
MPPR ATA DE REUNIÃO 21/05/2014

COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE 
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral de Justiça

Dados Gerais:
Reunião Ordinária
21/05/2014 / 9 horas

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

1. Pauta da Reunião:

1) Relatório sobre as reuniões realizadas pelo Projeto Semear com o Grupo de Estudos de Curitiba 
referentes à implementação de estrutura junto ao Fórum de Santa Cândida para encaminhamento dos 
indiciados/réus que tenham envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes, como uma forma 
de atuação preventiva. Alternativa à proposta de reativação do NOAD, conforme ofício 044/2014-
DA/DRH/SMP-C do Presidente do TJPR (protocolo 3065/2014-MPPR) em parceria com o TJPR, 
Município de Curitiba e Patronato Penitenciário. Deliberação sobre as providências a serem tomadas; 
2) Deliberação sobre projeto a ser elaborado pelo Ministério Público do Paraná para o recebimento 
do percentual de 10% sobre os recursos auferidos com a realização de leilão pela SENAD, em junho 
de 2013, 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. Definição da área a ser beneficiada com o valor respectivo, haja vista 
que cf. a 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)  Assuntos gerais: 
(i)   Definição de data para a próxima reunião;
(ii) Outros assuntos.

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 
dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO e membro do Comitê do 
Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas;
4) Marco Antonio Teixeira – Procurador de Justiça – Coordenador do CAOP de Proteção à Saúde 
Pública – Membro da Comissão Permanente de Defesa da Saúde – COPEDS/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; 



MPPR ATA DE REUNIÃO 21/05/2014

COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE 
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral de Justiça

6) Vani Antônio Bueno - Procurador de Justiça - Coordenador do Centro de Apoio Técnico à 
Execução – CAEX e membro do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento 
às Drogas;
7) Hirmínia Dorigan de Matos Diniz – Promotora de Justiça – Membro da Comissão Permanente 
de Defesa da Educação – COPEDUC/GNDH/CNPG e membro do Comitê do Ministério Público do 
Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas;
8) Fernanda Nagl Garcez – Promotora de Justiça junto à Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde 
Pública;
9) Letícia Soraya de Souza Prestes Gonçalves – Assessora PGJ.

3. Resumo da Reunião

1) 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 saudou a todos 
os presentes e asseverou que o desenvolvimento das atividades afetas ao Projeto Semear tem surtido 
efeitos positivos. Informou acerca da reunião realizada no dia 19/05/2014 com a Procuradoria-Geral do 
Estado, o Promotor de Justiça Alexandre Gaio e a Coordenadora do Comitê de Enfrentamento às 
Drogas, com o escopo de viabilizar o aporte de recursos que já eram considerados perdidos, em 
decorrência do ajuizamento de ação civil pública na Comarca de Paranaguá, para a implementação de 
projeto relacionado à drogadição no litoral paranaense. O Presidente do Comitê destacou, ainda, a 
importância de ouvir os diversos setores da sociedade para que o Projeto Semear alcance seus objetivos. 
Na sequência, a Coordenadora Cristina Corso Ruaro, passou a abordar os itens da pauta da reunião: 2) 
O primeiro item pautado refere-se à reativação do Núcleo de Orientação e Atendimento a Dependentes 
Químicos – NOAD, que já havia sido objeto de discussão pelo Comitê em reunião pretérita, na qual se 
deliberou pela inviabilidade de reativação. Entretanto, foi informado que a Coordenadoria do Projeto 
Semear, em parceria com o Grupo de Estudos de Curitiba, objetivando retomar a discussão no sentido 
de que fosse fomentada a criação de uma estrutura para atender às necessidades verificadas no Fórum 
Criminal, realizou uma reunião no dia 15/05/2014, diante dos fatos noticiados pelos Promotores de 
Justiça Bianca Nascimento Malachini e Alexandre Ramalho de Farias, representantes do Grupo de 
Estudos Aristeu Santos Ribas, de Curitiba, no Grupo de Discussão e Trabalho – GDT do Projeto 
Semear, sobre a dificuldade de encaminhamento para atendimento e tratamento dos indiciados e réus 
envolvidos com o uso/abuso de drogas. Foram convidados todos os Promotores de Justiça com 
atribuições na área criminal e junto aos Juizados Especiais Criminais, não obstante tenha sido registrada 
a presença de apenas quatro membros do Ministério Público (04) e um psicólogo do MPPR com 
atuação no Jecrim (01), bem como de representantes do Poder Judiciário (04), do Patronato 
Penitenciário e do Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, vinculados à Secretaria 
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU/PR (03). Na reunião realizada, as representantes do 
Patronato Central do Estado expuseram a dificuldade nas tratativas, com a Prefeitura de Curitiba, no 
sentido de municipalização do Patronato Penitenciário da Capital, que é estadual, com a estrutura 
sugerida de 01 (um) Patronato na região central e mais 04 (quatro) Patronatos nas regiões norte, sul, 
leste e oeste de Curitiba, explicitando que atualmente o Patronato Estadual atende um universo de 5.000 
(cinco) mil pessoas, o que tem obstado o desenvolvimento do serviço no Fórum Criminal, porque a 
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equipe não dispõe do número de profissionais necessário para atender as demandas apresentadas. Na 
mesma oportunidade, as representantes do Núcleo de Assessoria Psicossocial – NAP do Juizado 
Especial Criminal do TJPR, que executam um trabalho diferenciado de encaminhamento dos usuários e 
dependentes químicos incursos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 para tratamento, ressaltaram que 
firmaram termo de cooperação com Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e convênios com algumas 
Comunidades Terapêuticas. Foi consenso na reunião a necessidade de agendamento de reunião com a 
Presidência do Tribunal de Justiça para discutir a ampliação do trabalho efetuado pelo NAP, 
abrangendo o atendimento e encaminhamento dos indiciados/réus no Fórum Criminal, e a viabilização 
da ampliação do Patronato Penitenciário. O Presidente do Comitê de Enfrentamento às Drogas, Dr. 
Gilberto Giacoia, se colocou à disposição para o agendamento de uma reunião com a Presidência do 
Tribunal de Justiça do Paraná para tratar do tema pautado. A Coordenadora Cristina Corso Ruaro 
relatou, além disso, que participou de reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Curitiba – 
Região Central, a convite do Administrador Regional da Rua da Cidadania da Matriz, Maurício 
Figueiredo Lima Neto, que apontou que os membros do Ministério Público não têm participado das 
reuniões dos CONSEGs. Destacou, nesse aspecto, a importância da participação dos Promotores de 
Justiça em referidas reuniões, tendo em vista que a oportunidade propicia não apenas a aproximação 
com a comunidade e dos problemas e demandas sociais lá noticiados, mas também a manifestação do 
Ministério Público acerca dos temas discutidos. O Presidente do Comitê de Enfrentamento às Drogas, 
Dr. Gilberto Giacoia, ressaltou que a Procuradoria-Geral de Justiça tem a pretensão de estabelecer um 
incremento no número de Promotores de Justiça que atuam junto às Promotorias de Justiça Criminais, 
enfatizando que há, atualmente, um déficit por falta de estrutura que será atenuado, haja vista o intento, 
em um primeiro momento, de destinar 1,5 (um e meio) Promotor de Justiça por Vara Criminal, medida 
que significará um incremento de 50% (cinquenta por cento) no número de Promotores de Justiça da 
área criminal e tornará mais factível a possibilidade de os membros do Ministério Público realizarem o 
trabalho não só de atuação processual, mas também de controle externo da atividade policial e de 
participação em entidades de relevância, como os Conselhos Comunitários de Segurança, assumindo o 
protagonismo nesta seara. Ilustrou com a proposta que o MP-SE apresentou, na reunião do Conselho 
Nacional do Ministério Público - CNMP, denominada o Projeto “MP Itinerante”, que possibilita a 
aproximação da comunidade. Salientou, nesse aspecto, que os indicativos ainda demonstram que a 
população conhece pouco o MP-PR, sublinhando que o Projeto Semear de Enfrentamento ao Álcool, 
Crack e Outras Drogas representa uma oportunidade de engajamento social que, além de necessária, 
enquanto dever constitucional, associa-se à questão da visibilidade social da Instituição, pois não há 
tema mais sensível contemporaneamente do que a implementação de políticas públicas de assistência 
aos dependentes químicos e suas famílias. O Procurador de Justiça Leonir Batisti expôs que os 
Promotores de Justiça com atribuições na área criminal, ao participarem das reuniões dos Conselhos 
Comunitários de Segurança, devem ter cautela em razão do cunho político que elas frequentemente 
assumem, opinando que após a verificação das informações relatadas na reunião mencionada pela 
Coordenadora Cristina Corso Ruaro o Comitê de Enfrentamento às Drogas expeça um ofício 
solicitando a participação dos Promotores de Justiça com atribuições na área criminal das reuniões dos 
Conselhos Comunitários de Segurança, sugestão que contou com a anuência de todos os membros 
presentes. 3) No que tange ao item 2 da pauta de reuniões, concernente à deliberação sobre projeto a ser 
elaborado pelo Ministério Público do Paraná para o recebimento do percentual de 10% (dez por cento) 
sobre os recursos auferidos com a realização de leilão pela SENAD, em junho/2013, de bens 
apreendidos em decorrência do tráfico de entorpecentes, objeto do Acordo de Cooperação nº 04/2011/
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FUNAD/SENAD/MJ com o Estado do Paraná, o MPPR e o TJPR, para o enfrentamento à drogadição, 
conforme definido em reunião pretérita do Comitê de Enfrentamento às Drogas, o Procurador de Justiça 
Leonir Batisti apresentou a proposta de projeto que está sendo desenvolvida no âmbito do GAECO 
para a aquisição e instrumentalização de um veículo que constituirá uma base móvel de investigação, 
com a qual todos os presentes concordaram. 4) Assuntos Gerais: O Procurador de Justiça Marco 
Antonio Teixeira externou, na ocasião, a necessidade de contratação de um médico psiquiatra para 
ficar à disposição do Ministério Público, na área de saúde mental, auxiliando e qualificando, 
concomitantemente, as ações do CAOP das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública e do 
Projeto Semear de Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas. Sugeriu, nesse sentido, que o 
profissional seja inserido na Instituição ou por intermédio da nomeação para o exercício de cargo em 
comissão, por pelo menos 04 (quatro) horas diárias, ou através da solicitação de disponibilidade, 
mencionando, todavia, nesse aspecto, que não há médicos especializados em psiquiatria à disposição, 
bem como que não se pode esperar a qualificação almejada por meio da contratação do profissional 
mediante a realização de concurso público. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Giacoia, 
manifestou-se no sentido de que a proposta é razoável do ponto de vista das necessidades do Projeto 
Semear, mencionando que não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha algumas dificuldades 
junto ao Tribunal de Contas para nomear servidores de cargos técnicos, como o pleiteado, para o 
exercício de cargo em comissão, é possível levar a questão para a análise da viabilidade de contratação 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional. 5) Deliberações 
finais/Propostas/Conclusões: Ultimadas as discussões, o Comitê do Ministério Público do Estado do 
Paraná de Enfrentamento às Drogas deliberou pela adoção da seguintes providências: i) expedição de 
ofício ao Conselho Comunitário de Segurança de Curitiba solicitando esclarecimentos acerca das 
informações aduzidas na reunião no sentido de que o Ministério Público do Paraná teria expedido 
ordem proibindo a Polícia Militar de ingressar nas dependências da Fundação de Ação Social – FAS, 
impedindo, desse modo, a realização de operação no estabelecimento fundamentada no fato de o 
equipamento estar albergando 8 (oito) moradores de rua contra quem foram expedidos mandados de 
prisão; ii) expedição de ofício pelo Comitê de Enfrentamento às Drogas solicitando a participação dos 
Promotores de Justiça com atribuições na área criminal das reuniões dos Conselhos Comunitários de 
Segurança e iii) realização da próxima reunião ordinária do Comitê de Enfrentamento às Drogas no dia 
18/06/2014, às 9 horasi, na sala de reuniões do gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada no 
segundo andar do edifício-sede do Ministério Público do Paraná, sito na Rua Marechal Hermes, nº 751, 
Centro Cívico, em Curitiba/PR. 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
i A reunião agendada para o dia 18/06/2014, às 9 horas, foi cancelada em decorrência do fato de que devido aos 
trabalhos relativos à Copa do Mundo - 2014, excepcionalmente, não será realizada reunião ordinária do Comitê 
de Enfrentamento às Drogas no mês de junho/14.


