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Dados Gerais: 
Reunião Ordinária 
19/08/2014 / 9 horas 

Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça 
   

1. Pauta da Reunião: 

1) Apresentação da proposta de Capacitação dos Membros e Servidores do MPPR, com base no Curso SUPERA 
– Sistema para Detecção do Uso Abusivo e Dependência de Substâncias Psicoativas – Encaminhamento, 
Intervenção Breve, Reinserção Social e Acompanhamento, oferecido pela SENAD, na modalidade EaD – 
Educação a Distância, e no Curso Integração de Competências no Desempenho da Atividade Judiciária com 
Usuários e Dependentes de Drogas, com complementação por meio de palestras específicas aos interesses 
institucionais; 
2) Deliberação sobre a proposta de projeto elaborada pelo Procurador de Justiça Leonir Batisti, desenvolvida 
pela Coordenadoria de Controle Externo da Atividade Policial e dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado – GAECO, para aquisição e instrumentalização de um veículo que constituirá uma base móvel 
de investigação, objetivando aplicação do percentual cabível ao MPPR sobre os recursos auferidos com a 
realização de leilão pela SENAD de bens apreendidos em decorrência do tráfico de entorpecentes, objeto  do 
Acordo de Cooperação nº 04/2011/FUNAD/SENAD/MJ com o Estado do Paraná, o MPPR e o TJPR, para o 
enfrentamento à drogadição, haja vista que cf. cláusula 11ª do acordo, “o recurso deve destinar-se à 
operacionalização de programas na área criminal, voltados exclusivamente ao fomento de ações de repressão ao tráfico ilícito 
e prevenção do uso indevido de drogas, assim cooptadas as atividades desenvolvidas no combate ao crime organizado”; 
3)  Informações sobre o resultado do Leilão promovido pela SENAD em 26/06/2014, em Colombo/PR; 
4) Notícia sobre a realização da 1ª Oficina Regional do Projeto Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e 
Outras Drogas, em Laranjeiras do Sul, no dia 29/08/2014; 
5) Assuntos Gerais: 
- Outros assuntos. 
- Definição da data da próxima reunião. 

  
2. Participantes: 

1) Gilberto Giacoia - Procurador-Geral de Justiça – Presidente do Comitê do Ministério Público do Estado do 
Paraná de Enfrentamento às Drogas; 
2) Cristina Corso Ruaro – Promotora de Justiça – Coordenadora do Comitê do Ministério Público do Estado do 
Paraná de Enfrentamento às Drogas; 
3) Leonir Batisti – Procurador de Justiça – Coordenador de Controle Externo da Atividade Policial e do GAECO 
e membro do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas; 
4) Olympio de Sá Sotto Maior Neto – Procurador de Justiça – Coordenador do CAOP de Proteção aos Direitos 
Humanos – Membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos – COPEDH/GNDH/CNPG e membro do 
Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas; 
5) Rosana Beraldi Bevervanço - Procuradora de Justiça – Coordenadora do CAOP de Defesa dos Direitos do 
Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência – Membro da Comissão Permanente de Defesa da Pessoa com 
Deficiência e Idoso – COPEDPDI/GNDH/CNPG e membro do Comitê do Ministério Público do Estado do 
Paraná de Enfrentamento às Drogas;  
6) Bruno Sérgio Galati – Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional 
6) Letícia Soraya de Souza Prestes Gonçalves – Assessora PGJ; 
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3. Resumo da Reunião 

Os trabalhos foram inaugurados pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Giacoia, Presidente do Comitê do 
Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas, que cumprimentou a todos os presentes e 
solicitou que a Coordenadora, Promotora de Justiça Cristina Corso Ruaro, relatasse aos membros do Comitê as 
atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Semear de Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas. A 
Coordenadora explicitou, nesse aspecto, que o Projeto Semear foi lançado em fevereiro de 2014, durante o 
Seminário "A atuação do Ministério Público no enfrentamento à drogadição", promovido no auditório do edifício-
sede do Ministério Público do Estado do Paraná, que contou com ampla participação do público, mesmo diante da 
greve de ônibus deflagrada em Curitiba no período da realização do evento. Destacou, outrossim, que no primeiro 
semestre de 2014 foram realizadas reuniões bimestrais com o Grupo de Discussão e Trabalho - GDT, constituído 
pelos representantes dos Grupos de Estudos do MPPR, que culminaram na definição de dois eixos de atuação 
essenciais do Projeto - o perdimento cautelar de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas e a 
formação das "Redes de Serviços para o Enfrentamento às Drogas". No que concerne ao perdimento cautelar de 
bens, a Coordenadora elucidou que foi solicitado aos representantes do GDT que se reunissem com os respectivos 
Grupos de Estudos e fizessem um levantamento dos bens apreendidos em virtude do tráfico de drogas por 
Município, bem como que encaminhassem os resultados ao e-mail do Projeto Semear, juntamente com dúvidas 
freqüentes, sugestões e materiais relacionados ao assunto para subsidiar a elaboração de ato-conjunto pela 
Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público sobre o tema. Em relação à 
constituição das “Redes de Serviços para o Enfrentamento às Drogas”, que serão integradas por representantes dos 
serviços de saúde, assistência social, educação e segurança pública, esclareceu que o Município de Ponta Grossa 
foi eleito para a implementação do projeto-piloto de formação das redes, tendo como base a experiência exitosa de 
Cascavel, protagonizada pelo Promotor de Justiça Ângelo Mazzuchi Santana Ferreira. O Subprocurador-Geral 
de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Bruno Sergio Galati, sugeriu, nesse sentido, que a 
Coordenação do Projeto Semear se utilize do instrumental da rede de gestão, fornecido pela SUBPLAN, para 
estruturar a “Rede de Serviços para o Enfrentamento às Drogas” em cada Município, explicando que com a 
utilização do sistema seria possível registrar o estatuto e/ou regimento interno da primeira rede formada, que pode 
servir como modelo para estruturar as redes nos demais Municípios paranaenses. Ressaltou, também, a 
importância do regimento para estabelecer a periodicidade dos encontros e reuniões e os temas a serem discutidos, 
bem como para proporcionar que os órgãos e a própria rede funcionem e sejam acionados. Consignou, além disso, 
que em reunião realizada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP/PR, obteve o compromisso do 
Secretário no sentido de disponibilizar os dados relativos à prática de crimes envolvendo álcool e outras drogas ao 
MPPR, o que tornará possível o acesso a tais informações classificadas por regional, realçando a oportunidade da 
utilização das informações de planejamento da área criminal para o desenvolvimento de um trabalho conjunto 
entre o Ministério Público e a Polícia. A Coordenadora Cristina Corso Ruaro ressaltou, nesse aspecto, a 
necessidade do fornecimento dos dados relacionados aos veículos, valores e demais bens apreendidos em 
decorrência do tráfico de substâncias entorpecentes, haja vista que os Grupos de Estudos tiveram dificuldades em 
obtê-los junto às Delegacias de Polícia. Acrescentou, ainda, que em reunião realizada com o Instituto de 
Criminalística também foi reportada uma falha de comunicação, tendo o Diretor relatado que não recebem 
informações sobre os casos de arquivamento de inquéritos policiais ou de oferecimento de denúncia sem a 
necessidade de realização de perícia anteriormente requisitada, que fica na fila de espera para ser realizada, 
mesmo sem utilidade alguma para o processo. O Subprocurador-Geral de Justiça Bruno Sergio Galati solicitou à 
Coordenadora, nesse sentido, que as conclusões da mencionada reunião fossem-lhe encaminhadas na forma de 
relatório. Ainda no que se refere ao relato das atividades atinentes ao Projeto Semear, a Coordenadora mencionou 
que os representantes do GDT têm noticiado dificuldades para reunir os Grupos de Estudos nas regionais e 
discutir os assuntos deliberados durante as reuniões. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de 
Planejamento Institucional Bruno Sergio Galati sugeriu, nesse tocante, que fosse utilizada a estrutura de que o 
Ministério Público dispõe para a realização de encontros não presenciais. Indagou à Coordenadora, além disso, se 
houve evolução no que diz respeito à oferta de serviços de tratamento aos usuários e dependentes químicos pelo 
Estado, argumentando que o Paraná não possui uma política estadual sobre drogas, mesmo diante da enorme 
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demanda para internamento, que é reprimida. A Coordenadora Cristina Corso Ruaro respondeu que esse assunto 
tem sido pautado nas reuniões do Projeto Semear, mencionando, a propósito, que foi realizado um encontro no 
Fórum de Justiça Criminal em parceria com o Grupo de Estudos Aristeu Santos Ribas, de Curitiba, com 
Promotores de Justiça com atribuição na área criminal e representantes do Poder Judiciário, do Patronato 
Penitenciário, do Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, da SEJU/PR e do Núcleo de 
Assessoria Psicossocial – NAP do Juizado Especial Criminal do TJPR, objetivando debater a possibilidade de 
implementar um serviço de encaminhamento preventivo, no Fórum Criminal, destinado aos usuários e 
dependentes de drogas que respondam a processos criminais de qualquer natureza, mas cujo crime foi motivado 
pelo uso de substâncias entorpecentes, para serviços de atenção, tratamento e reinserção social, tendo sido 
deliberado pelo agendamento de uma reunião com a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para 
tratar da formulação de uma proposta nesse sentido. O Procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto 
complementou que justamente para tratar do problema na base o Comitê deve direcionar sua atuação para 
estimular a instituição de programas de proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, aduzindo à 
existência de recursos destinados especificamente ao atendimento de tais programas no Fundo Estadual para a 
Infância e Adolescência – FIA/PR, cuja aplicação se dá mediante deliberação do Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR. O Subprocurador-Geral de Justiça Bruno Sergio Galati alinhavou 
que é imprescindível que os Ministério Público fiscalize a aplicação dos valores dos Fundos, consignando que 
normalmente há recursos disponíveis mas eles não são acessados. A Coordenadora Cristina Corso Ruaro 
explicitou, ainda nesse aspecto, que um dos motivos pelos quais os recursos não são acessados é a precariedade 
dos projetos, assinalando que é preciso orientar a elaboração dos projetos para viabilizar o acesso aos recursos 
disponibilizados, tendo o Procurador de Justiça Leonir Batisti opinado, em conclusão, que quando das tratativas 
para a constituição das “Redes de Serviços para o Enfrentamento às Drogas” nos Municípios fossem levantadas 
informações relativas aos recursos disponíveis para a consecução dos seus objetivos de atendimento. Finalizada a 
exposição sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Semear, a Coordenadora Cristina Corso 
Ruaro passou à pauta da reunião. No que tange ao item nº 1, apresentou aos integrantes do Comitê a proposta de 
capacitação dos membros e servidores do MPPR com base no Curso SUPERA – Sistema para Detecção do Uso 
Abusivo e Dependência de Substâncias Psicoativas – Encaminhamento, Intervenção Breve, Reinserção Social e 
Acompanhamento, oferecido pela SENAD, na modalidade EaD – Educação a Distância, cujas inscrições se 
encontram abertas, e no Curso Integração de Competências no Desempenho da Atividade Judiciária com Usuários 
e Dependentes de Drogas, com complementação por meio de palestras específicas aos interesses institucionais, 
que restou aprovada. Na sequência, o Procurador de Justiça Leonir Batisti apresentou a proposta de projeto 
desenvolvida pela Coordenadoria de Controle Externo da Atividade Policial e dos Grupos de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado – GAECO, para aquisição e instrumentalização de um veículo que constituirá uma 
base móvel de investigação, objetivando aplicação do percentual cabível ao MPPR sobre os recursos auferidos 
com a realização de leilão pela SENAD de bens apreendidos em decorrência do tráfico de entorpecentes, objeto 
do Acordo de Cooperação nº 04/2011/FUNAD/SENAD/MJ com o Estado do Paraná, o MPPR e o TJPR, 
constante do item nº 2 da pauta da reunião. Elucidou, nesse sentido, que a proposta consiste na aquisição de um 
veículo tipo furgão equipado com notebooks, monitores, câmeras e roteador wireless que sirva para as 
investigações realizadas pelo MPPR, com custo orçado em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). Após 
a anotação da sugestão de inclusão da escuta ambiental no equipamento, formulada pelo Procurador de Justiça 
Olympio de Sá Sotto Maior Neto, a proposta foi aprovada por todos os membros Comitê presentes. Em 
seguida, a Coordenadora Cristina Corso Ruaro passou a abordar o item nº 3 da pauta, relatando informações 
sobre o Leilão promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, em 26/06/2014, no 
Município de Colombo/PR. Asseverou, nesse talante, que foi constatada a subvalorização das avaliações feitas 
para alguns dos automóveis leiloados, sob o argumento de que as despesas com a regularização dos veículos, e 
respectivos débitos e encargos, correriam por conta do arrematante. Ponderou, todavia, que de acordo com o 
Código Tributário Nacional as pendências tributárias não subsistem após a realização de leilão, motivo pelo qual 
cogitou a necessidade de proceder-se a questionamento junto à SENAD sobre o procedimento de avaliação do 
patrimônio. Diante do relato da Coordenadora, os membros do Comitê deliberaram pela expedição de ofício à 
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Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD solicitando informações sobre os pontos aventados. 
No que diz respeito ao item nº 4 da pauta, a Coordenadora Cristina Corso Ruaro cientificou os membros do 
Comitê da realização da 1ª Oficina Regional do Projeto Semear de Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras 
Drogas, que será realizada em Laranjeiras do Sul, no dia 29/08/2014, sob a coordenação local do Promotor de 
Justiça Guilherme de Barros Perini. A Coordenadora pontuou ainda a necessidade de indicação de outro membro 
do MPPR em substituição da Promotora de Justiça Cláudia Cristina Rodrigues Martins Madalozo na 
composição do Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas, haja vista que já não está mais trabalhando no 
Núcleo de Gênero e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ao término da reunião a 
Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço questionou a Coordenadora Cristina Corso Ruaro sobre 
operação do Grupo de Atuação Integrada Frente à Drogadição que seria deflagrada nas imediações do Museu 
Oscar Niemeyer, ao que a Coordenadora respondeu que a operação ainda não foi executada, mas será retomada 
com a participação dos Promotores de Justiça Criminais da Capital. 2) Deliberações 
finais/Propostas/Conclusões: Ultimadas as discussões, o Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de 
Enfrentamento às Drogas deliberou pela aprovação das propostas de capacitação dos membros e servidores do 
MPPR para o enfrentamento à drogadição e de aplicação do percentual cabível ao MPPR sobre os recursos 
auferidos com a realização de leilão pela SENAD de bens apreendidos em decorrência do tráfico de 
entorpecentes, objeto do Acordo de Cooperação nº 04/2011/FUNAD/SENAD/MJ, bem como pela realização 
da próxima reunião ordinária do Comitê no dia 17/09/2014, às 9 horas, no gabinete da Procuradoria-Geral de 
Justiça, localizado no edifício-sede do Ministério Público do Estado do Paraná, havendo pauta, caso contrário será 
transferida para o mês seguinte, com prévio aviso a todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
eu, ____________ Letícia Soraya Gonçalves, Assessora PGJ, lavrei a presente ata.  

 
 
 

Cristina Corso Ruaro 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Comitê de Enfrentamento às Drogas 


