Tratar mulheres grávidas dependentes de opioides não é o mesmo que tratar a gravidez 
e a dependência de opioides: Uma síntese do conhecimento a respeito para um melhor tratamento para mulheres e recém-nascidos], Addiction 103, no 9 (2008), 
1429–1440.; Hendree Jones et al., “Methadone maintenance vs. methadone taper during pregnancy: maternal and neonatal outcomes” [Manutenção da metadona 
versus redução da metadona durante a gravidez: Resultados maternos e neonatais], American Journal of Addiction, 2008, 17, 372-386; Karol Kaltenbach et. al., “Opioid 
dependence during pregnancy: effects and management” [Dependência de opioides durante a gravidez: Efeitos e gerenciamento], Obstetric and Gynecology Clinics 
of North America, 1998, 25, 139-151; ver ainda Hendree Jones et al., “Neonatal abstinence syndrome after Methadone or Buprenorphine exposure” [Síndrome de 
abstinência neonatal após exposição à metadona ou à buprenorfina], New England Journal of Medicine, 2010, 363, 2320–2331.

163  Organização Mundial da Saúde-Europa, “Prevention of acute drug-related mortality in prison populations during the immediate post-release period” [Prevenção 
da mortalidade aguda relacionada a drogas em populações carcerárias durante o período imediato pós-liberação], OMS, 2010, 7-13; Center for Substance Abuse 
Treatment, “Medication-assisted treatment for opioid addiction during pregnancy” [Tratamento medicamente assistido para dependência de opioides durante a 
gravidez], em Medication-assisted treatment for opioid addiction in opioid treatment programs [Tratamento medicamente assistido para dependência de opioides em 
programas de tratamento com opioides], Treatment Improvement Protocol [Protocolo de aprimoramento de tratamento] (TIP) Series 43, DHHS Publication no (SMA) 
05-4048, (Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2005), http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26113 (acessado em 15 de maio 
de 2018).

164  Organização Mundial da Saúde, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence [Diretrizes para o tratamento farmacológico 
psicossocialmente assistido para a dependência de opioides] (Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2009), 51.

165  Organização Mundial da Saúde, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence [Diretrizes para o tratamento farmacológico 
psicossocialmente assistido para a dependência de opioides] (Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2009); Center for Substance Abuse Treatment “Medication 
Assisted treatment for opioid addiction during pregnancy” [Tratamento medicamente assistido para dependência de opioides durante a gravidez], em Medication-
assisted treatment for opioid addiction in opioid treatment programs [Tratamento medicamente assistido para dependência de opioides em programas de tratamento 
com opioides], Treatment Improvement Protocol [Protocolo de aprimoramento de tratamento] (TIP) Series 43, DHHS Publication no (SMA) 05-4048, (Rockville, MD: 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2005), http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26113 (acessado em 15 de maio de 2018).
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As grávidas fazendo esse tratamento devem ser 

encorajadas a não o interromperem enquanto 

houver gestação. Embora muitas mulheres queiram 

deixar de usar opioides quando descobrem a 

gravidez, a abstinência dessas substâncias é uma 

opção de alto risco, porque uma recaída no uso 

de heroína afetará sua capacidade de cuidar da 

criança. Além disso, sintomas graves de abstinência 

de opioides podem induzir um aborto espontâneo 

no primeiro trimestre ou parto prematuro no 

terceiro trimestre. E a recaída do uso de heroína 

durante a gestação também pode resultar em 

consequências obstétricas problemáticas. Acredita-

se que a manutenção de agonistas opioides tenha 

um impacto mínimo sobre o desenvolvimento 

infantil em longo prazo se comparada ao risco de 

uso materno de heroína e aos danos resultantes.166

 

Algumas evidências sugerem que unidades de tratamento 

da dependência de drogas que fornecem cuidados infantis, 

cuidados pré-natais, transporte e programas especiais para 

grávidas apresentam taxa maior de retenção em tratamento e 

melhores taxas de conclusão bem-sucedida. Esses programas 

centrados nas mulheres, no entanto, são menos comuns em 

ambientes de reabilitação/internação e desintoxicação.167 

Diversos estudos observaram igualmente que os resultados 

para as mulheres melhoram quando os juizados de drogas 

incluem um tratamento orientado para suas necessidades.168

D i s p a r i d a d e  e  d i s c r i m i n a ç ã o  r a c i a i s
O NDCI reportou em 2016 que a representação de negros e 

hispânicos nos juizados de drogas era menor do que nas 

populações de detidos, em sursis e encarcerados, e que ambos 

os grupos se formam nos programas a taxas substancialmente 

inferiores às de outros participantes.169 O percentual 

de caucasianos não hispânicos nos juizados de drogas, 

em contraste, era aproximadamente equivalente ao das 

populações em geral e em detenção, mas consideravelmente 

maior do que as populações em sursis, em livramento 

condicional e encarceradas.170 Outros estudos relataram 

descobertas semelhantes.171

Disparidades raciais na aplicação das leis sobre drogas estão 

bem documentadas, com leis que criminalizam o porte, a 

venda e o uso de drogas mais agressivamente aplicadas 

em bairros de baixa renda e comunidades não brancas.172 

Embora negros e brancos usem e vendam drogas a taxas 

comparáveis, os primeiros são detidos e encarcerados sob a 

166  Organização Mundial da Saúde, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence [Diretrizes para o tratamento farmacológico 
psicossocialmente assistido para a dependência de opioides] (Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2009), 51.

167   Nyaradzo Longinaker e Mishka Terplan, “Effect of Criminal Justice Mandate on Drug Treatment Completion in Women” [Efeito da intervenção da Justiça Criminal 
sobre a conclusão do tratamento de drogas em mulheres], American Journal of Drug and Alcohol Abuse 40, no 3 (2014), 192–199, doi:10.3109/00952990.2013.865033 
(citando a estudos).

168  Nena Messina, Stacy Calhoun e Umme Warda, “Gender-Responsive Drug Court Treatment: A Randomized Controlled Trial” [Tratamento sensível ao gênero em 
juizados de drogas: Um teste aleatório controlado], Criminal Justice and Behavior 39, no 12 (2012), 1539–1558, doi:10.1177/0093854812453913; D. S. Morse, C. Cerulli, 
P. Bedell, J. L. Wilson, K. Thomas, M. Mittal, J. S. Lamberti, G. Williams, J. Silverstein, A. Mukherjee, D. Walck e N. Chin, “Meeting Health and Psychological Needs of Women 
in Drug Treatment Court” [Atendendo às necessidades de saúde e psicológicas das mulheres em um juizado de tratamento de drogas], Journal of Substance Abuse 
Treatment 46, no 2 (2014), 150–157; Susan H. Brown, Sara G. Gilman, Ellen G. Goodman, Robbie Adler-Tapia e Steven Freng, “Integrated Trauma Treatment in Drug Court: 
Combining EMDR Therapy and Seeking Safety” [Tratamento integrado de trauma no juizado de drogas: Combinando terapia EMDR e busca de segurança], Journal of 
EMDR Practice and Research 9, no 3 (2015), 123–136.

169  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual]; ver também NADCP, Adult Drug Court Best Practices Standards: Volume 1 [Padrões de 
melhores práticas para juizados de drogas para adultos: Volume 1] (cita evidências que sugerem que cidadãos afro-americanos e hispânicos ou latinos podem estar 
sub-representados em cerca de 3% a 7% nos juizados de drogas).

170  Marlowe, Hardin e Fox, Painting the Current Picture [Pintando o quadro atual].

171  Jerome McKean e Kiesha Warren-Gordon, “Racial Differences in Graduation Rates from Adult Drug Treatment Courts” [Diferenças raciais nas taxas de graduação 
dos juizados de tratamento de drogas para adultos], Journal of Ethnicity in Criminal Justice 9, 41–55 (2011); Anne Dannerbeck, Gardenia Harris, Paul Sundet e Kathy Lloyd, 
“Understanding and Responding to Racial Differences in Drug Court Outcomes” [Compreendendo e respondendo às diferenças raciais nos resultados dos juizados de 
drogas], Journal of Ethnicity in Substance Abuse 5, no 2 (2006), 1–23.

172  Jamie Fellner, “Race, Drugs, and Law Enforcement in the United States” [Raça, drogas e aplicação da lei nos EUA], Stanford Law & Policy Review 20, no 2 (2009), 
257–292, doi:10.1146/annurev.polisci.6.121901.085546; Human Rights Watch, Nation Behind Bars: A Human Rights Solution [Um país atrás das grades: Uma solução de 
direitos humanos] (Nova York: Human Rights Watch, 2014); Human Rights Watch e American Civil Liberties Union, Every 25 Seconds [A cada 25 segundos]; Ver ainda 
Michael O’Hear, “Rethinking Drug Courts: Restorative Justice as a Response to Racial Injustice” [Repensando os juizados de drogas: Justiça restaurativa como resposta 
à injustiça racial].
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acusações associadas a drogas a taxas que excedem em muito 

suas proporções na população em geral em relação a outros 

infratores da legislação antidrogas.173  

Um relatório de 2014 da Human Rights Watch constatou 

que adultos negros tinham três vezes mais chances do que 

os brancos de serem presos por delitos de drogas, incluindo 

por porte, e mais de quatro vezes mais chances de serem 

presos por porte de maconha, embora usassem maconha em 

taxas semelhantes. Nos EUA, os negros compunham naquele 

momento apenas 13% da população, mas representavam 

31,7% das detenções por drogas e mais de 40% dos 

encarcerados por delitos estaduais ou federais de drogas.174 

Outro relatório entidade, este de 2016 e em parceria com 

a American Civil Liberties Union [União Americana pelas 

Liberdades Civis] (ACLU), constatou que os negros estão dez 

vezes mais propensos a serem detidos e seis vezes mais 

passíveis de serem encarcerados por posse de drogas.175 As 

evidências indicam que os promotores acusam os réus com 

crimes mais sérios ou buscam ampliações nas sentenças 

mais frequentemente quando os réus são negros176 e, 

inversamente, usam seu poder discricionário para reduzir 

ou rejeitar acusações contra os réus brancos em proporções 

maiores do que para os réus negros.177  

Essas práticas podem efetivamente negar a muitos negros 

o acesso aos juizados de drogas, uma vez que critérios de 

admissibilidade restritivos filtram as pessoas com históricos 

criminais mais sérios. Os dados indicam que as disparidades 

raciais no redirecionamento para o tratamento não são 

173  Ibid.; ver também K. Babe Howell, “Prosecutorial Discretion and the Duty to Seek Justice in an Overburdened Criminal Justice System” [Discricionariedade da 
persecução penal e o dever de buscar justiça em um Sistema de Justiça Criminal sobrecarregado], Georgetown Journal of Legal Ethics 27 (2015), 285–334.

174  Human Rights Watch, Nation Behind Bars: A Human Rights Solution [Um país atrás das grades: Uma solução de direitos humanos].

175  Human Rights Watch e American Civil Liberties Union, Every 25 Seconds [A cada 25 segundos].

176  Ibid.; Cyndy Caravelis, Ted Chiricos e William Bales, “Race, Ethnicity, Threat, and the Designation of Career Offenders” [Raça, etnia, ameaça e a qualificação de 
infratores de carreira], Justice Quarterly 30, no 5 (October 1, 2013), 869–894, doi:10.1080/07418825.2011.635597; Richard S. Frase, “What Explains Persistent Racial 
Disproportionality in Minnesota’s Prison and Jail Populations?” [O que explica a persistente desproporção racial nas populações de cadeias e prisões de Minnesota?], 
Crime and Justice 38, no 1 (2009), 201–280, doi:10.1086/599199.

177  Human Rights Watch e American Civil Liberties Union, Every 25 Seconds [A cada 25 segundos].
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Fonte: Douglas B. Marlowe, Carolyn D. Hardin e Carson L. Fox, Painting the Current Picture: A National Report on Drug Courts and Other Problem-
Solving Courts in the United States [Pintando o quadro atual: Um relatório nacional sobre os juizados de drogas e outros juizados de resolução de 
problemas nos EUA] (Alexandria, VA: National Drug Court Institute, 2016).

Q U A D R O  2 : P O P U L A Ç Ã O  D O S  J U I Z A D O S  D E  D R O G A S  D O S  E U A  P O R  R A Ç A / E T N I A

POPULAÇÃO CAUCASIANO/
NÃO HISPÂNICO

NEGRO/
NÃO HISPÂNICO

HISPÂNICO

Juizado de drogas
População em geral

Presos

Em livramento condicional

Delito de drogas

Presos em cadeia
Presos em penitenciária

Qualquer delito

Em sursis

10%62% 17%

13%54% 30%

17%69% 28%

15%47% 35%

17%62% 13%

16%43% 39%

19%68% 30%

22%32% 37%
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explicadas apenas pelas diferenças no histórico criminal, mas, 

na verdade, pelas diferenças em como negros e brancos com 

antecedentes similares são julgados pelos tribunais.178 

Os juizados de drogas também não estão propensos a atacar 

problemas estruturais e sistêmicos de disparidades raciais na 

aplicação da legislação relacionada a drogas ou a buscar reduzir 

o encarceramento entre os negros, já que não têm influência 

direta nas práticas de policiamento que resultam em altas 

taxas de encarceramento. O próprio insucesso no programa 

do juizado de drogas pode exacerbar as disparidades raciais 

no encarceramento, pois pode resultar em maior tempo de 

encarceramento para os participantes do que para aqueles 

que não participaram do programa.

Pelo menos dois estudos observaram que fatores sociais e 

econômicos, como emprego, educação e apoio familiar, são 

variáveis mais significativas para a previsão de resultados de 

juizados de drogas do que a raça, sugerindo que condições 

socioeconômicas associadas à raça, e não simplesmente 

esta, podem explicar as diferenças raciais nos resultados dos 

juizados de drogas.179

C O M E N TÁ R I O S  G E R A I S

Uma premissa central dos juizados de drogas é que as pessoas 

com transtornos por uso de drogas estão doentes e devem ser 

tratadas como pacientes, não como criminosas. Mas a maioria 

das pessoas que usam drogas não é portadora de “transtornos 

de uso de drogas” e isso também é verdade para os participantes 

da maioria desses juizados. Mas, seja qual for o caso, aqueles 

que recebem tratamento por intermédio do Sistema de Justiça 

Criminal são ainda tratados como criminosos, permanecem 

sob intervenção da justiça e os portadores de distúrbios são 

punidos pelos sintomas de sua doença (como a recaída), sendo 

essa punição considerada parte integrante do tratamento. Não 

se reconhece nesse ambiente que o principal problema para 

muitos usuários de drogas é justamente o Sistema de Justiça 

Criminal e não as drogas, nem é reconhecido o impacto da 

intervenção permanente da Justiça Criminal em sua saúde e 

em seu exercício dos direitos humanos.

Como apontou Rebecca Tiger, a ênfase na dependência de 

drogas como indutor do encarceramento em massa obscurece 

o viés racial em policiamento, detenção, acusação, condenação 

e sentenciamento que coloca alguns usuários de drogas — 

em particular, afro-americanos e latinos — diretamente sob 

intervenção de longo prazo da Justiça Criminal a taxas muito 

mais altas do que seus pares brancos que usam o mesmo tipo 

de substâncias (ao mesmo tempo em que, ironicamente, como 

discutido anteriormente, desqualifica desproporcionalmente 

afro-americanos e latinos na admissão aos programas 

dos juizados de drogas).180 Esforços reais para enfrentar o 

encarceramento em massa devem começar por questionar o 

impacto discriminatório das ações de controle de drogas nas 

comunidades pobres, afro-americanas e latinas nos EUA e 

considerar reformas que mantenham as pessoas cujo crime 

seja o uso ou o porte de drogas para uso pessoal fora do 

Sistema de Justiça Criminal desde o começo.

178  John MacDonald, Jeremy Arkes, Nancy Nicosia e Rosalie L. Pacula, “Decomposing Racial Disparities in Prison and Drug Treatment Commitments for Criminal 
Offenders in California” [Decompondo disparidades raciais de encaminhamento para a prisão e para o tratamento de drogas para infratores criminais na Califórnia], 
Journal of Legal Studies 43 (2014), 155–187; Nancy Nicosia, John MacDonald e Jeremy Arkes, “Disparities in Criminal Court Referrals to Drug Treatment and Prison for 
Minority Men” [Disparidades no encaminhamento do tribunal criminal ao tratamento de drogas e para a prisão para homens de minorias], Am. J. Public Health 103 
(2013), e77–e84.

179  Dannerbeck, Harris, Sundet e Lloyd, “Understanding and Responding to Racial Differences in Drug Court Outcomes” [Compreendendo e respondendo às diferenças 
raciais nos resultados dos juizados de drogas]; Daniel Howard, “Race, Neighborhood and Drug Court Graduation” [Raça, comunidade e formatura no juizado de drogas], 
Justice Quarterly 33, no 1 (2016).

180  Rebecca Tiger, Judging Addicts: Drug Courts and Coercion in the Justice System [Julgando adictos: Juizados de drogas e coerção no Sistema de Justiça] (Nova York: New 
York University Press, 2012).
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As principais lições aprendidas com os juizados de drogas dos EUA a serem levadas em consideração por outros países das 
Américas ao analisarem esse modelo são as seguintes:

Os juizados de drogas não são uma alternativa ao encarceramento:
• Os réus permanecem submetidos a processos criminais em todas as etapas do programa do juizado de drogas; correm 

risco de encarceramento, tanto como sanção no decurso do próprio programa quanto por não o concluir; e, em alguns 
casos, passam mais tempo atrás das grades do que se tivessem optado por prosseguir o processo na Justiça Criminal 
em vez de no juizado de drogas.

Os juizados de drogas podem aumentar o número de pessoas sob intervenção do Sistema de Justiça Criminal das seguintes 
maneiras:

• Ao exigir que elas se declarem culpadas como condição de acesso ao juizado de drogas.

• Ao processar delitos cuja incriminação seja discricionária e que a polícia poderia não ter autuado se o juizado de drogas 
não fosse uma opção. 

• Ao intermediar o acesso ao tratamento por meio do Sistema de Justiça Criminal.

Os juizados de drogas não são uma intervenção de saúde baseada em direitos: 
• Os juízes de juizados de drogas mantêm o controle sobre as decisões de tratamento dos participantes de seus 

programas, em alguns casos ordenando tratamentos em desacordo com as práticas médicas aceitas.

• Participantes malsucedidos no processo implementado pelo juizado correm o risco de serem presos e de enfrentar a 
interrupção abrupta do tratamento e outros riscos de saúde inerentes ao encarceramento.

• O acesso ao tratamento é concedido à custa da perda de direitos legais e humanos fundamentais.

Os juizados de drogas podem perpetuar vieses raciais do Sistema de Justiça Criminal:
• Os juizados apontam a dependência química como o fator a colocar as pessoas em risco de envolvimento com a Justiça 

Criminal, ignorando o viés racial no policiamento e na persecução penal relacionados a drogas nos EUA que leva afro-
americanos e latinos à intervenção de longo prazo por parte da Justiça Criminal a taxas muito mais altas do que seus 
pares brancos. 

LIÇÕES APRENDIDAS DOS JUIZADOS DE DROGAS NOS EUA

Juizados de drogas nos Estados Unidos: Lições aprendidas da experiência dos EUA
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Os Estados Unidos não são únicos em seus problemas com o 

encarceramento em massa. As prisões latino-americanas estão 

transbordando de pessoas acusadas de delitos relacionados 

a drogas, com uma proporção substancial em prisão 

preventiva.181 As detenções em cadeias e os encarceramentos 

em penitenciárias por porte de drogas e outros pequenos 

delitos de drogas são excessivos e as sentenças são duras.182  

Segundo o Colectivo de Estudios Drogas y Derecho [Coletivo de 

Estudos de Drogas e Direito] (CEDD), aproximadamente 20% 

da população carcerária da América Latina é acusada de crimes 

relacionados às drogas.183 Em março de 2017, o CEDD relatou 

que, nos 15 anos anteriores, o contingente encarcerado por 

crimes relacionados a entorpecentes em nove países latino-

americanos184 havia, dependendo do país, aumentado entre 

oito e 33 vezes mais rápido do que a população prisional 

geral.185  

Embora alternativas como a despenalização, a 

descriminalização e as medidas de redirecionamento tenham 

sido recomendadas para resolver esse problema186, os juizados 

de drogas — também conhecidos na região como juizados para 

tratamento de drogas (“tribunales de tratamiento de drogas” 

ou TTDs, na sigla em espanhol) — mantêm a preferência 

de vários países da América Latina. A Inter-American Drug 

Abuse Control Commission [Comissão Interamericana para o 

Controle do Abuso de Drogas] (CICAD), da Organização dos 

Estados Americanos, uma das principais defensoras dos TTDs 

nas Américas, liderou sua expansão na região por meio de seu 

Drug Treatment Courts in the Americas Program [Programa de 

Juizados de Tratamento de Drogas nas Américas], capacitando 

juízes e promotores e assessorando países em como implantar 

esses dispositivos, entre outras medidas. Outras organizações 

americanas, como o NDCI e a NADCP, também oferecem 

apoio técnico e financeiro para a expansão desses juizados 

na América Latina e no Caribe. Uma análise dos juizados de 

drogas na região sugere que a criação de alianças pela CICAD 

com governos de subdivisões locais, e não com governos 

nacionais, tem sido a abordagem mais comum para se iniciar 

programas-piloto, que podem ser adotados posteriormente 

em nível nacional.187 

JUIZADOS DE DROGAS NA 
AMÉRICA LATINA: UMA 
RESPOSTA ADEQUADA?
TANIA RAMÍREZ

181  Ernest Drucker, “Mass Incarceration as a Global Policy Dilemma: Limiting Disaster and Evaluating Alternatives” [Encarceramento em massa como dilema de política 
pública global: Limitando o desastre e avaliando alternativas], in Ending the Drug Wars: Report of the London School of Economics Expert Group on Drug Policy [Encerrando 
as guerras às Drogas: Relatório do grupo de especialistas em política de drogas da London School of Economics] (Londres, RU: LSE, 2014); Ernest Drucker, “Drug Law, 
Mass Incarceration, and Public Health” [Lei de drogas, encarceramento em massa e saúde pública], Oregon Law Review 91, no 4 (2013), 1097–1128.

182  Catalina Pérez Correa (coord. e autora), Alejandro Corda, Rose Marie de Achá, João Pedro Padua, Luciana Boiteux, Diana Esther Guzmán, Jorge Alberto Parra, Rodrigo 
Uprimny, Jorge Vicente Paladines e Jérôme Mangelinckx, Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en America Latina (México, DF: Editorial Fontamara, 2012). 
Isso também é verdade no restante do mundo. Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Study on the Impact of the World Drug Problem on the Enjoyment 
of Human Rights [Estudo sobre o impacto do problema mundial das drogas no gozo dos direitos humanos], relatório do alto comissário das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, UN Doc No A/HRC/30/65, 2015, §5.

183  Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), “Personas privadas de la libertad por delitos de drogas” [Pessoas privadas de liberdade por delitos de drogas], 
infographic, http://www.drogasyderecho.org/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=158&catid=8&Itemid=141 (acessado em 31 de janeiro de 2018). 

184  Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai. 

185  Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), “Nuevo estudio muestra crecimiento en el número de encarcelados en América Latina por delitos de drogas de 
bajo nivel,” Comunicado de imprensa, 9 de março de 2017, http://www.drogasyderecho.org/files/CEDD_Comunicado_de_Prensa_Final.pdf (acessado em 31 de janeiro 
de 2018).

186  Ver Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Alternatives to Incarceration: Custodial and Non-Custodial Measures [Alternativas ao encarceramento: 
Medidas tutelares e não tutelares] (Nova York: ONU, 2006); Technical Secretariat Working Group on Alternatives to Incarceration, Technical Report on Alternatives 
to Incarceration for Drug-Related Offenses [Relatório técnico sobre alternativas ao encarceramento por delitos relacionados a drogas] (Washington, DC: OEA, 2015), 
http://cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/publications/ReportOnAlternativesToIncarceration_ENG.pdf (recomenda medidas de descriminalização, 
despenalização e redirecionamento, como as Comissões de Dissuasão, de Portugal, e o LEAD – Law Enforcement Assisted Diversion [Redirecionamento assistido por 
policiais], de Seattle, para limitar a entrada no Sistema de Justiça Criminal).

187  Organização dos Estados Americanos (OEA), “EU-LAC Drug Treatment City Partnerships” [Aliança de cidades da União Europeia], http://www.cicad.oas.org/Main/
Template.asp? (acessado em 31 de janeiro de 2018).
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Esta seção traz um panorama da implementação de juizados 

de drogas em vários países da América Latina. As informações 

disponíveis são limitadas, uma vez que muitos países apenas 

recentemente adotaram esses dispositivos judiciários e a 

maioria — mesmo aqueles que o fizeram há mais tempo 

— não implementaram mecanismos de monitoramento e 

avaliação consistentes. Apesar dessas limitações, importantes 

conclusões são oferecidas aqui sobre padrões e variações no 

desenho e no processo de implementação dos programas.

Os juizados de drogas compartilham muitas características, 

mas variam de acordo com o modo como são regulamentados 

e como operam na prática, nos e entre os países. Esta seção 

analisa as seguintes características desses dispositivos 

judiciários com base nas informações disponíveis à época da 

redação deste relatório:

 

• Processo penal: os juizados de drogas variam de acordo 

com sua posição no sistema legal geral, o que determina 

o ponto de redirecionamento dos participantes (pré- ou 

pós-julgamento), os benefícios oferecidos, quem pode 

solicitar encaminhamento ao programa (juiz, promotor, 

infrator ou vítima) e os critérios de admissibilidade, como 

os tipos de delitos aceitos, se uma declaração de culpa é 

necessária e os custos e taxas relacionados.

• Participantes: informações sobre os critérios de 

admissibilidade nos juizados, os números de pessoas 

elegíveis, sua aceitação pelo, participação no e conclusão 

bem-sucedida do programa e seus dados demográficos 

(idade, sexo e outras características aplicáveis) são 

essenciais para se analisar se esses dispositivos estão 

atingindo a população pretendida e como eles estão 

avançando na direção de seus objetivos declarados.

• Tratamento: a disponibilidade, a aceitabilidade e a 

qualidade do tratamento, os métodos disponíveis, os 

provedores, a duração e os atores responsáveis pela 

supervisão do curso do tratamento são de fundamental 

importância na avaliação da eficácia dos juizados de 

drogas.

• Incentivos e sanções: os juizados de drogas se fiam em 

um sistema de incentivos e sanções impostos com base 

no cumprimento de requisitos de um programa. Muitos 

programas exigem abstinência, monitorada por testes de 

drogas tanto aleatórios quanto programados. Apesar da 

conhecida natureza recorrente da dependência de drogas, 

a falha em não se manter abstinente muitas vezes resulta 

em sanções que afetam negativamente a participação 

no programa. Tais sanções podem incluir detenções, 

comparecimentos adicionais diante do juiz, testagens 

mais frequentes, extensão do prazo sob intervenção ou 

mesmo exclusão do programa.

• Especialização: alguns países implementaram juizados 

de drogas especializados, concentrados em grupos 

específicos (como adolescentes, mulheres, indígenas e 

outros).

• Monitoramento e avaliação: o monitoramento e a avaliação 

abrangem quaisquer processos que possam estar em 

curso, se os juizados de drogas têm sido avaliados e que 

tipo de ator (avaliação interna, pesquisador independente 

ou organização internacional) executou a avaliação.

Esta seção tem início com um panorama dos juizados de 

drogas em três países: Chile, México e Costa Rica, os quais 

implementaram programas em mais de uma região ou estado. 

Prossegue com Argentina, Panamá, República Dominicana 

e Colômbia, que implantaram programas piloto, ainda não 

expandidos para o nível nacional. A seção continua com 

comentários sobre o Peru e o Equador, que não constituíram 

juizados desse tipo, mas que recentemente consideraram a 

possibilidade de sua implementação ou estão no processo 

de fazê-lo. A seção se encerra com alguns comentários gerais 

sobre as conclusões proporcionadas por este mapeamento, 

bem como sobre as lacunas nas informações identificadas no 

panorama.
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C H I L E

Os Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en 

Población Adulta [Juizados de Tratamento de Drogas e/ou Álcool 

para População Adulta] do Chile188 é o mais antigo juizado de 

tratamento de drogas na América Latina. Um projeto piloto foi 

iniciado em Valparaíso em 2004, com a Embaixada dos EUA e 

a Fundación Paz Ciudadana, uma organização local sem fins 

lucrativos que apoia o estabelecimento desses dispositivos 

judiciários, como atores-chave em sua instalação.189 Um 

segundo projeto piloto foi iniciado na zona sul da Região 

Metropolitana de Santiago, em 2005, e um terceiro, na zona 

centro-norte da Região Metropolitana, em 2006.190 

Em dezembro de 2007, as entidades policiais, judiciais e de 

assistência infantil do governo chileno assinaram, juntamente 

com a Fundación Paz Ciudadana, um memorando de 

entendimento (“memorandum of undestanding” ou MOU, 

na sigla em inglês) para expandir o programa para além dos 

projetos piloto, dando assim um importante passo para tornar 

os juizados de drogas um política pública no país.191 Ao longo 

de 2008, juizados iniciaram atividades em Iquique, Antofagasta 

e nas zonas leste e oeste da Región Metropolitana.192 Além 

dessa expansão dos juizados para adultos, um projeto piloto 

de um juizado de drogas para adolescentes foi instalado na 

zona centro-norte da Região Metropolitana em setembro de 

2008.193 

A expansão do programa para adultos em todo o país foi 

planejada pelo Ministério da Justiça e pelo Servicio Nacional 

para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 

y Alcohol [Serviço Nacional de Prevenção e Reabilitação do 

Consumo de Drogas e Álcool] (SENDA), com a Fundación Paz 

Ciudadana realizando um estudo de viabilidade.194 O Gabinete 

de Coordenação de TTD do Ministério da Justiça foi criado 

em 2012 para gerir e coordenar o programa. Os Estados 

Unidos foram um ator fundamental no desenvolvimento e 

implementação dos juizados de drogas do Chile, e o Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em 

inglês) contribuiu com treinamento e supervisão.195 

188  Uma versão anterior do programa não especificava álcool e foi intitulado Tribunales de Tratamiento de Drogas (Juizados de Tratamento de Drogas). Não está claro 
quando a mudança ocorreu.

189  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, May 2011), 8.

190  Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de Tratamiento de Drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 6.

191  O MOU foi assinado pelo Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), a Defensoria Pública e o Gabinete da Promotoria, o Judiciário, o Ministério 
dos Assuntos Internos, o Ministério da Justiça e o Servicio Nacional de Menores (SENAME). Catalina Droppelmann Roepke, Análisis del proceso de implementación de los 
tribunales de tratamiento de drogas en Chile: Avanzando hacia una política pública (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2008); Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e 
Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011), 20–21.

192  Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de Tratamiento de Drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 6.

193  Muitas instituições participaram da implementação do programa para adolescentes, como o promotor público da zona norte de Região Metropolitana de Santiago, 
o ombudsman da mesma área, o CONACE, o SENAME, Fundación Paz Ciudadana e o Ministério da Justiça. Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de Tratamiento de 
Drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 6.

194  Ibid. Segundo esta organização, os estudos são os seguintes: Ana María Morales, Gherman Welsch, Javiera Cárcamo e Nicolás Muñoz, Estudio de estimación del 
presupuesto general para la implementación del programa de tribunal de tratamiento de drogas a nivel nacional, tanto para población adolescente como adulta, abril de 2011, 
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/07/2011-04-01_estudio-de-estimacion.pdf; e Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, 
Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011).

195  Catalina Droppelmann Roepke, Análisis del proceso de implementación de los tribunales de tratamiento de drogas en Chile: Avanzando hacia una política pública (Chile: 
Fundación Paz Ciudadana, 2008), 29.
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Até 2016, Juzgados de Garantía [Tribunais de Garantia]196 

operavam o programa de TTD para adultos em 10 das 15 

regiões do país.197 Naquele ano, o governo federal decidiu 

expandir o programa para adolescentes para todos esses 

29 Tribunais de Garantia198, e 28 desses tribunais parecem 

ter adicionado programas voltados para adolescentes até 

dezembro de 2017.199 

A CICAD aponta o Chile como pioneiro na adaptação e 

implementação de TTDs no Hemisfério Sul. De fato, a entidade 

cita a experiência chilena para promover esse modelo em 

outros países. O governo chileno também vê seu modelo de 

juizado de drogas como aquele a ser expandido para outros 

países da região. Ele aponta, por exemplo, para a criação, ao 

final da XVIII Cúpula Judiciária Ibero-Americana200, da Comisión 

Iberoamericana de Mecanismos Alternativos e Restaurativos 

de Resolução de Conflitos e Tribunais de Tratamiento de 

Drogas y/o Álcool [Comissão Ibero-Americana de Mecanismos 

Alternativos e Restaurativos de Resolução de Conflitos e dos 

Juizados de Tratamento de Drogas e/ou Álcool], ou Comissão 

MARC-TTD, como um passo dessa expansão.201 Copresidida 

pela Costa Rica e pelo Chile (com este último responsável 

pelo Secretariado Técnico)202, a MARC-TTD tem como objetivo 

principal apoiar e orientar os países integrantes da Cúpula 

Judiciária Ibero-Americana sobre boas práticas relacionadas 

com aos juizados de tratamento de drogas e/ou álcool.203 

O programa de juizados de drogas no Chile é guiado pelo MOU 

citado, que delineia a participação de todas as instituições 

e autoridades envolvidas, e um manual de procedimentos 

que detalha seu funcionamento. Os principais aspectos do 

programa de TTDs são descritos a seguir.

P r o c e s s o  p e n a l
Os juizados de drogas chilenos não são cortes ou varas 

especializados como os dos Estados Unidos, mas sim um 

programa desenvolvido como um conjunto de audiências 

incluídas na programação regular dos Tribunais de Garantia204 

e são regidos pelas regras da suspensão condicional do 

processo penal.205 Aqueles passíveis de candidatura ao 

196  Dos 29 Juzgados de Garantía nos quais atualmente operam TTDs, 15 estão localizados na cidade de Santiago. Os outros 14 estão localizados nas seguintes cidades: 
Puente Alto, San Bernardo, Alagante, Colina, Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Curicó, Concepción e Temuco. Luis Toledo Ríos, 
"Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) en Adultos y Adolescentes", apresentação em 14 de dezembro de 2017 na 62a Sessão Ordinária da CICAD, http://www.
cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=4510, 15 (acessado em 29 de janeiro de 2018).

197  Poder Judiciário da República de Chile, “Hitos importantes del programa TTD - Año 2016,” http://ttd.pjud.cl/ttd/documentos/, 1.

198  Ibid., 2.

199  Luis Toledo Ríos, “Tribunales de tratamiento de drogas (TTD) en adultos y adolescentes,” apresentado na 62a Sessão Ordinária da CICAD, em 14 de dezembro de 
2017, 10–11, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=4510 (acessado em 29 de janeiro de 2018).

200  No momento da sua criação, o nome da Comissão MARC-TTD não especificava o álcool, mas desde então ele foi incluído em todas as referências à comissão. “Acta 
de la Primera Reunión de la Comisión Iberoamericana de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas,” 
Cumbre Judicial Iberoamericana, http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-mecanismos-alternativos-y-restaurativos-de-resolucion-de-conflictos-y-tribunales-
de-tratamiento-de-drogas-y-o-alcohol-marc-ttd/documentos-comision-de-mecanismos-alternativos-y-restaurativos-de-resolucion-de-conflictos-y-tribunales-de-
tratamiento-de-drogas-y-o-alcohol-marc-ttd/item/469-acta-n-1-comision-marc-ttd (acessado em 16 de fevereiro de 2018).

201  Poder Judiciário da República de Chile, “Hitos importantes del programa TTD - Año 2016,” http://ttd.pjud.cl/ttd/documentos/, 3.

202  Onze países assinaram a ata para a criação da comissão: Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Equador, Honduras, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai e Espanha.

203  Cumbre Judicial Iberoamericana, “Comisión Iberoamericana de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento 
de Drogas y/o Alcohol,” 5 de outubro de 2017, http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-mecanismos-alternativos-y-restaurativos-de-resolucion-de-conflictos-y-
tribunales-de-tratamiento-de-drogas-y-o-alcohol-marc-ttd (acessado em 16 de fevereiro de 2018).

204  Os Tribunais de Garantia, ou Juzgados de Garantía, têm a tarefa de salvaguardar os direitos constitucionais do acusado, da vítima e das testemunhas durante a 
fase de investigação do processo criminal.

205  A suspensão condicional do processo (suspención condicional del procedimiento) é um dos mecanismos anteriormente inexistentes incluídos no sistema jurídico 
chileno depois de sua reforma de 2000 em diante, o qual substituiu o sistema inquisitorial do país por um modelo adversário. Estabelecido pelos artigos 237-240, 245 
e 246 do Código de Procedimiento Penal (Código de Processo Penal), ela funciona como um mecanismo alternativo de resolução de conflitos ao permitir o deferimento 
do sentenciamento para certas ofensas consideradas menos severas. Para mais informações, consulte Katherine Kauffman, Chile’s Revamped Criminal Justice System 
[O renovado sistema de justiça criminal do Chile], Georgetown Journal of International Law Online 40 (2010), 621–643, https://www.law.georgetown.edu/academics/law-
journals/ gjil / upload / 5-KauffmanFIXED.pdf.
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programa do TTD devem satisfazer a critérios legais e clínicos 

— isto é, devem, no momento da audiência, ser infratores 

primários diagnosticados com dependência de drogas ou 

problemas de abuso de substâncias sem condenações 

prévias ou outras suspensões condicionais.206 O programa 

está limitado a delitos com pena máxima de até três anos 

de prisão207, tais como porte de drogas, crimes contra o 

patrimônio, violência doméstica e crimes contra a segurança 

pública, entre outros.208  

De acordo com as informações disponíveis, o pessoal 

responsável pelo TTD deve incluir o juiz, o promotor, o defensor 

e a equipe psicossocial, bem como um advogado coordenador, 

responsável pelo programa.209 O juiz é responsável por avaliar 

o progresso ou o insucesso dos participantes e toma as 

decisões mais importantes sobre o caso. Mas, apesar desse 

papel central, um estudo independente de 2011 encomendado 

pelo Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 

[Conselho Nacional para o Controle de Entorpecentes] 

(CONACE) e preparado pelo Centro de Estudios en Seguridad 

Ciudadana [Centro de Estudos em Segurança Cidadã] (CESC), 

unidade de pesquisa especializada do Instituto de Assuntos 

Públicos (INAP) da Universidad de Chile, sugeriu que os juízes 

dedicavam tempo ao TTD apenas se isso não interferisse em 

suas funções regulares.210 Mas um sistema de rotação que 

ajuda a identificar os magistrados mais adequados para este 

trabalho pareceu melhorar essa participação.211  

A suspensão condicional do processo penal pode ser revogada 

em alguns casos, como quando o participante é processado 

por novas acusações. E o processo também é reiniciado se 

o participante decidir não dar continuidade ao programa do 

juizado de drogas.212  

Embora o manual de procedimentos do programa ressalte a 

importância da participação voluntária, a análise de 2011 feita 

pelo CESC constatou que alguns participantes em potencial 

não entendiam completamente que os crimes pelos quais 

eram acusados não acarretavam necessariamente sanção 

carcerária.213 E a falta de esclarecimento desse ponto pode 

ter levado alguns a presumir que evitariam o aprisionamento 

com o ingresso no programa, independentemente de sua real 

necessidade de tratamento, levando a questionamentos sobre 

se a participação no programa e no tratamento de drogas é 

realmente voluntária.

206  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de Seguimiento de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal Pública (Unidad de 
Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Población Adulta 
[Manual de procedimento para os juizados de tratamento de drogas e/ou álcool para população adulta] (Santiago, Chile: Governo do Chile, dezembro de 2016), http://
www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 17–18, 21; Código de Processo Penal, Art. 237.

207  Código de Processo Penal, Art. 237.

208  Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de tratamiento de drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 9.

209  Lorena Rebolledo Latorre, “El rol del fiscal en los tribunales de tratamiento de drogas,” em Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile, Material educativo, ed. 
Catalina Droppelmann Roepke (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2010), 141.

210  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, May 2011), 77.

211  Ibid.

212  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de Seguimiento de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal Pública (Unidad de 
Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Población Adulta 
[Manual de procedimento para os juizados de tratamento de drogas e/ou álcool para população adulta] (Santiago, Chile: Governo do Chile, dezembro de 2016), http://
www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 18.

213  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, May 2011), 97.
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O manual do programa lista três etapas gerais para a 

admissão.214 Primeiramente, a equipe psicossocial entrevista 

supostos infratores identificados pelo promotor ou pelo 

gabinete da Defensoria Pública. Por vezes, se o suposto 

infrator é identificado com uso problemático de drogas, uma 

segunda avaliação é feita por um psiquiatra para corroborar o 

diagnóstico e sua relação com o cometimento do crime — em 

qualquer caso, é necessária uma ligação perceptível entre o 

uso de drogas e o crime alegado pela acusação. O promotor 

então promove uma reunião “pré-audiência” com o potencial 

participante, na qual as equipes jurídica e psicossocial discutem 

um plano de tratamento. Um advogado está presente para 

negociar as condições.215 Os requisitos aos quais o candidato 

deve atender para ingressar no programa são repassados 

em uma avaliação de admissibilidade legal. E a terceira etapa 

é uma audiência para declarar a suspensão condicional do 

processo penal, na qual os termos do acordo estabelecido na 

reunião de pré-audiência (como o programa de tratamento, a 

frequência dos comparecimentos para monitoramento pelo 

juizado e das audiências judiciais etc.) devem ser esclarecidos.

Uma das críticas colocadas em relação ao modelo chileno diz 

respeito à base legal do programa. Embora funcione com base 

no mecanismo de suspensão condicional do processo penal, o 

programa não conta com um enquadramento legal próprio.216 

As regras e normas por eles seguidas, estabelecidas no manual 

de operação e por protocolos firmados entre o Judiciário e 

outras instituições e provedores de tratamento, não oferecem 

flexibilidade suficiente para ajustar o programa conforme 

necessário. Mas, mais importante do que isso, a ausência de 

um enquadramento jurídico específico cria incerteza sobre os 

limites do programa.

P a r t i c i p a n t e s
As informações sobre o número exato de participantes 

nos juizados de drogas do Chile são inconsistentes. Uma 

apresentação de Luis Toledo Ríos, diretor da Unidad 

Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas [Unidade Especial sobre o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas] do Gabinete da 

Promotoria, na 62a Sessão Ordinária da CICAD, em dezembro 

de 2017, apresentou um panorama geral de como os 

números de participantes (mas não as taxas de graduação) 

se desenvolveram ao longo dos anos, embora nenhuma fonte 

oficial tenha sido indicada e os números fossem diferentes 

daqueles disponíveis em outras fontes.217 

Uma avaliação de 2011 encomendada pelo CONACE relatou 

que a participação no programa TTD tinha, até aquele 

momento, estado abaixo das expectativas, e indicou que 

isso estava fortemente relacionado ao desenho do programa 

e aos requisitos legais para a suspensão condicional do 

processo penal.218 Para receber o benefício da suspensão, os 

participantes devem, além de apresentar a dependência de 
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214  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de Seguimiento de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal Pública (Unidad de 
Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Población Adulta 
[Manual de procedimento para os juizados de tratamento de drogas e/ou álcool para população adulta] (Santiago, Chile: Governo do Chile, dezembro de 2016), http://
www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 15.

215  Ibid., 35. 

216  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, May 2011), 24.

217  Segundo a Fundación Paz Ciudadana, os juizados de drogas do Chile tiveram 325 participantes em 2010, 265 em 2011 e 223 em 2012. Fundación Paz Ciudadana, 
Tribunales de tratamiento de drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 9–20. Um estudo mais recente relatou 306 
participantes no período entre janeiro de 2014 e março de 2015, e um terceiro indicou que a maioria era do sexo masculino entre as idades de 18 e 45 anos. Roberto 
Contreras Olivares, G. Urra García, Violeta Díaz e Nicolás Villalobos, Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Chile. Diagnóstico y proyecciones (Chile: Poder 
Judiciário, 2016), 19; Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de 
tratamiento de drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 
May 2011), 90.

218  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento 
de drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, May 2011), 
30–32.
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drogas, preencher requisitos específicos (serem primários, ter 

praticado crimes leves e outros mencionados anteriormente). E 

os critérios de admissão são inflexíveis, o que significa que um 

infrator que, por exemplo, seja usuário de drogas e pudesse 

se beneficiar do tratamento, não será aceito se não for réu 

primário. Como resultado, a população-alvo do programa é 

relativamente pequena. O estudo sugere que uma maneira 

de aumentar a participação seria disponibilizar o programa 

não apenas para aqueles que podem requerer a suspensão 

condicional, mas também durante outras etapas do processo 

penal219 — por exemplo, como uma alternativa à execução de 

uma sentença uma vez que o infrator seja condenado.

O programa aceita participantes cujos crimes poderiam 

estar ligados ao uso tanto de drogas quanto de álcool220, 

com aqueles mais comumente cometidos variando por ano. 

O Quadro 3 mostra os dados mais recentes disponíveis, de 

2014.221 Infelizmente, os números não são desagregados por 

crime específico, apenas por categoria geral de delito, e nem 

todos os arquivos de casos registram os crimes.

De acordo com um estudo de 2008 da Fundación Paz 

Ciudadana222, a droga mais comumente utilizada pelos 

participantes de juizados de drogas era a pasta base223 (67%), 

seguida por álcool (17%), cocaína (11%) e maconha (5%). Em 

F I G U R A  3 :  N Ú M E R O  D E  PA R T I C I PA N T E S  D O  T T D  P O R  A N O ,  2 0 0 8 - 2 0 1 6

Fonte: Luis Toledo Ríos, “Tribunales de tratamiento de drogas (TTD) en adultos y adolescentes,” apresentado na 62a Sessão Ordinária do CICAD, 14 
de dezembro de 2017, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=4510 (acessado em 29 de janeiro de 2018), 18.

400

300

200

100

0

224

2008 20122009 20132010 20142011 2015 2016

257 257
283

325 314
343

241 247

Número de Usuários

219  Ibid., 40.

220  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de Seguimiento de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal Pública (Unidad de 
Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Población Adulta 
[Manual de procedimento para os juizados de tratamento de drogas e/ou álcool para população adulta] (Santiago, Chile: Governo do Chile, dezembro de 2016), http://
www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 21.

221  Roberto Contreras Olivares, G. Urra García, Violeta Díaz e Nicolás Villalobos, Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Chile. Diagnóstico y proyecciones (Chile: 
Poder Judiciário, 2016), 42.

222  Catalina Droppelmann Roepke, Análisis del proceso de implementación de los tribunales de tratamiento de drogas en Chile: Avanzando hacia una política pública (Chile: 
Fundación Paz Ciudadana, 2008), 17–18.

223  A pasta de cocaína, também conhecida na América Latina como paco, basuco ou oxi, “é um produto intermediário na extração química da cocaína a partir das 
folhas de coca. Os usuários fumam pasta de coca na forma seca, que contém de 40% a 91% de cocaína”. F. Ra e L. Jeri, “Coca-Paste Smoking in Some Latin American 
Countries: A Severe and Unabated Form of Addiction” [O hábito de fumar pasta de coca em alguns países da América Latina: Uma forma grave e irredutível de 
dependência], Anxiety 285 (1984), 81–89.
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Q U A D R O  3 : C R I M E S  M A I S  CO M U N S  CO M E T I D O S  P O R  PA R T I C I PA N T E S  D E  T R I B U N A L E S 
D E  T R ATA M I E N T O  D E  D R O G A S  Y / O  A LCO H O L  N O  C H I L E ,  P O R  D E L I T O

DELITOS NÚMERO DE PARTICIPANTES

Crimes contra o patrimônio (p. ex., roubo)

Crimes contra a saúde e contra a segurança pública (p. ex., 
tráfico de pequenas quantidades de drogas, posse de drogas 
e porte ilegal de armas)

Crimes contra a vida e contra as integridades física e 
psicológica (p. ex., violência doméstica)

Crimes contra a integridade física (p. ex., agressão) 23

28

30

25

Fonte: Roberto Contreras Olivares, G. Urra García, Violeta Díaz e Nicolás Villalobos, Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Chile: 
Diagnóstico y proyecciones (Chile: Poder Judiciário, 2016), 42.

um estudo de 2014 realizado pela mesma organização, a pasta 

base ainda era a droga mais consumida pelos participantes 

do TTD (51,7%), seguida pela maconha (21,1%) e pela cocaína 

(19,5%).224 No entanto, este último estudo destacou, em 

primeiro lugar, que nenhuma atenção foi dada ao álcool como 

principal ou única substância consumida, e, em segundo, que 

embora os padrões de consumo tenham sido registrados 

inconsistentemente em diferentes anos e regiões, os números 

pareciam indicar que o álcool permaneceu uma droga de 

escolha secundária em algumas regiões.225 Sobre essa questão 

do uso de álcool, o estudo de 2011 encomendado pela CONACE 

sugeriu que certas regiões podem ter intencionalmente 

descartado o consumo de álcool, considerando o baixo número 

de casos no sistema vis-à-vis os níveis de consumo nacional, 

citando como exemplo três províncias — Antofagasta, zona sul 

da Região Metropolitana e Iquique — onde não se registraram 

casos de álcool.226 

O tipo de drogas consumidas pelos participantes também 

varia de localidade para localidade. Em algumas regiões, 

como Antofagasta e Tarapacá, até 90% dos casos envolvem 

o consumo de pasta base.227 Em outros, como as zonas leste 

e oeste da Região Metropolitana e Valparaíso, o consumo de 

maconha é mais predominante.228 No geral, no entanto, os 
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224  Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de tratamiento de drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 24.

225  Ibid., 15, 25, 36–37, 41–42.

226  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, May 2011), 96.

227  Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de tratamiento de drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 24.

228  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011), 
96–97.
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participantes e os provedores de tratamento sustentam que a 

pasta base é a droga mais comum no TTD chileno.229

Tr a t a m e n t o
O tratamento é oferecido aos participantes do programa 

por centros públicos e privados.230 Em termos gerais, o 

teste de drogas não é obrigatório no modelo chileno231, 

mas os participantes devem passar por uma triagem de uso 

de substâncias respondendo o Questionário ASSIST232 e 

formalmente autorizar a testagem de drogas para ingressarem 

no programa.233 Alguns centros, como o TTD de Valparaíso, 

exigem que os provedores testem o uso de drogas durante 

o tratamento, mas isso parece ser uma exceção.234 O manual 

dos TTDs aponta expressamente que a recaída no uso de 

drogas não causa a revogação da suspensão condicional, uma 

vez que se entende que isso pode fazer parte do processo 

de reabilitação235, e um relatório de 2008 da Fundación Paz 

Ciudadana diz que juízes e promotores se mostraram bastante 

flexíveis nesse ponto e respeitaram a posição dos provedores 

de tratamento.236 Um estudo de 2011 feito pelo CESC sugere, 

no entanto, que a incorporação de testes de drogas no sistema 

chileno de TTD desencorajaria potenciais participantes de 

ingressarem no programa, porque alguns o consideram 

invasivo e um obstáculo à participação voluntária.237 Uma vez 

no programa, um participante só pode ser expulso se violar 

severa ou repetidamente, sem justificação, as condições 

impostas.

O centro de tratamento deve fornecer à equipe psicossocial 

um relatório mensal sobre o progresso do participante e, 

ocasionalmente, um representante desse centro é chamado 

a participar das reuniões da equipe do programa. Audiências 

são realizadas mensalmente para analisar a conformidade do 

participante com o tratamento e estabelecer novas metas. E 

229  Ibid., 97.

230  Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Informe anual 2016—Informe de evaluación técnica (Santiago de Chile: Ministério 
da Saúde, março de 2017), http://sistemas.senda.gob.cl/sistema-monitoreo/biblioteca/files/informes%20web/evaluaciones2016/Informe%20%20Anual%20%20
2016%20SENDA%20MINSAL.pdf, 4.

231  O manual do procedimento menciona o teste de drogas como uma ferramenta para acompanhar o progresso, mas não como uma etapa obrigatória para 
a participação. Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de 
Seguimiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal 
Pública (Unidad de Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o 
Alcohol en Población Adulta [Manual de procedimento para os juizados de tratamento de drogas e/ou álcool para população adulta] (Santiago, Chile: Governo do Chile, 
dezembro de 2016), http://www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 24–27; Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e 
Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, May 2011), 26, 108–109.

232  Segundo a Organização Mundial da Saúde, “O Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test [Teste Rápido de Envolvimento com Álcool, Fumo e 
outras Substâncias] (ASSIST) foi desenvolvido para a Organização Mundial da Saúde (OMS) por um grupo internacional de pesquisadores especializados em abuso de 
substâncias a fim de detectar e gerir o consumo de substâncias e problemas relacionados em ambientes de cuidados médicos tanto primários quanto gerais”. Para 
mais informações, ver Organização Mundial da Saúde, “The ASSIST Project — Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test” [O Projeto ASSIST — Teste 
Rápido de Envolvimento com Álcool, Fumo e outras Substâncias], http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist/en/ (acessado em 29 de janeiro de 2018).

233  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de Seguimiento de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal Pública (Unidad de 
Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de drogas y/o Alcohol en Población Adulta 
[Manual de procedimento para os juizados de tratamento de drogas e/ou álcool para população adulta] (Santiago, Chile: Governo do Chile, dezembro de 2016), http://
www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 27 e Apêndice 6.

234  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011), 
108–109, 116.

235  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de Seguimiento de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal Pública (Unidad de 
Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Población Adulta 
[Manual de procedimento para os juizados de tratamento de drogas e/ou álcool para população adulta] (Santiago, Chile: Governo do Chile, dezembro de 2016), http://
www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 38.

236  Catalina Droppelmann Roepke, Análisis del proceso de implementación de los tribunales de tratamiento de drogas en Chile: Avanzando hacia una política pública (Chile: 
Fundación Paz Ciudadana, 2008), 33.

237  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011), 
26–27. 
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uma audiência final é realizada para se retirar as acusações uma 

vez que o programa de tratamento tenha sido concluído.238 

Ocorre que, desde o início do programa, vários problemas 

surgiram. Muitos operadores (equipes psicossociais, 

promotores e juízes) demonstraram preocupação com 

a qualidade dos relatórios de progresso dos centros de 

tratamento, que em alguns casos foram criticados como 

incompletos ou imprecisos.239 Essa comunicação falha 

pode refletir ou ocultar deficiências no tratamento, falta de 

treinamento dos provedores e ausência de coordenação entre 

estes e a equipe judiciária; todos esses, fatores passíveis de 

afetar seriamente o tratamento recebido pelos participantes.

Outro problema é que, embora, em princípio, os participantes 

do programa devam receber imediatamente o tratamento, este 

é frequentemente atrasado devido à superlotação nos centros 

públicos e privados.240 Isso tem sérias consequências para os 

participantes, que em alguns casos chegaram a ver o período 

de suspensão condicional do processo penal concedido para o 

tratamento expirar enquanto esperavam por ele.241

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
Embora o manual do procedimentos dos TTDs mencione que 

os incentivos e sanções sejam impostos nas audiências de 

acompanhamento, ele não especifica exatamente o que eles 

implicam.242  

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
Os TTDs estavam disponíveis apenas para adultos até 2007, 

quando a Ley de Responsabilidad Penal Adolescente [Lei 

de Responsabilidade Penal Adolescente] criou um sistema 

apartado243 para jovens com mais de 14 e menores de 18 

anos acusados de infrações penais.244 Essa lei permitiu a 

juízes determinarem a jovens nessa faixa etária o ingresso 

em tratamento de dependência de álcool ou outras drogas, 

além de outras sanções245, por conta de crimes relacionados 

a tráfico de drogas246, perturbação da ordem em locais 

públicos, ameaças, agressões leves, incêndio criminoso e 

furto.247 E também forneceu a base legal para que o Judiciário, 

o procurador-geral, o Ministério da Justiça e o Ministério da 

Saúde assinassem um memorando de entendimento para 

criar formalmente juizados de drogas para adolescentes.248  

238  Ibid., 76.

239  Ibid., 85–86.

240  Ibid., 62, 74, 104, 121.

241  Ibid., 102, 117, 125.

242  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Unidad Coordinadora de los Tribunales de Tratamiento de Drogas), Poder Judiciário (Unidad de Seguimiento de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas), Ministerio Público (Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias), Defensoría Penal Pública (Unidad de 
Estudios), SENDA (Área de Tratamiento) e Fundación Paz Ciudadana, Manual de procedimiento sobre los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Población Adulta 
(Santiago, Chile: Governo do Chile, dezembro de 2016), http://www.reinsercionsocial.cl/media/2017/08/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-TTD.pdf, 29.

243  A sustentação legal desse sistema é oferecida pela lei nº 20.084, promulgada em 28 de novembro de 2005, que modificou substancialmente os princípios que 
regem o relacionamento do Sistema de Justiça Criminal com jovens infratores. Essa lei entrou em vigor em junho de 2007. SENAME, “Marco legal: ley de responsabilidad 
penal adolescente” , http://www.sename.cl/web/marco-legal-ley-responsabilidad-penal-adolescente/ (acessado em 4 fevereiro de 2018).

244  Alejandro Sánchez Mondaca, Análisis del programa de tribunales de tratamiento de drogas en la zona de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Una aproximación 
al funcionamiento de los tribunales de tratamiento de drogas en nuestro país (dissertação de mestrado, Universidade do Chile, 2011), 38.

245  De acordo com o Art. 7º da lei no 20.084, o juiz tem o poder discricionário para ordenar a participação em tratamento de dependência de drogas ou álcool, além 
do leque de sanções estabelecido no Art. 6º da mesma lei (penas de custódia em regimes fechados ou semiabertos, combinadas com um programa de reintegração 
social, sursis e sursis especial (libertad asistida e libertad asistida especial), serviço comunitário, reparação de danos, multa e reprimendas).

246  O tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas é tratado pela lei no 20.000, de 2005.

247  Lei no 20.084, Art. 1: “Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente 
tratándose de aquellas tipificadas en los artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 26, del 
Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº 20.000”.

248  SENDA, Estudio de evaluación de la implementación y el proceso del programa de tratamiento integral de adolescentes infractores de ley con consumo problemático de 
alcohol-drogas y otros trastornos de salud mental (Chile: SENDA, 2011), 136.
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Como mencionado anteriormente, os juizados de drogas 

para adolescentes foram instalados pela primeira vez como 

um projeto piloto em 2008 na zona centro-norte da Região 

Metropolitana.249 Em 2016, o governo anunciou planos para 

expandir o programa de juizado de drogas para adolescentes 

para as mesmas dez regiões250 onde os para adultos já 

operavam e, finalmente, para todo o país.251 Essa promessa 

se converteu em uma rápida expansão dos juizados de drogas 

para adolescentes: entre novembro de 2016 e agosto de 

2017, TTDs juvenis foram instalados em 28 dos 29 Tribunais 

de Garantia que já contavam com programas para adultos 

(em dezembro de 2017, o Tribunal de Garantia na cidade de 

Temuco era o único sem um programa juvenil).252

De acordo com um estudo de 2010, 15% dos casos nesses 

juizados para adolescentes estavam relacionados a crimes de 

drogas, incluindo posse e microvarejo253, mas essa informação 

não foi confirmada.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Diferentemente de em outras partes da região, o 

monitoramento e a avaliação fazem parte do programa de TTDs 

do Chile, pelo menos em teoria. Ao longo dos anos, a Fundación 

Paz Ciudadana, em coordenação com o governo, tomou parte 

da coleta de dados e da publicação de boletins estatísticos. 

E um estudo independente — em 2011, encomendado pela 

CONACE e conduzido pelo CESC — também foi produzido.254 

Embora faltem dados fornecidos de forma consistente e 

periódica por fontes oficiais, as avaliações do programa 

publicamente disponíveis revelam vários aspectos que 

merecem ser mencionados. As informações disponíveis 

parecem indicar, por exemplo, que as taxas de reincidência 

variaram ao longo dos anos. O Quadro 4 mostra taxas 

flutuantes para 2010-2013 reportadas pela Fundación Paz 

Ciudadana255 para o nível de reincidência no primeiro ano 

após a graduação/saída. No entanto, é importante lembrar, 

ao analisar esses dados, que apenas aqueles que receberam 

uma sentença final no primeiro ano pós-participação foram 

considerados reincidentes — uma ressalva que muito 

provavelmente exclui quaisquer participantes que possam 

ter reincidido após a participação no juizado, mas ainda não 

tenham sido condenados a essa altura.

Um estudo feito pelo Poder Judiciário do Chile em 2016 

propõe uma avaliação mais detalhada da taxa de reincidência, 

no final de 2015 e em março de 2016, para os participantes 

admitidos no juizado de drogas em 2014.256 Para uma 

melhor compreensão das informações apresentadas no 

Quadro 5, deve-se notar que o número total de candidatos 

249  Alejandro Sánchez Mondaca, “Análisis del programa de tribunales de tratamiento de drogas en la zona de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Una 
aproximación al funcionamiento de los tribunales de tratamiento de drogas en nuestro país” (dissertação de mestrado, Universidade do Chile, 2011), 38.

250  Arica-Parinacota (Arica), Tarapacá (Iquique), Antofagasta (Antofagasta), Coquimbo (Coquimbo), Valparaíso (Valparaíso e Viña del Mar), O’Higgins (Rancagua), Maule 
(Curicó), Biobío (Concepción), Araucanía (Temuco) e Região Metropolitana.

251  Ministerio del Interior y Seguridad Pública Chile, “Gobierno anuncia ampliación de tribunales de tratamiento de drogas a la población adolescente,” SENDA, 
nota de imprensa de 6 de maio de 2016, http://www.senda.gob.cl/gobierno-anuncia-ampliacion-de-tribunales-de-tratamiento-de-drogas-a-la-poblacion-adolescente/ 
(acessado em 29 de janeiro de 2018).

252  Luis Toledo Ríos, "Tribunales de tratamiento de drogas (TTD) en adultos y adolescentes", apresentado na 62a Sessão Ordinário do CICAD, 14 de dezembro de 2017, 
10–12, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=4510 (acessado em 29 de janeiro de 2018).

253  Alejandro Sánchez Mondaca, “Análisis del programa de tribunales de tratamiento de drogas en la zona de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Una 
aproximación al funcionamiento de los tribunales de tratamiento de drogas en nuestro país,” 112–113.

254  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011).

255  Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de tratamiento de drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2014), 18, 28, 39–40.

256  Roberto Contreras Olivares, G. Urra García, Violeta Díaz e Nicolás Villalobos, Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Chile. Diagnóstico y proyecciones (Chile: 
Poder Judiciário, 2016), 58.
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admitidos no programa em 2014 foi de 314. Destes, 174 (dos 

quais 75 mantiveram o status no TTD e 99, não) deixaram 

permanentemente o programa.257 O estudo também adotou 

uma definição ligeiramente diferente de reincidência para 

cada data. Para as taxas de reincidência em 15 de dezembro de 

2015, foram considerados todos os novos casos admitidos no 

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Judicial [Sistema 

de Informação de Apoio à Administração Judicial] (SIAGJ) com 

uma data de admissão subsequente à acusação original258, 

descartando-se as acusações encerrados por razões que 

isentaram o acusado de responsabilidade.259 Os critérios para 

a mensuração da reincidência até 30 de março de 2016 foram 

os mesmos, com a diferença de que os casos em processo em 

que o acusado não havia sido formalmente notificado260 não 

seriam contados.261

Como pode ser constatado nos Quadros 4 e 5, uma 

questão central na verificação das taxas de reincidência é a 

comparabilidade. A falta de uma coleção consistente de dados 

comparáveis ao longo do tempo pode colocar em dúvida a 

metodologia de qualquer avaliação. Além da discussão das 

taxas de reincidência, uma razão para a reincidência em si 

pode ser a carência de atividades complementares ou redes de 

apoio durante e após o tratamento. Elas são importantes para 

a reinserção social, que, por sua vez, foi considerada um passo 

importante na prevenção da reincidência.262 O programa não 

ajuda os participantes a encontrarem emprego, aprimorar suas 

capacitações e/ou obter treinamento. Também é importante 

levar em consideração que muitos participantes nos TTDs são 

socialmente vulneráveis; a maioria é pobre e não conta com 

redes de apoio.263 Por exemplo, um estudo descobriu que, 

na região de Iquique, a maioria dos participantes não tinha 

um lugar para morar264, o que pode tê-los tornado desde o 

começo mais passíveis de serem presos.

Outro ponto de questionamento do programa diz respeito 

a sua alta taxa de abandono, que foi de 28% em 2008 e de 

43% em 2010.265 As pessoas deixam o programa por vários 

motivos — cometendo um novo delito ou sendo malsucedidas 

em acompanhar o plano de tratamento, por exemplo — o que 

precisa ser mais bem compreendido. Como veremos adiante, 

outros países latino-americanos seguiram, em geral, o modelo 

chileno ao implementarem juizados de drogas. No entanto, 

vale a pena notar que a não disposição do Chile em tornar a 

reprovação em um testagem de drogas uma base para exclusão 

do programa não foi reproduzida em outras partes da região. 

Mais que isso, a diferença em relação ao Chile em termos de 

características institucionais, socioeconômicas e de níveis de 

257  Ibid., 50–51. 

258  As acusações originais são aquelas associadas aos 314 participantes após a admissão no programa em 2014.

259  De acordo com o estudo, os motivos que isentariam o acusado da responsabilidade para efeitos de verificação da reincidência seriam o abandono da queixa, 
a falta de investigação, a interrupção do processo, o uso do princípio de oportunidade (a opção discricionária da Promotoria de não iniciar ou suspender uma 
investigação) e a dispensa, entre outros. Qualquer acusação enfrentada por um infrator que na data da avaliação estivesse em andamento ou concluída por uma razão 
diferente dessas seria registrada como reincidência. Roberto Contreras Olivares, G. Urra García, Violeta Díaz e Nicolás Villalobos, Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o 
Alcohol en Chile. Diagnóstico y proyecciones (Chile: Poder Judiciário, 2016), 57.

260  A “formalización” (formalização) é uma fase processual específica no Chile, estabelecida no Art. 229 do Código de Processo Penal. Consiste na comunicação do 
promotor ao acusado, na presença do juiz de Garantia, de que uma investigação contra ele por um ou mais crimes está sendo conduzida.

261  Roberto Contreras Olivares, G. Urra García, Violeta Díaz e Nicolás Villalobos, Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol en Chile. Diagnóstico y proyecciones (Chile: 
Poder Judiciário, 2016), 57.

262  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011), 
23, 28.

263  Ibid., 92.

264  Ibid. 

265  Lorena Rebolledo Latorre, “El rol del fiscal en los tribunales de tratamiento de drogas,” em Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile, Material educativo, ed. 
Catalina Droppelmann Roepke (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 2010), 143.
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desenvolvimento podem ainda ampliar em outros países as 

deficiências (como a escassez de opções de tratamento) já 

vistas no modelo chileno.

M É X I C O

A primeira versão mexicana do programa de juizados de drogas, 

o Programa de Tribunales para el Tratamiento de Adicciones 

[Programa de Juizado para Tratamento de Dependência], teve 

início em setembro de 2009 com um piloto no estado de Nuevo 

León. A assistência técnica e o apoio de treinamento vieram do 

US Office of National Drug Control Policy [Gabinete da Política 

Nacional de Controle de Drogas dos EUA] (ONDCP), da NADCP 

e da CICAD.

Em 2013, o governo federal decidiu implementar o programa 

nacionalmente266, expandindo-o em coordenação com as 

autoridades locais de áreas como justiça, saúde, trabalho e 

educação, com o apoio de treinamento fornecido pela CICAD.267 

Desde então, mais cinco estados — Morelos, Estado do México, 

Chihuahua, Durango e Chiapas — implantaram juizados de 

drogas, e outros dois — Cidade do México e Baja Califórnia 

— realizaram avaliações de viabilidade para sua execução 

(os resultados não foram compartilhados publicamente).268 

266  Antonio Baranda, “Expande Segob cortes de drogas,” Reforma, 2 de agosto de 2013. 

267  Secretaría de Gobernación (SEGOB) e Secretaría de Salud (SSA), “Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones,” 2014.

268  Berenice Santamaría González, “Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en México y su prospectiva” (México: CONADIC, Ministério da Saúde, setembro de 
2014), http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3134.

Q U A D R O  4 : TA X A S  D E  R E I N C I D Ê N C I A  N O  P R I M E I R O  A N O  A P Ó S  A  G R A D U A Ç Ã O /
PA R T I C I PA Ç Ã O ,  2 0 1 0 – 2 0 1 3

Fonte: Fundación Paz Ciudadana, Tribunales de tratamiento de drogas: compendio estadístico 2010, 2011 y 2012 (Chile: Fundación Paz Ciudadana, 
2014), 18, 28, 39–40.

a Os dados disponíveis indicam apenas o número total de graduados.
b Os dados para este ano não indicam o número de graduados.
c Os dados para este ano não indicam o número participantes a deixarem o programa ou as razões para essa saída. Além disso, este é o primeiro 
ano em que essa informação foi reportada.

POPULAÇÃO NÚMERO TOTAL REINCIDÊNCIA NÃO REINCIDÊNCIA

Participantes não graduados que deixaram o 
programa em 2012

Participantes graduados em 2010

Participantes graduados em 2011

Participantes graduados em 2012

77%75a 23%

68%N/Ab 32%

89%46a 11%

86%N/Ac 14%
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Q U A D R O  5 : TA X A S  D E  R E I N C I D Ê N C I A  PA R A  O S  PA R T I C I PA N T E S  D E  2 0 1 4 
E M  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 5  E  M A R ÇO  D E  2 0 1 6

Fonte: Adaptado e traduzido de Roberto Contreras Olivares, G. Urra García, Violeta Díaz e Nicolás Villalobos, Tribunales de Tratamiento de Drogas 
y/o alcohol en Chile. Diagnóstico y proyecciones (Chile: Poder Judiciário, 2016), 53–59.

a O estudo não especifica nenhum critério adicional para identificar quem está incluído nesta estatística (o número é maior do que a soma dos 
reincidentes entre aqueles excluídos com e sem status de TTD).
b Embora o estudo não apresente uma definição clara do que deve ser entendido como manutenção do status de TTD e os critérios para isso, 
ele menciona casos em que a saída insatisfatória do programa também é acompanhada por revogação da suspensão condicional do processo 
ou resulta na eliminação da condição de tratamento de drogas, mas deixa o participante sujeito aos outros requisitos gerais da suspensão 
condicional distintos do tratamento.
c O número total de participantes que deixaram o programa até março de 2016 e mantiveram o status de TTD inclui aqueles que conseguiram se 
graduar; esclarecimento igual não foi feito para quem deixou o programa até dezembro de 2015.

POPULAÇÃO
NÚMERO EM 

DEZEMBRO DE 
2015

PERCENTAGEM 
EM DEZEMBRO DE 

2015

PERCENTAGEM 
EM MARÇO DE 

2016

NÚMERO EM 
MARÇO DE 2016

Total de participantes admitidos

Reincidentes entre o total de participantes

Reincidentes entre os participantes que saíram

Reincidentes entre os participantes excluídos sem 
revogação do status de TTD

Reincidentes entre os participantes excluídos com 
revogação do status de TTD

Reincidentes entre os participantes que finalizaram 
o programa com sucesso

Não reincidentes entre o total de participantes

Não reincidentes entre os participantes que saíram

Não reincidentes entre os participantes excluídos 
sem revogação do status de TTD

Não reincidentes entre os participantes excluídos 
com revogação do status de TTD

Não reincidentes entre os participantes que final-
izaram o programa com sucesso

Total de participantes que deixaram o programa

Total de participantes excluídos sem revogação do 
o status de TTDb 

Total de participantes excluídos com revogação do 
status de TTDb 

Total de participantes que finalizaram o programa 
com sucesso

––314 100%

–

83%

88%

81%

89%

–

176

72%

104

54

232

135

59

76

42

74%

78%

79%

77%

83%

–

17%

12%

19%

11%

–

35

10

25%

7

82a

39

16

23

9

26%

22%

21%

23%

17%

100%

–

100%

100%

211

82c

129

61c

174

75

99

51

100%

100%

100%

100%
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De acordo com o governo mexicano, o principal objetivo era 

lançar mão de novos mecanismos para reduzir a criminalidade, 

reduzir o uso de drogas, diminuir a reincidência e recolocar 

indivíduos em suas famílias e comunidades.269  

Em 2016, duas leis foram aprovadas como parte de uma ampla 

revisão do sistema criminal no México270, o que incluiu algumas 

importantes medidas relacionadas ao modelo de juizado de 

drogas do país: a Ley Nacional de Ejecución Penal [Lei Nacional 

de Execução Penal]271  e a Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes (Lei Nacional do Sistema 

Integral de Justiça Criminal para Adolescentes).272 A primeira 

introduziu o conceito de justiça terapêutica para pessoas já 

sentenciadas, sendo seu principal objetivo permitir a inserção 

de atenção integral, reabilitação e integração para infratores 

na fase de execução da sentença.273 É importante ressaltar 

que programas que oferecem esses serviços operam sob 

a supervisão de um juiz e estão disponíveis apenas para 

infratores condenados por crimes não violentos contra 

o patrimônio. A segunda lei estabeleceu um conjunto de 

condições a que os adolescentes que cometem crimes devem 

satisfazer durante a suspensão condicional do processo penal; 

lista que inclui a participação em programas especiais para a 

prevenção e tratamento da dependência de drogas.274  

Em novembro de 2016, o governo mexicano apresentou um 

novo programa, chamado Modelo Mexicano del Programa de 

Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias 

Psicoactivas [Modelo Mexicano de Programa de Justiça 

Terapêutica para Pessoas em Uso de Substâncias Psicoativas], 

o qual representa uma nova etapa na expansão do modelo 

do juizado de drogas. Esta nova versão pretende sistematizar 

e padronizar práticas e, ao fazê-lo, levar em consideração a 

diversidade cultural, geográfica e econômica das diferentes 

regiões do país.275  

Essa nova abordagem, ora sendo implementada no México, 

substituirá o modelo original de juizados de drogas. Como 

explicado no novo guia metodológico para o programa,

O primeiro programa de alternativa ao 

encarceramento a levar em conta a justiça 

terapêutica foi implantado em 2009 na cidade de 

Guadalupe, Nuevo León, com o nome “Tribunal 

de Tratamiento de Adicciones” [Tribunal de 

Tratamento de Dependências]. Posteriormente, 

um segundo experimento se originou ao longo 

de 2013 e 2014, como resultado de diversas 

negociações entre o CONADIC, a SEGOB e 

a Secretaria Executiva da CICAD-OEA, o que 

conduziu à adoção dessa prática nos estados 

de Chihuahua, Durango, Morelos e no Estado 

do México, entes federativos componentes da 

segunda fase da implementação. Sete anos 

269  Ibid.

270  Conforme explicado pela organização Washington Office on Latin America [Escritório de Washington sobre a América Latina] (WOLA), “em 18 de junho de 2008, o 
Congresso do México alterou a Constituição do país para estabelecer um novo Sistema de Justiça Criminal, mudando de um modelo de base escrita para um sistema 
adversário, de base oral, no qual a promotoria e a defesa apresentam provas e argumentos concorrentes em uma audiência pública do tribunal. E como o novo sistema 
exigiu a atualização de muitas das leis e instituições do país e a mudança das práticas arraigadas dos funcionários do Sistema de Justiça, foram concedidos aos 31 
estados do país, a seu Distrito Federal e às autoridades federais oito anos para promover a transição para o sistema reformado. O prazo final para implementação do 
novo Sistema de Justiça Criminal no México chegou oficialmente em 18 de junho de 2016, mas há sérios obstáculos para torná-lo plenamente operacional”. Ximena 
Suarez-Enriquez, “Q&A: Mexico’s New Criminal Justice System” [Perguntas e respostas: O novo sistema de justiça criminal do México], Washington Office on Latin 
America, 14 de julho de 2016, https://www.wola.org/analysis/qa-mexicos-new-criminal-justice-system/ (acessado em 30 de janeiro de 2018).

271  A Ley Nacional de Ejecución Penal (Lei Nacional de Execução Penal) está disponível em espanhol em: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf. 

272  A Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (Lei Nacional do Sistema Integral de Justiça Penal para Adolescentes) está disponível em 
espanhol em: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNSIJPA.pdf. 

273  Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) (org. e coord.), Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para personas con 
consumo de sustancias psicoactivas: Guía metodológica (México: OEA, 2016), 41; Ley Nacional de Ejecución Penal, Art. 170. 

274  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Art. 102.

275  Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) (org. e coord.), Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para personas con 
consumo de sustancias psicoactivas: Guía metodológica (México: OEA, 2016), 28. 
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Fonte: Poder Judiciário do Estado de Nuevo León, Tribunales de Tratamiento de Adicciones, “Avances del programa,” https://www.pjenl.gob.mx/
TTA/ (acessado em 15 de fevereiro de 2018).

Q U A D R O  6 : N Ú M E R O  D E  G R A D U A D O S  P O R  A N O  E M  N U E V O  L E Ó N

TURMAS DATA DE GRADUAÇÃO NÚMERO DE PARTICIPANTES

4

10

2

8

5

11

6

TOTAL

1

7

3

9

13

11

outubro de 2012

abril de 2016

4

5

junho de 2011

fevereiro de 2015

15

11

dezembro de 2013

junho de 2017

15

8

junho de 2013

outubro de 2016

14

13

março de 2012

setembro de 2015

4

113

setembro de 2014

276  Traduzido do original em espanhol: “El primer programa alternativo al encarcelamiento que tomó en cuenta a la justicia terapéutica se aplicó en 2009 en la Ciudad 
de Guadalupe, Nuevo León con el nombre: ’Tribunal de Tratamiento de Adicciones.’ Posteriormente, se originó una segunda experiencia durante los años 2013 y 2014, 
como consecuencia de diversas negociaciones entre la CONADIC, la SEGOB y la Secretaría Ejecutiva de la CICAD-OEA, que derivaron en el inicio de esta práctica en los 
Estados de Chihuahua, Durango, Morelos y Estado de México, entidades federativas que configuran la segunda fase de la implementación. A siete años de la primera 
fase de implementación, y antes de su expansión a otras entidades federativas, se ha considerado importante sistematizar y homologar los criterios, para construir un 
Modelo Mexicano de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas, cuya implementación pretende considerar la diversidad cultural, geográfica 
y económica de las distintas regiones del país.” Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) (org. e coord.), Modelo Mexicano del Programa de 
Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas: Guía metodológica (México: OEA, 2016), 28.

277  No México, a administração por área técnica no Poder Executivo é feita por secretarias, o correlato do que no Brasil se chama Ministério. Mas os titulares dessas 
pastas são chamados tanto de secretários quanto de ministros, sendo normal tratar as secretarias também como ministérios. (N.T.)

278  CONADIC, “¿Qué es la Comisión Nacional contra las Adicciones?” https://www.gob.mx/salud/conadic (acessado em 15 de fevereiro de 2018).

279  SEGOB, “¿Qué hacemos?” https://www.gob.mx/segob/que-hacemos (acessado em 15 de fevereiro de 2018).

após a primeira fase, e antes da sua expansão 

para outros estados, considerou-se importante 

sistematizar e padronizar os critérios, a fim de 

se construir um Modelo Mexicano de Justiça 

Terapêutica para Pessoas com Problemas 

e Consumo de Substâncias Psicoativas, 

cujo estabelecimento pretende levar em 

consideração a diversidade cultural, geográfica 

e econômica das diferentes regiões do país.276 

A Comisión Nacional contra las Adicciones [Comissão Nacional 

contra a Dependência] (CONADIC) é uma agência do Ministério 

da Saúde277 encarregada de desenvolver e executar políticas 

públicas voltadas para questões relacionadas ao tratamento 

de dependência.278 A Secretaría de Gobernación [Ministério 

da Casa Civil] (SEGOB) é responsável pelo desenvolvimento 

político do país e auxilia na gestão da relação do poder 

executivo com os demais poderes e níveis governamentais.279 

As subseções a seguir apresentam as únicas informações sobre 

o modelo mexicano disponíveis no momento da redação deste 

Juizados de drogas na América Latina: Uma resposta adequada?
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Fonte: Resposta a pedido de informação, Tribunal Superior de Justiça do Estado de Morelos, fevereiro de 2017.

Nota: Apenas dois municípios em Morelos — Cuernavaca e Cuautla — forneceram informações sobre os participantes ativos. O terceiro município 
no qual os TTDs foram implementados, Jojutla, não forneceu essa estatística.

Q U A D R O  7 : PA R T I C I PA N T E S  D O S  T R I B U N A L E S  PA R A  T R ATA M I E N T O  D E 
A D I CC I O N E S  P O R  C R I M E  CO M E T I D O  E M  M O R E LO S

CRIME NÚMERO DE PARTICIPANTES

TOTAL

2

1

Porte de cocaína para venda

Porte ilegal de armas

11

3

Porte de maconha para uso

Violência doméstica

9Roubo

1

1

Tentativa de roubo

Porte de maconha para uso e violência doméstica 
(acusações combinadas)

8

1

Porte de maconha para venda

Agressão sexual

1

38

Agressão

relatório, que se refere ao que está em vigor desde 2009, salvo 

indicação distinta. Os dados e informações são apresentados 

com a ressalva de que mudanças significativas estão em curso 

no país.

P r o c e s s o  p e n a l
No México, os juizados de drogas não operam como cortes 

especializadas, mas sim como programas específicos nos 

Juzgados de Garantía [Tribunais de Garantia] já estabelecidos. 

O juizado para tratamento de drogas é um mecanismo de 

justiça alternativa para infratores primários cujo crime esteja 

relacionado ao abuso ou à dependência de substâncias, e 

opera com base no mecanismo da suspensão condicional do 

processo penal em um sistema criminal adversário.

O promotor e o réu podem solicitar a suspensão condicional 

do processo para o período em que o acusado participar 

do programa. Se o juiz aceitar o pedido, o participante é 
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Fonte: Resposta a um pedido de informação, Tribunal Superior de Justiça do Estado de Morelos, fevereiro de 2017; resposta a um pedido de 
informação (3013600000/04/2016), Poder Judiciário do Estado do México, outubro de 2015; resposta a um pedido de informação (UI-0502/15), 
Poder Judiciário do Estado de Chihuahua, dezembro de 2015.

a Embora as informações de Chihuahua mencionem 15 participantes, ela desagregou dados sobre crimes cometidos apenas por 14 deles.

Nota: O porte inclui posse de maconha para uso, posse de maconha para venda, porte de cocaína para uso e posse de cocaína para venda nos 
locais para os quais tal informação foi desagregada.

Q U A D R O  8 : PA R T I C I PA N T E S  D O S  T R I B U N A L E S  PA R A  T R ATA M I E N T O  D E 
A D I CC I O N E S  P O R  C AT E G O R I A  D E  D E L I T O

LOCALIDADE OUTROSPORTE GERALAGRESSÃO 
SEXUAL

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

ROUBO/
TENTATIVA DE 

ROUBO

COMBINAÇÃO 
PORTE/

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

Morelos 21 10 1 3 1 2 38

Estado do 
México 23 – – – – – 23

Geral 55 10 1 7 1 2 76

Chihuahuaa 11 – – 4 – – 15

280  Todos os termos e requisitos da suspensão condicional do processo penal do México são estabelecidos no Código Nacional de Procedimientos Penales (Código 
Nacional de Processo Penal), Art. 192 et seq., http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf.

281  Um crime com pena máxima de cinco anos de prisão, como roubo ou dano à propriedade. 

282  Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 192 et seq.

Juizados de drogas na América Latina: Uma resposta adequada?

encaminhado às autoridades de saúde ou a um provedor de 

tratamento para análise e diagnóstico. Após um diagnóstico 

de dependência de drogas, o juiz decide se a pessoa deve ser 

admitida no programa. Se ela aceitar as condições (duração 

do programa, tipo de tratamento e um plano para reparar os 

danos causados), o magistrado declara, então, a suspensão 

condicional do processo.

Assim como ocorre com qualquer mecanismos de suspensão 

condicional, a admissão ao programa deve cumprir requisitos 

legais:280 vale apenas para crimes leves281, é necessário o 

consentimento da vítima (quando for o caso) e um plano para 

reparar os danos causados deve ser traçado, entre outras 

exigências.282 A admissão também exige que seja estabelecida 

uma ligação entre o uso de drogas e a prática do crime (isto 

é, o crime ocorreu para se obter drogas ou foi cometido 

sob a influência de drogas) e que a participação do réu seja 

voluntária.
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283  Resposta a um pedido de informação (518/15), Poder Judiciário do Estado de Nuevo León, novembro de 2015. 

284  Ibid.

285  Poder Judiciário do Estado de Nuevo León, Tribunales de Tratamiento de Adicciones, “Avances del programa,” https://www.pjenl.gob.mx/TTA/ (acessado em 15 de 
fevereiro de 2018).

286  Consejo de la Judicatura, Coordinación de Investigación y Desarrollo Institucional, “Indicadores de medición de TTA,” dezembro de 2016, https://www.pjenl.gob.mx/
TTA/download/pjenl-tta-reporte-estadistico-12-2016.pdf (acessado em 15 de fevereiro de 2018).

287  Ibid.

288  Ibid.

289  “Acuerdo no PGJE/001/2017 por el que se establece el procedimiento y requisites para la participación de los operadores en las audiencias de seguimiento, 
verificación de cumplimiento, graduación de beneficiarios y revocación del Programa de Justicia Terapéutica en virtud de una suspensión condicional del proceso 
decretada por los jueces de control o en su caso, el criterio de oportunidad que aplique el fiscal del Ministerio Público”, 18 de janeiro de 2017.

290  Acuerdo General no 01/2017, direção do Poder Judiciário, Chiapas, 16 de janeiro de 2017. 

291  Resposta a um pedido de informação (00563015), Tribunal Superior de Justiça do Estado de Morelos, dezembro de 2015. 

292  Resposta a um pedido de informação, Tribunal Superior de Justiça do Estado de Morelos, fevereiro de 2017. 

293  Poder Judiciário do Estado de Morelos, Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, “Estadísticas,” http://tsjmorelos2.gob.mx/2016/tta/estadisticas/ (acessado em 
fevereiro de 2017).

P a r t i c i p a n t e s
Nuevo León

Dos 258 infratores em Nuevo León entre 2009 e 2015 cujos 

casos foram analisados, 209 foram admitidos no programa, 

38 foram rejeitados e 11 decidiram abandoná-lo. As causas 

de inelegibilidade incluíram padrões não problemáticos de 

consumo de drogas e recusa em participar do programa.283 

Dos admitidos, pelo menos 175 foram processados por 

violência doméstica e um por invasão. Todos, exceto um 

caso, eram homens e a maioria foi admitida por dependência 

de álcool. Em dezembro de 2015, 84 participantes haviam 

completado o programa.284  

Desde o início do programa até junho de 2017, 11 turmas de 

participantes se formaram.285

Dos 94 que tomaram parte do programa entre janeiro de 2015 

e dezembro de 2016, 37 (39%) graduaram, 33 (35%) foram 

expulsos e 24 (26%) permaneceram em tratamento.286  Desse 

total, 81 foram processados por violência doméstica e apenas 

quatro por crimes relacionados a drogas.287 De todo esse 

contingente, 20% tinham apenas ensino fundamental.288

Morelos, Estado do México, Chihuahua, Durango e Chiapas

Juizados de drogas foram implantados entre 2013 e 2015 em 

Morelos, no Estado do México, em Chihuahua e em Durango. A 

maioria dos participantes foi acusada de porte de drogas para 

uso, particularmente de maconha. Um novo juizado desse 

tipo e voltado para adultos foi criado em Chiapas em janeiro 

de 2017. De acordo com o Poder Judiciário daquele local, em 

novembro de 2014, o governo do estado assinou um MOU 

com a OEA para implementar o programa de TTD.289 Os três 

juízes que supervisionam os juizados de drogas para adultos 

em Chiapas foram treinados pela CICAD.290 Infelizmente, como 

esse programa é muito novo, não há informações disponíveis 

sobre os participantes.

Informações fornecidas pelo Tribunal Superior do Estado 

de Morelos indicam que, em dezembro de 2015, 82 dos 

112 candidatos ao programa TTD haviam sido rejeitados e 

30 admitidos, todos eles homens.294 Em fevereiro de 2017, 

38 pessoas estavam participando, 14 haviam concluído o 

programa e nove haviam sido expulsas.292 A inclusão de um 

participante preso por agressão sexual é digna de nota. A 

maioria dos participantes era homem (apenas duas eram 

mulheres) entre 21 e 36 anos de idade. A substância mais 

frequentemente utilizada era a maconha.293
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Fonte: Cálculos baseados em informações obtidas por meio de solicitações diretas aos Judiciários de todos os estados mexicanos.299 Não há 
informações disponíveis sobre Durango.

Q U A D R O  9 : F R E Q U Ê N C I A  D A S  A C U S A Ç Õ E S  P O R  P O R T E  PA R A  U S O  N O S  T R I B U N A L E S 
PA R A  T R ATA M I E N T O  D E  A D I CC I O N E S

LOCALIDADE PORTE PARA USO OUTRAS ACUSAÇÕES

Estado do México

Morelos

Chihuahua 27%73%

69%31%

–100%

294  Resposta a um pedido de informação (3013600000/04/2016), Poder Judiciário do Estado do México, outubro de 2015.

295  Resposta a um pedido de informação (UI-0502/15), Poder Judiciário do Estado de Chihuahua, dezembro de 2015. 

296  Ibid.

297  Dado obtido pela autora, baseando-se em uma resposta a um pedido de informação ao Tribunal Superior de Justiça do Estado de Morelos, fevereiro de 2017; 
resposta a um pedido de informação (3013600000/04/2016), Poder Judiciário do Estado do México, outubro de 2015; Resposta a um pedido de informação (UI-
0502/15), Poder Judiciário do Estado de Chihuahua, dezembro de 2015.

298  Ibid.

299  Resposta a um pedido de informação, Tribunal Superior de Justiça do Estado de Morelos, fevereiro de 2017; Resposta a um pedido de informação 
(3013600000/04/2016), Poder Judiciário do Estado do México, outubro de 2015; Resposta a um pedido de informação (UI-0502/15), Poder Judiciário do Estado de 
Chihuahua, dezembro de 2015.
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O Poder Judiciário do Estado do México informou que, em 

dezembro de 2015, 23 de 27 candidatos foram aceitos em seu 

programa de juizado de drogas, todos acusados de posse de 

cannabis para uso. Exceto por um caso, todos os participantes 

eram homens e a idade média era de 27 anos.294  

De acordo com o Judiciário em Chihuahua, estavam no 

programa do estado em dezembro de 2015 16 participantes, 

dos quais 15 eram homens e uma mulher, com uma idade 

média de 28 anos.295 Desses, 11 foram acusados de porte 

para uso: cinco por maconha, dois por maconha e cocaína, 

um por álcool, um por metanfetamina e dois por heroína. 

Quatro participantes foram acusados por violência doméstica 

e um por roubo. Um foi expulso do programa. Além disso, 22 

pessoas foram rejeitadas como participantes e 36 estavam em 

processo de avaliação para inclusão no momento em que as 

informações foram obtidas. A maioria destas foi processada 

por porte para uso.286 Infelizmente, nenhuma informação 

estava disponível em Durango.

Finalmente, olhando-se para o programa de juizados de drogas 

no final de 2015 em Morelos, Estado do México e Chihuahua, 

67 dos 69 participantes totais eram do sexo masculino e dois 

do sexo feminino.297 Mais de 80% (55) eram acusados de 

porte para uso; a grande maioria, de maconha.298 A idade 

média dos participantes era de 26 anos. Em outras palavras, 

eram predominantemente consumidores jovens de maconha 

acusados de nenhum outro delito e que, muito provavelmente, 

estavam optando por participar de programas de juizados de 

drogas para evitar a prisão e não porque necessitassem de 

tratamento. Nesse sentido, o programa de TTD promovido 

pelo governo vem reforçando a criminalização dos usuários de 

drogas.
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Fonte: Resposta a uma demanda de informações (522/15), Poder Judiciário do Estado de Nuevo León, novembro de 2015; resposta a uma 
demanda de informações (UI-0502/15), Poder Judiciário do Estado de Chihuahua, dezembro de 2015.
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300  Comumente conhecido como a Ley de Narcomenudeo (o termo narcomenudeo se refere a venda de drogas em pequena quantidade), o decreto que emenda a 
Ley General de Salud (Lei Geral de Saúde) foi promulgado em 10 de agosto de 2009, http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5106093.

301  Ley General de Salud, Arts. 475–478.

302  Catalina Pérez Correa, “¿Qué ha pasado con la Ley de Narcomenudeo?,” Animal Político, 7 de agosto de 2013, http://www.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-
derecho/2013/08/07/que-ha-pasado-con-la-ley-de-narcomenudeo/ (acessado em 5 de fevereiro de 2018).

303  Para uma análise mais aprofundada, ver Catalina Pérez Correa (coord. e autora), Alejandro Corda, Rose Marie de Achá, João Pedro Padua, Luciana Boiteux, Diana 
Esther Guzmán, Jorge Alberto Parra, Rodrigo Uprimny, Jorge Vicente Paladines, Jérôme Mangelinckx, Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en America 
Latina (México, DF: Editorial Fontamara, 2012).

O alto predomínio de acusações de porte para uso entre os 

participantes merece ser ainda mais contextualizada no quadro 

do sistema legal mexicano. Em 2009, como parte de uma 

estratégia mais ampla de segurança pública, foi promulgada 

uma emenda à Ley General de Salud [Lei Geral de Saúde]300 

do país, com o objetivo de reformar alguns aspectos de suas 

leis antidrogas. Um de seus destaques foi a descriminalização 

parcial do porte de pequenas quantidades de narcóticos 

para uso pessoal. Em um esforço para diferenciar usuários 

de traficantes de drogas, a emenda introduziu quantidades 

máximas para se definir porte para uso (entendido como 

destinado ao consumo pessoal e, portanto, não resultando 

em uma sentença de prisão). A lei agora estabelece que 

o porte de, por exemplo, até 5g de maconha ou 0,5g de 

cocaína não deve resultar em uma sentença de prisão, mas 

o porte de quantidades maiores é considerado crime, sujeito 

a pena de dez meses a três anos de prisão, mais multa.301 A 

emenda cobre muitos outros tópicos complexos e tem sido 

alvo de muitas críticas302, mas a limitação de quantidade é de 

particular importância na análise dos juizados de drogas. Muito 

embora a distinção entre uso e tráfico seja uma ponderação 

importante e necessária, é essencial que qualquer reforma 

como essa seja fundamentada em padrões efetivos de uso e 

não em uma determinação discricionária não fundamentada 

por evidências.303 São necessárias mais pesquisas para avaliar 

como essas limitações de quantidade afetaram as acusações de 

porte simples enfrentadas pelos participantes dos programas 

de juizados de drogas no México.

Tr a t a m e n t o
De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento na 

versão de 2009 do programa era dividido em quatro fases 

gerais: avaliação e intervenção multidisciplinar coordenada; 

determinação do estado clínico do participante; intervenção 

promovida por uma equipe interdisciplinar coordenada pela 

autoridade local sobre dependência de drogas; e tratamento 
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304  Berenice Santamaría González, “Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en México y su prospectiva” (México: CONADIC, Ministério da Saúde, setembro de 
2014), 20, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3134.

305  Poder Judiciário do Estado de Morelos, Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, “Programa Piloto-Manual de Operación,” 1º de julho de 2014, http://www.
cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/manual/Referencias/Jimenez/MANUAL%20DE%20OPERACION%20TTA.%20modificado.doc. 

306  Ibid.; Poder Judiciário do Estado de Nuevo León, “Manual de Operación, ” cópia fornecida como resposta a um pedido de informação (522/15), novembro de 2015.

307  Ley Nacional de Ejecución Penal, Arts. 174–175.

308  Comissão Interamericana sobre Controle do Abuso de Drogas (CICAD) (org. e coord.), Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para personas con 
consumo de sustancias psicoactivas: Guía metodológica (México: OEA, 2016), 88–92.

309  Ley Nacional de Ejecución Penal, Título IV, Capítulo VIII.

310  Resposta a um pedido de informação (0001200260314), Ministério da Saúde, 1o de setembro de 2014.

311  Carlos Zamudio, Pamela Chávez e Eduardo Zafra, Abusos en centros de tratamiento con internamiento para usuarios de drogas en México, Cuadernos Cupihd, no 8 
(México: Cupihd, 2015).
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integral, com ênfase na reabilitação e na reintegração social.304 

Apesar desse modelo geral, as durações e/ou denominações 

específicas de cada fase diferem entre os estados. Morelos 

segue um esquema com quatro fases: diagnóstico e adesão 

terapêutica (dois meses, todos esses períodos em média); 

tratamento intensivo (seis meses); abstinência (cinco meses); 

e, finalmente, reintegração social e prevenção de recaída 

(cinco meses).305 Em Morelos e Nuevo León, o tratamento 

dura, em média, 18 meses.306 Sob a nova Ley Nacional de 

Ejecución Penal [Lei Nacional de Execução Penal]307, pessoas 

já encarceradas passam por cinco fases de tratamento 

no âmbito do programa de justiça terapêutica: avaliação 

diagnóstica inicial; desenho de um programa de tratamento 

personalizado; tratamento; reabilitação e integração social; e 

avaliação e monitoramento.308  

O tratamento pode ser conduzido tanto em regime de 

internamento quanto de forma ambulatorial e pode incluir 

psicoterapia individual e de grupo. A maioria dos provedores, 

privados ou públicos, oferece uma terapia baseada na 

abstinência. Agências governamentais como o Centro 

Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 

[Centro Nacional de Prevenção e Controle de Dependências] 

(CENADIC) e os Centros de Atención Primaria en Adicciones 

[Centros de Atenção Primária a Dependências] (CAPA), bem 

como os Centros de Integración Juvenil [Centros de Integração 

Juvenil] (CIJ), uma organização patrocinada pelo governo, são 

responsáveis pelo componente de tratamento do programa.

Como já dito, alguns participantes podem não precisar de fato 

de tratamento para dependência de drogas. Ao mesmo tempo, 

no entanto, o tratamento não está prontamente disponível 

para todas as pessoas dele necessitadas. Assim, o programa 

pode não cumprir o princípio da acessibilidade, que é parte do 

direito ao mais elevado padrão atingível de saúde.

O juiz periodicamente fiscaliza a conformidade do participante 

por meio de reuniões, visitas de assistentes sociais ou da 

polícia e testes de drogas.309 Se o participante concluir com 

sucesso o tratamento, as acusações serão retiradas. Se ele 

for reprovado e for expulso do programa, o processo penal é 

reiniciado, possivelmente levando a uma sentença de prisão.

Até 1o de setembro de 2014, 709 centros de tratamento 

com internação e 429 ambulatoriais foram oficialmente 

reconhecidos pelo CONADIC e pelo CENADIC.310 Ocorrências 

de abusos graves foram documentadas em muitos centros 

de internação não operados pelo estado, como internação 

involuntária e/ou prolongada, superlotação, má alimentação, 

confinamento solitário e isolamento, punições severas e até 

mesmo tortura e abuso sexual. Esses abusos evidentemente 

constituem violações dos direitos humanos dos participantes.311

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
O juiz decide pela aplicação de incentivos e penalidades de 

acordo com o progresso do participante, com a testagem de 

drogas como um instrumento chave para verificação da adesão 

ao programa. A frequência dos testes depende dos programas 

personalizados dos participantes. O objetivo imposto a todos 

é alcançar a abstinência, medida por essas testagens. E, como 
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312  Poder Judiciário do Estado de Morelos, Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, “Programa Piloto-Manual de Operación,” julho de 2014, http://www.cicad.
oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/manual/Referencias/Jimenez/MANUAL%20DE%20OPERACION%20TTA.%20modificado.doc; Poder Judiciário do Estado de 
Nuevo León, “Manual de Operación, ” cópia fornecida como resposta a um pedido de informação (522/15), novembro de 2015.

313  Poder Judiciário do Estado de Morelos, Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, “Programa Piloto-Manual de Operación,” 1º de julho de 2014, http://www.
cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/manual/Referencias/Jimenez/MANUAL%20DE%20OPERACION%20TTA.%20modificado.doc.

314  Acuerdo General 06/2017, Presidente del Consejo de Judicatura, Chiapas, 10 de agosto de 2017. 

315  Resposta a um pedido de informação (522/15), Poder Judiciário do Estado de Nuevo León, novembro de 2015; resposta a um pedido de informação (UI-0502/15), 
Poder Judiciário do Estado de Chihuahua, dezembro de 2015.

316  Resposta a um pedido de informação (522/15), Poder Judiciário do Estado de Nuevo León, novembro de 2015.

317  Resposta a um pedido de informação (UI-0502/15), Poder Judiciário do Estado de Chihuahua, dezembro de 2015.

mencionado anteriormente, esse imperativo de abstinência é 

contrário à natureza recorrente da dependência de drogas.

Os incentivos variam entre os estados. Em Nuevo León e 

Morelos, eles incluem o reconhecimento público do progresso 

do participante, a redução da duração do programa ou da 

frequência das ações de fiscalização judicial, a redução das 

restrições domiciliares que impactem a capacidade de trabalho 

e estudo, e a ampliação da interação familiar, entre outros.312 

As penalidades mais comuns impostas em Nuevo León, 

Morelos e no Estado do México incluem constrangimento 

público durante as audiências judiciais, intensificação da 

frequência das ações de fiscalização judicial e testagem de 

drogas, imposição de serviço comunitário, ampliação de 

restrições domiciliares e até expulsão do programa. A detenção 

por até 36 horas é possível em Nuevo León. No Estado do 

México pode-se impor suspensão temporária do tratamento, 

o que poderia ser prejudicial para o participante e reduzir suas 

chances de concluí-lo com sucesso.

O manual de operação do TTD de Morelos é o único que 

estabelece motivos específicos para a expulsão do programa: 

testes positivos para drogas; não comparecimento a sessões 

de tratamento; recusa em permitir visitas domiciliares por 

policiais; atraso para reuniões; ataques verbais ou físicos aos 

operadores do programa; porte de armas, drogas ou álcool; 

prática de outro crime ou ser preso; e a não comunicação de 

mudança de residência.313

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
Três estados, Nuevo León, Chihuahua e Chiapas, contam 

com juizados de drogas para adolescentes. Em Chiapas, 

o TTD para adolescentes foi implementado em agosto de 

2017314, e não há informações públicas disponíveis sobre seus 

participantes. Em Nuevo León e Chihuahua, os juizados de 

drogas para adolescentes foram implantados em 2014 e 2015, 

respectivamente. Até o final de 2015, 13 adolescentes haviam 

participado desses programas e 18 estavam sendo avaliados 

para participação. Todos, exceto dois, eram do sexo masculino 

e a média de idade era de 16 anos. E assim como os juizados 

para adultos, os juvenis pareciam ter como alvo consumidores 

de maconha, com todos, com exceção de um participante, 

sendo acusados por porte para uso.315

Em novembro de 2015, o programa de TTD para adolescentes 

em Nuevo León tinha 12 participantes, sendo 11 meninos e 

uma menina, apresentando uma idade média de 16 anos, 

todos processados por porte para uso de maconha.316 Em 

Chihuahua, até dezembro de 2015 três candidatos haviam sido 

rejeitados, apenas um havia sido admitido e 18 estavam sob 

avaliação. Foram acusados de porte de maconha para uso 17 

dos candidatos e um, de roubo. Apenas um participante era do 

sexo feminino e a idade média era 16 anos.317  

Em suma, até o final de 2015, 31 adolescentes passaram por 

esse programa no México, dos quais 30 foram processados 

por porte de drogas para consumo.
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318  CICAD, A Diagnostic Study of the Addiction Treatment Court in Guadalupe, Nuevo León, Mexico: Findings and Recommendations [Um estudo diagnóstico do juizado 
de tratamento da dependência em Guadalupe, Nuevo León, México: Conclusões e recomendações] (Washington, DC: OEA, agosto de 2014), http://www.cicad.oas.
org/fortalecimiento_institucional/dtca/publications/files/diagnostic_study_nuevo_leon_ENG.pdf. Relatório preliminar elaborado pela Comissão Interamericana para o 
Controle do Abuso de Drogas (CICAD) e pelo Center for Court Innovation [Centro de Inovação de Tribunais], em cooperação com o Department of Justice, Law and 
Criminology [Departamento de Justiça, Direito e Criminologia] da School of Public Affairs da American University.

319  Ibid., 52.

320  Ibid., 66.

321  Se, por exemplo, alguém fosse preso estando inscrito no programa do TTD, seria punido tendo que comparecer a 100 dias adicionais e consecutivos de tratamento, 
além de retornar à primeira fase do mesmo — uma penalidade desproporcional que poderia desencorajar aqueles que ainda necessitam de tratamento a nele 
permanecer.

322  CICAD, A Diagnostic Study of the Addiction Treatment Court in Guadalupe, Nuevo León, Mexico: Findings and Recommendations [Um estudo diagnóstico do juizado de 
tratamento da dependência em Guadalupe, Nuevo León, México: Conclusões e recomendações] (Washington, DC: OEA, agosto de 2014), 49.

323  Ibid., 66.

324  Ibid., 52.

325  CICAD, “Drug Treatment Courts, Costa Rica” [Juizados de tratamento de drogas, Costa Rica], http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_
institucional/dtca/countries/costa_rica_spa.asp (acessado em 15 de fevereiro de, 2018); Doris M. Arias Madrigal, Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión 
Judicial: La experiencia de Costa Rica, https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/index.php/experiencias-del-programa (acessado em 15 de fevereiro de 2018).

326  Ibid.
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M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Uma avaliação do TTD em Guadalupe, Nuevo León, feita pela 

CICAD em 2014318 — a única avaliação realizada pela entidade 

especificamente sobre um programa mexicano até o momento 

—, constatou que os participantes não receberam informações 

completas sobre a duração e a dinâmica do programa antes de 

chegarem ao centro de tratamento319, o que interferiu com a 

capacidade de cada participante tomar uma decisão informada 

sobre se devia ou não participar.

Essa avaliação também considerou a duração do programa 

(cerca de 15 meses)320, o cronograma de tratamento e as 

penalidades321 por demais onerosos, obstruindo os horários 

de trabalho dos participantes e possivelmente influenciando 

alguns a desistirem.322 A avaliação recomendou reduzir a 

duração do programa e oferecer tratamento com uma agenda 

variável, a fim de acomodar os horários dos participantes.323 

A CICAD também avaliou que a decisão de ingressar no 

programa era influenciada mais pela vontade de evitar a prisão 

ou o pagamento de uma fiança324 do que por um verdadeiro 

desejo de se submeter ao tratamento, prejudicando assim 

o aspecto voluntário do TTD. E como o consentimento 

informado é um princípio fundamental da ética médica e da 

legislação internacional sobre direitos humanos, a omissão de 

informações completas e precisas sobre as possíveis sanções, 

especialmente quando uma sanção não prisional (externa ao 

juizados de drogas) for uma possibilidade, pode corromper o 

consentimento para participar no programa do TTD.

C O S TA  R I C A

O Instituto Costarricense sobre las Drogas [Instituto 

Costarriquenho sobre as Drogas] (ICD), em coordenação com 

a Suprema Corte do país, o Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia [Instituto de Alcoolismo e Dependência 

de Substâncias] (IAFA) e outras instituições realizaram um 

estudo de viabilidade de um modelo de TTD a ser estabelecido 

na Costa Rica, o qual foi finalizado em setembro de 2011, 

mas não disponibilizada publicamente.325 Não está claro se a 

CICAD colaborou na preparação do estudo, mas ela ofereceu 

apoio à pesquisa, ao treinamento e coleta e análise de dados 

necessários para se dar inicio a um programa de juizados de 

drogas naquele país.326  

Em novembro de 2012, o governo costa-riquenho assinou um 

MOU com a CICAD e o ICD para desenvolver um programa 

de TTD em seu território, compromisso seguido em fevereiro 

de 2013 por uma carta de intenção entre o ICD e o Judiciário 

do país para determinar as obrigações de cada instituição no 
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programa.327 Curiosamente, a Costa Rica optou por batizar o 

seu de Programa de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión 

Judicial [Programa de Tratamento de Drogas sob Supervisão 

Judicial] (PTDJ) em vez de “juizado de tratamento de drogas”, 

de modo que refletisse a natureza adaptativa às normas locais 

do modelo internacional, e “con la finalidad de no generar una 

reacción contraproducente, tanto en usuarios del programa 

como para la población civil” (com o propósito de não 

gerar uma reação contraproducente, tanto em usuários de 

programas como para a população civil).328 Um juizado piloto 

inicial de duração de dois anos329 foi implantado em San José 

e operado entre agosto de 2013 e agosto de 2015.330 Desde 

então, o programa foi oficialmente adotado como política e 

expandido para outras duas localidades, Pavas e Heredia.331 De 

acordo com o Relatório Anual de 2014 do Programa de Justiça 

Restaurativa do país, a publicação de um protocolo do PTDJ 

era uma meta para 2015.332 Um protocolo para esse programa 

(que inclui o PTDJ) foi aprovado em 2016333, mas embora uma 

minuta sem data de um protocolo especificamente do PTDJ 

tenha sido disponibilizado no site da CICAD334, parece não 

existir documento oficial final.335

P r o c e s s o  p e n a l
Como citado, então, o PTDJ faz parte de um programa de 

justiça restaurativa336 e o encaminhamento para ele segue a 

aplicação de medidas alternativas ao encarceramento337, que 

327  “Protocolo de intervención para Programa de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial,” http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/
manual/Referencias/Barahona/Protocolo%20de%20intervenci%C3%B3n%20de%20PTDJ%20Contenido%20CON%20AVANCES.doc (acessado em 15 de fevereiro de 
2018). Embora sem data, esse documento parece ser uma minuta de um protocolo oferecendo a justificativa para o estabelecimento do programa. Um esclarecimento 
para o nome oficial do programa foi oferecido nas mesmas linhas por Doris M. Arias Madrigal, Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial: La experiencia 
de Costa Rica, https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/index.php/experiencias-del-programa (acessado em 15 de fevereiro de 2018).

328  Ibid.

329  A maioria das fontes refere-se a um programa piloto, mas a CICAD faz referência a dois, iniciados em San José ao mesmo tempo. Ver CICAD, “Costa Rica Opens Two 
Pilot Drug Treatment Courts with OAS Support” [Costa Rica abre dois juizados piloto para tratamento de drogas com apoio da OEA], 8 de fevereiro de 2013, http://www.
cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/costa_rica/costa_rica_feb082013_eng.asp (acessado em 16 de fevereiro de 2018).

330  Embora as fontes difiram quanto à data exata, os arranjos para implantação do projeto piloto parecem ter se iniciado imediatamente após a assinatura da carta 
de intenções, em fevereiro de 2013, mas ele só começou a operar em agosto daquele ano. Ver Doris M. Arias Madrigal, “Programa de Tratamiento en Drogas bajo 
Supervisión Judicial en Costa Rica”, comentários apresentados no High Level Dialogue on Alternatives to Incarceration for Drug-Related Offenses [Diálogo de Alto 
Nível sobre Alternativas ao Encarceramento de Delitos Conexos a Drogas], Washington, DC, 1º a 3 de dezembro de 2015, http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_
institucional/dtca/ai_dialog/documents/Day2/08_DorisArias_CostaRica.pdf (acessado em 16 de fevereiro de 2018); Equipe técnica do IAFA-PTDJ, Protocolo de intervención 
deI AFA en el programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial (PTDJ), http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/P2_3_COSTA_RICA_Protocolo_de_
Intervencion_de_IAFA_en_el_Programa_de_Tratamiento_de_Drogas_bajo_Supervision_Judicial_PTDJ.pdf (acessado em 15 de fevereiro de 2018).
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index.php/informes/category/22-a2014?download=74:informe-anual-programa-de-justicia-restaurativa-2014 (acessado em 15 de fevereiro de 2018). 
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15 de fevereiro de 2018).
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acusado em paralelo a uma reintegração eficaz, beneficia as vítimas e a sociedade ao aumentar os níveis de satisfação com a intervenção judicial” (traduzido do original 
em espanhol), Doris M. Arias Madrigal, Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial: La experiencia de Costa Rica, https://justiciarestaurativa.poder-judicial.
go.cr/index.php/experiencias-del-programa (acessado em 9 de fevereiro de 2018).

337  Lei no 7.594, Código Processual Penal, Arts. 25, 30, 35 e 244, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=107536&strTipM=TC.
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incluem a suspensão do processo penal, a reparação de danos 

e a reconciliação.338 Os infratores que cometeram delitos leves 

relacionados ao uso problemático de drogas e que não tenham 

se beneficiado de medidas alternativas ao encarceramento nos 

cinco anos anteriores ganham a oportunidade de ingressar 

no PTDJ como parte de um plano de reparação de danos. A 

admissão no programa está condicionada à aprovação da 

vítima do crime e à admissão de culpa pelo infrator.339 

Somente os réus primários sob a jurisdição das cidades 

de Heredia, San José e San José-Pavas, onde o PTDJ foi 

implementado, são admissíveis para participação.340  

O PTDJ admite apenas acusados de crimes com punições 

de não mais do que três anos de encarceramento341, o que 

inclui roubo, porte ilegal de armas, ameaça qualificada, daño 

agravado (destruição qualificada de propriedade), uso de 

documento falso, tentativa de homicídio, ataque com arma e 

maus-tratos de animais.342 Um plano para reparar totalmente 

os prejuízos ou danos infligidos também é necessário para se 

tomar parte em um programa de justiça restaurativa.343 

É importante ressaltar que nem o consumo de drogas nem 

o porte delas para uso pessoal são crimes na Costa Rica. 

Além disso, o Poder Judiciário excluiu do PTDJ344 os crimes 

contidos na lei no 8.204345 relativos a “narcóticos, substâncias 

psicotrópicas, drogas de uso não autorizado, atividades 

correlatas, [e] lavagem de dinheiro e financiamento do 

terrorismo”346, bem como aqueles relacionados a atividades 

do crime organizado e ao tráfico de seres humanos.347

 

P a r t i c i p a n t e s
O objetivo inicial do programa era atender 20 pessoas por 

ano.348 De acordo com o ICD, 35 pessoas — três mulheres 

e 32 homens — haviam participado do mesmo até julho de 

2016; no entanto, apenas seis completaram o programa (cinco 

homens e uma mulher) desde a sua criação.349  As informações 

mais recentes, fornecidas pela IAFA, indicam que, em 2017, 

havia sete participantes ativos (todos do sexo masculino); dez 

participantes haviam graduado (nove homens e uma mulher); 

24 haviam deixado programa (22 homens e duas mulheres); e 

seis nunca o haviam iniciado.350 Informações específicas sobre 

os participantes, como idade e crime, foram solicitadas, mas 

não fornecidas.

338  Doris M. Arias Madrigal, Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial: La experiencia de Costa Rica, https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/
index.php/experiencias-del-programa (acessado em 9 de fevereiro de 2018).

339  Ibid. 

340  Ibid.

341  Ibid.

342  Ibid. 

343  Ministério Público de Costa Rica, Poder Judicial, Circular 06 ADM, Fiscalía General de la República, 7 de março de 2012, http://relapt.usta.edu.co/images/2012-
circular-06-ADM-onat.pdf (acessado em fevereiro de 2018).

344  As circulares 06-ADM-2012, 08-ADM-2012 e 12-ADM-2012 estabeleceram os crimes admitidos no programa. Nenhum deles inclui aqueles definidos pela lei no 
8.204.

345  Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo [Lei de Entorpecentes, 
Substâncias Psicotrópicas, Drogas de Uso não Autorizado, Legitimação de Capitais e Financiamento do Terrorismo], http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/
Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48392&nValor3=93996&strTipM=TC.

346  Ibid.

347  Doris M. Arias Madrigal, Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial: La experiencia de Costa Rica, https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/
index.php/experiencias-del-programa (acessado em 9 de fevereiro de 2018).

348  Ibid.

349  Instituto Costarricense sobre Drogas, “Programas de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial,” 14 de julho de 2016, http://www.icd.go.cr/portalicd/index.
php/capacitaciones-upp/prog-tratamiento-upp (acessado em 9 de fevereiro de 2018).

350  Equipe Técnica do IAFA-PTDJ, Protocolo de intervención deI AFA en el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial (PTDJ), http://sisco.copolad.eu/
web/uploads/documentos/P2_3_COSTA_RICA_Protocolo_de_Intervencion_de_IAFA_en_el_Programa_de_Tratamiento_de_Drogas_bajo_Supervision_Judicial_PTDJ.pdf 
(acessado em 15 de fevereiro de 2018).
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Fonte: Adaptado e traduzido de IAFA-PTDJ Equipe Técnica, Protocolo de intervención deI AFA en el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión 
Judicial (PTDJ), http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/P2_3_COSTA_RICA_Protocolo_de_Intervencion_de_IAFA_en_el_Programa_de_
Tratamiento_de_Drogas_bajo_Supervision_Judicial_PTDJ.pdf.

Q U A D R O  1 1 : I N C E N T I V O S  E  S A N Ç Õ E S  N O  P R O G R A M A  D E  T R ATA M I E N T O  E N 
D R O G A S  B A J O  S U P E R V I S I Ó N  J U D I C I A L   D A  CO S TA  R I C A

FASE SANÇÕES INCENTIVOS

I

(Avaliação clínica)

III

(Busca por soluções)

IV

(Habilidades para a vida)

V

(Manutenção)

II

(Reconhecimento das 
condições de vida)

• Reiniciar a Fase I até que os resultados 
dos testes de drogas sejam negativos

• Audiências extraordinárias com o juiz
• Intensificação do número de testes de 

drogas
• Serviço comunitário

• Elogio público
• Certificado
• Avanço para próxima fase

• Elogio público
• Certificado
• Avanço para próxima fase

• Elogio público
• Certificado
• Redução do número de 

comparecimento ao juizado
• Avanço para próxima fase

• Elogio público
• Certificado
• Redução do número de 

comparecimentos ao juizado
• Avanço para próxima fase

• Elogio público
• Certificado
• Finalização do tratamento e 

graduação

• Reiniciar a Fase II até que os 
resultados dos testes de drogas 
sejam negativos

• Audiências extraordinárias com o 
juiz

• Intensificação do número de testes 
de drogas

• Serviço comunitário

• Reiniciar a Fase III até que os 
resultados dos testes de drogas 
sejam negativos

• Audiências extraordinárias com o 
juiz

• Intensificação do número de testes 
de drogas

• Serviço comunitário

• Reiniciar a Fase IV até que os 
resultados dos testes de drogas 
sejam negativos

• Audiências extraordinárias com o 
juiz

• Intensificação do número de testes 
de drogas

• Serviço comunitário

• Reiniciar a Fase V até que os 
resultados dos testes de drogas 
sejam negativos
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353  “Protocolo de intervención para Programa de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial,” http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/manual/
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354  O site da Fundación Genesis afirma que a organização se dedica a promover e desenvolver ações para prestar assistência integral às pessoas em situação de risco 
social em pobreza, pobreza extrema e vulnerabilidade social. Para mais informações, ver http://www.fgenesis.org/nosotros.php.

355  Instituto Costarricense sobre Drogas, “Programas de Tratamiento en Drogas Bajo Supervisión Judicial,” 14 de julho de 2016, http://www.icd.go.cr/portalicd/index.
php/capacitaciones-upp/prog-tratamiento-upp (acessado em 16 de fevereiro de 2018).
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358  Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa Costa Rica, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83946&nValor3=108088&strTipM=TC.

359  Instituto Costarricense sobre Drogas, “Programas de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial,” 14 de julho de 2016, http://www.icd.go.cr/portalicd/index.
php/capacitaciones-upp/prog-tratamiento-upp, (acessado em 9 de fevereiro de 2018).

360  Doris M. Arias Madrigal, Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial: La experiencia de Costa Rica, https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/
index.php/experiencias-del-programa (acessado em 9 de fevereiro de 2018).
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Tr a t a m e n t o
De acordo com as informações disponíveis, seis estágios de 

intervenção ocorrem no PTDJ ao longo de 18 meses: triagem 

(uma pré-fase, na qual a admissibilidade ao programa é 

avaliada, com duração de 15 dias); avaliação clínica (Fase I, 

na qual uma detalhada avaliação clínica é conduzida e um 

plano de tratamento é estabelecido, com duração de um mês); 

reconhecimento das condições de vida (Fase II, em que se 

espera que o participante reavalie sua situação de vida com o 

objetivo de identificar as consequências do uso da substância 

em questão, com duração de três meses); busca de soluções 

(Fase III, na qual o participante desenvolverá ferramentas 

para aumentar sua qualidade de vida, com duração de quatro 

meses); definição de habilidades para a vida (Fase IV, na 

qual o participante desenvolverá novas alternativas para o 

desenvolvimento pessoal, em quatro meses); e manutenção 

(Fase V, na qual o participante se concentrará em reforçar 

as suas conquistas, prevenir recaídas e se preparar-se para 

o encerramento, com duração máxima de três meses).351 A 

abstinência por certo período é um requisito em cada uma 

dessas fases, e a testagem de drogas é usada durante todo o 

tratamento, com resultados positivos impedindo o participante 

de avançar de fase.352 

Um plano de tratamento individual é desenhado para cada 

participante. O tratamento pode ser ambulatorial ou com 

internação. Equipes interdisciplinares do Programa de Justiça 

Restaurativa, incluindo defensores públicos, funcionários do 

judiciário, assistentes sociais e psicólogos trabalham juntos 

para supervisionar e monitorar os participantes do programa, 

incluindo a administração de testes de drogas e supervisão 

de audiências.353 O ICD achou necessário contratar uma 

organização não governamental para oferecer o tratamento 

aos pacientes internados. A Fundación Genesis354, uma 

instituição privada local, é o provedor oficial de tratamento355, 

fornecendo apoios psicológico, familiar, ocupacional e 

espiritual.356  

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
Embora nenhum protocolo oficial ou manual de 

procedimentos esteja publicamente disponível, o Quadro 11 

reflete as informações encontradas em uma apresentação de 

PowerPoint do IAFA357 indicando as fases de tratamento e as 

sanções e incentivos associados a cada uma delas.

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
A Costa Rica tem uma política nacional dedicada à justiça 

restaurativa juvenil desde 2015, codificada pela Diretriz 

Normativa no 067 da Presidência da República.358 De acordo 

com o ICD, foram feitos planos para incluir adolescentes no 

PTDJ359, e o judiciário insistiu que um PTDJ para adolescentes 

incluísse uma abordagem socioeducativa.360 Embora uma 
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361  Jovanna María Calderón Altamirano, “Drug Treatment Program under Judicial Supervision — Juvenile Justice” [Programa de Tratamento de Drogas sob Supervisão 
Judicial — Justiça Juvenil], apresentado na 61a Sessão Ordinária da CICAD, 25 de abril de 2017, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=4173 (acessado em 
18 de fevereiro de 2018).

362  Doris M. Arias Madrigal, “La Comisión MARC-TTD,” http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-mecanismos-alternativos-y-restaurativos-de-resolucion-de-
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363  Cumbre Judicial Iberoamericana, “Comisión Iberoamericana de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento 
de Drogas y/o Alcohol,” 5 de outubro de 2017, http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-mecanismos-alternativos-y-restaurativos-de-resolucion-de-conflictos-y-
tribunales-de-tratamiento-de-drogas-y-o-alcohol-marc-ttd (acessado em 16 de fevereiro de 2018).

364  Doris M. Arias Madrigal, Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial en Costa Rica, http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/
ai_dialog/documents/Day2/08_DorisArias_CostaRica.pdf (acessado em 9 de fevereiro de 2018).

365  Organização dos Estados Americanos, “Tribunales de Tratamiento de Drogas, Países: Argentina”, http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_
institucional/dtca/countries/argentina_spa.asp (acessado em 25 de novembro de 2017).

366  Argentina, Governo de Salta, “Training on Drug Treatment Courts with International Judges” [Treinamento em juizados de tratamento de drogas com juízes 
internacionais], nota de 17 de outubro de 2013, http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/capacitacion-sobre-tribunales-de-tratamiento-de-drogas-con-jueces-
internacionales/26707 (acessado em 9 de fevereiro de 2018).

367  Acordada 11.480, aprovada pela Circular no 103/2013, em 3 de outubro de 2013, http://www.justiciasalta.gov.ar/images/uploads/11480.pdf.

368  Organização dos Estados Americanos, “Argentina inaugura con apoyo de la OEA su primer Tribunal de Tratamiento de Drogas,” 16 de outubro de 2013, http://www.
oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-393/13 (acessado em 25 de novembro de 2017).

369  Organização dos Estados Americanos, “Taller capacitación para Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) en Salta, Argentina, del 16 al 18 de Octubre de 2013,” 
http://cicad.oas.org/main/aboutcicad/activities_spa.asp?IE=AR031F (acessado em 25 de novembro de 2017). 

apresentação de Jovanna María Calderón Altamirano361 na 

61a Sessão Ordinária da CICAD tenha feito a defesa um PTDJ 

para adolescentes na Costa Rica, ela não esclareceu se eles já 

estavam ou não em operação, e nenhuma informação adicional 

sobre isso estava disponível publicamente no momento da 

redação deste relatório.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
A Costa Rica promoveu ativamente seu modelo de juizado de 

drogas na América Latina. No final da XVIII Cúpula Judiciária 

Ibero-Americana, em 2016, por exemplo, o país endossou362 

a criação da Comisión Iberoamericana de Mecanismos 

Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y 

Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol [Comissão 

Ibero-Americana de Mecanismos Alternativos e Restaurativos 

de Resolução de Conflitos e de Juizados de Tratamento de 

Drogas e/ou Álcool], ou Comissão MARC-TTD, atualmente 

copresidida por eles e pelo Chile.363 

Mas o apoio da Costa Rica a esse modelo não parece ser 

fundamentado em evidências oriundas de avaliações de 

seu sucesso. De fato, nenhuma avaliação desse programa 

foi realizada, oficial ou independentemente. O Judiciário 

identificou alguns problemas, como a falta de recursos 

humanos na área de saúde, a disponibilidade do programa 

apenas para crimes com pena máxima de três anos, a rejeição 

de candidatos devido a requisitos de admissão muito rígidos e 

a inconformidade de participantes com o tratamento.364

A R G E N T I N A

A CICAD forneceu recursos técnicos e financeiros para apoiar a 

implementação de juizados de drogas na Argentina, incluindo 

o treinamento de juízes em Santiago do Chile e Washington, 

DC, desde 2011.365 Em dezembro de 2012, por exemplo, juízes, 

promotores e oficiais de justiça de Salta participaram de uma 

sessão de treinamento para implementar o modelo do tribunal 

de drogas naquela província.366  

Em outubro de 2013, os juízes do Tribunal de Justiça de 

Salta assinaram um MOU para criar um programa piloto de 

tratamento de drogas, lançado naquele mês no Distrito Judicial 

do Centro da província.367 Autoridades locais e representantes 

da CICAD participaram da cerimônia de abertura em Salta368 

e a CICAD coordenou um seminário de treinamento.369 A 

primeira audiência ocorreu em novembro daquele ano. 
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demanda-drogas.pdf (acessado em 18 de fevereiro de 2018).
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377  Acordada 11.480, Art. 3.
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Em contraste com o ocorrido em outros países da América 

Latina, o programa piloto não foi implementado na Argentina 

pelo governo federal, mas sim pelo Tribunal de Justiça de 

Salta. De acordo com uma reportagem de dezembro de 2016, 

no entanto, o governo pretendia expandir o programa de TTD 

por todo o país.370 Outra matéria jornalística do mesmo mês 

dizia que os ministérios da Justiça e Direitos Humanos e da 

Segurança e a Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de 

la Nación Argentina [Secretaria Nacional de Políticas Integrais 

de Drogas da Argentina] (SEDRONAR) estavam elaborando um 

projeto de lei a ser apresentado ao Congresso em 2017.371 

Embora essa legislação não tenha sido promulgada até o 

momento da redação deste relatório, a SEDRONAR elaborou 

um plano quinquenal que inclui TTDs como parte da estratégia 

nacional do país. O Plan Nacional de Reducción de la Demanda 

de Drogas 2016-2020 [Plano Nacional para a Redução da 

Demanda de Drogas 2016-2020]372 expressa claramente 

como um objetivo a promoção e implementação de TTDs nos 

tribunais locais da Argentina como uma abordagem alternativa 

para a resolução de casos criminais associados a pessoas com 

consumo problemático de drogas.373

P r o c e s s o  p e n a l
Como outros programas na América Latina, o juizado de drogas 

argentino opera sob os auspícios da suspensão condicional 

do processo penal. O programa é concentrado em réus cujos 

delitos estejam relacionados ao abuso de drogas e lhes dá 

acesso imediato a um tratamento sob supervisão do juiz. O 

réu pode solicitar a admissão no programa. O magistrado, 

então, ordena uma avaliação do caso por servidores da área 

da saúde, cujo resultado fornece a base para sua decisão.

Dois tribunais em Salta (Tribunais de Garantia nº 4 e nº 5)374 

são responsáveis pelo programa, com cada um assumindo a 

responsabilidade de administrá-lo a cada dois meses. Segundo 

o Poder Judiciário de Salta, os delitos qualificados para 

admissão ao programa são desobediência judicial375, ameaças 

simples e ameaças com armas, roubo, furto qualificado, 

invasão e furto (burglary) e ações que causem danos (daños) 

e lesões (lesiones).376 É importante mencionar que o MOU377 

não permite àqueles que tenham cometido qualquer crime 

previsto na chamada Ley de Estupefacientes [Lei Federal 

de Entorpecentes], relativa ao tráfico de drogas, que sejam 

admitidos no programa.378  

O objetivo do TTD é reduzir a incidência de dependência de 

drogas e álcool e atividades criminosas relacionadas. Para 

isso, diversas instituições participam do programa, como 

os ministérios da Saúde, da Justiça e Direitos Humanos e 

do Trabalho, Emprego e Previdência Social, que ajuda os 

participantes a encontrar emprego após a passagem pelo 

juizado.
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379  “Primer Informe Sobre el Plan Piloto de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) Juzgado de Garantías no 4”, 18 de fevereiro de 2016. Informações fornecidas 
pela Assessoria de Imprensa do Judiciário de Salta em 30 de novembro de 2016, em resposta a uma solicitação direta.
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383  “Memoria Anual 2015”, Província de Salta, Poder Judiciário, 16, http://www.justiciasalta.gov.ar/images/uploads/memoria_anual_2015.pdf. 

384  Argentina, Poder Judiciário de Salta, “Un nuevo egresado del Tribunal de Tratamiento de Drogas,” February 18, 2016, http://www.justiciasalta.gov.ar/noticia-poder-
judicial-salta.php?iIdNoticia=3193 (acessado em 18 de fevereiro de 2018).

385  Como “Fundación Revivir”, “María Reina,” “Asociación Betania” e “CEDIT”. “Primer Informe Sobre el Plan Piloto de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) Juzgado 
de Garantías no 4”, 18 de fevereiro de 2016. Informações fornecidas pela Assessoria de Imprensa do Poder Judiciário de Salta em 30 de novembro de 2016, em resposta 
a uma solicitação direta. 
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pela Assessoria de Imprensa do Poder Judiciário de Salta em 30 de novembro de 2016, em resposta a uma solicitação direta.
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P a r t i c i p a n t e s
Segundo o Poder Judiciário de Salta, o programa teve 21 

candidatos a participação no Tribunal de Garantia no 4 desde 

seu início, compreendendo duas mulheres e 19 homens entre 

18 e 50 anos, quando esta informação foi fornecida.379 A 

maioria era de jovens, com aproximadamente 70% entre 18 e 

30 anos; 25% entre 30 e 40; e cinco entre 40 e 50.380 

Desse total, 13 foram admitidos no programa após a avaliação 

e oito foram rejeitados, supostamente porque seus perfis não 

cumpriam os requisitos do programa.381 Dos 13 admitidos, 

sete não terminaram o tratamento. Os motivos não foram 

informados.382 Essa primeira turma de participantes incluía 

dois acusados de furto e um de furto e dano383, que graduaram 

em dezembro de 2015. Em fevereiro de 2016, mais um 

participante, acusado de violência doméstica, havia concluído 

sua participação e outros dois continuavam no TTD.384

Tr a t a m e n t o
O Ministério da Saúde é responsável pela triagem inicial dos 

candidatos ao programa. Uma vez que o infrator seja admitido, 

esse órgão faz o encaminhamento para o tratamento. Um 

assistente social e um psicólogo monitoram o progresso do 

participante e tomam parte em audiências sobre ele com o 

juiz. 

O tratamento apresenta duas formas alternativas, reabilitação 

com internação ou ambulatorial, e é oferecido por instituições 

públicas ou privadas selecionadas pelo governo.385 

Algumas oferecem treinamento e oficinas em diferentes 

áreas, como artes plásticas, educação física, panificação e 

empreendedorismo, entre outras.

Segundo informações da Assessoria de Imprensa do Poder 

Judiciário em Salta, para obtenção de credenciamento junto 

ao governo como provedor de tratamento para o programa, 

instituições privadas devem atender a requisitos como oferta 

de serviços, aconselhamento, diagnóstico, desabituação, 

reabilitação, e reintegração familiar e social de usuários 

de substâncias psicoativas, bem como quaisquer medidas 

terapêuticas destinadas a melhorar suas condições física, 

psicológica e social.386 Os provedores devem também contar 

com equipes, cada uma composta por um diretor terapêutico, 

um psicólogo, um assistente social, um médico, um 

nutricionista e um psiquiatra. Eles podem oferecer diferentes 

formas de intervenção, como sessões individuais com um 

psicólogo, sessões em grupo, terapia familiar e consulta com 

um médico.387 O tratamento em regime de internação deve 

sempre ser oferecido de acordo com a Ley Nacional de Salud 

Mental [Lei Nacional de Saúde Mental] e ser considerado 

o último recurso terapêutico. A duração máxima de todo o 

processo terapêutico é de dez meses, com uma extensão 

possível de dois meses, com a aprovação do juiz.388 
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drogas/ (acessado em 30 de janeiro de 2018).

Juizados de drogas na América Latina: Uma resposta adequada?

No que diz respeito à forma efetiva de tratamento oferecida e 

se ele está ou não em conformidade com os padrões exigidos 

do direito à saúde, nenhuma informação adicional foi fornecida 

(inclusive no tocante ao uso de testes de drogas).

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
Nenhuma informação sobre os incentivos e as sanções 

associados à participação no programa piloto de juizados de 

tratamento de drogas da Argentina estava disponível até o 

momento da redação deste relatório. 

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
A Argentina não conta com juizados especializados em 

questões relacionadas a drogas para adolescentes. 

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Nenhuma avaliação externa desse programa foi realizada. O 

Poder Judiciário de Salta reconheceu que o programa pode ser 

afetado pela falta de recursos para enfrentar questões como 

aquelas relacionadas a educação, emprego, situação social e 

transporte, e que isso representa uma importante barreira à 

capacidade dos participantes de se manterem em tratamento. 

O programa de TTDs fez alguns acordos para que outras 

instituições oferecessem certos benefícios, como transporte. 

O Ministério do Trabalho em Salta também oferece assistência 

a participantes graduados para a busca de empregos ou 

estágios.389 

O relatório do juizado declarou também que os participantes 

do programa não haviam sido processados por novos crimes, 

o que, ele alega, indicava que o TTD estava reduzindo as taxas 

de reincidência.390 Essa alegação é discutível, no entanto, uma 

vez que, além de essa não ser uma avaliação independente, o 

relatório não fornece nenhum dado para fundamentá-la.

Finalmente, o relatório destacou o que considera efeitos 

positivos que o juizado de drogas teria sobre as vítimas dos 

supostos crimes. Diante de informações sobre o programa e 

seus objetivos, elas em última instância o aprovam, e algumas 

chegam a renunciar a reivindicações patrimoniais (pelos 

prejuízos financeiros de que foram vítimas) porque acreditam 

que estão assim contribuindo para a recuperação do réu.391

PA N A M Á

O juizado de drogas do Panamá — Programa Judicial de 

Tratamiento de Drogas [Programa Judicial de Tratamento de 

Drogas] (PJTD) — foi lançado em fevereiro de 2014 na província 

de Coclé. A CICAD, que havia sido consultada pelo governo 

sobre esse modelo desde 2010, treinou 150 funcionários 

nas áreas de justiça, saúde, tratamento e reabilitação em um 

workshop de três dias em novembro de 2014.392  

De acordo com o Judiciário do país, várias organizações 

internacionais estão envolvidas no programa. Além da CICAD, 

da OEA, eles incluem a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e o UNODC. A natureza e o grau de envolvimento 

deles não são detalhados, no entanto.393 Muitas instituições 

nacionais também participam do programa, incluindo aqueles 

que operam o Sistema de Justiça Criminal (Poder Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública), o Ministério da 

Saúde, a Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención 

de los Delitos Relacionados con Drogas [Comissão Nacional 

para o Estudo e Prevenção de Delitos Relacionados a Drogas] 

(CONAPRED), o Gabinete da Seguridade Social, o Ministério de 
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394  As condições são definidas pelo Código Penal, Art. 98 et seq., http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/uploads/2016/11/Texto-%C3%9Anico-del-
C%C3%B3digo-Penal-2010.pdf, e pelo Código de Processo Penal, Art. 215 et seq., http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/uploads/2011/01/codigo-penal-ley-63.
pdf.

395  Código Penal, Art. 98, e Código de Processo Penal, Art. 216.

396  Gladys Argelis Morán Núñez, “Criterios de elegibilidad adoptados por Panamá para la implementación del modelo de los TTD,” apresentação durante workshop 
sobre implementação de juizados de tratamento de drogas, Washington, DC, em 13 de julho de 2013, https://issuu.com/dtc.cicad/docs/14.gladys_moran._criterios_de_
eligi (acessado em 30 de janeiro de 2018).

397  José Eduardo Ayú Prado Canals, “Alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas. Estado del PJTD en Panamá,” observações apresentadas 
no Diálogo de Alto Nível sobre Alternativas ao Encarceramento de Delitos Conexos a Drogas, Washington, DC, 1º a 3 de dezembro de 2015, http://www.cicad.oas.org/
fortalecimiento_institucional/dtca/ai_dialog/documents/Day2/02_JoseAyuPrado_PJTD_PRESENTACION.ppt (acessado em 30 de janeiro de 2018).

398  Ibid.
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Segurança Pública e o Ministério da Casa Civil, entre outros. 

Juntos, esses órgãos constituem a Comissão Interinstitucional 

do PJTD. 

P r o c e s s o  p e n a l
Como em outros países já discutidos, os juizados de drogas 

no Panamá operam sob os auspícios do mecanismo de 

suspensão condicional do processo, o que permite a 

suspensão de um processo penal desde que sejam satisfeitas 

determinadas condições legais.394 O programa é destinado 

a infratores primários acusados de crimes puníveis com 

pena de prisão de até três anos, incluindo o crime de porte 

de drogas, no caso em que houver um vínculo entre o crime 

e o uso problemático de substâncias.395 Além de receberem 

tratamento, os participantes devem concordar com um plano 

para proporcionar reparações à vítima.396  

P a r t i c i p a n t e s
Entre 2014 e 2015, 12 candidatos foram considerados 

admissíveis para participação no PJTD. Nove foram acusados de 

violência doméstica e três de posse de drogas para uso.397 Dos 

11 que acabaram por se tornar participantes, um abandonou 

o programa voluntariamente e dois foram excluídos por não 

cumprirem o tratamento. Quatro participantes concluíram 

o programa em setembro de 2015 e, em dezembro de 2015, 

quatro continuavam com ele.398

Tr a t a m e n t o
Informações sobre métodos e disponibilidade de tratamento 

no Panamá não estão disponíveis publicamente.

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
As informações sobre incentivos e penalidades adotadas 

nos juizados de drogas do Panamá não estão disponíveis 

publicamente.

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
Atualmente, não há planos conhecidos para a criação de um 

programa de juizados de drogas especializado em adolescentes 

no Panamá.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Nenhuma informação está disponível sobre avaliações 

externas. Durante uma reunião da OEA em dezembro de 

2015, no entanto, o representante do Judiciário do Panamá 

(José Eduardo Ayú Prado Canals, presidente da Suprema 

Corte de Justiça do Panamá) expressou preocupação com 

as dificuldades enfrentadas pelo programa: por exemplo, 

como os centros de saúde não contam com a capacidade 

necessária para testagens rápidas de drogas, isso acaba por 

ter que ser feito pelo Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses [Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses] do 

Panamá399, resultando em demora na obtenção de resultados. 

Desafios mais cruciais para o programa são: em primeiro 

lugar, a falta de serviços de saúde em geral e de uma equipe 

de saúde dedicada exclusivamente ao programa400; em 

segundo lugar, o país não conta com centros de tratamento de 

abuso de drogas, vitais para a implementação adequada dos 
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408  Wanda Méndez, “Justicia terapéutica,” Listín Diario, 8 de junho de 2015, https://www.listindiario.com/la-republica/2015/06/08/375678/justicia-terapeutica (acessado 
em 4 de fevereiro de 2018).
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juizados de drogas.401 De fato, o Judiciário identificou a criação 

de um centro de tratamento de abuso de drogas como um 

dos principais objetivos do programa.402 Em resposta a essas 

preocupações, o Ministério da Saúde chamou atenção para a 

falta de recursos, tanto para o tratamento de drogas quanto 

para a formação de uma equipe de profissionais médicos 

trabalhando exclusivamente para o PJTD.403 

Outro grande obstáculo à implementação do programa 

diz respeito aos crimes cometidos pelos participantes. De 

acordo com o manual de operações do PJTD, o promotor é o 

encarregado de escolher os candidatos para o programa. Até 

dezembro de 2015, no entanto, ele havia selecionado apenas 

pessoas acusadas de violência doméstica e porte de drogas 

para uso. Mas, como Ayú Prado explicou durante a reunião 

da OEA de dezembro de 2015, “a violência doméstica se 

manifesta por causas distintas do consumo de drogas e o mero 

porte de substâncias não significa por si próprio consumo 

problemático”.404 Este é um ponto importante que deve ser 

levado em conta na futura implementação do programa.

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A 

A República Dominicana tornou-se parte do programa de 

juizados para tratamento de drogas da CICAD em 2010. Em 

2011, o Conselho Nacional de Drogas da República Dominicana 

realizou um estudo de viabilidade em coordenação com a 

CICAD405, que também financiou visitas de treinamento e a 

participação em conferências e workshops desde então.

Em 2013, um MOU formal estabelecendo programas piloto 

de juizados de drogas foi assinado pelo Poder Judiciário, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Nacional 

de Drogas e o Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

[Ministério da Saúde Pública e Assistência Social].406 Naquele 

mesmo ano, o primeiro programa piloto, Tratamiento Bajo 

Supervisão Judicial [Tratamento sob Supervisão Judicial] (TSJ), 

foi implementado em Santo Domingo. Um segundo piloto está 

planejado para Santiago.407

P r o c e s s o  p e n a l  e  p a r t i c i p a n t e s
O programa piloto lançado na Sétima Jurisdição de Santo 

Domingo faz uso do mecanismo da suspensão condicional de 

processo penal e é aplicado apenas para adultos. Na prática, 

o programa é centrado em infratores acusados de porte de 

drogas para uso. Todos os 17 participantes aceitos dentre 

25 candidatos desde 2015 foram acusados dessa infração.408 

No entanto, são admissíveis outros delitos, como furto, porte 

ilegal de armas e violência doméstica, entre outros.409  

As informações disponíveis relacionadas a participantes, 

tratamento e frequência de testes de drogas, penalidades e 

incentivos e mecanismos de monitoramento e avaliação são 

escassas, e até o momento de redação deste relatório não 

houve avaliações do programa.
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410  Organização dos Estados Americanos, “Workshop to Discuss the Viability of Implementing the Drug Treatment Courts Model in Colombia” [Workshop para Discutir 
a Viabilidade de Implementação do Modelo de Juizados de Tratamento de Drogas na Colômbia], 15 de junho de 2015, http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/
Activities_spa.asp?IE=CO0345 (acessado em 4 de fevereiro de 2018).
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propuesta-de-crear-tribunales-de-drogas-en-colombia.html (acessado em 4 de fevereiro de 2018).

412  Ministerio de Justicia y del Derecho, Oficina de Control Interno, “Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal 
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co/Portals/0/Ministerio/Planeacion_gestion_y_control/auditorias%20control%20interno/auditorias%20internas/2016/Informe%20consolidado%20planes%20de%20
acci%C3%B3n%20MJD%20corte%20sep-16.pdf (acessado em 4 de fevereiro de 2018).
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fornecido pelo Ministério da Justiça em junho de 2017.

414  Os outros quatro passos eram analisar os juizados de drogas em outros países; discutir o programa com outras entidades governamentais responsáveis por 
aspectos do Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes [Sistema de Responsabilidade Penal dos Adolescentes] (SRPA); formular e validar uma abordagem 
integral; e realizar treinamentos. 
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C O L Ô M B I A

Em junho de 2015, a CICAD e o governo colombiano organizaram 

um seminário para discutir a viabilidade do modelo do juizado 

de drogas naquele país410, e, no final daquele ano, o Ministerio 

de Justicia y del Derecho [Ministério da Justiça e do Direito] 

anunciou que estava analisando a possibilidade de estabelecer 

um juizado de drogas.411 Em um relatório interno de dezembro 

de 2016, esse Ministério informou que um estudo realizado 

pelas autoridades colombianas havia considerado o modelo 

viável, recomendou a implementação de um programa piloto 

para adolescentes e anunciou que estava trabalhando com 

autoridades locais para implementá-lo em Medellín.412 De 

acordo com um memorando fornecido por sua Subdirección 

Estratégica y de Análisis [Subdiretoria de Estratégia e Análise] 

em junho de 2017, esse Ministério foi encarregado de liderar a 

concepção e implementação de um programa que oferecesse 

uma abordagem alternativa para os adolescentes que tivessem 

sido processados por crimes que poderiam estar ligados ao 

uso problemático de drogas.413 O memorando mencionava 

que, entre outras medidas414, um estudo de viabilidade do 

modelo do juizado de drogas vis-à-vis as peculiaridades 

legais do estabelecimento de um programa dessa natureza 

na Colômbia foi conduzido, mas esse documento não estava 

disponível publicamente até o momento de nossa redação.415 

O programa piloto, denominado Programa de Seguimiento 

Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes [Programa de 

Monitoramento Judicial do Tratamento da Droga no Sistema 

de Responsabilidade Penal para Adolescentes], começou a 

operar em Medellín em 13 de dezembro de 2016.416 De acordo 

com a o Ministério da Justiça e do Direito, esse programa é 

baseado no modelo de juizado de drogas adaptado para 

a Colômbia e, particularmente, para o Sistema de Justiça 

Juvenil colombiano.417 Como em outros juizados de drogas, o 

tratamento é supervisionado pelo Poder Judiciário.418 Outras 

instituições, como o Ministerio de Salud y la Protección Social 

[Ministério da Saúde e da Previdência Social], a Procuradoria 

Geral da República e o Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar [Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar] 

também estão envolvidos.419 Em dezembro de 2016, o 

governo colombiano estava preparando um memorando de 

entendimento a ser assinado com um provedor de tratamento 
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estratégico-del-programa-piloto (acessado em 4 de fevereiro de 2018).

422  De acordo com a lei no 1.312, promulgada em 2009, o princípio de oportunidade da Colômbia é o poder constitucional que permite ao procurador-geral 
suspender, interromper ou renunciar a um processo criminal por razões de política criminal, de acordo com termos claramente definidos pela lei, embora tenha base 
legal para manter o processo.

423  Ministerio de Justicia y del Derecho, “Informe sobre avances del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA-Medellín,” memorando 
fornecido pelo Ministério da Justiça em junho de 2017. 

424  Ibid. 

425  Ibid. 

426  Ibid.

427  Em coordenação com o Ministério da Saúde e Proteção Social, o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [Instituto Colombiano do Bem-Estar Familiar], o 
Gabinete da Procuradoria-Geral do País, a Embaixada dos EUA na Colômbia e o ESE Hospital Carisma.

428  Ministerio de Justicia y Derecho (coord.), “Documento metodológico para la implementación del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas 
en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA”, http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/criminalidad/encarcelamiento/CR15222017_
documento_metodologico_implementacion_programa_seguimiento_judicial_tratamiento_drogas_sistema_responsabilidad_penal_%20adolescentes.pdf.

429  Ibid., 113–119.

430  Ibid., 13.

431  Martha Paredes Rosero, “Alternatives to Incarceration for Drug Offenses in Colombia” [Alternativas ao encarceramento por delitos relacionados a drogas na 
Colômbia], apresentado na 62a Sessão Ordinária da CICAD, 15 de dezembro de 2017, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=4513 (acessado em 19 de 
fevereiro de 2018).

432  Gobernación de Antioquia, “ESE hospital carisma actor estratégico del programa piloto ’Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas, en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA),’” 24 de abril de 2017, http://antioquia.gov.co/index.php/component/k2/item/2173-ese-hospital-carisma-actor-
estratégico-del-programa-piloto (acessado em 4 de fevereiro de 2018).
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privado (ESE Hospital Carisma)420, que seria responsável pelo 

atendimento dos participantes do programa.421 

O programa, que tem como alvo adolescentes entre 14 e 

18 anos de idade que cometeram crimes como furto, lesão 

corporal, tráfico e porte de armas de fogo, bem como a 

fabricação e tráfico de drogas, se beneficia de diferentes 

ferramentas processuais para jovens, como o “princípio de 

oportunidade”422, o sursis, e medidas suplementares segundo 

o Art. 18.1 das Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da Juventude (as Regras 

de Beijing).423 O não cumprimento dos requisitos do programa 

pode levar à detenção ou expulsão.424 

Entre dezembro de 2016 e maio de 2017, 15 jovens infratores 

participaram do programa por crimes como tráfico e posse de 

drogas, furto e violência doméstica.425 Nenhuma informação 

sobre seus perfis está disponível. Segundo o Ministério da 

Justiça e do Direito, esperava-se que o programa tivesse 30 

participantes em 2017.426 

Em 2017, o Ministério da Justiça e do Direito da Colômbia427 

publicou o Documento Metodológico para la Implementación 

del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas 

en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

[Documento Metodológico para a Implementação do 

Programa de Monitoramento Judicial do Tratamento de Drogas 

no Sistema de Responsabilidade Penal para Adolescentes] 

(SRPA).428 Esse documento estabeleceu diretrizes gerais para o 

programa (incluindo instruções para uma fase de avaliação)429 

com uma meta declarada de implementação em toda a 

Colômbia, dependendo dos resultados do projeto piloto.430 

Esse objetivo foi reiterado em uma apresentação na 62a Sessão 

Ordinária da CICAD por Martha Paredes Rosero, subdiretora 

de Estratégia e Análise da Diretoria de Políticas sobre Drogas 

do Ministério da Justiça e do Direito.431 

É importante notar que a Colômbia não criminaliza o uso de 

drogas.432 Na prática, isso significa que ninguém deve ser 

redirecionado para um programa de juizados de drogas por 

conta de atividades relacionadas ao uso de drogas. Como 
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433  Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, “Evalúan implementación de programa piloto de tribunales de tratamiento de drogas en Perú” 
[Avaliam a implementação de um programa piloto de juizados de tratamento de drogas no Peru], 4 de julho de 2013, http://www.devida.gob.pe/2013/07/evaluan-
implementacion-de-programa-piloto-de-tribunales-de-tratamiento-de-drogas-en-peru/ (acessado em 19 de fevereiro de 2018).

434  Poder Judiciário do Peru, “PJ propone tribunales para supervisar tratamiento de adictos a drogas,” 16 de julho de 2015, https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2015/cs_n_conasec_16072015 (acessado em 19 de 
fevereiro de 2018).

435  “Perú y Chile compartirán información para reforzar lucha antidrogas,” Inforegión, 25 de janeiro de 2018, http://www.inforegion.pe/248398/peru-y-chile-compartiran-
informacion-para-reforzar-lucha-antidrogas/ (acessado em 20 de fevereiro de 2018).

436  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, “Ministras de Justicia de Ecuador y Chile fortalecen relaciones de cooperación con la firma de convenios,” 
http://www.justicia.gob.ec/ministras-de-justicia-de-ecuador-y-chile-fortalecen-relaciones-de-cooperacion-con-la-firma-de-convenios/ (acessado em 29 de novembro de 
2017).

437  Jorge Vicente Paladines, “The Seven Steps of Drug Policy Reform in Ecuador” [Os sete passos para a reforma da política de drogas no Equador], Washington Office 
on Latin America, 10 de junho de 2015, https://www.wola.org/analysis/the-seven-steps-of-drug-policy-reform-in-ecuador/ (acessado em 4 de fevereiro de 2018).

438  Para mais informações, ver Coletta Youngers, “Dos pasos adelante, un paso hacia atrás: La proporcionalidad de las penas en Ecuador,” em Enfoques innovadores 
globales (Washington, DC: WOLA, 2017), https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/05/DONE-5-Proportionality-in-Ecuador_SPA_FINAL-1.pdf; Drug Policy Alliance, 
“Ecuador Backtracks on Criminal Justice Reforms, Increases Penalties for Drug Selling” [Equador recua nas reformas da Justiça Criminal e amplia as penas para venda de 
drogas], comunicado à imprensa, 1º de outubro de 2015, http://www.drugpolicy.org/news/2015/10/ecuador-backtracks-criminal-justice-reforms-increases-penalties-
drug-selling (acessado em 4 de fevereiro de 2018).

439  WOLA, “Olas y contraolas en las reformas de políticas de drogas en Ecuador,” https://www.wola.org/es/2017/03/olas-y-contraolas-en-las-reformas-de-politicas-de-
drogas-en-ecuador/ (acessado em 31 de agosto de 2017).

440  Jorge Vicente Paladines, “Consumir y castigar: La penalización del consumo en tiempos de cólera,” La Barra Espaciadora, 5 de março de 2017, http://labarraespaciadora.
com/libertades/consumir-ycastigar-penalizacion-consumo/ (acessado em 6 de fevereiro de 2018).

vimos em outros países da região, no entanto, não é incomum 

que os participantes sejam levados a acreditar no contrário. 

Assim, atenção especial deve ser dada à forma como a 

Colômbia implementará esse programa na prática.

O U T R O S  PA Í S E S

De acordo com as informações atualmente disponíveis, o Peru e 

o Equador também avaliam a possibilidade de implementação 

de programas de juizados de drogas.

As autoridades peruanas têm participado de oficinas sobre 

a implementação de juizados de drogas desde 2013433 e, em 

2015, o Poder Judiciário do país propôs a criação de dispositivos 

desse tipo, mas não há mais informações disponíveis sobre o 

andamento dessa proposta.434 Uma reportagem de janeiro de 

2018, no entanto, indica que o interesse em juizados de drogas 

ainda está presente, com as autoridades peruanas olhando 

para o Chile como um exemplo.435 

O Ministério da Justiça do Equador informou ter assinado 

um MOU em 2014 com o Ministério da Justiça do Chile e uma 

universidade privada para o intercâmbio de informações sobre 

direitos humanos e reintegração social, incluindo juizados de 

drogas436, mas nenhum outro progresso foi relatado. Embora 

o Equador tenha sido elogiado por promover reformas nas 

políticas de drogas em 2015437, elas foram rapidamente 

anuladas.438 Desde então, uma reversão de políticas públicas 

tem procurado impor penalidades mais duras para crimes 

relacionados a drogas439, incluindo a criminalização do porte 

e consumo de drogas em espaços públicos.440 Nessa situação 

incerta, qualquer movimento na direção ao estabelecimento 

de juizados de drogas deve ser avaliado cuidadosamente pelo 

governo.

C O M E N TÁ R I O S  G E R A I S

Apesar da escassez de dados detalhados, este breve 

mapeamento das informações disponíveis sobre os juizados 

de drogas na América Latina oferece algum entendimento 

sobre como eles estão sendo implementados pela região.

O modelo se encontra mais desenvolvido em três países 

(Chile, México e Costa Rica) e em fase piloto em outros quatro 

(Argentina, Panamá, República Dominicana e Colômbia). Com 

exceção de no Chile, pioneiro dos TTDs na América Latina, 
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441  OEA-CICAD, Hemispheric Strategy of 2010 [Estratégia Hemisférica de 2010] (Washington, DC: OEA, 2009).

442  Como no México. Ver, por exemplo, P. Hora, W. Schma e J. Rosenthal, “Therapeutic Jurisprudence and the Drug Treatment Court Movement: Revolutionizing 
the Criminal Justice System’s Response to Drug Abuse and Crime in America” [Jurisprudência terapêutica e o movimento dos juizados de tratamento de drogas: 
Revolucionando a resposta do Sistema de Justiça Criminal ao abuso de drogas e ao crime nos EUA], Notre Dame Law Review 74, no 2 (1999), 439–538.

443  Como a Costa Rica.

444  Em outras palavras, o processo fica em suspenso. Se o participante completar com sucesso o tratamento, o processo é arquivado. Se não, o julgamento prossegue 
normalmente.

445  As principais preocupações levantadas sobre o caráter voluntário dos programas de tratamento estão relacionadas à falta de informação sobre eles. Muitas vezes 
os participantes não recebem informações completas sobre sua situação legal e/ou os compromissos que assumirão pela participação no TTD.
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o modelo é relativamente novo na região. A maioria dos 

programas foi implementada em ou após 2012. O apoio da 

CICAD vem contribuindo para o crescimento do modelo em 

outros países desde 2013.441 Talvez o país mais influenciado 

pela entidade tenha sido o México, onde o programa se 

expandiu rapidamente. Os casos mais antigos (no Chile e em 

Nuevo León, no México) têm centenas de participantes; os 

mais recentes, menos de 20. 

P r o c e s s o  p e n a l
Os juizados de drogas na América Latina não são cortes 

especializadas, mas sim programas específicos no âmbito de 

jurisdições gerais. Todos operam sob os auspícios dos sistemas 

judiciários já estabelecidos, também encarregados de outros 

casos. De acordo com os respectivos Poderes Judiciários, seus 

programas de juizados de drogas baseiam-se nos fundamentos 

da jurisprudência terapêutica442 e da justiça restaurativa.443  

A maioria dos programas foi criada sob os auspícios da 

suspensão condicional do processo criminal, no contexto 

de um sistema criminal acusatório. Na maior parte dos 

casos, esse mecanismo é aplicado antes da condenação.444 

Os juizados postergam o processo antes da declaração de 

culpabilidade (“plea”) ser apresentada e o processo é suspenso 

enquanto o réu estiver no programa. Em contraste com 

muitos juizados de drogas dos EUA, os réus não precisam se 

declarar culpados para serem aceitos no programa. Se ele o 

concluir com êxito, as acusações serão retiradas. Se o processo 

penal precisar ser reiniciado, o acusado não terá o ônus de 

já ter se declarado culpado como condição para ingresso no 

programa — um ponto relevante, já que, em muitos casos, 

sérios questionamentos são colocados sobre se a participação 

no programa é verdadeiramente voluntária.445 

Além disso, é importante mencionar que o insucesso na 

conclusão do programa pode resultar em punições mais 

severas do que aquelas a que o infrator teria sido submetido 

se tivesse optado por não participar. Isso ocorre porque muitos 

programas aplicam severas penalidades como punições no 

decurso do tratamento, potencialmente conduzindo a uma 

situação em que um infrator pode receber uma “punição 

dupla”, se for reprovado no programa e, posteriormente, for 

condenado à prisão. Além disso, esse insucesso no tratamento 

pode ainda estigmatizar os participantes e suas famílias.

Para ingressar em um programa de TTD, um réu deve, 

primeiramente, ser processado por um delito qualificado à 

participação e, em segundo lugar, receber um diagnóstico de 

uso problemático de drogas relacionado à prática do crime. 

Uma vez que a petição para entrar no programa seja aceita, o 

juiz encaminha o participante para uma avaliação, com base na 

qual determina se ele é admissível no programa ou não.

P a r t i c i p a n t e s  e  d e l i t o s
Como vimos, apesar do apoio da CICAD à expansão do modelo 

na região, os juizados de tratamento de drogas da América 

Latina apresentam como um todo poucos participantes e 

não são tão predominantes quanto os dos EUA. No entanto, 

como o modelo está sendo implementado em um considerável 

número de países, esse cenário pode mudar.

Infelizmente, é significativamente escassa a quantidade de 

informações detalhadas disponibilizadas publicamente pelas 

autoridades locais sobre os participantes do programa e 

avaliações independentes permanecem uma raridade. Isso 

representa um enorme obstáculo para uma análise adequada 

de como os programas operam e, portanto, para melhorá-los.
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446  Entre muitas explicações possíveis a serem mais investigadas estão o elevado patamar de admissão apresentados pelos requisitos de elegibilidade; as questões 
inerentes ao diagnóstico de uso problemático de drogas em um contexto judicial; o considerável investimento temporal exigido pelos programas; a falta de acesso ao 
tratamento adequado; e as dificuldades em se estabelecer um forte nexo causal entre o uso de drogas e o comportamento criminoso.

447  De acordo com a resposta do Ministério do Governo ao pedido de informação 00037/SEGEGOB/IP/2015, não há uma rubrica orçamental específica, mas apenas 
os fundos já atribuídos às unidades participantes.

448  Diana Esther Guzmán, Drug Courts: Scope and Challenges of an Alternative to Incarceration [Juizados de drogas: Alcance e desafios de uma alternativa ao 
encarceramento], IDPC Briefing Paper, 2012, 16; Drug Policy Alliance, Drug Courts Are Not the Answer: Toward a Health Centered Approach to Drug Use [Juizados de drogas 
não são a resposta: Por uma abordagem do uso de drogas centrada na saúde] (USA: DPA, 2011).

449  Diana Esther Guzmán, Drug Courts: Scope and Challenges of an Alternative to Incarceration [Juizados de drogas: Alcance e desafios de uma alternativa ao 
encarceramento], IDPC Briefing Paper, 2012, 16.

450  Catalina Pérez Correa (coord. e autora), Alejandro Corda, Rose Marie de Achá, João Pedro Padua, Luciana Boiteux, Diana Esther Guzmán, Jorge Alberto Parra, Rodrigo 
Uprimny, Jorge Vicente Paladines e Jérôme Mangelinckx, Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en America Latina (México, DF: Editorial Fontamara, 2012).

Com base nas informações disponíveis, o número de 

participantes e graduados parece surpreendentemente baixo. 

Embora se possa especular sobre as razões para isso446, devem 

ser conduzidas avaliações independentes para determinar o 

motivo para tanto e se a baixa participação coloca em questão 

a viabilidade do modelo nos países da América Latina.

Com relação ao custo dos programas de juizados de drogas na 

América Latina, quase nenhuma informação está disponível. 

No México, por exemplo, as autoridades declaram que o 

programa funciona sem um orçamento específico447, tornando 

impossível uma análise adequada de custo/benefício do 

modelo.

Em termos de que tipos de infratores participam nos 

programas dos TTDs, na maioria dos países apenas acusados 

de crimes leves e não violentos (com penas máximas de prisão 

de três a cinco anos) são admissíveis. Geralmente, esses são 

crimes “praticados por estranhos”, como o roubo, mas por 

vezes a violência doméstica também está incluída. Na maioria 

dos casos, os participantes devem ser os infratores primários.

De acordo com os dados disponíveis, os réus mais 

frequentemente apresentados aos juizados de drogas na região 

são homens acusados de crimes contra o patrimônio, violência 

doméstica e porte de drogas, com o porte para uso como um 

dos crimes mais frequentemente vistos em programas que 

incluem delitos de drogas. A seleção indica que os governos 

concordam que a prisão não é necessária para tais crimes. E 

sugere também que esses governos podem estar abertos a 

outras alternativas ao encarceramento por crimes menores, 

como serviço comunitário ou mesmo o redirecionamento do 

Sistema de Justiça Criminal para outras abordagens.

Os juizados de drogas no Chile, México, República Dominicana 

e Panamá aceitam em seus programas participantes acusados 

de porte de drogas. No México e no Panamá, uma grande 

proporção foi acusada de porte de drogas, enquanto na 

República Dominicana todos foram. Em contraste, Costa Rica 

e Argentina explicitamente excluem esses delitos.

A inclusão de porte de pequenas quantidades de drogas entre 

os delitos admissíveis é muito problemática448, pois pode 

canalizar usuários não dependentes de substâncias para os 

programas de TTD. Os policiais, geralmente o primeiro ponto 

de contato, podem estar propensos a acusar pessoas por 

posse com mais frequência se erroneamente acreditarem que 

as enviar para os juizados de drogas é uma alternativa real ao 

Sistema de Justiça Criminal ou se tiverem que cumprir cotas 

de detenção, enquanto tribunais que admitirem participantes 

assim acusados são mais passíveis de registrar melhores 

taxas de “sucesso” no tratamento, uma vez que nem todos os 

participantes acusados de porte para uso necessariamente 

têm problemas de abuso de substâncias.449 Numerosos 

estudos recomendam que o uso de drogas não seja tratado 

no Sistema de Justiça Criminal, uma vez que a persecução 

penal e o encarceramento de perpetradores de delitos leves 

relacionados a drogas apresentam efeitos adversos.450
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451  L. A. Marsch, “The Efficacy of Methadone Maintenance Interventions in Reducing Illicit Opiate Use, HIV Risk Behavior and Criminality: A Meta-Analysis” [A eficácia 
das intervenções de manutenção com metadona na redução do uso de opiáceos ilícitos, comportamento de risco de HIV e criminalidade: Uma metanálise], Addiction 
93, no 4 (1998), 515–532. 

452  A. S. Ludwig e R. H. Peters, “Medication-Assisted Treatment for Opioid Use Disorders in Correctional Settings: An Ethics Review” [Tratamento medicamente assistido 
para transtornos de uso de opioides em ambientes correcionais: Um balanço ético], International Journal of Drug Policy 25, no 6 (2014), 1041–1046. 

453  Ver, por exemplo, a descrição do papel dos juízes em Salta: “Em resumo, o juiz do juizado de drogas é: um líder, um comunicador, um educador, um agente 
comunitário e um fundador institucional… o juiz é sempre juiz, isto é, não perde sua independência de critério judicial nem diminui suas faculdades jurisdicionais ao 
integrar um juizado de drogas, mas age de maneira dinâmica e legal e contribui diretamente para a solução de um conflito social”. “Primer Informe Sobre el Plan Piloto 
de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) Juzgado de Garantías nº 4”, 18 de fevereiro de 2016. Informações fornecidas pela Assessoria de Imprensa do Judiciário 
em Salta em 30 de novembro de 2016, em resposta a uma solicitação direta. Ver, além disso, as declarações de um juiz de Morelos: “Aspiro que esses jovens saibam 
que a atenção que eles tão desesperadamente buscavam, talvez por meio de suas ações repreensíveis, finalmente chegou; e mostrar a eles que seus tropeços são 
uma oportunidade para se fortalecerem e reavaliarem o caminho que seguiram, para, assim, trilhar um via menos acidentada. Afinal, o que nos torna seres humanos? 
Precisamente nossa liberdade de escolha, essa capacidade de escolher nosso destino, tomar nossas próprias decisões, domesticar nossa vontade com as rédeas da 
razão e da reflexão. Eis a superioridade do ser humano, em sua força de vontade!” Traduzido do espanhol. Armando David Prieto Limón, “Adolescentes, drogas y delito,” 
24 de maio de 2016, http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/tta_mexico/actividades/adolescentesDrogaDelito_2016_spa.asp 
(acessado em 15 de fevereiro de 2018).

454  CICAD, A Diagnostic Study of the Addiction Treatment Court in Guadalupe, Nuevo León, Mexico: Findings and Recommendations [Um estudo diagnóstico do juizado de 
tratamento da dependência em Guadalupe, Nuevo León, México: Conclusões e recomendações] (Washington, DC: OEA, agosto de 2014); Mónica Treviño, Formative 
and Summative Evaluation: Drug Treatment Court Program for the Americas—Evaluation Report [Avaliação formativa e acumulativa: Programa de juizados de tratamento 
de drogas para as Américas — Relatório de avaliação] (Washington, DC: OEA, julho de 2014), 15–16, http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/
publications/files/Evaluation_DTCprogram2014_ENG.pdf.

455  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011). 
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J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
Juizados de drogas para adolescentes foram implementados 

no Chile, México, Costa Rica e Colômbia e outros países contam 

com planos para sua implantação.

Tr a t a m e n t o 
Juizados de drogas na América Latina geralmente oferecem 

tratamento baseado em abstinência e excluem outras formas 

de intervenção cientifica e medicamente apropriadas. As 

abordagens baseadas exclusivamente em abstinência ignoram 

casos que seriam mais bem enfrentados por meio de outros 

tipos de atendimento, como o tratamento de substituição 

ou tratamento de manutenção com metadona (MMT, na 

sigla em inglês)451 ou opioides.452 Além disso, a abstinência 

forçada pode aumentar as chances de overdose em caso de 

recaída. Como os juizados de drogas dos EUA, os programas 

latino-americanos normalmente exigem que os participantes 

permaneçam livres das drogas e às vezes impõem sanções 

para testes positivos de drogas. A testagem de drogas 

representa uma intrusão e pode desencorajar a participação 

em programas de TTD (particularmente, o programa chileno 

não a exige).

Embora seja amplamente reconhecido que planos de 

tratamento devam ser elaborados por profissionais de saúde 

em colaboração com pacientes, adaptados às necessidades 

destes e baseados em evidências médicas, na maioria dos 

programas de juizados de drogas as determinações de 

admissão e tratamento são feitas pelo juiz. E alguns deles 

podem tender ao paternalismo, presumindo estarem 

protegendo os participantes da influência negativa do álcool 

e das drogas.453 

Outra questão é que, em alguns casos, os candidatos não 

receberam informações completas sobre o programa antes 

de decidirem tomar parte nele — um problema documentado 

no programa de Nuevo León, no México.454 Também 

ocorreram casos em que os provedores de cuidados de saúde 

pressionaram as pessoas a participarem de programas de TTD. 

No Chile, por exemplo, os centros de tratamento incentivam a 

participação para atingir metas institucionais.455 Essa pressão 

pode influenciar os processos de tomada de decisão dos 

candidatos, interferindo assim com o objetivo dos programas 

de serem percebidos como voluntários.
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No que diz respeito à questão da duração do tratamento, 

a CICAD reconheceu que em Nuevo León, por exemplo, 

ele é muito longo (18 meses).456 No Chile, isso tem sido 

documentado como um desincentivo ao ingresso de 

possíveis participantes.457 No México, o tempo necessário 

para o tratamento e o monitoramento fez com que alguns 

participantes tivessem de faltar no emprego.458 Em suma, 

longos programas de tratamento representam um sério 

obstáculo à reintegração social e podem impedir que os 

participantes encontrem ou mantenham o trabalho.

Outro problema ainda pode ser colocado pelas visitas 

domiciliares da equipe do programa exigidas por alguns 

juizados como parte da fiscalização do tratamento. Essas visitas 

de representantes do governo ameaçam o direito das pessoas 

à privacidade e a confidencialidade de suas informações 

médicas e podem expô-las à discriminação e até à violência 

de suas famílias e de pessoas de suas comunidades. Visitas 

policiais também podem criar estigmatização social.459 Nesses 

casos, visitas de assistentes sociais são preferíveis. 

I n f o r m a ç õ e s  d i s p o n í v e i s  e  a v a l i a ç õ e s
Em marcante contraste com os EUA, as informações sobre os 

juizados de drogas na América Latina são bastante limitadas. 

As informações públicas oriundas do Judiciário e de outras 

instituições são escassas e pouco específicas. O processo para 

solicitar informações é demorado e, na maioria dos casos, os 

dados estão incompletos. Com poucas exceções, documentos 

importantes, como estudos de viabilidade, MOUs e manuais 

de operações não estão disponíveis. De fato, alguns desses 

juizados operam sem um manual. As informações disponíveis 

na América Latina sobre reincidência, sanções ou análise de 

custo/benefício são escassas e muitos juizados de drogas 

carecem de sistemas para manter registros dos tipos ou 

razões das sanções impostas. Esses dados são importantes, 

tanto para os governos avaliarem se os juizados de drogas 

são uma forma apropriada de intervenção quanto para os 

acusados de delitos que os qualifiquem para os programas 

tomarem decisões bem informadas sobre sua participação. 

Essa ausência representa também um importante obstáculo 

para as análises independentes desses programas.

Futuras avaliações devem levar em conta todo e qualquer 

problema metodológico observado nas pesquisas sobre os 

juizados de drogas dos EUA, a fim de não os reproduzir.460 É 

essencial que qualquer estudo seja conduzido, por exemplo, 

por meio de um olhar interseccional, que inclua gênero, idade, 

raça e outras características dos participantes, para evitar o 

viés de seleção.

Em contraste com a extensa produção disponível sobre os 

juizados de drogas nos EUA, as análises de monitoramento 

e de avaliação não são comuns nos programas de TTD da 

América Latina. Apenas os casos mexicano e chileno foram 

456  Débora Upegui-Hernández e Rafael A. Torruella, Humiliation and Abuses in Drug “Treatment” Centers in Puerto Rico [Humilhação e abusos em centros de “tratamento” 
de drogas em Porto Rico] (Puerto Rico: Intercambios Puerto Rico, 2015), 19, http://intercambiospr.org/wp-content/uploads/2015/11/Humiliation-Abuse-in-Drug-
Treatment-in-Puerto-Rico-Intercambios-PR-2015.pdf.

457  Diego Piñol, Catalina Mellado, Iván Fuenzalida e Olga Espinoza, Estudio de evaluación de implementación, proceso y resultados del modelo tribunales de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial aplicado en Chile (Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, maio de 2011), 
22.

458  CICAD, A Diagnostic Study of the Addiction Treatment Court in Guadalupe, Nuevo León, Mexico: Findings and Recommendations [Um estudo diagnóstico do juizado de 
tratamento da dependência em Guadalupe, Nuevo León, México: Conclusões e recomendações] (Washington, DC: OEA, agosto de 2014); Mónica Treviño, Formative 
and Summative Evaluation: Drug Treatment Court Program for the Americas—Evaluation Report [Avaliação formativa e acumulativa: Programa de juizados de tratamento de 
drogas para as Américas — Relatório de avaliação] (Washington, DC: OEA, julho de 2014).

459  CICAD, A Diagnostic Study of the Addiction Treatment Court in Guadalupe, Nuevo León, Mexico. Findings and Recommendations [Um estudo diagnóstico do juizado de 
tratamento da dependência em Guadalupe, Nuevo León, México: Conclusões e recomendações] (Washington, DC: OEA, agosto de 2014).

460  S. Belenko, “The challenges of conducting research in drug treatment court settings” [Os desafios da realização de pesquisas em ambientes de juizados de 
tratamento de drogas], Substance Use & Misuse 37 (12-13), 2002, 1635-1664.
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461  CICAD, A Diagnostic Study of the Addiction Treatment Court in Guadalupe, Nuevo León, Mexico: Findings and Recommendations [Um estudo diagnóstico do juizado de 
tratamento da dependência em Guadalupe, Nuevo León, México: Conclusões e recomendações] (Washington, DC: OEA, agosto de 2014); Mónica Treviño, Formative 
and Summative Evaluation: Drug Treatment Court Program for the Americas—Evaluation Report [Avaliação formativa e acumulativa: Programa de juizados de tratamento de 
drogas para as Américas — Relatório de avaliação] (Washington, DC: OAS, julho de 2014).

462  Catalina Droppelmann Roepke, Análisis del proceso de implementación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile: Avanzando hacia una política pública (Chile: 
Fundación Paz Ciudadana, 2008). 

463  Alejandro Sánchez Mondaca, Análisis del programa de tribunales de tratamiento de drogas en la zona de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Una aproximación 
al funcionamiento de los tribunales de tratamiento de drogas en nuestro país (dissertação de mestrado, Universidade do Chile, 2011), 112–113.

avaliados externamente.461 Pode-se argumentar que, como 

a maioria desses programas foi estabelecida recentemente e 

contam  com poucos participantes, a realização de avaliações 

amplas ainda não é possível. Mas é importante documentar o 

funcionamento dos juizados de drogas por meio de estudos 

e análises independentes, que devem incluir pesquisas de 

reincidência e taxas líquidas de encarceramento e informações 

sobre participantes rejeitados e expulsos. A análise apoiada 

pelos governos ou pela CICAD462 é importante, mas as 

avaliações externas são essenciais463 para identificar boas 

e más práticas e comparar a eficácia desses dispositivos 

judiciários de tratamento com os de outros mecanismos para 

pessoas acusadas de crimes leves. Tais avaliações só serão 

possíveis se os governos fortalecerem a disponibilização de 

dados e informações sobre seus programas.
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• De um modo geral, faltam dados detalhados e atualizados em quase todos os países latino-americanos 
estudados e avaliações independentes são escassas.

• O modelo se encontra em estágio mais avançado em três países (Chile, México e Costa Rica) e em fase piloto 
em outros quatro (Argentina, Panamá, República Dominicana e Colômbia). O Equador e o Peru também 
estão avaliando a possibilidade de implementar juizados de drogas.

• A maioria dos programas na região foi implantado em 2012 ou posteriormente, exceto pelo modelo chileno, 
implementado em 2004. 

• Os juizados de drogas na América Latina operam como programas específicos nas jurisdições em que foram 
estabelecidos, e não como juizados especiais. Eles operam sob os auspícios do mecanismo de suspensão 
condicional do processo penal e adotam uma abordagem anterior à declaração prévia de culpabilidade ou 
inocência, redirecionando os participantes antes da condenação.

• Os candidatos devem atender a dois requisitos básicos para ingressar nos programas: devem estar sendo 
processados por um crime considerado elegível e devem receber um diagnóstico de uso problemático de 
drogas relacionado à prática do crime. 

• Apenas acusados pelo que as jurisdições locais consideram crimes leves e/ou não violentos (acusações com 
penas de não mais que três a cinco anos de prisão) são aceitos nos programas.

• Muitos programas aplicam severas penalidades como sanções no decurso do tratamento.

• Na maioria dos programas, os participantes devem ser réus primários.

• Em contraste com a experiência dos EUA, poucos participantes finalizam os programas dos juizados de 
tratamento de drogas da América Latina.

• Os juizados de drogas na região geralmente lidam com crimes contra o patrimônio, violência doméstica e 
porte de drogas. Com base nas informações disponíveis, o porte para uso é um dos delitos mais frequentes 
em programas desse tipo a incluírem crimes relacionados a drogas (no Chile, na República Dominicana, no 
México e no Panamá). 

• A maioria dos participantes em programas de juizados de drogas é do sexo masculino.

• Juizados juvenis foram implementados no Chile, Colômbia, Costa Rica e México e outros países planejam 
criar programas desse tipo.

• Assim como nos EUA, a participação nos programas dos juizados de drogas da América Latina normalmente 
exige que os participantes permaneçam abstinentes e por vezes os punem por testes positivos indicando 
o uso de drogas.

• A maioria dos países claramente não apresenta capacidade de oferecer tratamento adequado a todos os 
participantes dos programas.

JUIZADOS DE DROGAS NA AMÉRICA LATINA — PRINCIPAIS RESULTADOS
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inglesa desde o início dos anos 2000. Esta seção analisa os 

procedimentos e operações desses dispositivos judiciários 

e apresenta dados coletados principalmente de fontes 

governamentais. Muitos dados não puderam ser verificados 

de forma independente, pois esses programas não foram 

avaliados desde sua implantação. 

Os primeiros TTDs na região foram implementados nas 

Bermudas e na Jamaica em 2001, seguidos pelos das Ilhas 

Cayman, em 2006; Trinidad e Tobago, em 2012; e Barbados, em 

2014. Belize também iniciou um projeto piloto e as Bahamas 

também avaliam a possibilidade de criação de juizados de 

drogas. Esses juizados originalmente receberam assistência 

tanto técnica quanto financeira do governo do Canadá 

e da CICAD. Os TTDs nos países Caribenhos operam sob 

diferentes estruturas legais, com a Jamaica, as Ilhas Cayman 

e as Bermudas tendo promulgado legislações específicas para 

orientá-los, enquanto Trinidad e Tobago e Barbados assinaram 

memorandos de entendimento (MOUs) com a OEA em 2012464  

e 2014465, respetivamente.

Em termos gerais, os TTDs no Caribe anglófono seguem 

o modelo delineado na The Drug Court (Treatment and 

Rehabilitation of Offenders) Act [Lei dos Juizados de Drogas (e 

do Tratamento e Reabilitação de Infratores)], da Jamaica.466 Eles 

são juizados especializados de primeira instância467, e qualquer 

pessoa admissível que tenha sido acusada de um delito 

passível de julgamento no Resident Magistrates Court [Tribunal 

de Magistrados Residentes]468 — também conhecido como 

Parish Courts [Tribunais de Comarca] em algumas jurisdições 

— pode ser encaminhada ao TTD. A legislação (Parish Court Act 

[Lei do Tribunal de Comarca]) lista como crimes candidatáveis 

ao programa as agressões comuns, agressões qualificadas e 

agressões resultando em lesão corporal; infrações contidas na 

Larceny Act [Lei da Subtração] (roubo); danos intencionais à 

propriedade; falsificação; algumas infrações sexuais; e furto 

com arrombamento.

Na Jamaica, a Lei dos Juizados de Drogas (e do Tratamento 

e Reabilitação de Infratores) define como candidato elegível 

alguém acusado de um delito pertinente, que pareça ser 

dependente de drogas e satisfaça a outros critérios conforme 

seja prescrito.469 Participantes em potencial podem ser 

avaliados por um provedor de tratamento aprovado se o 

responsável pela prisão tiver motivos razoáveis para acreditar 

JUIZADOS DE DROGAS 
NO CARIBE ANGLÓFONO: 
BREVE PANORAMA
ELIZABETH WARD e CAROL WATSON WILLIAMS

464  Governo de Trinidad e Tobago, Drug Treatment Court Steering Committee, “A Policy to Establish Drug Treatment Courts in Trinidad and Tobago” [Uma política para 
a implementação de juizados de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/Trinidad/FINAL%20
DTC.%20TRINIDAD%20AND%20TOBAGO.%20ENGLISH%20PDF.pdf. 

465  Marston C. D. Gibson, “The Drug Treatment Court in Barbados—An Overview” [O juizado de tratamento de drogas em Barbados — Uma visão geral], comentários 
apresentados no Diálogo de Alto Nível sobre Alternativas ao Encarceramento por Delitos Relacionados a Drogas, Washington, DC, 1º a 3 de dezembro de 2015, http://
www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/ai_dialog/documents/Day2/03_Gibson_Overview-DrugTreatmentCourt_Barbados.ppt.

466  A legislação jamaicana sobre juizados de drogas pode ser encontrada em http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Drug%20Court%20%28Treatment%20
and%20Rehabilitation%2C%20etc.%29%20Act.pdf. 

467  Com exceção das Ilhas Cayman, onde também fazem parte do High (Grand) Court [Tribunal Superior]. 

468  Isso excluirá as principais infrações penais, como assassinato, alguns delitos sexuais e crimes relacionados a armas de fogo.

469  Governo da Jamaica, Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act [Lei dos Juizados de Drogas (e do Tratamento e Reabilitação de Infratores)], Seção 
5, http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Drug%20Court%20%28Treatment%20and%20Rehabilitation%2C%20etc.%29%20Act.pdf.
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que a pessoa seja dependente de alguma droga. Na Jamaica, 

essa avaliação conta com dois componentes: um relatório de 

exame social470 e um relatório psiquiátrico. Nas Bermudas, 

conforme os critérios de admissão471, quem tiver resultado 

positivo em testes para drogas ilícitas pelo menos três vezes 

nos 12 meses anteriores472, tiver histórico confirmado de 

abuso de substâncias nos últimos 12 meses473 ou apresentar 

resultado positivo no dia de sua prisão ou do comparecimento 

na audiência inicial é candidato ao TTD. 

Uma vez satisfeitos os critérios de admissão, o escrivão pode 

recomendar ao juizado que a pessoa ingresse no programa. E 

uma vez que a pessoa seja levada perante o TTD, o juizado pode 

postergar a acusação ou fazer o mesmo com a imposição de 

uma sentença depois de uma admissão de culpa. É importante 

observar que a confissão de culpa antes do redirecionamento 

é um requisito nos programas desse tipo no Caribe, com 

exceção de na Jamaica (informações a esse respeito não estão 

disponíveis sobre Barbados e Belize). No caso jamaicano, 

uma vez que uma pessoa concorde em ingressar no TTD, 

as acusações são adiadas. No entanto, alguns podem ter se 

declarado culpados antes desse redirecionamento. Nesses 

casos, o sentenciamento é adiado até depois do tratamento. 

Em Trinidad e Tobago e nas Bermudas, o acusado deve se 

declarar culpado antes que possa ser redirecionado para o 

TTD. Essa admissão de culpa é irrevogável. A participação é 

voluntária, e nem todos os candidatáveis e recomendados para 

o programa optarão por participar, embora seja questionável 

o quanto essa decisão seja realmente voluntária quando a 

alternativa é uma ameaça de prisão. Além disso, os TTDs nos 

países do Caribe não admitem pessoas diagnosticadas com 

transtornos mentais474, e apenas candidatos com mais de 17 

anos são passíveis de participação.

Nossa análise das informações publicamente disponíveis 

indica que os principais objetivos desses juizados são reduzir 

a incidência do uso de drogas e a dependência por pessoas 

cujas atividades criminosas se acredita estarem relacionadas 

com essa dependência e reduzir o nível de atividade criminosa 

resultante do uso problemático de substâncias. Muito poucos 

detalhes estão disponíveis sobre o tratamento fornecido pelos 

TTDs nessa região. Isso dificulta avaliar se suas práticas estão 

de acordo com os padrões internacionais para o tratamento 

da dependência de drogas.

O juizado de drogas na maioria dos países é presidido por um 

magistrado residente (ou juiz da comarca)475, que trabalha 

juntamente com uma equipe de provedores de tratamento. 

Esse time tem a tarefa de avaliar, tratar e monitorar o progresso 

dos participantes. O TTD tem sessões semanais e, antes de sua 

abertura, todos os membros da equipe participam de uma 

reunião para discutir os participantes incluídos na agenda do 

dia e avaliar seu progresso. Aqueles que completaram com 

sucesso o programa de tratamento se formam e, embora 

tenham se declarado culpados, seu sentenciamento será 

dispensado. Participantes que não forem bem-sucedidos em 

completar o programa serão reencaminhados para o Sistema 

Judiciário, onde serão julgadas pelos delitos anteriormente 

registrados e sentenciados em conformidade com eles se 

forem considerados culpados (caso uma declaração de 

470  Um relatório de investigação social feito por um assistente social nomeado pelo juizado fornece detalhes sobre o histórico, ambiente familiar e comunidade do 
infrator e pode incluir depoimentos de pessoas respeitadas familiarizadas com ele. A finalidade desse documento é oferecer uma compreensão mais completa do 
infrator e de seu contexto.

471  Governo das Bermudas, “Eligibility Criteria (Drug Treatment Programmes) Notice 2001” [Critérios de admissibilidade (Programas de Tratamento de Drogas), 
Informativo de 2001], http://www.bermudalaws.bm/laws/Consolidated%20Laws/Eligibility%20Criteria%20(Drug%20Treatment%20Programmes)%20Notice%202001.
pdf. 

472  Muito embora isso nem sempre signifique que a pessoa seja dependente de drogas, podendo simplesmente oferecer uma indicação de sua frequência de uso. 

473  Isso precisa ser verificado por um profissional, como um médico.

474  Essas pessoas são encaminhadas para outros programas de tratamento apropriados.

475  Na Jamaica, a legislação exige que o juiz tenha o suporte de dois justices of the peace (juízes de paz) (JPs), um dos quais deve ser uma mulher. Os JPs são leigos 
respeitados em suas comunidades e, uma vez nomeados, adquirem uma autoridade quase judicial. A observação dos procedimentos do TTD jamaicano, no entanto, 
revelou que o requisito de presença dessas figuras não é rigorosamente respeitado, uma vez que o juiz da comarca geralmente preside a sessão sozinho.
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culpabilidade já não tenha sido registrada). Um benefício 

legal significativo decorrente da participação no TTD é que 

um graduado emerge do programa sem um registro criminal 

decorrente do crime pelo qual ingressou. Isso é verdade tanto 

nas jurisdições em que é necessária uma declaração de culpa 

pré-tratamento quanto na Jamaica, onde os participantes não 

são obrigados a se declarar culpados. No final do programa, 

o juiz determina que nenhum registro criminal será criado, 

de modo que os participantes não tenham que se candidatar 

posteriormente a um expurgo das informações.

Embora esse modelo geral que acabamos de descrever 

seja utilizado por toda a região, diferentes países têm 

tido diferentes experiências com esses juizados e com os 

programas de tratamento que dão suporte a seu trabalho. A 

seguir, apresentamos um breve panorama das informações 

disponíveis sobre TTDs em países do Caribe anglófono, 

apresentadas na ordem em que os países implementaram 

seus programas. Primeiramente, cobrimos os cinco países nos 

quais o modelo de TTD já foi implantado (Bermudas, Jamaica, 

Ilhas Cayman, Trinidad e Tobago e Barbados), seguidos por 

Belize, onde um programa piloto foi iniciado, e pelas Bahamas, 

onde os juizados de drogas ainda não foram estabelecidos, 

mas cuja implementação está sendo avaliada.

B E R M U D A S

Em 1999, em uma tentativa de enfrentar deficiências de 

seu Sistema de Justiça Criminal, o governo das Bermudas 

introduziu a Alternatives to Incarceration Initiative [Iniciativa de 

Alternativas ao Encarceramento] (ATI). Em uma apresentação 

no I Fórum Inter-regional da UE-ALC Cities, em 2008, Alfred 

Maybury, ex-administrador da ATI476, explicou que seu 

propósito era “garantir que o encarceramento seja usado 

apenas como último recurso para infratores não violentos, 

que poderiam, diferentemente disso, ser supervisionados 

na comunidade”.477 Os juizados de drogas eram parte da 

abordagem multifacetada da ATI para reformar o Sistema de 

Justiça Criminal das Bermudas, mas a revisão que culminou 

na criação da iniciativa teve suas raízes em duas outras que 

a antecederam. A primeira foi uma revisão desse sistema do 

país no início dos anos 1990 por uma equipe liderada pelo juiz 

Stephen Tumim478, e a segunda foi a criação da National Drug 

Commission [Comissão Nacional de Drogas] em 1993479, a qual 

seguiu, por sua vez, um estudo realizado na década de 1980 por 

David Archibald sobre abuso de substâncias nas Bermudas.480 

Após a aprovação do relatório da ATI pelo governo481, uma 

emenda ao Código Penal do país foi promulgada em 2001482, 

fornecendo assim uma base legal para o estabelecimento do 

476   Ministry of Culture and Social Rehabilitation, Department of Court Services, The Bermuda Drug Treatment Court Programme [Programa de Juizados de Tratamento 
de Drogas das Bermudas], http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/THE_BERMUDA_DRUG_TREATMENT_COURT_PROGRAMME_0.pdf.

477  Alfred Maybury, Alternatives to Incarceration Initiative—A Better Bermuda [Iniciativa de alternativas ao encarceramento — Ilhas Bermudas Melhores], comentários 
apresentados no Primeiro Fórum Inter-regional de Cidades da UE-ALC, Santo Domingo, República Dominicana, 2 a 5 de abril de 2008, http://www.cicad.oas.org/
fortalecimiento_institucional/eulac/forum_exchanges/santodomingo/files/DOC_33ALFRED_MAYBURY.pdf (acessado em 4 de fevereiro de 2018).

478  O relatório de 1992 do Criminal Justice Board [Conselho de Justiça Criminal], conhecido como Relatório Tumim, apresentou 34 recomendações sobre uma série 
de tópicos, que incluiu a necessidade de uma revisão mais profunda do sistema penal para se avaliar a possibilidade de mecanismos alternativos de sentenciamento 
e de exploração de sentenças não-custodiais. Também recomendou que fossem feitas “distinções entre aqueles que comercializam drogas e aqueles que as usam, e 
que o Sistema de Justiça Criminal seja flexível o suficiente para desenvolver programas de tratamento não custodiais sempre que possível (Recomendação 31)”. Stephen 
Tumim, Melvyn Basset, Lowdru Robinson, Norma Wade, Stephen Bass, Tony French e David Jenkins, Report on the Criminal Justice System in Bermuda [Relatório sobre 
o Sistema de Justiça Criminal nas Bermudas], 2 de outubro de 1992, http://decouto.bm/reports/Tumin-Report-1992-10-02.pdf, 85–92 (acessado em 4 de fevereiro de 
2018).

479  A National Drug Commission [Comissão Nacional de Drogas] foi criada pela National Drug Commission Act [Lei da Comissão Nacional de Drogas], promulgada em 
9 de julho de 1993, e que entrou em vigor em 4 de janeiro de 1994. Os objetivos da lei eram, entre outros, “(i) formular políticas e desenvolver programas destinados 
a prevenir ou reduzir o abuso de drogas e promover e incentivar a implementação de tais políticas e programas; e (ii) promover e encorajar o estabelecimento de um 
sistema para coordenar o tratamento e a reabilitação de usuários de drogas e o cuidado de pessoas associadas”. National Drug Commission Act, http://bermudalaws.
bm/laws/Annual%20Laws/1993/Acts/National%20Drug%20Commission%20Act%201993.pdf (acessado em 4 de fevereiro de 2018).

480  H. David Archibald (comissário), The Final Report of the Royal Commission into the Use and Misuse of Illicit Drugs and Alcohol [Relatório final da comissão real sobre o 
consumo e o abuso de drogas ilícitas e álcool] (Bermuda: Governo das Bermudas, 1985).

481  Ministry of Culture and Social Rehabilitation, Department of Court Services, The Bermuda Drug Treatment Court Programme [Programa de Juizados de Tratamento 
de Drogas das Bermudas], http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/THE_BERMUDA_DRUG_TREATMENT_COURT_PROGRAMME_0.pdf.

482  Seção 68 et seq. da Criminal Code Amendment Act [Lei de Emenda do Código Penal], promulgada em 13 de agosto de 2001, http://www.bermudalaws.bm/laws/
Annual%20Laws/2001/Acts/Criminal%20Code%20Amendment%20Act%202001.pdf.
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Drug Treatment Court Programme [Programa de Juizados de 

Tratamento de Drogas] naquele país. 

P r o c e s s o  p e n a l
Embora sejam um território ultramarino britânico, as Bermuda 

têm suas leis promulgadas por seu próprio Legislativo e 

contam com um sistema legal do tipo common law483. Os 

juizados de tratamento de drogas nesse país são uma das 

varas especializadas a operarem sob os auspícios do Tribunal 

de Magistrados484, e o presidente da Suprema Corte das 

Bermudas tem autoridade para designar qualquer juiz como 

titular do juizado de tratamento de drogas.485 

Como em outras jurisdições, o programa de TTD nas 

Bermudas tem como alvo participantes com dependência de 

drogas acusados de crimes não violentos e que concordem 

voluntariamente em participar. O encaminhamento para o TTD 

pode ocorrer quando o acusado se declarar ou for considerado 

culpado de um delito; parecer ao juizado satisfazer os critérios 

de admissão486; e estiver disposto a se submeter a uma 

avaliação por um profissional qualificado para determinar 

suas possibilidades de participação em um programa de 

tratamento de drogas.487 Se o juiz encarregado considerar 

o infrator adequado para se inscrever em um programa de 

tratamento de drogas e que esse curso de ação é no interesse 

do infrator, e este concordar em participar, ele pode se 

inscrever em um programa de tratamento de drogas em vez 

de ser condenado.488 A participação no programa do juizado 

de drogas das Bermudas tem cinco fases, durante as quais as 

pessoas são monitoradas por uma equipe de tratamento e 

relatórios regulares são feitos ao juizado sobre seu progresso. 

É importante ressaltar que a declaração de culpabilidade 

apresentada pelo acusado antes de sua inscrição em um 

programa de tratamento de drogas sob o TTD é irrevogável, 

e a reprovação no tratamento pode resultar no retorno dos 

infratores aos tribunais comuns para serem julgados pelos 

delitos de que foram originalmente acusados.489   

De acordo com as informações disponíveis no site do 

Department of Court Services [Departamento de Serviços 

Judiciais] do governo490, que não foram possível verificar 

de forma independente, a equipe do TTD é formada 

pelo magistrado e por representantes do provedor de 

tratamento, da polícia, da promotoria, o advogado de defesa 

e o gerenciador de caso/supervisor de sursis.491 Acusados de 

crimes violentos e de tráfico internacional ou interno de drogas 

483   Sistema jurídico no qual o direito se fundamenta mais na jurisprudência e nos contratos do que na letra da lei estabelecida. (N. T.)

484  O Sistema Judiciário das Bermudas conta com quatro tipos de tribunais: o Tribunal de Magistrados (Magistrates’ Court), a Suprema Corte (Supreme Court), o 
Tribunal de Apelações (Court of Appeal) e o Conselho Privativo (Privy Council). Segundo o governo das Bermudas, “a principal função do Tribunal de Magistrados é 
decidir sumariamente as questões criminais. Esse tribunal analisa as evidências e decide sobre uma sentença, sem um júri”. Governo das Bermudas, “Bermuda’s Court 
System” [Sistema Judiciário das Bermudas], https://www.gov.bm/bermudas-court-system (acessado em 20 de fevereiro de 2018).

485  Código Penal, seção 68 (1) e (2).

486  Os critérios de admissão para participação no TTD das Bermudas estão detalhados no documento “Eligibility Criteria (Drug Treatment Programmes) Notice 
2001” [Critérios de admissibilidade (Programas de tratamento de drogas), Informativo de 2001], http://www.bermudalaws.bm/laws/Consolidated%20Laws/Eligibility%20
Criteria%20(Drug%20Treatment%20Programmes)%20Notice%202001.pdf.

487  Código Penal, seção 68(3).

488  Código Penal, seção 68(4).

489  Código Penal, seção 68(6) e (7).

490  O Department of Court Services [Departamento de Serviços Judiciários] é responsável pelo programa de tratamento de drogas nas Bermudas. Para mais 
informações, consultar https://www.gov.bm/department/court-services.

491  Ministry of Culture and Social Rehabilitation [Ministério da Cultura e Reabilitação Social], Department of Court Services [Departamento de Serviços Judiciários], 
The Bermuda Drug Treatment Court Programme [Programa de Juizado de Tratamento de Drogas das Bermudas], http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/THE_
BERMUDA_DRUG_TREATMENT_COURT_PROGRAMME_0.pdf.
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Fonte: Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2017 [Relatório Anual da Rede de 
Informação sobre Drogas das Bermudas, 2017] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2017), 48, https://www.gov.bm/sites/default/
files/BerDIN-Report-2017.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2016 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas 
das Bermudas, 2016] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2016), 47, https://www.gov.bm/sites/default/files/2016-BerDIN-Report-
Final.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2015 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 
2015] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2015), 48, https://www.gov.bm/sites/default/files/2015_berdin_report__final_draft_.
pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2014 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2014] 
(Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2014), 45, http://www.parliament.bm/uploadedFiles/Content/House_Business/Presentation_
of_Papers_and_of_Reports/2014berdin%20report.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2013 [Relatório Anual da Rede de 
Informação sobre Drogas das Bermudas, 2013] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2013), 42, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.592.8903&rep=rep1&type=pdf.

a Número de pessoas encaminhadas ao programa para avaliação.
b Número de pessoas aceitas no programa naquele o ano. Esse número não parece ser equivalente ao número total de participantes ativos no 
dado ano.

Q U A D R O  1 2 : E S TAT Í S T I C A S  D O  J U I Z A D O  D E  T R ATA M E N T O 
D E  D R O G A S  D A S  B E R M U D A S ,  2 0 1 1 – 2 0 1 6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Novos encaminhamentosa 28 25 20 32 53 44

Admissão no programab
11 11 10 19 14 6

Encerramento bem-sucedido 
da Fase V

– 1 1 1 1 4

Encerramento bem-sucedido 
da Fase IV

13 4 6 9 5 4

Juizados de drogas no Caribe anglófono: Breve panorama

492  A fim de determinar a elegibilidade para participação no TTD, a lista de infrações excluídas conta com homicídio, homicídio culposo, agressão sexual que resulte 
em sentença de prisão, crimes violentos contra crianças (incluindo infanticídio), roubo, incêndio criminoso, cárcere privado, todas as infrações previstas na Firearms Act 
[Lei de Armas de Fogo], de 1973, importação ou fornecimento de drogas ou posse com a intenção de fornecer, agressões graves e tentativa de ou conspiração para 
cometer qualquer um desses crimes. Governo das Bermudas, “Eligibility Criteria (Drug Treatment Programmes) Notice 2001” [Critérios de admissibilidade (Programas 
de tratamento de drogas), Informativo de 2001], http://www.bermudalaws.bm/laws/Consolidated%20Laws/Eligibility%20Criteria%20(Drug%20Treatment%20
Programmes)%20Notice%202001.pdf.

493  Ibid.

não são candidatáveis ao programa.492 O histórico criminal de 

um infrator também é levado em consideração ao determinar 

a possibilidade de candidatura, e se o candidato tiver, nos 

três anos anteriores, uma condenação, um sentenciamento 

definitivo ou um encaminhamento para sursis por um dos 

delitos não considerados qualificados para o programa, isso 

fará com que ele não seja elegível.493

P a r t i c i p a n t e s
Diferentemente da maioria dos governos da América Latina 

e do Caribe nos quais os juizados de tratamento de drogas 

foram implantados, o governo das Bermudas tem publicado 

informações sobre a participação em seus TTDs, entre outras 

estatísticas relacionadas às drogas, nos últimos poucos anos. 

Os relatórios anuais da Bermuda Drug Information Network 
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[Rede de Informações sobre Drogas das Bermudas] (BerDIN) 

são publicados desde 2010 e, com exceção dos de 2010, 2011 

e 2012, estão disponíveis on-line. O Quadro 12 compila as 

informações fornecidas nos relatórios anuais publicados entre 

2013 e 2017 e mostra como a participação no programa do 

país evoluiu de 2011 a 2016.494

Até 2014, o programa de TTD era considerado concluído quando 

os participantes finalizavam a Fase IV, sendo a Fase V (um ano 

de monitoramento e apoio) voluntária. A partir daquele ano, 

esta fase tornou-se obrigatória para todos os participantes, 

de modo que aqueles indicados no Quadro 12 com a Fase IV 

concluída em 2014, 2015 e 2016 não são considerados como 

se tivessem concluído o programa até terem finalizado a 

Fase V.495 O Relatório BerDIN de 2017 apresenta informações 

conflitantes sobre o número de participantes que concluíram 

o programa TTD desde sua criação, em 2001, com o total 

relatado tanto como 35 quanto como 37.496   

O programa das Bermudas permite que os candidatos se 

candidatem várias vezes e, em alguns casos, retornem a ele 

mesmo que o tenham concluído com êxito.497 Isso, combinado 

com as diferentes taxas de conclusão dos participantes e a 

omissão dos relatórios BerDIN sobre ingressos atuais em 

outras fases do tratamento, dificulta a comparação adequada 

das taxas de formatura e evasão. Ao longo dos anos, no 

entanto, os relatórios BerDIN permitiram acessar algumas 

informações sobre os participantes que não concluíram o 

programa, o que está refletido no Quadro 13.

Cada relatório anual da BerDIN também oferece um resumo 

geral das razões pelas quais os candidatos encaminhados ao 

programa não foram admitidos, as quais variam. O Quadro 14 

compila essas informações conforme apresentadas em cada 

relatório disponível on-line.

Embora forneçam dados sobre encaminhamentos, admissões 

em programas e conclusões, os relatórios anuais da BerDIN 

não apresentam informações demográficas específicas do 

programa de TTD. Eles, no entanto, oferecem uma análise 

detalhada dessas informações para novos encaminhamentos, 

que incluem participantes do programa. O Quadro 15 compila 

as informações de todos os relatórios BerDIN disponíveis.

Como se pode ver nas informações do Quadro 15, cerca de 

80% de todos os novos encaminhamentos para tratamento de 

drogas nas Bermudas são homens. Embora negros representem 

aproximadamente 54% da população498, eles representam 

em média 70% dos participantes do TTD. As substâncias com 

maior ocorrência entre os novos encaminhamentos são álcool, 

cannabis, cocaína e opiáceos.

494  Cada relatório BerDIN anual cobre as informações do ano anterior (por exemplo, o relatório de 2017 divulga os dados de 2016) e também a estatística do ano 
anterior a esse, permitindo assim que o quadro inclua informações de 2011, embora o relatório anual de 2012 não esteja disponível.

495  Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2017 [Relatório Anual da Rede de Informações sobre Drogas das 
Bermudas, 2017] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2017), https://www.gov.bm/sites/default/files/BerDIN-Report-2017.pdf, 48.

496  A inconsistência parece surgir da adição em 2016 de apenas duas pessoas como tendo completado a Fase V (elevando o total para 35), sendo que os números 
fornecidos na tabela 4.3.1 do relatório de 2017 indicam que quatro haviam terminado essa fase (o que levaria o total de pessoas que terminaram o programa para 
37). Ver Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2017 [Relatório Anual da Rede de Informações sobre Drogas 
das Bermudas, 2017] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2017), https://www.gov.bm/sites/default/files/BerDIN-Report-2017.pdf, 48, e Annual Report of the 
Bermuda Drug Information Network 2016 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2016] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 
2016), https://www.gov.bm/sites/default/files/2016-BerDIN-Report-Final.pdf, 47.

497  De acordo com os relatórios BerDIN de 2013 e 2014, em 2011 alguns infratores não obtiveram êxito em suas primeiras tentativas, mas foram autorizados a 
reingressar em seguida e concluíram o programa. Em 2012, um participante entrou novamente no programa após completá-lo e ter uma recaída, um reingresso foi 
negado e os relatórios fizeram uma menção genérica de que algumas pessoas foram autorizadas a reingressar após recaída e reincidência posteriores à conclusão da 
Fase IV. Em 2013, três infratores retornaram ao programa já o tendo completado anteriormente.

498 Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA), “North America: Bermuda” [América do Norte: Bermudas], The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/bd.html (acessado em 24 de fevereiro de 2018).
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Fonte: Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2017 [Relatório Anual da Rede de 
Informação sobre Drogas das Bermudas, 2017] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2017), 48, https://www.gov.bm/sites/default/
files/BerDIN-Report-2017.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2016 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas 
das Bermudas, 2016] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2016), 47, https://www.gov.bm/sites/default/files/2016-BerDIN-Report-
Final.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2015 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 
2015] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2015), 48, https://www.gov.bm/sites/default/files/2015_berdin_report__final_draft_.
pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2014 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2014] 
(Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2014), 45, http://www.parliament.bm/uploadedFiles/Content/House_Business/Presentation_
of_Papers_and_of_Reports/2014berdin%20report.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2013 [Relatório Anual da Rede de 
Informação sobre Drogas das Bermudas, 2013] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2013), 42, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.592.8903&rep=rep1&type=pdf.

Q U A D R O  1 3 : N Ú M E R O  D E  PA R T I C I PA N T E S  Q U E  N Ã O  CO M P L E TA R A M  O 
P R O G R A M A  T T D  E N T R E  2 0 1 1  E  2 0 1 6

ANO NÚMERO DE PARTICIPANTES A NÃO 
COMPLETAREM O PROGRAMA

CONSEQUÊNCIAS REPORTADAS
PARA O PARTICIPANTE PELA 

NÃO CONCLUSÃO

2011

2013

2014

2016

2015

2012

30

12

7

4

2

13

N/A

• Todos foram sentenciados a períodos 
de encarceramento (um indivíduo teve 
essa sentença suspensa).

• Dez foram encaminhados para sursis.
• Nenhuma informação está disponível 

sobre os outros dois.

• Um foi libertado por razões legais, um 
foi condenado a cumprir pena após 
um período de prisão provisória e dois 
foram encarcerados.

• Os dois participantes foram excluídos 
do tratamento devido a infrações. Como 
resultado, eles não puderam mais 
tomar parte no programa do TTD.

• Nove deles foram condenados e 
um mandado para a sursis em vez 
de retornar ao tratamento, já que a 
gravidade do delito original desse 
indivíduo foi considerada inadequada, 
dada a natureza rigorosa do programa.

• Três foram liberados, pois haviam 
completado a Fase IV e foram 
considerados participantes voluntários 
na Fase V, tendo cumprido as condições 
prévias de colocação voluntária nesta 
última fase.

Juizados de drogas no Caribe anglófono: Breve panorama
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Fonte: Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2017 [Relatório Anual da Rede de 
Informação sobre Drogas das Bermudas, 2017] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2017), 48, https://www.gov.bm/sites/default/
files/BerDIN-Report-2017.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2016 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas 
das Bermudas, 2016] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2016), 47, https://www.gov.bm/sites/default/files/2016-BerDIN-Report-
Final.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2015 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 
2015] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2015), 48, https://www.gov.bm/sites/default/files/2015_berdin_report__final_draft_.
pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2014 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2014] 
(Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2014), 45, http://www.parliament.bm/uploadedFiles/Content/House_Business/Presentation_
of_Papers_and_of_Reports/2014berdin%20report.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2013 [Relatório Anual da Rede de 
Informação sobre Drogas das Bermudas, 2013] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2013), 42, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.592.8903&rep=rep1&type=pdf.

Q U A D R O  1 4 : R A Z Õ E S  PA R A  N Ã O  A D M I S S Ã O  A O  P R O G R A M A  T T D ,  CO N F O R M E 
I N D I C A D O  N O S  R E L AT Ó R I O S  B E R D I N

ANO DO 
RELATÓRIO RAZÕES RELATADAS PARA NÃO ADMISSÃO APÓS O ENCAMINHAMENTO 

2013

2015

2016

2017

2014

N/A

• Alguns infratores foram considerados não admissível por conta de delitos anteriores.
• A gravidade dos delitos originais foi considerada inadequada diante da natureza rigorosa do 

programa.
• Alguns infratores foram considerados admissíveis, mas não adequados, já que sua criminalidade 

excedia o abuso de substâncias, conforme determinado durante a fase de avaliação.
• Alguns infratores optaram por ser encarcerados em vez de participar do programa do TTD.

• Alguns infratores foram considerados não admissível por conta de delitos anteriores.
• A gravidade dos delitos originais foi considerada inadequada diante da natureza rigorosa do 

programa.
• Alguns infratores foram considerados admissíveis, mas não adequados, já que sua criminalidade 

excedia o abuso de substâncias, conforme determinado durante a fase de avaliação.
• Alguns infratores optaram por receber outras sentenças em vez de participar do programa do TTD.

• Quatro infratores foram encaminhados ao programa do Juizado de Tratamento de Saúde Mental. 
• Três infratores foram sentenciados a sursis e liberados.
• Três infratores foram sentenciados a sursis e reinseridos no TTD.
• Duas pessoas foram consideradas admissíveis, mas não adequadas, já que sua criminalidade 

excedia o abuso de substâncias, conforme determinado durante a fase de avaliação.
• Três pessoas optaram por receber outras sentenças em vez de participar do programa do TTD.
• Duas pessoas permaneceram em observação ao final de 2015.

• Sete clientes se recusaram a participar do TTD.
• Dois clientes recusaram o tratamento com internação.
• Um cliente apresentou problemas médicos significativos que inibiram a participação no tratamento.
• Sete clientes foram finalmente considerados inadequados.
• Dois clientes apresentavam problemas específicos, para os quais não havia tratamento local 

disponível.
• Três clientes foram recusados devido a inconformidades no período de observação.
• Um cliente foi sentenciado a sursis e reinserido no TTD.
• Um cliente teve sua pena substituída por uma multa e foi reinserido no TTD. 
• Em um caso, um indivíduo foi encaminhado duas vezes.
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Q U A D R O  1 5 : E S TAT Í S T I C A S  D O  B E R M U D A  A S S E S S M E N T  A N D  R E F E R R A L  C E N T R E 
P R O G R A M  [ P R O G R A M A  D O  C E N T R O  D E  AVA L I A Ç Ã O  E  R E F E R Ê N C I A  D A S 
B E R M U D A S ]  ( B A R C )  PA R A  N O V O S  E N C A M I N H A M E N T O S ,  2 0 1 1 – 2 0 1 6

2011NOVOS ENCAMINHAMENTOS 2012 2013 2014 2015 2016

Total de novos encaminhamentos 

Masculino 

16 e abaixo 

Negro

Álcool

46–60

Mestiço

Cocaína

Três drogas

Não disponível

31–45

Português 

Opiáceos

Duas drogas 

76+

Não declarado

Nenhuma

Não declarado 

Não disponível*

169

135

1

120

55

46

1

17

11

11

33

4

28

30

1

13

11

141

111

–

85

58

23

1

19

6

9

55

4

11

32*

1

16

9

124

102

1

89

46

36

3

19

8

3

34

5

14

20

–

2

23

––

3

77

58

–

65

46

21

–

9

5

–

25

4

6

28

1

–

1

10*–

–

97

77

–

82

27

17

–

10

4

–

27

–

9

15

–

4

1

21

–

84

69

–

47

28

14

1

4

1

–

33

1

6

19

–

–

2

–

2

Variação percentual anual 

Feminino 

17–30

Branco

Cannabis

Uma droga 

61–75

Outros 

Outra 

Mais de três drogas 

Não declarado 

Não disponível*

Não declarado/Não apresentado 

Não disponível*

Não disponível*

Postergado

14.2

23

68

20

50

57

9

–

5

1

–

11

11

–

-16.6

21

50

26

41

45

2

–

–

–

1

9

9

–

-12.1

19

39

22

38

53

11

–

–

3

–

3

17

911

3

–

-37.9

19

26

8

44

34

4

–

–

–

–

–

9

–9

–

–

26

20

26

10

34

57

7

1

1

–

20

–

17*

–

–

–

-13.4

15

24

17

12

42

11

–

–

–

–

18

–

22

20

12

59 49*

SEXO

IDADE (ANOS)

RAÇA 

DROGA MAIS USADA (DEPENDÊNCIA OU ABUSO): TIPO 

DROGA MAIS USADA (DEPENDÊNCIA OU ABUSO): COMBINAÇÃO* 

Juizados de drogas no Caribe anglófono: Breve panorama
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Fonte: Adaptado e agregado a partir de: Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2017 [Relatório 
Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2017] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2017), 42–43, https://www.gov.
bm/sites/default/files/BerDIN-Report-2017.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2016 (Bermuda: Governo das Bermudas, 
outubro de 2016), 40–41, https://www.gov.bm/sites/default/files/2016-BerDIN-Report-Final.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information 
Network 2015 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2015] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2015), 
42–43, https://www.gov.bm/sites/default/files/2015_berdin_report__final_draft_.pdf; Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2014 
[Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2014] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2014), 40–41, http://
www.parliament.bm/uploadedFiles/Content/House_Business/Presentation_of_Papers_and_of_Reports/2014berdin%20report.pdf; Annual Report of 
the Bermuda Drug Information Network 2013 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das Bermudas, 2013] (Bermudas: Governo das 
Bermudas, outubro de 2013), 36–37, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.592.8903&rep=rep1&type=pdf.

* Alguns números relatados para essas categorias divergiram em diferentes relatórios anuais. Os números incluídos no quadro são os mais 
recentes.

2011NOVOS ENCAMINHAMENTOS 2012 2013 2014 2015 2016

Nível I — paciente ambulatorial

Nenhum 

Suprema Corte

Outros/Outra comunidade

Postergado*

Assistência à Família

Mid-Atlantic Wellness Institute (MWI)

Níveis III e IV — paciente internado 
(tratamento de internação medicamente 

monitorado/intensivamente administrado)  

Não disponível*

Serviços Judiciários (incluindo o TTD, a 
equipe de supervisão de sursis, supervisão 

de livramento condicional)

Programa Turning Point

Departamento Correcional

Centro de tratamento Pathways Bermuda 
(outrora CARON Bermuda)

Tribunal de Magistrados

41

29

–

12

–

8

2

15

11

24

14

5

42

49

23

3

15*

–

8

1

12

9

20

12

6

30

33

13

1

6

–

8

2

13

3

16

17

6

–3

28

27

16

2

1

–

7

1

1

–

9

6

1

–2

21

30

7

2

3

–

4

1

3

–

10

6

–

–

30

13

5

1

2

7

–

1

10

21

8

10

–

–

19

Nível II — paciente ambulatorial intensivo (IOP) 

Não declarado/Não apresentado

Tribunal de Família

Employee Assistance Program [Programa de 
Assistência ao Funcionário]  (EAP)

Não disponível

Outro

Bermuda Youth Counselling Services 
[Serviço de Aconselhamento da Juventude 

das Bermudas] (BYCS)

Serviço de aconselhamento da ONG Focus 

Autoencaminhado

Conselho de Condicional

Serviço privado de tratamento

Serviço de assistência financeira

Não declarado/Não mostrado

31

42

1

6

11

–

–

1

39

–

–

1

40

8

3

4

9

–

1

1

23

–

1

2

45

17

–

5

3

–

–

2

25

1

1–

1

2

32

1

2

6

–

–

–

–

14

–

4–

3

–

28

29

–

4

–

–

–

–

11

–

2

–

24

26

–

–

12

19

2

–

–

12

–

–

–

–

ORIGEM DO ENCAMINHAMENTO

NÍVEL DE CUIDADO
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Tr a t a m e n t o
De acordo com o site do Departamento de Serviços Judiciários 

das Bermudas499, o programa de TTD consiste nas seguintes 

cinco fases de tratamento:

1. Avaliação (Fase I): o Bermuda Assessment 

and Referral Centre [Centro de Avaliação e 

Encaminhamento das Bermudas] (BARC) realiza 

uma abrangente avaliação do participante durante 

um período de 30 dias. O centro também prepara o 

participante para a fase de tratamento intensivo (a 

segunda), incluindo a desintoxicação, se necessário. 

2. Tratamento intensivo (Fase II): tem a duração de 

90 dias e é o núcleo do programa. Nesse período, 

os participantes são obrigados a comparecer e 

participar de sessões de planejamento de seu caso, 

comparecer duas vezes por mês a sessões judiciais 

e tomar parte de sessões de tratamento conduzidas 

por conselheiros treinados.

3. Educação e emprego (Fase III): esta fase de 120 dias 

se concentra em garantir que os participantes estejam 

aptos a se manter de forma sustentável e se tornarem 

totalmente integrados à sociedade. Durante esta 

fase, os participantes têm a oportunidade de receber 

treinamento em alguma competência ou avançar 

em suas formações, e são obrigados a comparecer 

mensalmente ao juizado. 

4. Transição (Fase IV): também de 120 dias, 

os comparecimentos mensais ao juizado e 

monitoramento pela equipe continuam, sendo 

que nesta fase os participantes são ajudados a 

desenvolver redes fora do programa, o que pode 

ajuda-los a manter os ganhos conquistados. Até 2014, 

a conclusão desta fase sinalizava a conclusão do 

programa. 

5. Transição e pós-atendimento (Fase V): um ano de 

monitoramento e suporte constitui a última fase do 

programa. Neste ponto, um participante que não 

tenha usado mais drogas ou não esteja em conflito 

com a lei é candidato a uma transição, deixando o 

monitoramento intensivo do TTD. Ele recebe um plano 

de cuidados que servirá como guia para permanecer 

livre de drogas e levar uma vida produtiva. Esta fase 

foi adicionada e tornada obrigatória em 2014. 

Embora o modelo apresente um cronograma para as cinco 

fases, a duração de cada uma delas pode variar, dependendo 

das necessidades individuais de cada participante. Alguns 

podem necessitar de mais tempo para passar, por exemplo, 

da fase de desintoxicação500 para a de tratamento intensivo e 

daí para a de transição. A equipe de tratamento determina a 

habilitação para o avanço em cada fase, com base no progresso 

do participante. A testagem de drogas é utilizada em todas as 

fases do tratamento, e a abstinência é exigida.501 

Em 2016, o Department for National Drug Control 

[Departamento de Controle Nacional de Drogas] realizou 

um levantamento sobre serviços de tratamento de abuso de 

substâncias nas Bermudas com o objetivo de coletar “dados 

de referência sobre as características e o uso de instalações 

e serviços de tratamento de abuso de álcool e drogas (tanto 

públicos quanto privados) na ilha e o número de clientes em 

tratamento nessas instalações, em um esforço para adquirir 

uma visão mais holística dos serviços de tratamento de abuso 

de substâncias sendo oferecidos ou estejam disponíveis 

499  Ministry of Culture and Social Rehabilitation, Department of Court Services, The Bermuda Drug Treatment Court Programme [Programa de Juizado de Tratamento 
Drogas das Bermudas], http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/THE_BERMUDA_DRUG_TREATMENT_COURT_PROGRAMME_0.pdf.

500  Embora a desintoxicação não seja considerada um tratamento para dependência de drogas, mantivemos esse termo, uma vez que é usado nos documentos 
disponíveis.

501  Ministry of Culture and Social Rehabilitation, Department of Court Services, The Bermuda Drug Treatment Court Programme [Programa de Juizados de Tratamento 
Drogas das Bermudas], http://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/THE_BERMUDA_DRUG_TREATMENT_COURT_PROGRAMME_0.pdf.

Juizados de drogas no Caribe anglófono: Breve panorama
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nas Bermudas”.502 Essa pesquisa oferece uma análise mais 

detalhada dos serviços de tratamento que também atendem 

aos participantes dos TTDs (entre outros clientes), fornecendo 

assim uma melhor ideia do tipo de instalações disponíveis. 

O Quadro 16 apresenta uma breve descrição de todas as 

agências e organizações a oferecerem tratamento para abuso 

de drogas nas Bermudas.

O texto do levantamento explica que nem todas essas 

instalações são clínicas individuais e que elas interagem 

durante diferentes fases do tratamento. E, o mais importante, 

aponta que o juizado de tratamento de drogas não oferece o 

tratamento, mas sim apoio para que os infratores se engajem 

e permaneçam envolvidos com ele.503 

Um componente importante dessa questão é se os 

participantes têm ou não que pagar pelo tratamento por que 

buscam. A pesquisa cobre esse tópico, indicando que

Foi solicitado às instituições que indicassem se 

aceitavam ou não tipos específicos de pagamento 

ou plano de saúde para tratamento de abuso de 

substâncias. Elas também foram questionadas 

sobre o uso de uma escala adaptável de 

honorários e se ofereciam tratamento gratuito 

aos clientes que não pudessem pagar. Metade 

das instituições não exige pagamento pelos 

serviços de tratamento de abuso de substâncias 

oferecidos, e estas são principalmente operadas 

ou financiadas pelo governo; enquanto quatro 

aceitam pagamento em dinheiro ou diferentes 

modalidades de plano de saúde privado; essas 

instalações são principalmente privadas sem fins 

lucrativos. Ao mesmo tempo, a maioria delas 

oferecerá tratamento de abuso de substâncias 

sem nenhum custo para clientes incapazes de 

pagar. Apenas três utilizam uma escala adaptável 

de cobrança. Algumas indicaram aceitar outras 

formas de pagamento, incluindo doações, 

pagamento por parte do empregador do cliente 

ou bolsas de tratamento para clientes que não 

podem pagar.504 

Não obstante essa afirmação de que os impossibilitados de 

pagar podem ter acesso ao tratamento, o relatório BerDIN 

de 2013 menciona um participante do TTD que, em 2011, foi 

considerado candidatável e adequado para o programa, mas 

não conseguiu entrar em tratamento “devido à falta de fundos 

e um status de imigração que impedia o indivíduo de receber 

assistência financeira”.505 Isso parece indicar que a participação 

no programa pode ser financeiramente onerosa.

Embora a pesquisa de 2016 ofereça informações importantes 

sobre as unidades de tratamento de drogas nas Bermudas, 

não está no escopo deste relatório avaliar independentemente 

a qualidade e a disponibilidade do tratamento oferecido aos 

participantes do programa do juizado de drogas nesses locais. 

No entanto, é relevante mencionar que o relatório BerDIN de 

2017 reconheceu haver listas de espera para tratamento e que 

“medidas continuadas de austeridade implementadas pelo 

governo resultaram em significativas reduções de pessoal e 

em diminuição na oferta de serviços pelas agências na rede de 

tratamento”.506

502  Department for National Drug Control, Survey of Substance Abuse Treatment Services in Bermuda 2016 [Levantamento sobre serviços de tratamento de abuso de 
substâncias nas Bermudas, 2016] (Bermudas: Governo das Bermudas, julho de 2016), 1, https://www.gov.bm/sites/default/files/SSATS%20in%20Bermuda%202016%20
-%20Final%20rev%20with%20Qnaire.pdf.

503  Ibid., 5.

504  Ibid., 18.

505  Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2013 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das 
Bermudas, 2013] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2013), 42, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.592.8903&rep=rep1&type=pdf.

506  Department for National Drug Control, Annual Report of the Bermuda Drug Information Network 2017 [Relatório Anual da Rede de Informação sobre Drogas das 
Bermudas, 2017] (Bermudas: Governo das Bermudas, outubro de 2017), 2, https://www.gov.bm/sites/default/files/BerDIN-Report-2017.pdf.
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Q U A D R O  1 6 : A G Ê N C I A S  E  O R G A N I Z A Ç Õ E S  A  O F E R E C E R E M  T R ATA M E N T O 
PA R A  A B U S O  D E  D R O G A S  N A S  B E R M U D A S ,  2 0 1 6

subordinado ao Serviço de Assistência Judiciária, presta serviços de avaliação, encaminhamento e gestão de casos a clientes 
dependentes químicos, encaminhando-os tanto para centros de tratamento quanto para o juizado de tratamento de drogas.

uma instituição de caridade, oferece serviços de apoio imediato, um refúgio seguro para pessoas em necessidade, juntamente 
com aconselhamento motivacional e moradia de transição, representando tanto a entrada inicial na assistência quanto a 
saída dela para a vida independente.

sob a direção do Bermuda Hospitals Board [Conselho de Hospitais das Bermudas] (BHB), oferece vários serviços, incluindo 
desintoxicação em internação ou ambulatório, serviços de aconselhamento ambulatorial, hospital-dia; serviços de 
manutenção e pós-tratamento com metadona.

subordinado ao Exército da Salvação, oferece tratamento de internação para homens, juntamente com um programa de 
treinamento de habilidades para a vida em comunidade, a fim de aprimorar a disposição para uma reentrada positiva na 
comunidade.

subordinado ao DNDC e localizado na Nelson Bascome Substance Abuse Treatment Facility [Unidade de Tratamento de Abuso 
de Substâncias Nelson Bascome], fornece tratamento especializado e muito necessário para mulheres em um ambiente de 
tratamento de internação longo prazo, acoplado a uma Habitação Comunitária. Pós-tratamento, repouso e apoio familiar 
também são oferecidos. É o único programa de tratamento especificamente para mulheres.

sob a direção do DNDC e também localizado na Nelson Bascome Substance Abuse Treatment Facility [Unidade de Tratamento 
de Abuso de Substâncias Nelson Bascome], oferece tratamento internado para homens, além de pós-tratamento, repouso 
e apoio familiar.

subordinado ao Department of Child and Family Services [Departamento de Assistência à Criança e à Família], oferece alguns 
serviços de tratamento de abuso de substâncias ambulatoriais para jovens e adolescentes.

uma divisão do Tribunal de Magistrados, oferece uma abordagem em equipes multidisciplinares para dar apoiar a infratores 
que necessitem de tratamento a receberem esse tratamento como uma alternativa ao encarceramento.

subordinado ao Departamento Correcional, oferece tratamento de internação aos detentos que sofram com transtornos de 
abuso de substâncias em um ambiente de comunidade terapêutica separado da população geral da prisão.

é oferecido por organizações como a Transitions e Pathways. Breves aconselhamentos podem ser obtidos por meio da EAP 
Bermudas e o Benedicts Associates.

BERMUDA ASSESSMENT AND REFERRAL CENTRE [CENTRO DE AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS BERMUDAS]:

FOCUS COUNSELLING SERVICES [SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO FOCUS]:

TURNING POINT [PONTO DE VIRADA]:

HARBOUR LIGHT [FAROL DO PORTO]:

WOMEN'S TREATMENT CENTRE [CENTRO DE TRATAMENTO DAS MULHERES]:

MEN'S TREATMENT PROGRAMME [PROGRAMA DE TRATAMENTO PARA HOMENS]:

COUNSELLING AND LIFESKILLS SERVICES [SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO E HABILIDADES PARA A VIDA]:

DRUG TREATMENT COURT [JUIZADO DE TRATAMENTO DE DROGAS]:

THE RIGHT LIVING HOUSE [A CASA DA VIDA CERTA]:

PRIVATE ADDICTION COUNSELLING [ACONSELHAMENTO PRIVADO PARA DEPENDÊNCIA]

Fonte: Traduzido e adaptado de Department for National Drug Control, Survey of Substance Abuse Treatment Services in Bermuda 2016 [Levantamento 
dos Serviços de Tratamento de Abuso de Substâncias nas Bermudas, 2016] (Bermudas: Governo das Bermudas, julho de 2016), 3, https://www.
gov.bm/sites/default/files/SSATS%20in%20Bermuda%202016%20-%20Final%20rev%20with%20Qnaire.pdf.
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I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
O juiz encarregado do TTD tem o poder de impor sanções aos 

participantes, incluindo prisão por até 20 dias507, mas uma lista 

detalhada de punições e incentivos empregados no decorrer 

da participação não está publicamente disponível.

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
As Bermudas não contam com juizados de tratamento de 

drogas concentrados em infratores adolescentes.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Uma reportagem de março de 2014 afirmou que nos dez 

anos em que juizado esteve em operação, apenas 7% dos 

participantes haviam reincidido enquanto estavam no 

programa.508 Também alega que, em 2013, apenas 4% dos 

participantes em curso no TTD foram presos novamente, em 

comparação com uma taxa média de reincidência de 34% 

no primeiro ano após a libertação para detentos no Centro 

Correcional de Westgate (a maior entre as quatro prisões 

administradas pelo Department of Corrections [Departamento 

Penitenciário] do país).509 A mesma reportagem menciona 

que “a alta taxa de sucesso do juizado de drogas — estimada 

entre 75 e 80% — ressalta o que promotores e advogados de 

defesa suspeitam há muito tempo: a justiça terapêutica, em 

vez da prisão, é muito mais potente e econômica na prevenção 

de comportamentos criminosos futuros”.510 É importante 

notar, no entanto, que a reportagem não aponta a fonte para 

as estatísticas citadas, e que esses números não puderam 

ser verificados independentemente; mesmo se corretos, os 

dados não oferecem uma base para comparação direta, pois 

vários fatores distinguem a população carcerária em geral 

e os participantes do TTD, incluindo a gravidade dos crimes 

envolvidos.

Os defensores do programa nas Bermudas, incluindo 

profissionais das áreas judiciária e de saúde mental, apontam 

para essa alta taxa de sucesso como evidência de que a 

justiça terapêutica é mais eficaz e econômica511 do que o 

encarceramento na prevenção de comportamentos criminosos 

futuros, incluindo futuros usos de drogas. Os envolvidos 

com o juizado de tratamento de drogas parecem acreditar 

que sua eficácia pode ser atribuída em parte ao processo de 

testagem.512 Tanto a promotoria quanto a defesa consideram-

no um aspecto positivo do programa, pois ele deposita a 

responsabilidade nas mãos dos participantes ao mesmo tempo 

em que lhes oferece estrutura e ferramentas para superar sua 

dependência. No entanto, a falta de avaliações independentes 

adequadas não nos permite verificar essas alegações.

J A M A I C A

Assim como nas Bermudas, a Jamaica também adaptou sua 

legislação para permitir a implementação de juizados de drogas. 

O programa de TTD do país é fundamentado na Drug Court 

(Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act [Lei dos Juizados 

de Drogas (e do Tratamento e Reabilitação de Infratores)]513, 

promulgada em 1999 (“a Lei”), a qual estabeleceu a modelo 

fundamental para a implantação de juizados de drogas, e 

507  Código Penal, seção 38(6).

508  Cooper Stevenson, “Exclusive: Inside Bermuda’s Drug Treatment Court” [Exclusivo: Por dentro do Juizado de Tratamento de Drogas das Bermudas], The Royal 
Gazette, 28 de março de 2014, http://www.royalgazette.com/article/20140328/NEWS/140329735 (acessado em 19 de fevereiro de 2018).

509  Ibid. 

510  Ibid.

511  Não é possível verificar essa afirmação de forma independente, uma vez que o custo per capita do TTD não foi estabelecido, e não há estudos oferecendo 
evidência a ela.

512  Cooper Stevenson, “Exclusive: Inside Bermuda’s Drug Treatment Court” [Exclusivo: Por dentro do Juizado de Tratamento de Drogas das Bermudas], The Royal 
Gazette, 28 de março de 2014, http://www.royalgazette.com/article/20140328/NEWS/140329735 (acessado em 19 de fevereiro de 2018).

513  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Drug%20Court%20%28Treatment%20and%20
Rehabilitation%2C%20etc.%29%20Act.pdf.
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nos Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) 

Regulations [Regulamentos para Juizados de Drogas (e de 

Tratamento e Reabilitação de Infratores)]514, promulgados em 

2000 (os “Regulamentos”), que funcionaram como legislação 

subsidiária, dando suporte à Lei. Ambos entraram em vigor 

em 2001. O principal objetivo declarado da Lei é “(a) reduzir a 

incidência de uso e dependência de drogas por pessoas cujas 

atividades criminais estejam relacionadas a essa dependência; 

(b) reduzir o nível de atividade criminal resultante do abuso de 

drogas; (c) prestar assistência a essas pessoas que lhes permita 

operar como cidadãos cumpridores da lei”.515 Também em 

2001, o Ministry of National Security and Justice [Ministério 

de Segurança Pública e da Justiça] e o Ministério da Saúde 

assinaram um memorando de entendimento516 para definir 

as funções e responsabilidades de cada ministério no que diz 

respeito ao tratamento e reabilitação de infratores.517 

Embora a legislação permitisse o estabelecimento de juizados 

de drogas nos Resident Magistrate’s Courts [Tribunais de 

Magistrados Residentes]518 em todas as comarcas da Jamaica519, 

o programa teve início como um projeto piloto em 2001 em dois 

locais: em maio, na Corporate Area (a região combinada das 

comarcas de Kingston e St. Andrew)520 e, em julho, na área de 

Montego Bay (comarca de St. James).521 Ainda que tenham sido 

criados como pilotos esses juizados continuam funcionando 

até a presente data sob a jurisdição dos respectivos tribunais 

nessas localidades (em outras palavras, nenhuma transição do 

projeto piloto para a operação permanente jamais ocorreu). 

Apesar da ausência de qualquer avaliação independente 

desse projeto piloto, o governo jamaicano expandiu o sistema 

de seus dois locais originais para os Tribunais de Magistrados 

Residentes em outras três comarcas (St. Catherine, St. Thomas 

e Manchester).522 Somente os infratores sob a jurisdição 

dessas comarcas podem ser encaminhados a um juizado de 

drogas e, para efeitos da Lei, o magistrado a presidir em cada 

comarca deve formalmente declarar que aquela localidade 

também atua como um dos juizados de drogas.523 

Esses juizados são operados sob administração do presidente 

da Suprema Corte da Jamaica, por meio dos Court Management 

514  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Regulations, http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/DCTOA%20Treatment%20LN%202B%20of%202001.
pdf.

515  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 3.

516  Até o momento de nossa redação, esse documento não estava publicamente disponível.

517  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 11, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16609.

518  Os Tribunais de Magistrado Residente (ou simplesmente de Magistrados) e os Tribunais de Comarca são os mesmos (tribunais de nível local com jurisdição 
sobre questões civis e criminais), sendo a primeira nomenclatura a designação formal usada na legislação citada neste relatório. Os termos foram usados de forma 
intercambiável nesta seção, mas notamos que Tribunal de Comarca parece ser agora o termo oficial preferido. Para mais informações, ver Governo da Jamaica, “The 
Parish Court” [O Tribunal de Comarca], http://parishcourt.gov.jm/ (acessado em 26 de fevereiro de 2018).

519  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 4.

520  A Jamaica é dividida em 14 unidades administrativas chamadas parishes [Em português, literalmente paróquias, mas nesta língua o termo tem o sentido estritamente 
religioso, indicando uma subdivisão de uma diocese, onde há uma igreja. Em inglês britânico, base do da Jamaica, parish indica também uma subdivisão puramente 
administrativa — de um condado —, em um sistema espelhado ao da antiga subdivisão religiosa. Assim, optei por usar o termo mais geral comarca, mais aplicável à subdivisão 
jurídica, no caso da Jamaica especular à divisão politico-administrativa (N.T.)]. Embora Kingston e St. Andrew sejam circunscrições políticas separadas, para fins judiciais 
elas são consideradas como uma única comarca, a “Área Corporativa”. Governo da Jamaica, The Parish Court [O Tribunal de Comarca], http://parishcourt.gov.jm/
content/corporate-area-pc-criminal-division (acessado em 26 de fevereiro de 2018).

521  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 11, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16609.

522  Paul Clarke, “Chuck: Drug Treatment Court is Alternative to Incarceration” [Ministro da Justiça Delroy Chuck: O juizado de tratamento de drogas é uma alternativa ao 
encarceramento], The Gleaner, 8 de setembro de 2017, http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20170908/chuck-drug-treatment-court-alternative-incarceration 
(acessado em 26 de fevereiro de 2018).

523  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 4.
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Services [Serviço de Administração Judiciária], e o financiamento, 

inicialmente provido por agências internacionais524, é agora 

garantido pelo governo da Jamaica por meio dos orçamentos 

do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde. Em 2015, 

o National Council on Drug Abuse [Conselho Nacional sobre 

Abuso de Drogas] (NCDA) assumiu o importante papel de 

distribuição, coordenação e monitoramento da oferta de 

serviços de tratamento nos juizados de drogas da Jamaica.

Também em 2015, o governo do país fez mudanças 

significativas em sua Dangerous Drugs Act [Lei de Drogas 

Perigosas]525 no que diz respeito ao porte e uso de ganja 

(cannabis) no país. A promulgação da Dangerous Drugs 

(Amendment) Act [(Emenda) da Lei de Drogas Perigosas] (a 

“DDA”) efetivamente descriminalizou a posse de duas onças 

[56,7g] ou menos de cannabis para uso recreativo, bem como 

o uso de cannabis para fins médicos, terapêuticos, científicos 

ou religiosos.526 Embora ainda seja necessária regulamentação 

específica para muitos aspectos da DDA (como a organização 

de um mercado legal de maconha medicinal no país), o limite 

para a descriminalização para uso pessoal já está em vigor e 

se espera que tenha impacto no Sistema de Justiça Criminal do 

país — incluindo-se os juizados de drogas — já que “a posse 

de duas onças ou menos de ganja não é mais um delito pelo 

qual alguém possa ser preso, acusado e julgado em tribunal 

e não resultará em registro criminal”.527 De fato, segundo o 

Ministério da Justiça, houve uma redução de 72% no número 

de casos relacionados à cannabis apresentados em todos as 

comarcas em 2015, de 8.284 para 2.285.528

P r o c e s s o  p e n a l
Nos termos da Lei e dos Regulamentos, os acusados de 

qualquer delito passível de julgamento perante o Tribunal de 

Comarca529 podem ser redirecionadas para o TTD se forem 

considerados dependentes de drogas, tiverem pelo menos 17 

anos de idade e não sofrerem de qualquer tipo de condição de 

saúde mental que possa impedir ou restringir sua participação 

em um programa de tratamento.530 É importante ressaltar 

que, então, nem todos os participantes são encaminhados 

ao juizado de drogas por delitos associados a drogas (isto 

é, infratores acusados de crimes não relacionados a drogas 

também podem participar, se cumprirem com as condições 

de admissão)531, mas um subconjunto de crimes relacionados 

a drogas nos termos da Lei (como a posse de não mais de 

524  Segundo o Ministério da Justiça, “[n]o período de 2003 a 2007, a União Europeia, por meio de seu Support to Economic Reform Program [Programa de Apoio à 
Reforma Econômica] (SERP), proveu, inter alia, apoio ao Drug Court Treatment and Rehabilitation Programme [Programa de Tratamento e Reabilitação por Juizado de 
Drogas] a partir de uma dotação orçamentária de €3 milhões. O apoio ao juizado de drogas consistiu no fornecimento de aproximadamente 10 mil kits de teste de urina, 
aquisição e entrega de computadores e móveis, bem como treinamento de funcionários do juizado. Esse projeto foi encerrado em 2007 com as atividades planejadas 
cumpridas. Desde então, nenhum outro suporte por meio de financiamento de doadores internacionais foi oferecido ao Drug Court Programme”. Ministério da Justiça, 
Strategic Planning, Policy, Research and Evaluation Division, “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 31, 2014” [Avaliação do 
Programa de Tratamento e Reabilitação do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014, 4 (relatório preliminar fornecido às autoras em 2017).

525  The Dangerous Drugs Act [Lei das Substâncias de Risco], que originalmente entrou em vigor em 1948, é a lei jamaicana que regulamenta a importação, exportação, 
fabricação, venda e uso de substâncias entorpecentes. A versão dessa lei em vigor antes da emenda de 2015 pode ser encontrada em http://moj.gov.jm/laws/
dangerous-drugs-act.

526  A Dangerous Drugs (Amendment) Act [Lei (Emendada) de Substâncias de Risco] foi aprovada em 20 de março entrou em vigor em 15 de abril de 2015, http://moj.
gov.jm/sites/default/files/The%20Dangerous%20Drugs%20%28Amendment%29%20Act%202015%20%28Gazette%20%26%20Fact%20Sheet%20Included%29.pdf.

527  Para um sumário dos termos utilizadas na DDA, ver Governo da Jamaica, Ministério da Justiça, “Dangerous Drugs (Amendment) Act 2015 Facts” [Principais fatos 
sobre a Lei (Emendada) de Substâncias de Risco], abril de 2015, http://moj.gov.jm/sites/default/files/pdf/Dangerous%20Drugs%20Act%20Fact%20Sheet%20Booklet.
pdf (acessado em 26 de fevereiro de 2018).

528  Ministério da Justiça, “Sectoral Presentation to Parliament” [Apresentação sectorial ao Parlamento], 15 de junho de 2016, http://jis.gov.jm/media/MoJ-Sectoral-
Presentation.pdf (acessado em 26 de fevereiro de 2018).

529  Os Tribunais de Comarca têm jurisdição sobre questões civis e criminais, assim como os tribunais especializados (como o Tribunal de Família e o TTD). Embora haja 
um teto financeiro para as ações civis passíveis de serem levadas a um Tribunal de Comarca, a jurisdição penal é restrita a delitos para os quais a legislação atinente 
permita que o assunto seja julgado por essa corte. Portanto, embora os TTDs na Jamaica possam receber candidatos acusados de crimes mais sérios do que em 
outros países, os acusados de infrações graves (como crimes contra a vida) e quaisquer outras infrações sob a jurisdição da Suprema Corte não serão considerados 
admissíveis para um TTD. Para mais informações, ver Governo da Jamaica, “The Court Structure and Hierarchy” [Estrutura e hierarquia dos tribunais], http://www.
supremecourt.gov.jm/content/court-structure-and-hierarchy (acessado em 26 de fevereiro de 2018).

530  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 5; Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Regulations, Seção 3.

531  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 13, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16609.
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oito onças [226,8g] de cannabis532, uma onça [28,3g] de ópio 

processado ou um 1/10 de onça [2,8g] de cocaína, heroína 

ou morfina, entre outros) resultará em encaminhamento ao 

juizado de drogas se a pessoas estiver estabelecida naquela 

jurisdição.533 

Na Jamaica, o encaminhamento para um juizado de drogas 

pode ocorrer em qualquer fase do processo penal e não exige 

que um candidato se declare culpado.534 Após essa indicação, 

o candidato é avaliado por um provedor de tratamento, que, 

então, apresenta uma recomendação relativa à adequação 

do candidato para tomar parte no programa.535 Se a equipe 

do TTD julgar o candidato admissível e o tratamento prescrito 

apropriado para ele e o candidato aceitar as condições a serem 

impostas (incluindo testes regulares de drogas), ele será aceito 

no programa de tratamento.536 Os candidatos cuja participação 

for negada e/ou não aceitem as condições associadas ao 

programa têm seus casos devolvidos ao processo penal 

regular no Tribunal de Comarca.537 

Ao longo do tratamento, o participante comparece diante do 

juiz para avaliações regulares. Antes de cada sessão do juizado, 

o progresso de todos os participantes é discutido pela equipe 

de tratamento, que conta com um psiquiatra, um conselheiro 

e o juiz. Essas reuniões pré-sessão, nas quais o progresso 

dos participantes é discutido em detalhes, são fechadas ao 

público, com a declarada intenção de proteger a privacidade 

dos participantes. Não obstante, a discussão dos progressos 

ou lapsos de cada participante é também realizada na sessão 

aberta do juizado, e incentivos ou sanções serão determinados 

nessa ocasião.538  

O TTD possui grande latitude para determinar o curso do 

tratamento e as condições a serem cumpridas pelo participante. 

Em alguns casos, se o progresso feito durante o tratamento 

parecer ameaçado ou se os participantes forem considerados 

um risco para si ou para a população, o juizado pode impor a 

detenção como sanção. Isso é permitido pela Lei, que confere 

a esse dispositivo o poder de impor “as condições que a corte 

considerar adequadas... em relação à participação do infrator 

no programa de tratamento prescrito”.539 Esse processo 

está sob constante revisão pela equipe de tratamento. E os 

participantes que se opuserem às medidas sugeridas pela 

equipe podem solicitar a liberação do programa e ter seus 

casos apresentados perante o Tribunal de Comarca pela via 

tradicional.

Após a graduação, o TTD dispensará o participante em 

relação ao delito atinente a sua participação, o que pode 

ser uma retirada de acusação absoluta ou condicional.540 

Embora uma declaração de culpa registrada não seja um 

requisito para a participação, parece existir um entendimento 

geral de que, se houver um “reconhecimento de culpa”541, o 

juizado aplicará um período de 12 meses de sursis como uma 

532  Com a descriminalização de pequenas quantidades de cannabis por meio da Lei, os juizados de drogas podem agora adjudicar apenas delitos de posse de 
maconha acima de duas onças (56,7g) e até oito onças (226,8g). 

533  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 7.

534  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 13, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16609.

535  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 8.

536  Ibid., Seção 9.

537  Ibid., Seção 8.

538  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 14, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16609.

539  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 9(2).

540  Ibid., Seção 13(2).

541  Não está claro o que significa um “reconhecimento de culpa” que não seja uma “declaração de culpabilidade”, e este aspecto não é especificamente mencionado 
na legislação; no entanto, o TTD apresenta, na verdade, grande latitude no estabelecimento de condições para a participação.
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medida de acompanhamento. Mesmo na ausência desse 

reconhecimento, o TTD ainda fará o acompanhamento com 

o graduado alguns meses após a conclusão do programa 

antes de finalmente encerrar o caso.542 Se o participante não 

completar o tratamento prescrito, seu caso será devolvido ao 

processo penal regular na fase em que foi suspenso.543 

Finalmente, é importante notar que, em 2014, antes de 

alterar sua lei criminal no que diz respeito a porte e uso de 

cannabis, o governo da Jamaica promulgou a Criminal Records 

(Rehabilitation of Offenders) (Amendment) Act [Lei (Emendada) 

de Registros Criminais (para Reabilitação de Infratores)]544 para 

permitir o expurgo de condenações por posse de pequenas 

quantidades ou o uso de ganja e posse de aparatos para o uso 

dessa droga. De acordo com essa lei, o registro criminal de uma 

pessoa será expurgado uma vez que ela solicite uma cópia de 

seus antecedentes criminais ou suas impressões digitais forem 

colhidas em qualquer sede da divisão circunscricional da força 

policial da Jamaica.545

P a r t i c i p a n t e s
Dados fornecidos pelo Ministério da Justiça às autoras 

mostram que, para o período 2001-2010546, 644 candidatos 

foram encaminhados pelos TTDs na Corporate Area [Área 

Corporativa] (comarcas de Kingston e St. Andrew) e nas 

comarcas de St. James. Deles, 466 foram admitidos. E desses 

admitidos, 182 se formaram.

Inconsistências nos números observados no Quadro 17547 

parecem advir do fato de o tratamento geralmente ser 

executado por um período mínimo de seis meses. Assim, os 

dados anuais envolvem diferentes turmas de participantes. Em 

todo caso, o quadro oferece informações sobre a participação 

no programa da Jamaica não disponíveis de outra forma.

Dados mensais compilados a partir das comarcas do juizado 

de drogas da Corporate Area e de St. James mostram que, em 

março de 2011, menos de 40% dos participantes admissíveis 

haviam se formado no programa desde o início e outros 40% 

haviam desistido. As taxas de graduação diferiram entre 

as comarcas, com 38% dos participantes completando o 

programa na Corporate Area e 22% em St. James.548 

Em 2014, o programa foi ampliado para duas localidades 

adicionais, nas comarcas de St. Thomas (em operação desde 

janeiro de 2014) e St. Catherine (em operação desde junho de 

2014), expansão refletida pelos números do Quadro 18:

Até 31 de outubro de 2014, 87 pessoas haviam sido 

encaminhadas para os quatro TTDs naquele ano. Alguns desses 

encaminhados teriam continuado no programa até 2015, mas 

a taxa de graduação não é específica desse grupo: aqueles que 

se formaram podem ter estado no programa anteriormente. 

Não há dados disponíveis para o TTD estabelecido na comarca 

de Manchester.

542  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 14, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16609.

543  Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 13(3).

544  Criminal Records (Rehabilitation of Offenders) (Amendment) Act, http://www.japarliament.gov.jm/attachments/341_The%20Criminal%20Records%20(%20
Rehabilitation%20of%20Offenders)%20(Amendment)%20Act,%202014.pdf.

545  Criminal Records (Rehabilitation of Offenders) (Amendment) Act e Ordem 2015.

546  Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, Research and Evaluation Division, “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 
31, 2014” [Avaliação do Programa de Tratamento e Reabilitação do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014, 7 (relatório preliminar fornecido 
às autoras em 2017).

547  A coluna "Admissível" é interpretada no documento de origem como igual a candidatos admitidos, mas os números nas colunas "Abandono" e "Graduado", 
somados, não resultam nos números em "Admissível".

548  Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, Research and Evaluation Division, “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 
31, 2014” [Avaliação do Programa de Tratamento e Reabilitação do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014 (relatório preliminar fornecido 
às autoras em 2017).
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549  É importante considerar, no entanto, que alguns infratores podem na verdade não ser consumidores habituais de drogas e/ou dependentes delas, apesar de 
terem sido redirecionados para o juizado de drogas.

550  Para mais informações, por favor consulte o capítulo deste relatório sobre os Estados Unidos.

Apesar da falta de consistência nos dados reportados, é 

importante destacar as baixas taxas de graduação — os dados 

do Quadro 18 demonstram índices de formatura e evasão em 

níveis semelhantes. O relatório preliminar do Ministério da 

Justiça não elabora muito sobre as razões para essas taxas, 

embora faça comentários sobre questões como a falta de 

mecanismos adequados de monitoramento e avaliação.

Um provedor de tratamento entrevistado para este relatório 

observou outras razões pelas quais as pessoas podem 

desistir do programa. Em alguns casos, os participantes 

podem ingressar nele para evitar um registro criminal, mas 

não estão pessoalmente convencidos de terem um problema 

com drogas.549 A experiência com os juizados de drogas nos 

EUA sugere que eles podem de fato não ter um problema de 

dependência.550 Nesses casos, o participante pode achar os 

rigorosos requisitos uma imposição excessiva e se mostrar 

incapaz ou indisposto a cumpri-los. O entrevistado também 

percebeu uma particular preocupação com as pessoas que 

acreditam necessitar do programa, mas não conseguem se 

dedicar a “melhorar” devido à incapacidade de satisfazer 

algumas de suas próprias necessidades básicas, como 

alimentação e moradia. Nesses casos, as pessoas deixam o 

programa porque a agenda pode interferir em sua capacidade 
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Fonte: Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, Research and Evaluation Division, 
“Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 31, 2014” 
[Avaliação do Programa de Tratamento e Reabilitação do Juizado de Drogas até 31 de outubro 
de 2014], novembro de 2014, 7 (relatório preliminar fornecido às autoras em 2017).

a Percentual de participantes admissíveis.

Nota: Este quadro apresenta as informações mais detalhadas disponibilizadas. É reproduzido 
a partir da Tabela 1 da fonte, cujas informações foram extraídas de uma análise de dados 
conduzida pela Divisão de Planejamento Estratégico, Políticas, Pesquisa e Avaliação do Ministério 
da Justiça em março de 2011.

Q U A D R O  1 7 : S TAT U S  D O  P R O G R A M A  D E  T R ATA M E N T O  E  R E A B I L I TA Ç Ã O 
D O  J U I Z A D O  D E  D R O G A S  D O  I N Í C I O  AT É  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 0

ENCAMINHADO 
PELO JUIZADO

COMPARECEU 
À TRIAGEM

NÃO 
COMPARECEU ABANDONONÃO ADMISSÍVEL 

AO PROGRAMALOCALIDADE ADMISSÍVEL GRADUADO

Corporate Area

% Abandono

219318

28.1%

17.5%

39.1%a

38.8%a

98 60 147 93 60

Saint James

% Não admissível 

% Formatura

299326 27 53 319 88 122

Total geral 518644 125 113 466 181 182
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de manter o emprego, e preferem abandonar o programa a 

arriscar que seus empregadores fiquem sabendo sobre o uso 

de drogas.551 

Em 2015, a proporção de homens para mulheres observada 

no TTD adulto foi de 18 para 1. As drogas mais usadas 

eram maconha (65%), crack/cocaína (27%) e álcool (8%). Os 

dados não incluem detalhes sobre as infrações pelas quais 

esses participantes foram levados perante o juizado. Como 

mencionado anteriormente, a DDA descriminalizou na Jamaica 

o porte e o uso de pequenas quantidades (até duas onças) de 

cannabis e legalizou seu cultivo e consumo para propósitos 

religiosos, medicinais e de pesquisa. Poucos dias antes de a 

lei entrar em vigor, o Ministério da Justiça disse que esperava 

que a legislação tivesse implicações positivas para o país, 

incluindo “reduzir o pesado fardo dos casos nos Tribunais de 

Magistrados Residentes”.552 A falta de dados desagregados 

sobre crimes pelos quais os participantes foram levados a 

julgamento é motivo de preocupação, uma vez que dificulta 

o monitoramento de como as alterações na lei afetam os 

números do TTD. Além disso, levanta a questão de saber se as 

pessoas estão no TTD por conta da prática de ações que não 

são mais consideradas crimes.

Fonte: Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, Research and Evaluation Division [Divisão de Planejamento Estratégico, Políticas, Pesquisa 
e Avaliação], “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 31, 2014” [Avaliação do Programa de Tratamento e 
Reabilitação do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014, 13 (relatório preliminar fornecido às autoras em 2017).

a Em operação desde janeiro de 2014.
b Em operação desde junho de 2014.
c Os dados não foram fornecidos para todas as variáveis devido a restrições de recursos em relação às atividades de entrada de dados.

Q U A D R O  1 8 : PA R T I C I PA Ç Ã O  N O  J U I Z A D O  D E  D R O G A S  AT É 
3 1  D E  O U T U B R O  D E  2 0 1 4

CLIENTES 
ENCAMINHADOS 

PELO JUIZADO ABANDONO CLIENTES 
ATIVOS

NÃO ADMISSÍVEL 
AO PROGRAMACOMARCA ADMISSÍVEL GRADUADOSEXPULSOS

Corporate Area

Saint Jamesc

416

38

87

12 1 0 0 11

Saint Thomasa

Total

4

5

28 12

Sem dados

3

7c

4

0

0

2

17

24

Saint Catherineb 0

13

5 5

29

0

11

0

4

0

2

5

57

551  Informações obtidas em uma entrevista com a equipe de aconselhamento do Maxfield Park Health Center [Centro de Saúde de Maxfield Park], em Kingston, 
Jamaica, realizada em 21 de dezembro de 2016.

552  Damian Wilson, “Dangerous Drugs (Amendment) Act 2015 to Come into Effect April 2015” [(Emenda) à Lei de Drogas de Risco de 2015 entra em vigor em abril de 
2015], Governo da Jamaica, Jamaica Information Service, 13 de abril de 2015, http://jis.gov.jm/dangerous-drugs-amendment-act-2015-come-effect-april-15/ (acessado 
em 27 de fevereiro de 2018).
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Tr a t a m e n t o
No programa de TTD jamaicano, o tratamento é oferecido 

por um período mínimo de seis meses, em três fases de 

aproximadamente dois meses cada. A ênfase principal da 

Fase 1 está na desintoxicação e na avaliação, enquanto a 

Fase 2 envolve tratamento intensivo, e a Fase 3 se concentra 

na transição do participante para fora do programa.553 O 

Segundo Anexo dos Regulamentos prescreve um programa de 

tratamento no qual as sessões de aconselhamento educacional 

e sessões individuais e em grupo figuram proeminentemente, 

mas não é possível verificar se essas sessões são ou não 

implementadas na prática, uma vez que muito poucos detalhes 

sobre o decurso do tratamento nos TTDs da Jamaica estão 

disponíveis publicamente.

O tratamento parece ser planejado como um programa 

ambulatorial fortemente apoiado em testes de drogas.554 

Embora a legislação aplicável indique expressamente que 

resultados positivos não devam necessariamente resultar em 

expulsão do programa555, a abstinência continua a ser um 

requisito fundamental para a progressão entre as fases de 

tratamento.556 

De acordo com a Equipe de Aconselhamento do Maxfield 

Park Health Centre, em Kingston, a equipe de tratamento 

é sensível a mudanças em casa ou no trabalho que possam 

afetar a resiliência do participante, e leva todos esses fatores 

em consideração na concepção e implementação de um plano 

de tratamento. Os conselheiros também tentam atender 

algumas das necessidades mais básicas dos participantes que 

não contem com apoio da família ou da comunidade, por meio 

da oferta de pacotes de cuidados, com produtos de higiene 

pessoal e alimentos.557 

O provedor de tratamento atuará como representante do 

Ministério da Saúde e geralmente é um psiquiatra consultor; os 

outros membros da equipe de tratamento são um conselheiro 

e um secretário administrativo, encarregado de manter 

registros. Os centros de tratamento incluem o University 

Hospital of the West Indies’ Addiction Treatment Services 

Unit [Unidade de Serviços de Tratamento de Dependência do 

Hospital Universitário das Índias Ocidentais558] (anteriormente 

conhecida como Unidade de Desintoxicação), a Richmond 

Fellowship Jamaica Ltd. [Sociedade Richmond da Jamaica 

Ltd.] (também conhecida como Patricia House)559, e a Teen 

Challenge [Desafio Jovem] da Jamaica.560 

553  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 20-22; Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, Research 
and Evaluation Division, “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 31, 2014” [Avaliação do Programa de Tratamento e Reabilitação 
do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014, 14–15 (relatório preliminar fornecido às autoras em 2017).

554  Ibid.

555  The Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Regulations, Segundo Anexo.

556  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 20–22; Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, 
Research and Evaluation Division, “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 31, 2014” [Avaliação do Programa de Tratamento e 
Reabilitação do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014, 14–15 (relatório preliminar fornecido às autoras em 2017).

557  Informações obtidas em uma entrevista com a equipe de aconselhamento do Maxfield Park Health Center [Centro de Saúde de Maxfield Park], em Kingston, 
Jamaica, realizada em 21 de dezembro de 2016.

558  Segundo seu site, “o programa combina atividades psicoeducacionais e psicoterapêuticas em grupo com aconselhamento individual e familiar. Como parte de 
seu sistema de apoio, os clientes comparecem a reuniões dos Narcóticos Anônimos duas vezes por semana”. Para mais informações, ver: http://uhwi.gov.jm/services/
addiction-treatment (acessado em 31 de janeiro de 2018).

559  O site da organização afirma que “este é um programa de intervenção baseado nas ruas, que atende as necessidades de usuários de drogas e outras pessoas 
socialmente desalojadas e que vivem nas ruas. Isso é proporcionado por meio dos esforços de colaboração da Richmond Fellowship Jamaica e da St. Stephen's United 
Church. Os usuários desse atendimento que vivem nas ruas são convidados a receber uma refeição quente, roupas, cuidados médicos básicos e uma oportunidade de 
socialização”. Para mais informações, ver: http://richmondfellowshipja.org/ (acessado em 31 de janeiro de 2018).

560  Segundo informações em seu site, a Teen Challenge Jamaica é “um programa de reabilitação de um ano de internação e de base religiosa (cristã)”. Para mais 
informações, ver: http://www.teenchallengejamaica.com/ (acessado em 31 de janeiro de 2018).
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O provedor de tratamento deve informar o TTD sobre o 

progresso do participante, e este é obrigado, como condição 

para participação, a autorizar aquele a divulgar informações 

médicas privadas.561 A Lei determina expressamente que 

não se considerará a apresentação dessas informações pelo 

provedor de tratamento como uma violação da conduta 

profissional/ética, acrescentando que as informações também 

não devem ser admitidas em qualquer processo perante um 

juizado ou comissão.562

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
Como em outras jurisdições, o programa de TTD na Jamaica 

enfatiza significativamente o uso de incentivos, incluindo “elogio 

e encorajamento judiciais”, para motivar os participantes a 

concluírem o programa. Quando os participantes comparecem 

regularmente ao juizado, a equipe de tratamento, liderada 

pelo juiz, oferece palavras de congratulação e incentivo.563  

Embora a Lei permita uma grande latitude no poder 

discricionário do magistrado residente para determinar as 

condições para a participação no TTD, os Regulamentos 

estabelecem uma série de incentivos e sanções passíveis de 

ser aplicados. Os incentivos para aqueles que mantêm um 

nível satisfatório de conformidade podem incluir privilégios 

específicos; mudança na frequência de aconselhamento ou 

outro tratamento; redução na fiscalização; menor frequência 

de testagem de drogas; e/ou mudança na natureza dos serviços 

vocacionais e sociais frequentados pelo participante.564 

Para participantes vistos como potenciais reprovados no 

programa, as sanções podem incluir a retirada de quaisquer 

privilégios previamente concedidos; mudança na frequência 

de aconselhamento ou outro tratamento; intensificação na 

fiscalização; aumento da frequência de testes de drogas; e/ou 

mudança na natureza dos serviços vocacionais e sociais aos 

quais ele precisa frequentar.565

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
As comarcas de Kingston e St. Andrew, que constituem a 

Corporate Area, criaram um juizado juvenil piloto sob a 

jurisdição do Tribunal de Família.566  Os requisitos de admissão 

são semelhantes aos do juizado para adultos, mas com maior 

envolvimento das famílias na reabilitação dos participantes. O 

Children’s Drug Treatment Court [Juizado de Tratamento de 

Drogas para Crianças] entrou em funcionamento em setembro 

de 2014 e tem sessões todas as sextas-feiras. Seis participantes 

completaram com sucesso o programa em julho de 2016 e, em 

dezembro do mesmo ano, 37 estavam inscritos no juizado.567  

De acordo com uma reportagem de junho de 2017, o governo 

jamaicano tinha planos de expandir seu tribunal de drogas 

juvenil para outras comarcas568, embora nenhum passo oficial 

tenha sido dado até o momento da redação deste relatório.

561  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 20–22; Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, Research 
and Evaluation Division, “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 31, 2014” [Avaliação do Programa de Tratamento e Reabilitação 
do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014, 20–21 (relatório preliminar fornecido às autoras em 2017). 

562  The Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Act, Seção 17(2).

563  Stephane Jackson Haisley, “The Drug Treatment Court Concept: The Jamaican Drug Courts” [O conceito de juizado de tratamento de drogas: Os juizados de drogas 
da Jamaica], Justice and Development Working Paper Series, no 20 (Washington, DC: Banco Mundial, 2013), 14–15.

564  The Drug Court (Treatment and Rehabilitation of Offenders) Regulations, Seção 6(2).

565  Ibid., Seção 6(3).

566  Court Management Services, “The Kingston & St. Andrew Family Court” [O Tribunal de Família de Kingston e St. Andrew], http://cms.gov.jm/wp-content/
uploads/2017/11/Family-Court-Brochure.pdf (acessado em 27 de fevereiro de 2018).

567  National Council on Drug Abuse, Drug Court Treatment Case Management Report [Relatório de Gestão de Casos de Tratamento em Juizado de Drogas], 2016, 
fornecido diretamente às autoras.

568  Nadine Wilson-Harris, “Juvenile Drug Treatment Programme to Go Islandwide” [Programa juvenil de tratamento de drogas vai se espalhar pela ilha], The Gleaner, 
21 de junho de 2017, http://jamaica-gleaner.com/article/news/20170621/juvenile-drug-treatment-programme-go-islandwide (acessado em 27 de fevereiro de 2018).
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M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Além de um relatório preliminar fornecido às autoras pelo 

Ministério da Justiça, nenhuma avaliação independente oficial 

do programa de TTD na Jamaica está disponível publicamente. 

Essa análise preliminar, no entanto, oferece importantes 

indicações sobre o que o ministério vê como sérias deficiências 

do programa, apontando para as baixas taxas de formatura, 

severas restrições financeiras e de recursos humanos e 

carência de uma coleta de dados adequada como as questões 

mais importantes a serem abordadas. Esse relatório preliminar 

do Ministério da Justiça conclui que:

Desde 2001, aproximadamente 871 pessoas 

foram encaminhadas pelos tribunais ao Drug 

Court Treatment and Rehabilitation Programme 

[Programa de Tratamento e Reabilitação do 

Juizado de Drogas]. E é digno de nota que 207 

(24%) delas tenham abandonado o programa, 

enquanto 217 (25%) tenham se formado. Há mais 

17% que não participaram de sessões de triagem 

ou aconselhamento.

De uma perspectiva quantitativa ou positivista, 

esses resultados serão considerados 

desanimadores, pois o objetivo do programa é 

redirecionar os infratores associados a drogas 

para uma forma mais terapêutica de intervenção, 

voltada para a redução da reincidência, para a 

abstinência do abuso de substâncias e para um 

indivíduo holístico transformado, conduzindo a 

vidas produtivas. No entanto, a taxa de sucesso 

quantitativa ou mensurável do programa é a 

taxa de graduação, que é de apenas 25% em um 

período de 13 anos.

Não obstante, os defensores de uma perspectiva 

qualitativa ou interpretativa argumentarão que 

uma taxa de graduação de 25% não deve ser 

desconsiderada; deve, sim, ser entendida no 

contexto de recursos escassos justaposto a uma 

miríade de questões psicossociais não passíveis 

de ser solucionadas pelo Drug Court Treatment 

and Rehabilitation Programme de forma isolada, 

requerendo, em vez disso, uma abordagem 

holística.

Portanto, dadas as correntes limitações de 

recursos financeiros e humanos, do ponto de vista 

qualitativo, uma taxa de graduação de 25% deve 

ser vista como a linha de base em avanço para o 

juizado de tratamento de drogas após 13 anos como 

um programa piloto. Além disso, sem o benefício 

de uma estrutura robusta de monitoramento e 

avaliação para avaliar os benefícios qualitativos do 

programa, esses resultados devem ser vistos com 

o objetivo de melhorá-los em futuro próximo.

As implicações desses resultados do ponto de 

vista da saúde e da justiça social é que a população 

jamaicana se beneficiou com o redirecionamento 

de 25% dos infratores relacionados a drogas do 

sentenciamento para a intervenção terapêutica, 

reduzindo assim a reincidência e os custos 

devidos ao acompanhamento penal. E, o que é 

mais importante, esses formandos (25%) foram 

canalizados para um estilo de vida mais positivo 

e alternativo ao anterior. Consequentemente, 

esses ex-infratores da legislação antidrogas/

usuários abusivos de drogas, suas famílias e 

redes comunitárias se beneficiaram na forma 

de potencial de emprego, redução de infrações 

relacionadas a substâncias e incidentes de 

atividades criminosas cometidas em seu ambiente 

imediato.

No que diz respeito ao planejamento do futuro, 

será necessário coordenação, padronização 

de dados e uso de avaliações de processos e 

resultados para se medir o real benefício do 

programa aos participantes no que diz respeito 
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à oferta de benefícios pelo programa e seu 

recebimento pelos clientes, para se garantir 

que o Drug Court Treatment and Rehabilitation 

Programme esteja verdadeiramente alcançando 

seu objetivo de reduzir o abuso de substâncias e os 

comportamentos criminosos a elas associados na 

Jamaica. Por meio de um estudo de monitoramento 

(Tracer Study), seria bastante informativo conduzir 

avaliações de acompanhamento com esses 

graduados em intervalos subsequentes (por 

exemplo, um ano; em seguida, de três a cinco 

anos depois) para confirmar seu compromisso 

com a abstinência.

Por fim, os dados demonstraram a necessidade de 

mecanismos de controle mais rigorosos no que se 

refere aos acompanhamentos e ao monitoramento 

de encaminhamentos durante intervenções 

e visitas ao juizado para avaliar o status dos 

participantes, de forma que a devida verificação 

tenha efeito. Esses dados revelaram ainda que 

os juizados de tratamento de drogas demandam 

recursos significativos para o acompanhamento 

em relação a desistências, expulsões e não 

comparecimento. Os efeitos dessas variáveis 

intervenientes não são capturados por uma 

análise quantitativa/estatística como fornecida 

por este documento de informação.569

Pouca informação está disponível sobre a alocação 

orçamentária ao TTD570, já que o juizado é tratado como parte 

do sistema judicial da comarca e usa os recursos dos tribunais 

circunscricionais em operação, sendo mantido em suas 

instalações um dia por semana. Os parceiros internacionais 

incluíram o governo canadense, a OEA, a UE e a USAID. E os 

parceiros locais incluem a Association of Family and Friends 

of Substance Abusers [Associação de Familiares e Amigos dos 

Abusadores de Substâncias] (AFAFOSA)571 e a ONG RISE Life 

Management. 

Muito embora muitos dos envolvidos nos TTDs na Jamaica os 

considerem um sucesso, essa opinião parece basear-se em 

evidências informais e não em dados efetivos. É importante 

ressaltar que a falta de dados consistentes e comparáveis, 

nos quais uma avaliação objetiva possa ser baseada, torna 

essas afirmações não verificáveis. Não há dados disponíveis, 

por exemplo, sobre as taxas efetivas de reincidência ou sobre 

os custos do programa. E, o que é mais importante, como já 

mencionado, todas as informações disponíveis provêm de 

fontes governamentais e nenhuma avaliação independente foi 

realizada.

I L H A S  C AY M A N

De forma similar aos governos de outros países da região, o 

das Ilhas Cayman mostrou-se interessado em implementar 

um programa de juizados de drogas desde o início dos anos 

2000. Um relatório de 2002 da administração judicial daquele 

país indica que esses dispositivos eram tratados como uma 

prioridade e que os esforços para implanta-los — incluindo a 

produção de nova legislação — estavam em andamento.572 O 

programa de juizados de drogas das Ilhas Cayman, denominado 

Drug Rehabilitation Court [Juizado de Reabilitação de Drogas], 

569  Ministério da Justiça, Strategic Planning, Policy, Research and Evaluation Division, “Assessment of Drug Court Treatment and Rehabilitation Program as of October 
31, 2014” [Avaliação do Programa de Tratamento e Reabilitação do Juizado de Drogas até 31 de outubro de 2014], novembro de 2014, 18–19 (relatório preliminar 
fornecido às autoras em 2017). 

570  O orçamento do Ministério da Justiça não inclui uma rubrica para o TTD.

571  AFAFOSA é uma organização não governamental de networking que complementa o programa do TTD, envolvendo famílias e amigos, oferecendo apoio adicional 
aos participantes, tanto durante quanto após a participação, e fazendo doações e encontrando emprego adequado para os graduados. Para mais informações, ver 
http://afafosa.synthasite.com/afafosa-in-jamaica.php (acessado em 27 de fevereiro de 2018).

572  Government of the Cayman Islands Judicial Administration, Annual Report 2002 [Relatório Annual, 2002], 31 de julho de 2002, 7, 32, 72, https://www.judicial.ky/wp-
content/uploads/publications/reports/CourtAnnualReport2002.pdf (acessado em 28 de fevereiro de 2018).
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foi lançado em outubro de 2007, seguindo a aprovação, em 

2006, da Drug Rehabilitation Court Law [Lei do Juizado de 

Reabilitação de Drogas] (a “Lei”)573 e posteriormente regulado 

pelo Drug Rehabilitation Court Regulations [Regulamento do 

Tribunal de Reabilitação de Drogas], promulgado em 2008.574 

Nas Ilhas Cayman, a Lei permite que um TTD seja estabelecido 

na sessão de um Tribunal Sumário e/ou da Grande Corte.575 

Isso difere do modelo adotado, por exemplo, na Jamaica, onde 

a jurisdição do juizado de drogas está apenas no nível inferior 

do Tribunal de Comarca. Isso poderia conferir ao TTD das Ilhas 

Cayman jurisdição sobre uma gama de casos mais ampla do 

que os da Jamaica e outros países do Caribe anglófono. Na 

prática, no entanto, o TTD, conforme configurado agora, está 

sob a jurisdição do Tribunal Sumário.576 A legislação caimanesa 

também prevê a nomeação de um defensor577 para prestar 

representação e assistência legal para um participante sem 

advogado, uma disposição não encontrada nas outras ilhas 

caribenhas. Como as Bermudas, as Ilhas Cayman exigem que 

o réu se declare culpado antes de ser redirecionado para o 

juizado.578 Quem apresentar uma alegação de inocência terá 

suas acusações ouvidas em uma sessão regular do tribunal 

adequado a seu caso. 

O presidente da Grande Corte desempenha o papel de 

supervisão geral para o juizado, enquanto um juiz ou 

magistrado administra as operações do tribunal no dia 

a dia. A equipe do juizado é formada por conselheiros, 

supervisores de sursis, policiais, advogados, representantes da 

promotoria e provedores de tratamento aprovados. Segundo 

a Lei, um provedor de tratamento aprovado pode ser tanto 

o departamento do governo responsável pelos serviços de 

aconselhamento sobre drogas ou um indivíduo ou organização 

aprovado pelo gabinete para operacionalizar os programas de 

tratamento prescritos para os objetivos da legislação.

Embora as informações publicamente disponíveis sobre 

a operação do programa de juizados de drogas nas Ilhas 

Cayman sejam escassas, uma reportagem jornalística de 

maio de 2016 indica que as condições de participação podem 

ser extremamente onerosas, embora o relato apresente 

a isso como um aspecto positivo. Citando um magistrado 

que presidia a cerimônia de formatura, a matéria menciona 

que “além de 25 comparecimentos ao tribunal, 24 reuniões 

de avaliação de sursis e 200 dias de uso de monitoramento 

eletrônico, o participante tinha que fazer três ligações 

telefônicas por semana durante nove meses para verificar se 

havia sido selecionado para participar de um teste de drogas. 

Ele também teve que passar por 30 testes fora do juizado 

de drogas, 12 no juizado e 76 sessões de aconselhamento, 

incluindo 63 em grupo e 13 individuais”.579 

O governo canadense concedeu apoio ativo ao estabelecimento 

do programa de TTD das Ilhas Cayman, patrocinando 

treinamento local e internacional. Em 2007, por exemplo, 

o Canadá colaborou com o treinamento por meio de um 

573   Drug Rehabilitation Court Law (2015 Revision) [Lei do Juizado de Reabilitação de Drogas (Revisão de 2015)], http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12018121.
PDF. Esta lei foi originalmente promulgada em 2006 e, finalmente, consolidada e revisada em 2 de julho de 2015, e é notavelmente semelhante à Lei do Juizado de 
Drogas (e do Tratamento e Reabilitação de Infratores) da Jamaica.

574  Drug Rehabilitation Court Regulations [Regulamentos do Juizado de Reabilitação de Drogas], http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/11525965.PDF.

575  Drug Rehabilitation Court Law, Seção 4. De acordo com a Administração Judiciária das Ilhas Cayman, o Tribunal Sumário (Summary Court) “acolhe causas civis 
e criminais incluindo as varas da Família, Juventude e a de Homicídios Complexos (Coroner’s Court)”, e a Grande Corte “acolhe pedidos de revisão judicial, casos em 
temas criminais, civis, de família e patrimoniais, além de recursos ao Tribunal Sumário. Além das Divisões Civil e Criminal, possui três divisões especializadas: a Divisão 
do Almirantado, a Divisão da Família e a Divisão de Serviços Financeiros”. Cayman Island Judicial Administration, “Organisation of the Judicature” [Organização da 
Magistratura], https://www.judicial.ky/organisation-of-the-judicature (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

576  Cayman Islands Judicial Administration, “Summary Court” [Tribunal Sumário], https://www.judicial.ky/courts/summary-court (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

577  Drug Rehabilitation Court Law, Seções 7(3) e (4).

578  Ibid., Seção 12(1).

579  Carol Winker, “Drug Court Numbers Surprise Magistrate” [Números do juizado de drogas surpreendem magistrado], Cayman Compass, 4 de maio de 2016, https://
www.caymancompass.com/2016/05/04/drug-court-numbers-surprise-magistrate/ (acessado em 28 de fevereiro de 2018).
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workshop preparatório envolvendo o Judiciário, a polícia, 

conselheiros e ministros do governo.580 Esse país também 

financiou viagens de estudo, incluindo visitas de membros 

de alto escalão do Judiciário ao Toronto Drug Treatment 

Court [Juizado de Tratamento de Drogas de Toronto], e tem 

proporcionado apoio contínuo ao programa. Os parceiros 

locais incluem as ONGs Hope for Today e Bridge Foundation. O 

financiamento principal é provido pelo orçamento regular do 

governo das Ilhas Cayman.

P r o c e s s o  p e n a l
Para ser considerado admissível para o programa de TTD nas 

Ilhas Cayman, um potencial participante deve ter mais de 17 

anos, ser dependente de drogas, ser acusado de um delito 

atinente e deve ainda atender a quaisquer outros critérios 

que possam ser prescritos pelo juizado.581 A lista de infrações 

atinentes excluem a conduta violenta e a agressão sexual. 

Inclui furto e roubo e outros delitos prescritos na Misuse of 

Drugs Law [Lei de Uso Indevido de Drogas] (revisão de 2014), 

incluindo a posse de uma droga controlada582 e de aparatos 

para uso de drogas, além de delitos leves de trânsito, quando 

cometidos por uma pessoa com dependência de drogas.583  

As pessoas acusadas das infrações atinentes podem 

ser encaminhadas ao juizado de drogas antes de serem 

sentenciadas e após se declararem culpadas.584 O magistrado 

decide se o candidato é admissível após uma avaliação.585 

Uma vez que ele seja admitido, a equipe do juizado de 

drogas analisa o progresso do participante semanalmente, 

quinzenalmente ou em intervalos maiores, dependendo da 

fase do programa. A admissão e a avaliação são conduzidas 

pelo Department of Counselling Services [Departamento de 

Serviços de Aconselhamento], que determina a frequência 

dos comparecimentos ao juizado e realiza exames de drogas 

regulares e aleatórios. O monitoramento é realizado pelos 

serviços de acompanhamento de sursis, com a fiscalização do 

tratamento provida pelos TTDs.586  

Após a conclusão de um programa de 12 meses em quatro 

etapas, as sentenças dos participantes são reduzidas ou 

dispensadas.587 No entanto, mesmo após a conclusão bem-

sucedida do tratamento prescrito, o juizado de drogas pode 

exonerar os participantes apenas de forma condicional. Esse 

período condicional pode durar até dois anos, durante os quais 

o juizado pode exigir que o graduado cumpra etapas adicionais 

que julgue necessárias para sua reabilitação continuada.588 

P a r t i c i p a n t e s
Informações aprofundadas sobre os participantes do 

programa de TTD das Ilhas Cayman são escassas, mas algumas 

estatísticas fornecidas pelo Judiciário do país oferecem uma 

breve visão geral dos candidatos e das taxas de graduação. 

O Quadro 19 apresenta uma análise mais detalhada do 

continuum candidatura–participação–graduação no período 

2007–2010.

580  Governo das Ilhas Cayman, “Drug Court Workshop” [Workshop para juizados de drogas], comunicado de imprensa, fevereiro de 2007, http://www.gov.ky/portal/
page/portal/cighome/pressroom/archive/200702 (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

581  Drug Rehabilitation Court Law, Seção 8.

582  Todas as substâncias listadas no Anexo I da Lei sobre Uso Abusivo de Drogas (revisão de 2014), http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/11527975.PDF. 

583  Drug Rehabilitation Court Law, Seção 2.

584  Drug Rehabilitation Court Law, Seção 10.

585  Ibid., Seções 10–11.

586  Alexandra Bodden e Colleen Brown, “The Many Faces of Mental Health in the Cayman Islands: Past, Present and Future” [As muitas faces da saúde mental nas Ilhas 
Cayman: Passado, presente e futuro], comentários apresentados na UCCI Caribbean Anti-Corruption and Ethics Conference [Conferência Caribenha de anticorrupção 
e ética da UCCI], Grand Cayman, 19–21 de março de 2014, http://www.ucciconference.ky/papers/Bodden%20-%20Brown%20-%20The%20Many%20Faces%20of%20
Mental%20Health%20in%20the%20Cayman%20Islands%20-%20Past%20Present%20and%20Future.pdf.

587  Ibid.

588  Drug Rehabilitation Court Regulations, Seção 6.
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Como podemos ver, no período de quatro anos coberto 

pelo Quadro 19, apenas 40 pessoas finalizaram o programa, 

representando 13% dos infratores encaminhados e 

aproximadamente 24% dos aceitos no programa. Nenhuma 

explicação é dada para a baixa taxa de graduação. O Quadro 

20 mostra os números de candidaturas e graduações mais 

recentemente fornecidos pelo Judiciário, para 2007–2016, 

mas não apresenta nenhum detalhe para contextualizar 

esses números. Também não é possível calcular uma taxa de 

graduação porque o número de candidatos em última análise 

aceitos no programa não é claro.

Não há informações publicamente disponíveis sobre os perfis 

dos participantes, taxas de reincidência ou quaisquer outras 

referências que permitam uma análise mais detalhada e uma 

contextualização do programa de TTD das Ilhas Cayman.

Tr a t a m e n t o
Nenhuma informação sobre o tratamento efetivamente 

oferecido e os padrões de cuidado está disponível até o 

momento da redação deste relatório, mas os Regulamentos do 

Juizado de Reabilitação de Drogas estabelecem os seguintes 

requisitos para os planos de tratamento: 

• Um plano individual de tratamento e 

recuperação para o infrator por escrito, com 

base nas informações obtidas no processo de 

admissão e avaliação;

• Provisão de sessões educacionais, de 

aconselhamento em grupo e entre o infrator e 

o prestador de tratamento aprovado e um plano 

de tratamento e recuperação;

Juizados de drogas no Caribe anglófono: Breve panorama

Fonte: Poder Judiciário das Ilhas Cayman, “Judicial and Court Overview—January to December 2010” [Panorama judicial e dos tribunais — Janeiro 
a dezembro de 2010], janeiro de 2011, 8, https://www.judicial.ky/wp-content/uploads/publications/annual-statistics/Annual-Court-Statistics-
revised-2010-3.pdf.
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• Cada plano deve ser orientado e centrado no 

infrator com problemas com drogas para quem 

o programa de tratamento é prescrito;

• Uma declaração dos problemas a serem 

abordados, metas que abordem esse problema, 

medidas a serem adotadas pelo provedor de 

tratamento aprovado e pelo infrator para atingir 

essas metas, datas-alvo para o cumprimento das 

etapas e metas, bem como quaisquer outras 

etapas, tratamentos ou condições julgadas 

apropriadas pelo juizado; 

• Provisão de revisão periódica;

• Provisão de gerenciamento de contingências e 

motivação; 

• Provisão para tratamento residencial, quando 

necessário.589

Assim como ocorre em outros países discutidos neste capítulo, 

a testagem de drogas é amplamente utilizada, e a abstinência é 

um componente chave da participação nos juizados de drogas.

Curiosamente, a Lei determina que qualquer casa ou 

prédio pode ser declarado pelo Gabinete como um centro 

de tratamento de drogas aprovado com a finalidade de 

fiscalização e controle da participação de um infrator em um 

programa de tratamento prescrito com base na Lei — e, ao 

mesmo tempo, esse mesmo local pode deixar ser considerado 

como tal.590 No momento em que este relatório é escrito, 

três provedores de tratamento são aprovados pela legislação 

vigente591: as Caribbean Haven Residential Treatment Facilities 

[Instalações de Tratamento Residencial Caribbean Haven], o 

Counselling Center of the Department of Counselling Services 

[Centro de Aconselhamento do Departamento de Serviços 

de Aconselhamento] e a Mental Health Clinic of the Health 

Services Authority at the George Town Hospital [Clínica de 

Saúde Mental da Diretoria de Serviços de Saúde do Hospital 

de George Town].

O Juizado de Reabilitação de Drogas e o Mental Health Court 

[Juizado de Saúde Mental] parecem se sobrepor de alguma 

maneira, embora a referência cruzada entre essas cortes 

especializadas não seja clara: 

Os réus que comparecerem ao mensal e 

informal Juizado de Saúde Mental estão lá 

589  Drug Rehabilitation Court Regulations, Seção 8.

590  Drug Rehabilitation Court Law, Seção 9

591  Drug Rehabilitation Court Regulations, Anexo.

Fonte: Adaptado de Poder Judiciário das Ilhas Cayman, “Judicial and Court Statistics 2007–2017” [Estatísticas judiciais e dos tribunais 2007–2017], 
janeiro de 2017, https://www.judicial.ky/wp-content/uploads/publications/annual-statistics/JudicialandCourtStatistics2016-Finaljan5(3).docx.
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devido a acusações criminais como posse e/

ou consumo de drogas ilegais ou invasão, furto, 

dano à propriedade ou ameaça de violência; 

muitas vezes uma combinação de várias delas. 

As Ilhas Cayman não contam com um hospital 

psiquiátrico ou, além da Prisão Northward, de 

uma instalação segura para infratores com 

problemas de saúde mental. A prisão tem dois 

psicólogos forenses na equipe. A Caribbean 

Haven recebe indivíduos com problemas com 

drogas, mas não os infratores com diagnósticos 

duplos, como problemas com drogas e de saúde 

mental. Muitas vezes, os agentes responsáveis 

pelo acompanhamento de sursis trabalham com 

os familiares do infrator.592 

O juizado de drogas pode ordenar que um participante faça 

uma contribuição financeira para o custeio de seu tratamento, 

mas essa cobrança pode ser dispensada pelo provedor de 

tratamento aprovado se este acreditar que o participante não 

pode pagar.593

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
Os incentivos e sanções estabelecidos na legislação que 

fundamenta o TTD das Ilhas Cayman são muito semelhantes 

aos adotados na Jamaica. O juizado tem flexibilidade na 

determinação de como e quando os incentivos e sanções 

devem ser empregados (e que condições podem estar 

associadas a eles) e a lista apresentada na Drug Rehabilitation 

Court Law não é exaustiva. Algumas das recompensas que 

um TTD nas Ilhas Cayman pode conceder a seus participantes 

incluem privilégios específicos; a mudança na frequência 

de aconselhamento ou outro tratamento; relaxamento na 

fiscalização; diminuição na frequência de teste de drogas; 

diminuição de qualquer penalidade monetária a ser paga 

ao juizado; e mudança na natureza ou na frequência dos 

atendimentos vocacionais e sociais dos quais o infrator deve 

participar.594 

Caso o juizado de drogas considere o participante em 

desacordo com o programa de tratamento (com base em uma 

avaliação feita pelo provedor de tratamento após consulta a 

um responsável pelo acompanhamento de sursis), poderão 

ser impostas sanções, que incluem a retirada de quaisquer 

privilégios; a mudança na frequência de aconselhamento ou 

outro tratamento; a ampliação na fiscalização; o aumento da 

frequência da testagem de drogas; a exigência de pagamento 

de multa pecuniárias ao juizado; prisão por até 14 dias; 

e mudança na natureza ou frequência dos atendimentos 

vocacionais e sociais dos quais o infrator deve participar.595 

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
Não há informações disponíveis sobre a implementação de um 

programa de TTD voltado para adolescentes nas Ilhas Cayman. 

Embora o Sistema Judiciário do país conte com um juizado 

juvenil com jurisdição sobre delitos cometidos por menores 

de 17 anos596, uma corte especializada em drogas para essa 

população não parece estar atualmente em operação.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Nenhuma avaliação formal ou análise de custo/benefício do 

TTD foi realizada. 

592  Governo das Ilhas Cayman, Ministry of Home Affairs, “Department of Community Rehabilitation” [Departamento de Reabilitação Comunitária], http://www.mha.gov.
ky/agencies/department-of-community-rehabilitation/ (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

593  Drug Rehabilitation Court Law, Seção 20.

594  Ibid., Seção 14(1).

595  Ibid., Seção 14(2).

596  Governo das Ilhas Cayman, “The Judicial Branch” [O Poder Judiciário], http://www.gov.ky/portal/page/portal/cighome/government/judicialbranch (acessado em 28 
de fevereiro de 2018).
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T R I N I D A D  E  T O B A G O

O primeiro passo dado pelo governo de Trinidad e Tobago para 

a adoção de juizados de drogas data de dezembro de 2010, 

quando o país aderiu ao programa de TTD para as Américas da 

CICAD.597 Um Comitê Diretivo do TTD598 foi criado em 2011 para 

planejar a implementação de um programa para infratores 

não violentos com problemas de abuso de substâncias599, e 

muitas oportunidades de treinamento para representantes 

de diferentes entidades envolvidas com o processo do TTD no 

país foram disponibilizadas entre janeiro de 2011 e dezembro 

de 2012 por meio da CICAD e da Caribbean Community 

[Comunidade Caribenha] (CARICOM), com treinamentos 

oferecidos pelo Canadá, os EUA e a Jamaica.600  

Um projeto piloto de juizado de tratamento de drogas para 

adultos foi implantado na cidade de San Fernando após a 

assinatura de um memorando de entendimento (MOU) pelo 

governo de Trinidad e Tobago e a CICAD em setembro de 

2012601, com planos para dois juizados adicionais nas cidades 

de Tunapuna e Port of Spain.602 Um dos objetivos do projeto 

piloto era informar futura legislação sobre esse tema. Uma vez 

que nenhuma legislação específica foi promulgada até agora, 

o programa opera sob o MOU603, seguindo os procedimentos 

delineados no documento do Drug Treatment Court Steering 

Committee [Comitê Diretivo do Juizado de Tratamento de 

Drogas] intitulado “A Policy to Establish Drug Treatment Courts 

in Trinidad and Tobago” [Uma política para implementar 

juizados de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago] (a 

“Política”).604 As informações fornecidas nesta seção sobre a 

estrutura geral do juizado de drogas no país se fia no modelo 

fornecido pela Política, salvo indicado de outra forma.

Assim como na Jamaica e nas Bermudas, o TTD é uma corte 

inferior em Trinidad e Tobago605, operando no âmbito do 

Tribunal de Magistrados.606 Em Trinidad e Tobago, um 

defensor público está incluído na equipe de tratamento, 

juntamente com o juiz, os promotores, o provedor de 

597  Organização dos Estados Americanos, “Drug Treatment Courts, Countries: Trinidad and Tobago” [Juizados de tratamento de drogas, países: Trinidad e Tobago], 
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/countries/trinidad_and_tobago_eng.asp (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

598  O Drug Treatment Court Steering Committee [Comitê Diretivo do Juizado de Tratamento de Drogas] foi convocado pelo presidente da Suprema Corte de Trinidad 
e Tobago e contou com representantes “do Judiciário; do corpo de Magistratura [em vários países, juizes e magistrados não são sinônimos em termos judiciários, como em 
português brasileiro, e formam dois quadros distintos, com diferentes desenhos hierárquicos, na imensa maioria dos casos com os primeiros em condição de superioridade em 
relação aos outros (N.T.)]; do Gabinete da Promotoria Pública; do Ministério da Segurança, incluindo a Polícia e o National Drug Council (NDC) [Conselho Nacional de 
Drogas]; do Ministério da Justiça — o Serviço Penitenciário, a Unidade de Suporte ao Judiciário (Legal Unit), o Centro de Ciências Forenses e o Departamento de Sursis; e 
do Ministério da Saúde”. CICAD, “Trinidad and Tobago Comes Full Circle with OAS Support, Welcoming First Graduates of Pilot Drug Treatment Court” [Missão cumprida 
para Trinidad e Tobago com apoio da OEA, recebendo os primeiros formandos do Juizado Piloto de Tratamento de Drogas], 10 de julho de 2014, http://www.cicad.oas.
org/Main/Template.asp?File=/news/2014/fi_0710_eng.asp (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

599  Poder Judiciário de Trinidad e Tobago, comunicado de imprensa, 9 de julho de 2012, http://www.ttlawcourts.org/index.php/newsroom/news/3157-chief-justice-
hosts-discussion-on-facility.html (acessado e 28 de fevereiro de 2018).

600   CICAD, “Trinidad and Tobago Comes Full Circle with a Pilot Project After a Year of Preparation” [Trinidad e Tobago completa o ciclo com um projeto piloto após um 
ano de preparação], 11 de setembro de 2012, http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/trinidad/mou2012_eng.
asp (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

601  Ibid.

602  Poder Judiciário de Trinidad e Tobago, “Chief Justice Address on Drug Treatment Courts Pilot Programme” [Discurso do presidente da Suprema Corte sobre o 
Programa Piloto de Juizados de Tratamento de Drogas], comunicado de imprensa, 11 de setembro de 2012, http://www.ttlawcourts.org/index.php/newsroom-69/
speeches/3308-chief-justice-address-on- (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

603  Esse documento não estava disponível ao público até o momento da redação deste relatório.

604   Governo de Trinidad and Tobago, Drug Treatment Court Steering Committee, “A Policy to Establish Drug Treatment Courts in Trinidad and Tobago” [Uma política 
para implementar juizados de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/Trinidad/FINAL%20
DTC.%20TRINIDAD%20AND%20TOBAGO.%20ENGLISH%20PDF.pdf.

605  Ibid., 13.

606  Geoffrey Henderson, “The Drug Treatment Court Pilot Project in Trinidad and Tobago” [O projeto piloto de juizado de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], 
apresentação no Seminário sobre o Relatório da OEA The Drug Problem in the Americas [O problema das drogas nas Américas], UWI, St. Augustine, 22 de julho de 2013, 
https://sta.uwi.edu/iir/documents/OASWorkshopDTCPilotProject.pdf (acessado em 28 de fevereiro de 2018).
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tratamento, um policial e um supervisor de sursis. O juizado 

usa um modelo pós-adjudicatório, no qual o participante tem 

que se declarar culpado antes de ser considerado admissível 

para o programa.607

Na sequência dos planos originais, um segundo TTD foi 

implementado na cidade de Tunapuna em 2014608, e há planos 

para uma versão juvenil em Port of Spain.609  

Os parceiros internacionais incluem a OEA/CICAD e a Canadian 

Association of Drug Treatment Court Professionals [Associação 

Canadense de Profissionais de Juizados de Tratamento de 

Drogas] (CADTCP). Essas organizações, juntamente com 

o governo, provêm financiamento ao juizado de drogas. 

Parcerias locais refletem uma estreita relação de trabalho 

com o Bail Boys Project [Projeto Bail Boys]610, já em operação 

antes ainda do lançamento do juizado. ONGs oferecedoras de 

serviços de tratamento de drogas, como a Rebirth House [Casa 

de Renascimento]611, complementam as atividades do juizado.

P r o c e s s o  p e n a l
A supervisão geral do juizado é promovida pelo presidente 

da Suprema Corte de Trinidad e Tobago e gerida pelo 

Comitê Diretivo do Juizados de Tratamento de Drogas, com 

o diretor da promotoria pública recomendando a admissão. 

O redirecionamento ocorre depois que a pessoa comparece 

diante de um juiz e apresenta uma declaração de culpa.

Apenas os acusados de infrações criminais não violentas “nas 

quais seja possível demonstrar dependência de drogas e para 

as quais o DPP recomende admissão”612 são candidatáveis ao 

programa. A lista inclui pequenos delitos de trânsito, furto e 

crimes definidos pela Dangerous Drug Act [Lei de Drogas 

Perigosas], incluindo porte de drogas para uso.613   

Nenhuma legislação específica foi ainda aprovada definindo 

a operacionalização do TTD. A Política determina que o 

tratamento seja “conduzido por um provedor de tratamento 

de abuso de substâncias aprovado de acordo com os padrões, 

procedimentos e critérios diagnósticos projetados para 

proporcionar a utilização efetiva e econômica dos recursos 

disponíveis”.614

 P a r t i c i p a n t e s
As únicas informações atualmente disponíveis datam de 

2013.615 Elas indicam que, na época, 14 pessoas haviam 

607  Governo de Trinidad and Tobago, Drug Treatment Court Steering Committee, “A Policy to Establish Drug Treatment Courts in Trinidad and Tobago” [Uma política 
para implementar juizados de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/Trinidad/FINAL%20
DTC.%20TRINIDAD%20AND%20TOBAGO.%20ENGLISH%20PDF.pdf.

608  “Drug Treatment Court for Tunapuna” [Um juizado de tratamento de drogas para Tunapuna], Newsday, 11 de julho de 2014, http://archives.newsday.co.tt/2014/07/11/
drug-treatment-court-for-tunapuna/ (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

609  Geoffrey Henderson, “The Drug Treatment Court Pilot Project in Trinidad and Tobago” [O projeto piloto de juizado de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], 
apresentação no Seminário sobre o Relatório da OEA The Drug Problem in the Americas [O problema das drogas nas Américas], UWI, St. Augustine, 22 de julho de 2013, 
https://sta.uwi.edu/iir/documents/OASWorkshopDTCPilotProject.pdf (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

610  Para mais informações, ver Catherine Ali, “The Bail Boys Court: Conflict Transformation and Restorative Justice in Trinidad” [A corte dos Bail Boys: A transformação 
dos conflitos e a justiça restaurativa em Trinidad], Caribbean Journal of International Relations & Diplomacy 1, no 4, dezembro de 2013, 3–22, https://journals.sta.uwi.edu/
ojs/index.php/iir/article/view/413.

611  Para mais informações, ver Jimmy Peters, “Rebirth House — An Overview of the Organization” [Casa de Renascimento — Um panorama da organização], http://
www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3349 (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

612  Governo de Trinidad e Tobago, Drug Treatment Court Steering Committee, “A Policy to Establish Drug Treatment Courts in Trinidad and Tobago” [Uma política para 
implementar juizados de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], 15, http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/Trinidad/FINAL%20
DTC.%20TRINIDAD%20AND%20TOBAGO.%20ENGLISH%20PDF.pdf.

613  Ibid.

614  Ibid., 17.

615  Geoffrey Henderson, “The Drug Treatment Court Pilot Project in Trinidad and Tobago” [O projeto piloto de juizado de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], 
apresentação no Seminário sobre o Relatório da OEA The Drug Problem in the Americas [O problema das drogas nas Américas], UWI, St. Augustine, 22 de julho de 2013, 
https://sta.uwi.edu/iir/documents/OASWorkshopDTCPilotProject.pdf (acessado em 28 de fevereiro de 2018).
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sido encaminhadas ao programa, todos homens.616 Destes, 

quatro foram admitidos para tratamento e dois tiveram seus 

pedidos recusados, embora não haja informações disponíveis 

sobre os motivos da recusa. Os primeiros participantes foram 

admitidos em janeiro de 2013 e, em julho de 2014, cinco 

haviam se formado na primeira turma.617 Uma segunda turma 

foi concluída em junho de 2015, mas não está claro quantos 

participantes se graduaram naquela ocasião.618  Nenhuma 

informação adicional foi disponibilizada até a redação deste 

relatório.

Tr a t a m e n t o
O tratamento inclui reabilitação de drogas, treinamento em 

capacitação para a vida e apoio acadêmico concentrado na 

alfabetização. A variação de habilidades entre os provedores 

requer o uso de unidades de tratamento de internação e 

ambulatoriais. O programa conta com conselheiros, embora 

nenhum psiquiatra esteja designado para atender ao juizado. 

Pessoas com problemas de saúde mental não são admitidas 

para tratamento nos TTDs, mas devem ser encaminhadas ao 

Ministério da Saúde.619 

A Política aponta que, após a graduação, uma pessoa não 

poderá ser processada por qualquer delito que inclua a posse 

ilegal ou o uso de drogas como resultado de qualquer admissão 

feita com a finalidade de buscar um encaminhamento ao 

juizado; com o propósito de convencer o TTD de que o 

indivíduo deveria participar de um programa de tratamento 

prescrito; ou em conexão com o monitoramento do programa 

de tratamento prescrito. Além disso, nenhuma admissão 

desse tipo será admissível como prova contra a pessoa que a 

fez, em qualquer processo apresentado como resultado dessa 

admissão.620 Os reprovados no programa reingressam no 

Sistema de Justiça Criminal, na corte de jurisdição original.621

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
A Política menciona o uso de incentivos e sanções como 

parte do programa do TTD, mas não detalha quais medidas 

específicas devem ser adotadas.

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
A Política apresenta o modelo geral para o estabelecimento 

de juizado juvenis para tratamento de drogas, que segue 

uma estrutura semelhante à do TTD para adultos. Embora 

houvesse planos para lançamento de um juizado de drogas 

para adolescentes em Port of Spain até abril de 2016, este 

ainda não havia sido implantado.622 

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
Embora o texto da Política mencione brevemente a avaliação 

contínua como um componente de um TTD bem-sucedido, 

ela não detalha nenhum mecanismo de monitoramento e 

avaliação a ser seguido pelo programa em Trinidad e Tobago.

616  Os encaminhamentos foram de três áreas: 11 de San Fernando (a localização do TTD piloto), dois de Mayaro e um de Point Fortin, indicando, assim, que infratores 
de diferentes jurisdições podem ser encaminhados a um TTD mesmo se nenhum juizado tiver sido estabelecido no Tribunal de Magistrado local. 

617  “Trinidad and Tobago Welcomes First Group of Graduates from Pilot Drug Treatment Court” [Trinidad e Tobago dá as boas-vindas ao primeiro grupo de formandos 
do Juizado Piloto de Tratamento de Drogas], South Florida Caribbean News, 10 de julho de 2014, https://sflcn.com/trinidad-and-tobago-welcomes-first-group-of-
graduates-from-pilot-drug-treatment-court/ (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

618  Poder Judiciário de Trinidad e Tobago, “Address by the Honourable the Chief Justice of the Republic of Trinidad and Tobago, Mr. Justice Ivor Archie, ORTT to the 
2nd Graduation of the Drug Treatment Court Programme” [Discurso do Excelentíssimo Senhor presidente da Suprema Corte de Trinidad e Tobago, juiz Ivor Archie, 
condecorado com a ORTT (Ordem da República de Trinidad e Tobago), na 2ª formatura do Programa do Juizado de Tratamento de Drogas], Comunicado de imprensa, 
17 de julho de 2015, http://www.ttlawcourts.org/index.php/newsroom-69/news/5628-address-by-the-honourable-the-chief-justice-of-the-republic-of-trinidad-and-
tobago-mr-justice-ivor-archie-ortt-to-the-2nd-graduation-of-the-drug-treatment-court-programme (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

619  Governo de Trinidad e Tobago, Drug Treatment Court Steering Committee, “A Policy to Establish Drug Treatment Courts in Trinidad and Tobago” [Uma política para 
implementar juizados de tratamento de drogas em Trinidad e Tobago], 15, http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/Trinidad/FINAL%20
DTC.%20TRINIDAD%20AND%20TOBAGO.%20ENGLISH%20PDF.pdf.

620  Ibid., 16. 

621  Ibid.

622  Rhondor Dowlat, “Chief Justice: Two Juvenile Courts by Year’s End” [Presidente da Suprema Corte: Dois juizados juvenis até o final do ano], Guardian, 30 de abril 
de 2016, http://www.guardian.co.tt/news/2016-04-30/chief-justice-two-juvenile-courts-year%E2%80%99s-end (acessado em 28 de fevereiro de 2018). Para maiores 
informações sobre o Juvenile Court Project [Projeto de Juizados Juvenis], consultar http://www.jcp.tt/about/project_overview (acessado em 23 de julho de 2018).
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B A R B A D O S

Barbados foi um dos primeiros países a aderir ao Drug 

Treatment Court Program for the Americas [Programa de 

juizados de tratamento de drogas para as Américas], da CICAD, 

em dezembro de 2010.623 Representantes do país participaram 

de treinamentos patrocinados pela CICAD em 2012–2013, e 

o governo assinou oficialmente um MOU com a CICAD para 

a implementação de um juizados de droga em março de 

2013.624 O MOU formaliza a participação de Barbados no 

projeto hemisférico da CICAD concentrado na expansão dos 

TTDs e detalha a assistência técnica a ser fornecida para 

apoiar a iniciativa. O treinamento foi oferecido pela OEA e 

pelo governo canadense e incluiu visitas de estudo a Toronto 

e Vancouver por membros de alto escalão do Judiciário do 

país. A participação em um seminário de sensibilização da 

OEA realizado para os membros da CARICOM foi seguida por 

um seminário de treinamento promovido por profissionais 

da Jamaica e de Trinidad e Tobago, países caribenhos com 

juizados já ativos.625 Depois de assinar o MOU, o Barbados 

Drug Treatment Court Steering Committee [Comitê Diretivo do 

Juizado de Tratamento de Drogas] de Barbados foi formado e 

encarregado de implantar a infraestrutura do TTD e estabelecer 

sua equipe judicial.626 

Um projeto piloto, na Suprema Corte, em Bridgetown, foi 

inaugurado em 11 de fevereiro de 2014.627 A primeira sessão do 

juizado de drogas de Barbados foi realizada em 14 de janeiro de 

2015.628 Até hoje, Barbados conta com um TTD em Bridgetown, 

com um Comitê Diretivo que supervisiona suas funções. Os 

membros do comitê incluem provedores de tratamento do 

Counselling Centre for Addiction Support Alternative [Centro 

de Aconselhamento para Alternativas de Apoio à Dependência] 

(CASA) e da Verdun House e representantes da Barbados 

Bar Association [Ordem dos Advogados de Barbados], da 

Royal Barbados Police Force [Polícia Real de Barbados], do 

Departamento de Sursis, do Ministério da Saúde, do Centro 

de Ciências Forenses e do Gabinete da Procuradoria-Geral e 

do National Council on Substance Abuse [Conselho Nacional 

sobre Abuso de Substâncias].629 

A implantação de um projeto-piloto do TTD em Barbados 

contou fortemente com o apoio internacional da CICAD e dos 

governos de Canadá, EUA, Jamaica e Trinidad e Tobago.630 

O que se segue é um panorama bastante simplificado das 

poucas fontes disponíveis sobre o assunto, apenas para fins 

informativos. Nenhum dado oficial foi divulgado pelo governo.

P r o c e s s o  p e n a l  e  p a r t i c i p a n t e s
Inicialmente, 16 pessoas foram avaliadas e encaminhadas 

para o juizado, com 12 (11 homens e uma mulher, com idades 

entre 19 e 37 anos) ingressando efetivamente no programa 

em última análise. Todos foram presos por porte de maconha. 

623   Organização dos Estados Americanos, “Drug Treatment Courts, Countries: Barbados” [Juizados de tratamento de drogas, países: Barbados], http://www.cicad.oas.
org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/countries/barbados_eng.asp (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

624  Ibid.

625  CICAD, “Overview of the Drug Treatment Court in Barbados” [Visão geral do juizado de tratamento de drogas em Barbados], março de 2015, http://www.cicad.oas.
org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/countries/barbados_eng.asp (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

626  Marston C. D. Gibson, “The Drug Treatment Court in Barbados—An Overview” [O juizado de tratamento de drogas em Barbados—Um panorama], comentários 
apresentados no Diálogo de Alto Nível sobre Alternativas ao Encarceramento por Delitos Relacionados a Drogas, Washington, DC, 1º a 3 de dezembro de 2015, http://
www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/ai_dialog/documents/Day2/03_Gibson_Overview-DrugTreatmentCourt_Barbados.ppt.

627  CICAD, “Overview of the Drug Treatment Court in Barbados” [Visão geral do juizado de tratamento de drogas em Barbados], março de 2015, http://www.cicad.oas.
org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/countries/barbados_eng.asp (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

628  Marston C. D. Gibson, “The Drug Treatment Court in Barbados—An Overview” [O juizado de tratamento de drogas em Barbados—Um panorama], comentários 
apresentados no Diálogo de Alto Nível sobre Alternativas ao Encarceramento por Delitos Relacionados a Drogas, Washington, DC, 1º a 3 de dezembro de 2015, http://
www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/ai_dialog/documents/Day2/03_Gibson_Overview-DrugTreatmentCourt_Barbados.ppt.

629  Ibid.

630  Ibid.
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Em janeiro de 2016, a primeira turma de participantes (11) se 

formou.631 Uma nova turma de 20 pessoas iniciou o programa 

em dezembro de 2016. Cocaína e maconha foram associados 

a essas prisões.632 

Somente pessoas acusadas de delitos não violentos cuja 

dependência de drogas tenha sido um fator na perpetração são 

candidatáveis ao programa. Os detalhes dos procedimentos e 

requisitos do juizado de drogas de Barbados não são claros, já 

que nem a legislação nem o documento da política fornecem 

essas informações. Entre outros pontos que não puderam 

ser esclarecidos para este relatório está se os infratores 

redirecionados para o TTD são obrigados a se declarar 

culpados antes da participação. O processo geral de pós-

admissão, no entanto, é o mesmo de outros países do Caribe. 

Os participantes são obrigados a passar por um programa 

de tratamento, e cada caso é abordado individualmente 

em reuniões pré-audiência. Os participantes também são 

monitorados por meio de testes de urina e fiscalização judicial 

regular. A ONG CASA é atualmente o único provedor de 

serviços de aconselhamento.633 

Tr a t a m e n t o
A única informação disponível sobre o tratamento é que  

o Juizado de Tratamento de Drogas de Barbados 

recebeu apoio de aconselhamento de uma 

entidade filantrópica registrada, o Centre for 

Counseling Addiction Support Alternatives [Centro 

de Aconselhamento para Alternativas no Apoio 

ao Dependente] (CASA), com clientes visitando 

essa instituição pelo menos uma vez por semana. 

Relatórios são distribuídos para a equipe do 

juizado e discutidos nas reuniões pré-audiência. O 

CASA também realizou sessões para as famílias de 

alguns dos clientes para integrá-las no processo de 

tratamento e reabilitação.634

 

Como em todos os países da região, a testagem de drogas é 

usada copiosamente durante todo o tratamento, com exames 

conduzidos pelo Forensic Science Center [Centro de Ciências 

Forenses], do governo.635 A Embaixada dos EUA em Barbados 

ofereceu apoio na forma de kits de teste de urina.636

 

I n c e n t i v o s  e  s a n ç õ e s
Não há informações publicamente disponíveis sobre incentivos 

e sanções mobilizados no programa de TTD de Barbados.

J u i z a d o s  d e  d r o g a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s
Não há juizados de drogas para adolescentes em Barbados até 

o momento da redação deste relatório.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
A Criminal Justice Research Planning Unit [Unidade de 

Planejamento de Pesquisa em Justiça Criminal], do Gabinete 

do Procurador-Geral, foi encarregada de monitorar e avaliar 

o juizado piloto de Barbados e se esperava a entrega de 

um relatório em 2016.637 No entanto, nenhum documento 

631  CICAD, “Barbados Drug Treatment Court Graduates First Cohort of Participants” [Juizado de Tratamento de Drogas de Barbados forma a primeira turma de 
participantes], 27 de janeiro de 2016, http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/barbados/dtc_graduation_Jan2016_eng.
asp (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

632  “Efforts of Drug Treatment Court Lauded” [Ações do juizado de tratamento de drogas elogiadas], The Barbados Advocate, 12 de setembro de 2016, https://www.
barbadosadvocate.com/news/efforts-drug-treatment-court-lauded (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

633  Marston C. D. Gibson, “The Drug Treatment Court in Barbados—An Overview” [O juizado de tratamento de drogas em Barbados—Um panorama], comentários 
apresentados no Diálogo de Alto Nível sobre Alternativas ao Encarceramento por Delitos Relacionados a Drogas, Washington, DC, 1º a 3 de dezembro de 2015, http://
www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/ai_dialog/documents/Day2/03_Gibson_Overview-DrugTreatmentCourt_Barbados.ppt.

634  Ibid.

635  Ibid.

636  Ibid.

637  Ibid.
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638  “Efforts of Drug Treatment Court Lauded” [Ações do juizado de tratamento de drogas são elogiadas], The Barbados Advocate, 12 de setembro de 2016, https://www.
barbadosadvocate.com/news/efforts-drug-treatment-court-lauded (acessado em 28 de fevereiro de 2018).

639  Marston C. D. Gibson, “The Drug Treatment Court in Barbados—An Overview” [O juizado de tratamento de drogas em Barbados—Um panorama], comentários 
apresentados no Diálogo de Alto Nível sobre Alternativas ao Encarceramento por Delitos Relacionados a Drogas, Washington, DC, 1º a 3 de dezembro de 2015, http://
www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/ai_dialog/documents/Day2/03_Gibson_Overview-DrugTreatmentCourt_Barbados.ppt.

640  Ibid.

641  CICAD, “OAS Trains Judges and Prosecutors in the Caribbean on Alternatives to Incarceration” [A OEA treina juízes e promotores no Caribe sobre alternativas ao 
encarceramento], fevereiro de 2012, http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/dtca/activities/trainjudges_caribbean_2012_eng.
asp (acessado em 24 de fevereiro de 2018).

642  Departamento de Estado dos EUA, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strategy Report [Relatório 
Internacional de Estratégia de Controle de Narcóticos], Vol. 1, março de 2016, 107, https://www.state.gov/documents/organization/253655.pdf (acessado em 24 de 
fevereiro de 2018).

643  Declarações do presidente da Suprema Corte de Belize em uma sessão da corte extraídas de reportagem de TV. “Drug Treatment Court” [Juizado de Tratamento 
de Drogas], PlusTV Belize, https://www.youtube.com/watch?v=D6EmwvclUE0 (acessado em 24 de fevereiro de 2018).

644  William Ysaguirre, “Belize’s Drug Treatment Court Still in Pilot Phase?” [Juizado de tratamento de drogas de Belize ainda em fase piloto?], The Reporter, 29 de 
setembro de 2017, http://www.reporter.bz/general/belizes-drug-treatment-court-still-in-pilot-phase/ (acessado em 24 de fevereiro de 2018).

645  Decriminalization of Marijuana Committee [Comitê de Descriminalização da Maconha], “Final Report” [Relatório Final], fevereiro de 2015, http://amandala.com.bz/
news/wp-content/uploads/2015/02/DOMC-Report-Feb-20-2015.pdf.

de avaliação foi divulgado. Uma análise de custo/benefício 

também não foi realizada, mas o presidente da Suprema Corte 

disse em 2016 que o custo anual do encarceramento em uma 

prisão barbadiana é de aproximadamente Bds$30 mil por 

detento.638 

Embora o programa seja relativamente recente e ainda 

não tenha sido realizada uma avaliação, alguns desafios já 

foram identificados, com os mais sérios sendo a falta de 

fundos dedicados e a dependência de um único serviço de 

aconselhamento.639 Barbados parece estar se voltando para 

o setor privado em busca de apoio, mas ainda não está claro 

como a relação governo-setor privado operará nessa área.640

 

B E L I Z E

Belize tem dado passos para implementar juizados de drogas 

no país há vários anos. Em 2014, membros do Judiciário de 

Belize (juízes, promotores públicos e advogados) receberam 

treinamento em um evento organizado pela CICAD e pela 

Canadian Association of Drug Treatment Court Professionals 

[Associação Canadense de Profissionais de Juizados de 

Tratamento de Drogas] em Vancouver.641 Naquele mesmo 

ano, o governo de Belize e membros da CICAD trabalharam 

para produzir um MOU visando a implementação de um 

juizado para tratamento de drogas. Esse documento parece 

ter sido assinado, embora nenhuma informação sobre a data 

de assinatura ou uma cópia do MOU estivesse disponível 

publicamente no momento da redação deste relatório.642  

No momento desta redação, o presidente da Suprema Corte de 

Belize, Kenneth Benjamin, liderava a preparação da legislação 

e de regulamentos para a instalação do programa em 2017.643 

Uma reportagem de setembro aquele ano parecia indicar 

que um projeto piloto havia sido implantado, mas nenhuma 

informação oficial está disponível.644 

É relevante notar que o governo de Belize também estava 

analisando a possibilidade de descriminalizar o uso recreativo 

de maconha no país. Em março de 2012, o governo encarregou 

um pequeno grupo de agentes públicos e privados de Belize 

de realizar pesquisas e produzir recomendações para 

contribuir para os formuladores de políticas refletirem sobre 

emendar a legislação e descriminalizar o porte de até 10g 

de maconha. Esse grupo, que se tornou o Decriminalization 

of Marijuana Committee [Comitê de Descriminalização da 

Maconha] (DOMC), apresentou um relatório final em fevereiro 

de 2015.645 A principal recomendação apoiava justamente a 
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descriminalização da posse daquela quantidade da droga.646 

De particular relevância é uma menção específica aos juizados 

de drogas no contexto dessas recomendações:

Estão em andamento consultas e sendo formuladas 

propostas para a implementação de um juizado 

de drogas. Este será voltado para a reabilitação 

e não para a retribuição. A um infrator em seu 

primeiro comparecimento diante da Justiça será 

dada a oportunidade de escolher se deseja ser 

tratado pelo processamento do juizado de drogas 

ou pelo do Tribunal de Magistrados. Com efeito, se 

ele optar pelo juizado, não será demandada dele 

uma alegação; ele será medicamente avaliado 

e designado para alguma forma de tratamento 

de reabilitação. Se ele não for receptivo ao 

tratamento, não for bem-sucedido nele ou retirar 

seu consentimento para completá-lo, seu caso 

será devolvido ao Tribunal de Magistrados, onde 

seria tratado criminalmente. Se, no entanto, ele 

tiver completado o programa de reabilitação, o 

caso não será registrado e ele será libertado sem 

ter sido objeto de uma acusação/alegação ou sido 

julgado por uma. O objetivo primordial é reabilitar 

um infrator que tenha sido identificado como 

usuário abusivo de drogas. Isso significa, portanto, 

que nem todo transgressor da lei será canalizado 

para o juizado; apenas aqueles com um problema 

com o abuso de drogas.

O DOMC acredita que essa iniciativa é louvável, mas 

é substancialmente diferente da descriminalização 

da maconha, já que um juizado de drogas acolhe 

casos envolvendo ações ilegais perpetradas por 

alguém sob a influência de alguma substância, legal 

ou ilegal, de posse dela ou não. A descriminalização 

afeta especificamente somente aqueles de 

posse de até 10g de maconha e esse porte não a 

submeteria ao juizado de drogas.647

Dois anos após as propostas do DOMC, um projeto de lei para 

descriminalizar o porte e uso de pequenas quantidades de 

cannabis foi apresentado ao parlamento em agosto de 2017 e 

sancionado em novembro daquele ano.648 A nova lei emendou 

a Misuse of Drugs Act [Lei do Uso Indevido de Drogas] “para 

descriminalizar a posse de cannabis em quantidades não 

superiores a 10g, prever a imposição de multas monetárias e 

não registráveis pela posse de cannabis em tais quantidades 

que ocorrerem em dependências escolares, sob certas 

circunstâncias, descriminalizar o consumo de cannabis em 

propriedades privadas; e outras determinações aplicáveis.”649 

O apoio à descriminalização da posse de maconha é 

particularmente relevante no contexto dos juizados de drogas, 

uma vez que muitos dos participantes da região da América 

Latina e do Caribe foram encaminhados a esses dispositivos 

judiciários por conta de delitos relacionados ao porte de 

drogas. Considerando o movimento de Belize em direção à 

descriminalização, resta ver como isso poderá afetar o possível 

estabelecimento de um programa de juizado de drogas.

O U T R O S  PA Í S E S

De acordo com as informações disponíveis, as Bahamas 

também avaliam a possibilidade de implementação de um 

programa de juizado de drogas. Em novembro de 2016, em 

seu discurso na cerimônia de abertura da 60a Sessão Ordinária 

646  Ibid., 38–39.

647   Ibid., 37.

648  “Marijuana bill signed into law” [Lei sobre maconha é assinada], Breaking Belize News, 2 de novembro de 2017, https://www.breakingbelizenews.com/2017/11/02/
marijuana-bill-signed-law/ (acessado em 25 de setembro de 2018); “It is Now Legal to Have and Use Marijuana in Belize – But with Restrictions” [Agora é permitido ter e 
usar maconha em Belize – mas com restrições], Caribbean360, 6 de novembro de 2017, http://www.caribbean360.com/news/now-officially-legal-use-marijuana-belize-
restrictions (acessado em 25 de setembro de 2018).

649  Misuse of Drugs (Amendment) Act, https://nationalassembly.gov.bz/wp-content/uploads/2017/04/Act-no.-47-of-2017-Misuse-of-Drugs-Amendment-1.pdf.
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da CICAD, o ministro da Segurança das Bahamas declarou 

que seu país “também prevê o estabelecimento de juizados 

de tratamento de drogas, a fim de oferecer uma alternativa 

ao encarceramento de infratores dependentes de drogas por 

meio de tratamento e reabilitação”.650  

A National Anti-Drug Strategy [Estratégia Nacional Antidrogas] 

do país para 2017–2021 apresenta mais informações sobre o 

esforço de anos para se estabelecer um programa de TTD nas 

Bahamas.651 Uma delegação do país participou pela primeira 

vez do treinamento patrocinado pela CICAD em 2011. Desde 

então, tem havido um movimento conjunto para a implantação 

desse dispositivo no país, com os passos mais recentes sendo 

a concessão de autorização pelo governo para um projeto 

piloto em 2013 e a conclusão de um projeto de lei de criação 

de um juizado de tratamento de drogas e regulamentação 

aplicável em 2015.652 Não está claro por que o projeto piloto 

ainda não foi lançado e como o projeto de lei está avançando 

no processo legislativo, mas o texto da National Anti-Drug 

Strategy [Estratégia Nacional Antidrogas] menciona que as 

Bahamas estão agora nos estágios críticos do processo de 

implementação e que isso continua sendo uma prioridade 

para o país.653

C O M E N TÁ R I O S  G E R A I S

Há uma séria deficiência na quantidade e na qualidade das 

informações publicamente disponíveis sobre os juizados 

de drogas no Caribe anglófono, com poucas exceções. As 

informações disponíveis são, na maior parte, fornecidas 

por fontes do governo, como relatórios oficiais ou em 

apresentações em eventos internacionais. Além disso, não 

houve avaliações independentes desses programas na região. 

Em vista disso, todas as informações analisadas neste capítulo 

foram apresentadas aqui como um breve mapeamento e 

como panorama e não devem ser interpretadas como uma 

avaliação independente.

Os governos dos países nos quais os juizados de drogas foram 

implementados no Caribe afirmam de forma consistente que 

o principal objetivo de seus programas de TTD é oferecer 

uma alternativa ao encarceramento aos acusados por posse 

de drogas ou por delitos não violentos relacionados a drogas. 

A base legal para a sua operação varia, com TTDs sendo 

comandados por legislação específica ou emendas à legislação 

corrente em alguns países ou guiados por documentos-base 

de política pública ou, em outros, por MOUs assinados com a 

OEA/CICAD.654 

A jurisdição dos TTDs não é uniforme em toda a região. Os países 

os estabelecem em diferentes níveis judiciais e os participantes 

são redirecionados em etapas variadas do processo penal. 

Isso impacta o que ocorre com os participantes caso eles não 

concluam o programa, pois eles podem ser redirecionados 

para os tribunais tradicionais para o prosseguimento do 

processo criminal (como é o caso na Jamaica, que não exige 

uma declaração de culpa antes de participação) ou para ser 

sentenciado (como ocorre em todos os países caribenhos 

incluídos neste panorama que exigem dos participantes que 

se declarem culpados antes de participarem do juizado de 

drogas).
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650   Bernard J. Nottage, “Statement by Hon. Dr. Bernard J. Nottage, M.P., Minister of National Security of The Commonwealth of The Bahamas at the CICAD 60th Regular 
Session Inauguration Ceremony” [Dircurso de Vossa Excelência Dr. Bernard J. Nottage, parlamentar, ministro da Segurança da Comunidade das Bahamas na cerimônia 
de abertura da 60a Sessão Ordinária da CICAD], apresentado na 60a Sessão Ordinária do CICAD, 2 de novembro de 2016, 4, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.
aspx?Id=4048 (acessado em 24 de fevereiro de 2018).

651  Comunidade das Bahamas, Ministério da Segurança, National Anti-Drug Secretariat, National Anti-Drug Strategy 2017–2021 [Estratégia Nacional Antidrogas, 2017–2011], 
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/b1197f59-5900-4226-94a9-af511351b1bf/National+anti-Drug+Strategy+2017-2021.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_
TO=url&CACHEID=b1197f59-5900-4226-94a9-af511351b1bf (acessado em 24 de fevereiro de 2018).

652  Ibid., 26.

653  Ibid., 26–27.

654  Trinidad e Tobago indicou, no texto-base da Política, a intenção de produzir uma lei estabelecendo o TTD como parte de seu sistema judicial.
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Os TTDs são capitaneados pelo Judiciário, com os serviços 

de saúde desempenhando um papel definido na Jamaica, 

Bermudas e Ilhas Cayman. As informações disponíveis parecem 

indicar que todos os TTDs do Caribe (i) foram baseados no 

princípio da jurisprudência terapêutica; (ii) optaram por 

uma abordagem de equipe para seu trabalho; e (iii) adotam 

uma abordagem em fases para o tratamento. Alguns países 

parecem ter acrescentado recentemente uma fase final, 

concentrada no suporte de transição e pós-tratamento por 

um ano, sob a alçada dos serviços de acompanhamento de 

sursis. O objetivo declarado parece ser aumentar o sucesso 

dos egressos em longo prazo, mas a ausência de verificações 

independentes — ou mesmo da publicação de informações 

pelo governo — não permite verificar se essas metas estão ou 

não sendo cumpridas.

As informações disponíveis não esclarecem se os TTDs 

estão ou não oferecendo o que é considerado tratamento 

padrão aceitável por profissionais médicos, com base em 

métodos cientificamente comprovados de tratamento de 

dependência de drogas. As evidências da qualidade do 

tratamento oferecido aos participantes no programa são 

insuficientes. Em muitos casos, os protocolos de tratamento 

não estão claramente documentados, tornando difícil avaliar 

se o tratamento oferecido nesses sistemas é apropriado para 

pessoas com problemas de abuso de substâncias. A aparente 

excessiva dependência dos países na testagem de drogas 

e nos requisitos de abstinência pode ser uma indicação de 

que esses programas não estão de acordo com os padrões 

de tratamento internacionalmente aceitos, embora sejam 

necessárias mais informações para uma avaliação completa.

Alguns TTDs na região incorporaram em sua legislação de apoio 

uma proteção expressa para os provedores de tratamento 

que divulgarem informações médicas dos participantes em 

ambientes abertos. Isso é motivo de grande preocupação 

devido à clara violação de um componente intrínseco do direito 

à saúde — a confidencialidade dos dados pessoais de saúde.655 

A discussão sobre o uso de drogas pelos participantes e seus 

planos de tratamento em audiência pública é considerada 

parte da operação do TTD, mas claramente compromete os 

direitos básicos dos mesmos.656 

Em termos de participação, os dados disponíveis apontam 

para índices baixos. Apenas cerca de metade das pessoas 

encaminhadas para os juizados de drogas no Caribe 

participaram do programa, apontando para a necessidade de 

se entender os fatores impeditivos para o prosseguimento. 

Nem todas as jurisdições fornecem informações consistentes 

sobre as taxas de participação e graduação, bem como 

informações sobre as razões pelas quais as pessoas podem 

optar por não participar ou acabam por não concluir o 

programa. Conselheiros relatam que algumas pessoas estão 

preocupadas com a possível perda de seus empregos devido 

à ausência frequente em decorrência de comparecimentos 

ao tratamento e ao juizado. Como mostrou a pesquisa nos 

EUA, este e outros custos de participação no programa são 

subestimados e não suficientemente levados em conta no 

desenho do tratamento. Enquanto alguns países do Caribe 

esperam que os participantes contribuam financeiramente 

para seu tratamento no âmbito do juizado de drogas, isso não 

parece ser uma característica consistente do programa de TTD 

na região e não está claro se isso representa uma barreira para 

a participação nesses países.

655   Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, General Comment No. 14 on the Right to Health [Comentário geral no 14 sobre o direito à 
saúde], §12(b). Esse direito também é protegido pelo Art. 17(1) do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR).

656  Ver, por exemplo, Physicians for Human Rights, Neither Justice nor Treatment [Nem justiça, nem tratamento], 16.
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Embora seja entusiasticamente apoiado pelos funcionários 

envolvidos em sua implementação em todo o Caribe, é 

importante ressaltar a falta de fontes independentes de dados 

para se avaliar objetivamente a eficácia da abordagem por 

meio do TTD. Essa ausência de dados consistentes coletados 

ao longo do tempo, bem como de avaliações externas 

independentes dos juizados de tratamento de drogas, torna 

extremamente difícil a formação de conclusões sobre eles. 

A falta de um sistema padronizado de coleta de dados limita 

a capacidade de avaliar muitos aspectos das operações 

desses dispositivos, como as taxas de participação, seus 

custos e benefícios, e se eles têm impacto sobre as taxas 

de reincidência. Entre outros indicadores de qualificação, o 

monitoramento e a avaliação são necessários para determinar 

se os programas da TTD no Caribe estão, de fato, atacando as 

questões apontadas como principais impulsionadores de sua 

criação: oferecer uma alternativa eficaz ao encarceramento, 

reduzir as taxas de reincidência, promover uma abordagem 

centrada na saúde em vez de Justiça Criminal, e fazer tudo 

isso de maneira econômica em comparação com os custos 

tradicionais de encarceramento.

Juizados de drogas no Caribe anglófono: Breve panorama
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• Assim como na América Latina, faltam dados detalhados e atualizados em quase todos os países caribenhos 
estudados, e nenhuma avaliação independente dos juizados de drogas foi feita nesses países. As informações 
disponíveis são oriundas principalmente de fontes governamentais.

• Os primeiros programas de juizados de drogas no Caribe foram implementados em 2001 nas Bermudas e 
na Jamaica (tornando-os os programas mais antigos na região da América Latina e do Caribe), com outros 
países (Ilhas Cayman, Trinidad e Tobago, Barbados e Belize) implementando dispositivos semelhantes em 
diferentes momentos desde 2012.

• O modelo está em estágio mais avançado em três países (Bermuda, Jamaica e Ilhas Cayman) e em fase 
inicial em três outros (Trinidad e Tobago, Barbados e Belize). As Bahamas parecem estar interessada em 
implementar juizados de drogas.

• Os juizados de drogas no Caribe não são cortes especializadas como nos EUA. Operam, em vez disso, 
como programas específicos em tribunais inferiores locais (de comarca/de magistrado), como na América 
Latina. Os juizados de drogas operam sob diferentes estruturas legais nos países do Caribe: Bermudas, 
Ilhas Cayman e Jamaica promulgaram legislações específicas, enquanto Barbados, Belize e Trinidad e 
Tobago assinaram memorandos de entendimento com a CICAD. O governo canadense apoiou diretamente 
a implementação de juizados de drogas em alguns países do Caribe.

• Os requisitos básicos para admissão em um juizado de drogas são: ser acusado de um crime admissível no 
programa e receber um diagnóstico de uso problemático de drogas relacionado ao cometimento do delito.  

• Somente acusados de crimes considerados pelas jurisdições locais como leves e/ou não violentos são 
aceitos nos programas, com exceção de na Jamaica, onde acusados de certos crimes mais graves podem 
ser admitidos. Os participantes devem ser réus primários.

• A Jamaica é o único país do Caribe anglófono no qual a admissão de culpa não é um requisito para a 
participação.

• As informações disponíveis sugerem que poucos participantes se graduam nos juizados de drogas do 
Caribe.

• Os juizados de drogas na região mais usualmente lidam com crimes contra o patrimônio e com posse de 
drogas. Com base nas informações disponíveis, o porte para uso é um dos crimes mais frequentes em 
programas que incluem delitos relacionados a drogas.

• A maioria dos participantes nesses programas é do sexo masculino.

• Juizados de drogas para adolescentes foram implementados na Jamaica, e notícias indicam que as Ilhas 
Cayman e Trinidad e Tobago estão avaliando a possibilidade de implantar programas desse tipo.

• Muitos programas aplicam penalidades severas como sanções no decurso do tratamento.

• A participação nos juizados de drogas no Caribe geralmente exige que os participantes permaneçam 
abstinentes de drogas, utilizando-se de testes de drogas para avaliar a conformidade com esse requisito, 
com sanções impostas para resultados positivos.

• Informações sobre padrões de tratamento e opções disponíveis são escassas, mas nossa pesquisa sugere 
que a maioria dos países da região não conta com a capacidade de oferecer tratamento adequado a todos 
os participantes do programa.

JUIZADOS DE DROGAS NO CARIBE ANGLÓFONO — PRINCIPAIS RESULTADOS
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Há um consenso crescente nas Américas sobre a necessidade 

de reforma da legislação sobre drogas e de alternativas às 

sanções criminais para certas categorias de delitos relacionados 

a drogas. Essas alternativas incluem medidas que permitem 

às pessoas antes de tudo permanecerem fora do Sistema de 

Justiça Criminal, tais como a descriminalização do uso e da 

posse de drogas e outros crimes leves a elas relacionados e 

uma aplicação da lei com base no redirecionamento para 

serviços externos ao Sistema de Justiça Criminal. Os juizados 

de drogas têm sido promovidos como uma alternativa eficaz 

ao encarceramento em resposta ao uso de drogas, à posse de 

pequenas quantidades delas e a outras pequenas infrações 

relacionadas.

Além de oferecer tratamento àqueles que dele podem precisar, 

os juizados de drogas destinam-se a reduzir a superpopulação 

carcerária e os custos humanos e financeiros associados ao 

encarceramento. Eles são, portanto, vistos como parte de um 

movimento maior em direção a uma abordagem mais humana 

e mais orientada para a saúde em relação aos usuários de 

drogas, na qual eles seriam tratados como pacientes e não 

como criminosos. No entanto, há uma tensão inerente entre 

o tratamento como uma intervenção de saúde e o tratamento 

em juizados de drogas, o qual permanece diretamente no 

interior do Sistema de Justiça Criminal e cujos critérios de 

sucesso podem estar em desacordo com os critérios de 

sucesso no tratamento. Esse é o quadro de referência para a 

análise apresentada neste relatório.

Os defensores dos juizados de drogas afirmam que eles são 

eficazes em termos de custos; que eles reduzem a reincidência, 

bem como o tempo gasto em detenção (na cadeia ou na 

prisão); e que eles oferecem tratamento para uso de drogas 

como alternativa ao encarceramento para pessoas cujo 

consumo de substâncias alimenta sua atividade criminosa. 

A diversidade substancial entre os modelos desses juizados 

complica os esforços para avaliar seu impacto sobre os 

problemas que visam tratar, mas nossa análise das evidências 

disponíveis mostra que a alegação de que esses dispositivos 

judiciários oferecem uma alternativa ao encarceramento é 

algo a ser discutido. Observamos que os juizados de drogas, 

conforme implementados nos Estados Unidos, são uma 

intervenção dispendiosa e incômoda e com impacto limitado 

na redução do encarceramento, se é que chega a ter algum. 

De fato, para muitos participantes, é possível observar o 

efeito oposto, uma vez que intensificam a intervenção da 

Justiça Criminal e sujeitam aqueles que não conseguem se 

formar a penalidades mais severas do que poderiam ter 

recebido pelo caminho tradicional, tornando-se não uma 

alternativa ao encarceramento, mas sim um complemento a 

ele. Além disso, as evidências sobre sua eficácia na redução 

de custos, reincidência e tempo na prisão são ambíguas. 

Os custos financeiros e humanos para os participantes dos 

programas dos juizados de drogas também são significativas 

e desproporcionadamente onerosos para as minorias pobres 

e raciais.

Os dados também não sustentam os juizados de drogas 

como uma intervenção apropriada de saúde pública. Os juízes 

nesse caso têm o poder de tomar decisões de tratamento que 

deveriam ser do domínio dos profissionais de saúde, fazendo 

escolhas a partir de um leque limitado ou contraproducente 

de opções e que podem ameaçar a saúde e a vida dos 

participantes, bem como expor informações confidenciais 

sobre sua saúde e seu consumo de drogas.

Poder-se-ia argumentar que essas evidências ambíguas 

apontam para a existência de juizados de drogas “bons” 

e “ruins”, sugerindo-se, assim, que os dados não devem 

ser interpretados como determinando juizados de drogas 

como um modelo problemático, mas simplesmente como 

tendo problemas de implementação localizados. Uma visão 

geral das melhores práticas projetadas para aperfeiçoar a 

implementação (como os "Key Components" [Componentes 

Chave] da NADCP), no entanto, indica que, mesmo se os 

juizados de drogas aderissem plenamente a esses padrões, 

CONCLUSÕES E 
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eles ainda não proveriam os cuidados médicos e as proteções 

de saúde e de direitos humanos necessários aos participantes. 

Ademais, uma análise desse modelo deve ser contextualizada 

no interior da questão maior de se dicotomizar a resposta aos 

crimes relacionados às drogas em termos de tratamento ou 

de punição, particularmente quando se leva em conta que a 

maioria dos usuários drogas não necessita de tratamento e 

que o problema para muitos que necessitam é justamente a 

interação com o Sistema de Justiça Criminal.

Além do problema inerente a tornar obrigatório o tratamento 

quando as opções de tratamento voluntário não estão 

amplamente disponíveis e facilmente acessíveis, uma 

falha básica do modelo é que ele pressupõe um vínculo 

entre o cometimento de um crime e o consumo de uma 

substância, mesmo que não haja nexo causal provado 

entre comportamento criminoso e o consumo de drogas. 

Adicionalmente, um paradoxo subjaz ao modelo: por um lado, 

a pessoa é vista como irracional, doente e sob o controle de 

substâncias; por outro, ela deve atuar como um ator racional 

capaz de abandonar as drogas abruptamente.

Um dos principais objetivos declarados dos juizados de drogas 

é garantir o acesso a um tratamento abrangente para o abuso 

de substâncias psicoativas para aqueles que dele necessitarem. 

Nossa revisão das evidências disponíveis mostra, no entanto, 

que, na prática, muitos dos participantes desses dispositivos 

não precisam de tratamento. E, ao mesmo tempo, o tratamento 

pode estar indisponível ou ser inadequado para aqueles que 

precisam. As evidências encontradas indicam que o recurso 

aos juizados de drogas pode ser uma medida apropriada para 

certos infratores — a saber, acusados de crimes graves ligados 

a sua dependência de drogas que, pelo modelo tradicional, 

cumpririam pena de prisão. O que muitas vezes não é levado 

em conta é que a maioria dos juizados desse tipo não atendem 

a essa definição.

E, o que é mais importante, devemos lembrar que o 

tratamento de dependência de drogas é um tipo de cuidado 

médico. Os dependentes de drogas têm o direito, de acordo 

com a legislação internacional de direitos humanos, a 

serviços de saúde pertinentes que estejam disponíveis, física 

e economicamente acessíveis sem discriminação, adequados 

em termos de gênero, cultural e eticamente aceitáveis, 

projetados para respeitar a confidencialidade, cientificamente 

e medicamente apropriados e de boa qualidade.657 Ao se 

mediar o tratamento por meio do Sistema de Justiça Criminal, 

os juizados de drogas inserem agressivamente o sistema 

penal nas vidas privada e familiar das pessoas e em suas 

decisões sobre saúde e cuidados médicos, reproduzindo e 

perpetuando a criminalização de usuários de drogas e de 

envolvidos em delitos leves relacionados a drogas. Como um 

enquadramento geral para se pensar sobre os juizados de 

drogas, não devemos perder de vista o fato de que nenhum 

indivíduo, independentemente de seus registros criminais, 

deve ser punido por suas condições médicas, nem ser obrigado 

a permitir que os juizados tomem suas decisões médicas 

por eles ou depender do Sistema de Justiça Criminal para 

ter acesso ao tratamento que talvez pudesse ter impedido o 

encarceramento desde o início.

Um complicador ainda maior desse cenário é o esforço 

coordenado para se exportar os juizados de drogas como 

um modelo a ser adotado por outros países. Apesar das 

evidências oriundas da experiência americana citadas acima, 

países da América Latina e do Caribe adotaram os juizados 

de drogas como uma solução promissora para o problema 

do encarceramento em massa que assola a região. Esse 

desenrolar é problemático não apenas porque os governos 

da região aparentemente não estão conduzindo investigações 

adequadas antes de adotar esse modelo de política pública, mas 

também porque o contexto social, econômico e político muito 

específico dos países da América Latina e do Caribe complica 

de imediato a adoção de políticas públicas concebidas por 

657  Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas (CESCR), General Comment no 14: The right to the highest attainable standard of health 
[Comentário geral no 14: O direito ao mais alto padrão atingível de saúde], UN Doc. E/C.12/2000/4, adotado em 11 de agosto de 2000, §12.
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658  Ver, por exemplo, Débora Upegui-Hernández e Rafael A. Torruella, Humiliation and Abuses in Drug “Treatment” Centers in Puerto Rico [Humilhações e abusos em 
centro de “tratamento” de drogas em Porto Rico] (Puerto Rico: Intercambios Puerto Rico, 2015), http://intercambiospr.org/wp-content/uploads/2015/11/Humiliation-
Abuse-in-Drug-Treatment-in-Puerto-Rico-Intercambios-PR-2015.pdf; Roxane Saucier, “No Health No Help: Abuse as Drug Rehabilitation in Latin America & The 
Caribbean” [Sem saúde, sem socorro: Abuso como reabilitação de drogas na América Latina e no Caribe] (Nova York: Open Society Foundations, 2016), https://www.
opensocietyfoundations.org/sites/default/files/no-health-no-help-en-21060403.pdf.

outros países, mais desenvolvidos e com diferentes sistemas 

jurídicos. Por exemplo, a falta de opções de tratamento 

cientifica e medicamente apropriadas e a dependência de 

provedores privados é uma questão séria nas regiões em 

questão, onde numerosos casos de abuso e violações de 

direitos humanos por parte de provedores de tratamento 

foram documentados.658 Além disso, os sistemas de saúde 

não têm capacidade suficiente para oferecer assistência 

social e de saúde a todos que deles necessitem. Nesses 

casos, entram em ação instituições privadas e/ou religiosas 

com pouco conhecimento sobre dependência, tratamento e 

padrões médicos relacionados às drogas. Também é motivo 

de preocupação que o modelo se fie em programas de 

tratamento baseados na abstinência e em testes de drogas.

Do lado da Justiça Criminal nessa questão, muitos juizados 

de drogas da região ainda se concentram no porte para uso 

de drogas como crime, contribuindo para a criminalização 

e a estigmatização dos usuários drogas. A pesquisa sobre 

esses juizados na América Latina e no Caribe ressalta ainda a 

necessidade de um sistema de gerenciamento de dados mais 

rigoroso, capaz de fornecer informações suficientes para uma 

avaliação abrangente de sua eficácia na região. Atualmente, a 

pesquisa é muito dependente de evidências informais e não 

está centrada na análise fundamentada em evidências.

Os juizados de drogas se tornaram uma parcela firmemente 

estabelecida da resposta da Justiça Criminal dos EUA a uma 

ampla gama de crimes relacionados às drogas — muitos, 

se não a maioria, dos quais são infrações leves relativas à 

posse e ao uso de drogas. E dados sua presença em todos os 

estados e territórios dos EUA e o substancial apoio financeiro e 

técnico institucional e governamental, uma grande revisão do 

sistema nos Estados Unidos é improvável, pelo menos em um 

futuro próximo. Igualmente improvável é qualquer redução 

significativa no encarceramento por crimes relacionados a 

drogas sem uma séria reforma da Justiça Criminal e mudanças 

nas leis sobre drogas, que estão entre as principais causas 

do encarceramento em massa por conta de delitos leves 

ligados a drogas. As tendências atuais apontam ainda para um 

entusiasmo exagerado pelo modelo da parte dos governos 

da América Latina e do Caribe, com os juizados de drogas já 

profundamente enraizados nos sistemas jurídicos de alguns, 

mas ainda em seus estágios iniciais em outros.

Indubitavelmente, a criação de alternativas ao Sistema de Justiça 

Criminal para crimes relacionados a drogas é urgentemente 

necessária, e os países devem se concentrar em afastar-se de 

uma dependência excessiva do encarceramento como uma 

panaceia. No entanto, um exame atento dos Estados Unidos 

como estudo de caso mostrou não fundamentar a afirmação 

de que o modelo do juizado de drogas seja a solução mais 

apropriada para governos genuinamente preocupados em 

enfrentar essa questão, já que, em alguns aspectos, ele 

mantém a criminalização do consumo de drogas e a priorização 

de uma abordagem criminal sobre uma abordagem clínica da 

dependência de drogas.

Assim, este relatório apresenta uma série de recomendações 

que devem ser seriamente levadas em consideração pelos 

países preocupados com o encarceramento em massa e 

determinados a abandonar a dependência excessiva na Justiça 

Criminal como resposta para o uso de drogas. Desenvolvemos 

as recomendações com dois grupos em mente: países que 

não implementaram juizados de drogas ou nos quais eles 

estejam em estágios iniciais e países nos quais os juizados 

de drogas estejam mais estabelecidos e sua manutenção 

seja amplamente apoiada, tornando assim difícil (mas não 

impossível) enfrentar as questões aqui levantadas.

Conclusões e recomendações
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R E C O M E N D A Ç Õ E S

Qualquer tentativa séria de oferecer uma alternativa eficaz 

ao encarceramento deve partir da descriminalização do 

consumo e do porte de drogas para uso. Isso facilitará o 

acesso voluntário ao tratamento, ao excluir o medo de prisão. 

Nesse ínterim, os governos deveriam adotar medidas para 

garantir que a dependência química seja tratada como uma 

questão de saúde pública, e não como questão criminal, e para 

minimizar o impacto do envolvimento com a Justiça Criminal e 

da discriminação enfrentada pelas pessoas com detenções ou 

condenações relacionadas a drogas.

A implementação das recomendações a seguir pode ajudar os 

países a atingir essas metas:

A b o r d a g e n s  d o  u s o  e  d a  d e p e n d ê n c i a 
d e  d r o g a s  c o m o  q u e s t ã o  d e  s a ú d e

• Os governos deveriam adotar medidas 

legislativas e de outras ordens para garantir que 

o tratamento esteja disponível e seja física e 

economicamente acessível, seja adequado em 

termos de gênero, cultural e eticamente aceitável, 

configurado para respeitar a confidencialidade, 

cientifica e medicamente apropriado e de boa 

qualidade para os dependentes químicos. Para 

isso, devem fazer o seguinte: 

– Prover recursos financeiros e técnicos 

para expandir e aperfeiçoar serviços de 

redução de danos nas comunidades que 

sejam abrangentes e inclusivos, incluindo 

programas de tratamento de drogas 

fundamentados em evidências científicas 

e não vinculados ao Sistema de Justiça 

Criminal.

– Promover fiscalização mais intensa dos 

serviços de tratamento e reabilitação do 

setor privado a fim de garantir que eles 

sejam de qualidade adequada, que práticas 

fundamentadas em evidências médicas 

sejam por eles adotadas e que abusos 

graves, como confinamento solitário, tortura, 

abuso sexual e trabalho forçado ou não 

remunerado não tenham lugar.

– Estabelecer a distinção entre uso de drogas 

e dependência de drogas e reconhecer que 

nem todo uso de drogas é problemático ou 

requer tratamento para resolvê-lo.

A b o r d a g e n s  a l t e r n a t i v a s  a o  e n v o lv i m e n t o 
d a  J u s t i ç a  C r i m i n a l

• Os governos deveriam adotar as medidas 

legislativas e de outras ordens necessárias para 

garantir que pessoas que tenham cometido 

delitos leves ou não violentos associados a 

drogas e que necessitem de tratamento sejam 

encaminhadas, em vez de à detenção ou à 

abertura de um processo criminal, a serviços 

baseados na comunidade e adaptados a suas 

necessidades específicas. Programas como os de 

redirecionamento por policiais (“Law enforcement-

assisted diversion programs”) nos Estados Unidos, 

os quais têm demonstrado reduzir a reincidência, 

tempo de encarceramento e custos relacionados 

de maneira significativa, podem ser modelos úteis 

para tais iniciativas. 

• As forças policiais e funcionários do Judiciário 

devem receber informações e treinamento sobre 

o uso e a dependência de drogas, medidas de 

redução de danos e serviços de assistência social 

e de saúde disponíveis a fim de direcionarem 

dependentes de drogas a atendimentos 

adequados fora do e não relacionados ao Sistema 

de Justiça Criminal.
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• Os governos devem garantir que mulheres e 

homens tenham igual acesso aos programas de 

redirecionamento, independentemente de raça 

ou origem étnica.

• O uso de drogas e a prática por jovens de delitos 

leves a elas relacionados devem ser tratados fora 

do Sistema de Justiça Criminal. Intervenções de 

tratamento e quaisquer sanções devem levar 

em conta os melhores interesses da criança e do 

adolescente e garantir que informações sobre 

tratamento e prevenção sejam fornecidas, e que 

a ingerência da Justiça Criminal seja o último 

recurso.

Embora a principal conclusão deste relatório seja que os 

juizados de drogas não são uma solução apropriada para 

os problemas sobre os quais eles ostensivamente buscam 

enfrentar, certas medidas podem ser adotadas para 

minimizar os impactos negativos de sua implementação. 

Tais medidas incluem a priorização da elegibilidade de 

acusados de crimes graves que pudessem se beneficiar do 

tratamento da dependência química, garantia de acesso a 

cuidados fundamentados em evidências científicas e fazer uso 

proveitoso de outras alternativas ao encarceramento, como 

serviço comunitário ou treinamento profissional, entre outras. 

Em países nos quais os juizados de drogas já foram implementados 

e estão inseridos no sistema legal, as seguintes recomendações 

devem ser levadas em conta a fim de se mitigar consequências 

negativas e indesejadas de sua operação.

E s t r u t u r a  l e g a l
• Os juizados de drogas devem visar pessoas 

acusadas de crimes graves, incluindo crimes 

violentos, que pelo processamento tradicional 

resultariam em encarceramento, e que se 

beneficiariam de tratamento de dependência de 

drogas. 

• A presença de antecedentes criminais e a 

natureza do delito não devem tornar um potencial 

participante desqualificado para o programa, como 

é frequentemente o caso.

• Uma pessoa não deve ter que se declarar 

culpada de um delito como condição para ingressar 

em um programa do juizado de drogas.

• Uma pessoa sem um problema de dependência 

química não deve ser direcionada para um juizado 

de drogas e deve, em vez disso, se beneficiar de 

outras alternativas ao encarceramento para delitos 

relacionados a drogas.

• Nenhum indivíduo deve ser encaminhado 

para um juizado de drogas por uso ou porte de 

drogas para uso. Em países nos quais essas duas 

ações permaneçam ilegais, alternativas ao Sistema 

de Justiça Criminal, como medidas educativas, 

multas ou serviço comunitário, devem substituir 

outras formas de punição ou encarceramento.

O f e r t a  d e  t r a t a m e n t o
• Programas de tratamento fundamentados 

em evidências científicas e de boa qualidade 

devem estar disponíveis e facilmente acessíveis 

a todos. E o tratamento deve seguir normas e 

padrões aceitos internacionalmente, incluindo o 

reconhecimento de que a dependência de drogas 

é uma doença crônica e recorrente.

• O retorno ao uso de drogas é uma parte 

normal do processo de recuperação e não deve 

ser tomado como base para a exclusão de um 

programa ou para a imposição de sanções, como 

detenção, comparecimentos mais frequentes a 

sessões do juizado ou testagem de drogas.

Conclusões e recomendações



133

Juizados de drogas nas Américas

• Um indivíduo só deve ser admitido em um 

juizado de drogas se uma forma de tratamento 

baseada em direitos e fundamentada em 

evidências científicas estiver imediatamente 

disponível. As pessoas não devem ser 

encaminhadas para os juizados de drogas se 

forem ser alocadas em listas de espera para 

tratamento.

• Esses juizados devem levar em conta as 

necessidades específicas das mulheres e adaptar 

os programas de tratamento a suas necessidades. 

Para grávidas ou mães, as instalações de 

tratamento devem oferecer cuidados infantis, 

transporte, cuidados pré-natais e outros 

programas especiais, conforme necessário.

• A testagem de drogas pode desencorajar a 

participação em programas de tratamento, e 

seu uso deve ser desestimulado. Mas se ocorrer, 

nenhuma ação punitiva deve ser tomada diante 

de uma reprovação em um teste de drogas.

• Dependentes de opioides inseridos nesses 

programas devem ter acesso ao tratamento 

medicamente assistido com metadona ou 

buprenorfina. Pacientes sob cuidados com esses 

dois medicamentos não devem ser forçados a 

interromper o tratamento como condição para 

ingressarem em um programa dos juizados de 

drogas.

• Para garantir resultados de longo prazo 

melhores, os programas do juizado de drogas 

devem ser coordenados com outros que 

forneçam serviços de apoio, como treinamento de 

habilidades, educação e assistência na obtenção 

de moradia e emprego. 

R e d u ç ã o  d e  d a n o s  p o t e n c i a i s
• O ingresso no juizado de drogas não deve 

depender do pagamento de multas, taxas ou 

quaisquer outros custos, nem o insucesso nele 

deve ser criminalmente punido. A duração do 

programa e seu cronograma de tratamento devem 

acomodar as necessidades dos participantes e 

não devem interferir desnecessariamente em seu 

emprego.

• Se visitas domiciliares forem ordenadas pelo 

juizado, elas devem ser realizadas por assistentes 

sociais (e não por policiais) e ser conduzidas 

discretamente, de modo a proteger a privacidade 

dos participantes e suas famílias e não os expor à 

estigmatização social e à discriminação.

• A humilhação dos participantes de juizados 

de drogas em audiências públicas é degradante 

e estigmatiza ainda mais os usuários de drogas. 

Isso deve ser evitado a todo custo.

• Devem ser adotadas medidas para garantir 

que os juizados de drogas não conduzam à 

expansão do número de pessoas detidas e 

processadas por delitos leves associados a 

drogas, como foi documentado em algumas 

jurisdições nos EUA.

• Medidas devem ser adotadas para garantir 

que uma pessoa “reprovada” ou que opte por 

deixar o programa não acabe com uma punição 

mais severa do que a que teria recebido se não 

tivesse optado por ingressar no juizado em 

primeiro lugar.

G a r a n t i a  d e  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s
• Potenciais participantes de programas 

de juizados de drogas devem ter acesso a 
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informações completas e precisas sobre possíveis 

sanções pelo crime supostamente cometido e a 

duração e os requisitos dos programas, além de 

a tempo suficiente para tomar uma decisão bem 

informada sobre sua participação ou não.

• A exigência de se declarar culpado como 

requisito para admissão deve ser eliminada.

• Todos os acusados devem ter a oportunidade de 

contar com uma defesa adequada e eficaz, incluindo 

acesso a assistência jurídica. Como muitos réus não 

contam com recursos financeiros para arcar com 

seus custos de defesa, os governos devem assegurar 

que os defensores públicos sejam adequadamente 

financiados, a um nível pelo menos comparável ao 

dos promotores, e que tenham a competência, os 

recursos e o tempo necessários para defender seus 

clientes adequadamente.

• Participantes de programas de juizados de 

drogas não devem ser obrigados a abrir mão da 

confidencialidade médico-paciente ou do privilégio 

advogado-cliente como requisito de admissão.

M o n i t o r a m e n t o  e  a v a l i a ç ã o
• Mecanismos sólidos de monitoramento e 

avaliação devem ser incorporados aos programas 

disponíveis de juizados de drogas.

• Devem ser estabelecidos mecanismos para 

garantir registros precisos e uma coleta consistente 

de dados comparáveis ao longo do tempo. Esses 

registros devem incluir os tipos ou razões para as 

sanções impostas, as reduções líquidas (ou aumentos) 

no tempo em custódia, as taxas de conclusão do 

programa, taxas de reincidência e a qualidade dos 

serviços de tratamento prestados.

• Os dados registrados devem estar publicamente 

disponíveis e ser usados para analisar as razões pelas 

quais os candidatos são aceitos ou rejeitados, taxas 

de evasão, baixos níveis de participação e potenciais 

vieses baseados em raça ou gênero.

• Todos esses estudos devem ser conduzidos 

por meio de uma visão intersetorial, levando em 

consideração em suas análises o gênero, a idade, a 

raça e outras características dos participantes.

• Além da realização de avaliações oficiais rigoro-

sas pelos governos, especialistas independentes sem 

interesses diretos nos programas também devem 

ser encarregados de analisar e avaliar o impacto dos 

juizados de drogas.
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