
Edital nº 07/2020 

Convite à Participação no Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas sobre Drogas 

 

O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso das atribuições            
legais, estabelece o presente edital com instruções destinadas à participação de           
membros, servidores e estagiários no Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas           
sobre Drogas, 2º Ciclo - 2020, destinado à produção de conhecimento           
jurídico-científico para subsídio a prática ministerial que iniciará suas atividades a           
partir de 06 de março de 2020. 

 

Do Objetivo do Grupo de Pesquisa 

O Grupo tem por objeto o desenvolvimento de pesquisa acerca dos temas            
relativos à legislação, às políticas sobre drogas e ao aprofundamento em questões            
sensíveis desta área, a partir de uma abordagem científica e interdisciplinar.           
Busca-se a qualificação e o aprofundamento a partir de uma abordagem           
interdisciplinar, bem como a preparação de quadros interessados em uma vertente           
do tema capazes de identificar, avaliar e aprovar boas práticas, para divulgação em             
âmbito estadual, e de formular enunciados a respeito dos temas debatidos.  

 

Do Coordenador do Grupo de Pesquisa 

Os encontros serão coordenados pelo Promotor de Justiça Guilherme de Barros           
Perini. 

 

Da Metodologia 

Ao longo do ano serão realizados 4 (quatro) encontros bimestrais, preferencialmente           
às sextas-feiras, sendo o primeiro no dia 06 de março de 2020 e o último no dia 13                  
de novembro de 2020. 

Cada encontro ocorrerá das 09h30min às 12h00min, precedido de uma etapa           
preparatória, na plataforma virtual da Escola Superior, na qual será disponibilizado           
um breve material relacionado ao respectivo encontro, com a finalidade de viabilizar            
uma maior objetividade dos debates, permitindo igualmente uma sintetização         
durante as exposições, em prol das perspectivas práticas que possam ser extraídas            
de cada tema. 

O(a) relator(a) de cada encontro será selecionado(a) pelo coordenador, dentre os           
inscritos, para atuar como debatedor do encontro em conjunto com ele. Tal seleção             
será feita no primeiro encontro do ano a partir do interesse dos pesquisadores. O              



relator, ou relatora, deverá participar presencialmente do encontro, podendo sugerir          
textos complementares e, além de contextualizar previamente o tema, deverá          
mediar as ponderações feitas pelo grupo. 

O relator do encontro ficará responsável, em conjunto com um ou dois integrantes             
do grupo que não exercerão relatoria nos demais encontros, por elaborar um            
relatório sintético que envolva o “problema” tratado, os "Encaminhamentos" surgidos          
e uma "Proposta de Minuta", que deverá ser disponibilizada ao grupo (via plataforma             
virtual) até a data do encontro seguinte, o qual será validado por todos no encontro               
posterior para fins de compor um Enunciado. 

O formato do encontro será presencial e com transmissão via Web,           
oportunizando-se a intervenção de todos (participantes presenciais e remotos) para          
a realização de ponderações, perguntas e sugestões. 

A escolha dos temas dos encontros adotará como critérios a atualidade, prioridade e             
complexidade envolvidas, observando ainda a revisão do planejamento estratégico         
do MPPR e a reestruturação das ações afetas à seara das políticas públicas sobre              
drogas, no intuito de potencializar o alcance dos objetivos e metas ali previstos. 

Os primeiros 15 minutos de cada encontro serão destinados à elaboração coletiva            
do Enunciado, que será o resumo das questões debatidas, de forma assertiva e             
breve, refletindo as principais conclusões do grupo. 

A versão final dos enunciados será encaminhada aos órgãos responsáveis por           
orientar a atuação do Ministério Público, bem como à Procuradoria-Geral, e           
Subprocuradorias-Gerais de Justiça, a fim de direcionar as políticas institucionais          
que fomentem e estipulem diretrizes sobre os assuntos abordados. 

 

Conteúdo Programático: 

Os temas previstos para os encontros de 2020 serão, respectivamente: 

1º Encontro (06/03, sexta-feira): Como implementar métodos e técnicas de          
prevenção com base em evidências científicas, tendo como alvos, especialmente, o           
público infantojuvenil e as hipóteses de uso abusivo e dependência de drogas            
(prevenção terciária ) no contexto escolar, mediante a identificação do problema e o            1

encaminhamento dos casos para serviços das redes de atenção à saúde,           
tratamento e proteção social.  

Aspectos a serem abordados:  

1) Síntese das Normas Internacionais sobre Prevenção ao Uso de Drogas do            
Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime (UNODC) e da Organização            
Mundial da Saúde. Mitos e fatos sobre as drogas;  

1 A prevenção terciária é abordada no artigo “Como prevenir o abuso de drogas nas escolas”, da autora Marília Saldanha                    
Fonseca. A publicação está disponível em:      
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572006000200018>. Acesso em: 03 fev. 2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572006000200018


2) Como estimular adolescentes e jovens a fazerem escolhas conscientes,          
fundamentadas em evidências, e autônomas em relação ao uso de substâncias           
psicoativas lícitas e ilícitas; 

3) Sentido e construção de projetos de vida pelo público infantojuvenil: abordagem            
integral relacionada à responsabilidade e ao protagonismo da própria história          
(educação; carreira e profissão; aspectos financeiros; relacionamentos       
interpessoais; lazer; empreendedorismo; voluntariado [solidariedade, comunidade,      
meio ambiente, ética e justiça social, etc.]; saúde integral; evitação de           
comportamentos de risco; planejamento e organização pessoal; definição de         
objetivos e metas existenciais) ; 2

4) Metodologia para executar e monitorar os resultados dos programas de           
prevenção ao uso de drogas direcionados ao público infantojuvenil.  

Objetivos: 1) Aprovação de encaminhamentos relativos às diretrizes para formular          
e executar programas de prevenção nas escolas fundamentados em informações          
validadas cientificamente e em técnicas de intervenção eficazes; 2) Construção de           
um “Banco de Perguntas e Respostas” sobre o tema e de um “Fluxo de              
Encaminhamento dos Adolescentes e Jovens para a Rede de Atenção e           
Proteção Social”. 

Material de Apoio: International Standards on Drug Use Prevention - UNODC/WHO          
/ Outcome Document Adopted by the General Assembly Special Session on the             3

World Drug Problem, 2016 (páginas 4-6) / Resoluções da Comissão de           4

Estupefaciantes da ONU / Obra “Projeto de Vida para Jovens”, organizada por            
Milena Mascarenhas e Vânia Hernandes.  

 

2º Encontro (15/05, sexta-feira): Interfaces da Prevenção ao Uso de Drogas com a             
Justiça Terapêutica, a Justiça Restaurativa, as Redes de Serviços de Atenção à            
Saúde e Proteção Social e o Sistema de Justiça: Como articular os agentes estatais              
e a rede de serviços para viabilizar o acesso dos usuários de drogas que são partes                
em processos judiciais (cíveis e criminais) a serviços de atenção e tratamento. 

Objetivo: Análise do projeto-piloto de “Justiça Sistêmica” formulado pela         
Coordenação do Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas e o Grupo de             
Discussão e Trabalho - GDT do Projeto Semear e apresentação de propostas para             
estabelecer um modelo de articulação que operacionalize a implementação de um           
Programa de Justiça Sistêmica / Terapêutica no âmbito do Estado do Paraná,            
considerando especialmente a previsão contida na Resolução do Conselho         
Nacional de Justiça nº 288, de 25 de junho de 2019, que prevê que os órgãos do                 

2 Abordagem feita com base na obra “Projeto de Vida para Jovens”, organizada por Milena               
Mascarenhas e Vânia Hernandes.  
3 Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf>. Acesso em:      
03 fev. 2020.  
4 Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>.    
Acesso em: 03 fev. 2020.  

https://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf
https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf


Poder Judiciário deverão firmar meios de cooperação com o Poder Executivo para a             
estruturação de serviços de acompanhamento das alternativas penais, a fim de           
“constituir fluxos e metodologias para aplicação e execução das medidas, contribuir           
para sua efetividade e possibilitar a inclusão social dos cumpridores, a partir das             
especificidades de cada caso”, garantindo, por meio de tais serviços, “o acesso dos             
cumpridores a serviços e políticas públicas de proteção social, inclusive de           
atenção médica e psicossocial eventualmente necessárias”.  

Material de Apoio: Artigo “Justiça Sistêmica: uma possibilidade de aplicação do           
modelo de justiça terapêutica no Estado do Paraná” / Treatment and care for people              
with drug use disorders in contact with the criminal justice system - Alternatives to              
Conviction or Punishment, UNODC / WHO, 2019 / Principles of Drug Abuse            5

Treatment for Criminal Justice Populations | A Research-Based Guide. / Resolução           
do Conselho Nacional de Justiça nº 288, de 25 de junho de 2019, que disciplina a                
aplicação de alternativas penais, dispondo sobre a proteção social das pessoas em            
cumprimento de alternativas penais e sua inclusão em serviços e políticas públicas,            
bem como sobre a articulação entre os órgãos responsáveis pela execução,           
aplicação e acompanhamento das alternativas penais. 

 

3º Encontro (18/09, sexta-feira): Orientações práticas para a atuação dos membros           
do Ministério Público e demais atores do Sistema de Justiça no âmbito da execução              
da Política Nacional sobre Drogas, aprovada pelo Decreto nº 9.761/2019. 

Objetivos: Aprovar encaminhamentos relativos: 

1) Aos papéis que devem ser desempenhados pelos agentes do Sistema de Justiça             
para promover e garantir a articulação e a integração das intervenções para            
tratamento (contemplando as modalidades de internamento), recuperação,       
reinserção social, por meio das Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, Centros           
de Atenção Psicossocial, Unidades de Acolhimento, Comunidades Terapêuticas,        
Hospitais Gerais, Hospitais Psiquiátricos, Hospitais-Dia, Serviços de Emergências,        
Corpo de Bombeiros, Clínicas Especializadas, Casas de Apoio e Convivência,          
Moradias Assistidas, Grupos de Apoio e Mútua Ajuda, com o SISNAD, o SUS, o              
SUAS, o SUSP e outros sistemas relacionados para o usuário de drogas e seus              
familiares. 

2) Ao levantamento e à elaboração de uma cartilha de serviços que contemple             
fluxos de atendimento e encaminhamento de usuários abusivos e dependentes de           
substâncias psicoativas. 

 

4º Encontro (13/11, sexta-feira): Da teoria à prática: como promover a reinserção            
social e garantir o acesso dos usuários abusivos e dependentes de substâncias            

5 Disponível em: <    
https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_conviction_or_punishment_ENG.p
df >. Acesso em: 31 jan. 2020.  
 

https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_conviction_or_punishment_ENG.pdf
https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_conviction_or_punishment_ENG.pdf


psicoativas a direitos sociais (cultura, lazer, trabalho, fontes de geração de trabalho            
e renda / economia solidária, etc.) por meio da estruturação e do fortalecimento do              
controle social exercido no bojo das Conferências Estadual e Municipais de Políticas            
Públicas sobre Drogas e pelos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre           
Drogas. 

Objetivo: Estabelecimento de metas para estimular o controle social e fomentar o            
desenvolvimento de projeto relacionado à geração de trabalho e renda, à           
revitalização de espaços públicos, à prática esportiva, dentre outros temas afetos à            
temática do encontro, que deverá resultar em uma proposta prática de intervenção            
elaborada pelo Grupo de Pesquisa. 

 

Do Público: procuradores, promotores, servidores e estagiários do MPPR. 

Integrantes do MPPR com disponibilidade para encontros bimestrais, nas datas          
informadas, das 09h30 às 12h00. 

É esperado dos interessados comprometimento expresso pela frequência nos         
encontros, leitura dos materiais preparatórios, apresentação de temas selecionados,         
participação nos debates, elaboração de artigos e enunciados, dentre outros,          
possibilitando assim estudos de aperfeiçoamento funcional e compartilhamento de         
conhecimentos e experiências, constituindo um espaço de produção de         
conhecimento jurídico-científico, fundamentalmente calcado na prática ministerial. 

 

Da Certificação 

O Grupo de Pesquisa possui como carga horária a certificação total de 20 horas -               
sendo 12 horas destinadas aos encontros somadas a 8 horas relativas à etapa             
preparatória (leitura dos materiais) e realização das produções escritas. 

Para o cômputo da carga horária relativa aos encontros é necessário o registro de              
presença em cada encontro, seja presencial ou à distância. Para os participantes            
presenciais isso ocorrerá via lista de presença, e para os participantes à distância             
via login no link de acesso à transmissão bem como participação nas atividades             
propostas. 

Em caso de ausência nos encontros, o pesquisador deverá encaminhar justificativa           
a ser anexada em seu registro de presença em até 30 (trinta) dias após a realização                
do encontro e assistir o vídeo do encontro em que não esteve presente. Para as               
situações não justificadas será registrada a ausência. 

A carga horária presente na certificação expressará o total de encontros           
efetivamente frequentados, e/ou justificados, pelo pesquisador. 

 

 



Das Vagas 

Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas de frequência presencial, a serem            
preenchidas de forma a abarcar, preferencialmente, membros do Ministério Público          
de diversas entrâncias e unidades com atribuições especializadas. Deixam de          
computar os inscritos cujo interesse na participação ocorra, exclusivamente, pelo          
Ambiente Virtual. 

Os integrantes do grupo de 2019, que participaram presencialmente ou          
remotamente de pelo menos 70% das reuniões de tal ano terão preferência sobre             
os demais para fins de obtenção de vagas em 2020. 

Alcançado o número de 25 (vinte e cinco) inscritos na modalidade presencial, os             
demais candidatos serão inseridos para o acompanhamento pelo Ambiente Virtual e           
formarão um cadastro de reserva, para eventuais vagas que venham a surgir. Será             
substituído em sua vaga o integrante que deixar de comparecer ao encontro sem             
motivo devidamente justificado, oportunidade na qual será chamado o próximo          
interessado constante da lista de reserva, observando-se preferencialmente suas         
atribuições atuais. 

No caso de não preenchimento do número total de vagas para procuradores e             
promotores, as vagas remanescentes serão destinadas aos servidores e estagiários          
que se inscreveram no prazo. 

 

Da Inscrição para Participação 

Serão realizadas no período de 03/02/2020 a 17/02/2020 por meio do Link. 

 

Da Seleção dos Pesquisadores 

A seleção dos candidatos será realizada mediante:  

(i) preenchimento do formulário virtual de inscrição e  

(ii) encaminhamento digital de carta de intenções (de até uma página), no próprio             
formulário, contendo a exposição dos motivos para participar do grupo de pesquisa            
e compromisso de disponibilidade de participar no dia da semana indicado, com            
frequência de um encontro por mês. 

 

Da Publicação do Resultado 

A publicação da lista de selecionados será divulgada na página da Escola Superior,             
a partir de 1º de março de 2020. 

https://forms.gle/WDc6BiJjjkmzpf956


Curitiba, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

Eduardo Augusto Salomão Cambi 

Promotor de Justiça 

Coordenador da Escola Superior do MPPR 
 


