


HISTÓRICO

No Planejamento Estratégico do Ministério Público do Paraná – GEMPAR/2010-2018, 
aprovado em dezembro/2009, foi priorizado o desenvolvimento de projeto específico para o 
enfrentamento à drogadição;

O Governo Federal, em 20 de maio de 2010, através do Decreto nº 7.179, instituiu o Plano 
Nacional Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas;

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais – CNPG estabeleceu, como estratégia de 
atuação do Ministério Público Brasileiro na problemática da drogadição, a constituição de 
Comitês Estaduais de Enfrentamento às Drogas, com o lançamento simultâneo nacional 
no dia 25/05/2012;

Em 25/05/2012 foi criado o Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de 
Enfrentamento às Drogas (Resolução nº 1617/2012), que coordena o Projeto SEMEAR – 
Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas.



Em setembro de 2013 o Projeto SEMEAR foi aprovado 

pelo Comitê de Enfrentamento às Drogas, após um 

trabalho de construção coletiva, que contou com o 

intercâmbio de ideias entre os representantes dos 

Grupos de Estudos do Ministério Público do 

Paraná, compostos pelos Promotores de Justiça 

paranaenses, em reuniões com instituições 

governamentais e não governamentais, tendo o seu 

lançamento ocorrido durante o Seminário “A atuação 

do Ministério Público no enfrentamento à 

Drogadição”, realizado nos dias 26 e 27 de 

fevereiro/2014, concomitantemente ao lançamento do 

site do Projeto, ferramenta essencial para o seu 

desenvolvimento, cuja aba para acesso é 

disponibilizada no site do Ministério Público.



O Comitê do MP-PR de Enfrentamento às Drogas é presidido pelo Procurador-Geral  de Justiça e 
conta com um coordenador e representantes das seguintes áreas:



Alinhamento da Atuação Ministerial



A participação dos membros do Ministério Público no Projeto Estratégico SEMEAR está 
organizada por regiões, com Promotores de Justiça indicados pelos 15 (quinze) Grupos de 
Estudos do Ministério Público do Paraná, que compõem o Grupo de Discussão e 
Trabalho – GDT, responsável pela divulgação local do Projeto. 

                                   

Oficinas Regionais

As Oficinas Regionais objetivam concretizar as metas do Projeto Semear, especialmente a 
implementação das Redes de Serviços para o Enfrentamento às Drogas. 
1ª Oficina Regional - Laranjeiras do Sul – Agosto/2014
2ª Oficina Regional - Cornélio Procópio – Julho/2015
3ª Oficina Regional – Campo Mourão –Junho/2016
Implementação da Rede de Serviços em União da Vitória/2016

        Grupo de Discussão e Trabalho – GDT



Durante o processo de formulação do Projeto Estratégico SEMEAR, construído de forma 
coletiva com os representantes dos GEs, foram elencadas quatro metas prioritárias:

1) A constituição das “Redes de Serviços para o Enfrentamento às  Drogas”, integrando as 
áreas da saúde, educação, assistência social e segurança, bem como a rede informal, de 
modo a fortalecer a atuação articulada das entidades e dos órgãos públicos nos Municípios. 
Na 2ª Fase do Projeto SEMEAR os Promotores de Justiça obtiveram o apoio do CAEx – 
Centro de Apoio Técnico à Execução; 

2) A implementação dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas. Na 2ª 
Fase do Projeto SEMEAR essa meta teve o apoio do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos; 
      
3) A adoção das providências necessárias ao perdimento cautelar dos bens apreendidos 
em decorrência do tráfico de drogas. Agora regulamentado pelo Ato Conjunto nº 01/2016 do 
MPPR, CGMP, TJPR, CGJ, SESP e DETRAN;

4) A capacitação dos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Paraná para 
o enfrentamento do tema em todas as áreas de atuação (Cursos EaD da SENAD e 
Seminários). 



O estabelecimento da Rede de Serviços envolve quatro etapas:

a) Identificação dos serviços/equipamentos formais, locais e regionais (população/serviço) e informais, 

buscando fomentar reuniões periódicas, para capacitação e realinhamento entre eles, e preencher as 

lacunas onde inexistentes, de modo extrajudicial ou judicial;

b) Verificação in loco pelo Promotor de Justiça dos serviços existentes, buscando verificar como 

funcionam, seus recursos humanos, atividades preconizadas, horário de funcionamento e fluxos 

internos, almejando melhorá-los qualitativamente;

c) Articulação intersetorial (saúde, assistência social, educação, segurança pública e rede informal), 

de modo a constituir fluxos gerais e atender casos particulares complexos, através de reuniões 

periódicas e extraordinárias de trabalho, com poder de deliberação;

d) Integração com o Sistema de Justiça (Juiz de Direito, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública), 

de modo que casos judicializados em todas as áreas (infância/idoso/deficiência; criminal/violência 

doméstica; família e saúde) possam ser direcionados à Rede de Serviços, estabelecendo fluxos para 

este primeiro atendimento/acolhimento dos usuários/familiares, sem prazos ou propostas curativas, com 

retorno de avaliação dos serviços pelos usuários/familiares para uma atuação do Promotor de Justiça 

junto a Rede de Serviços. 



Muitos crimes são praticados tendo como motivação o uso de substâncias 

entorpecentes (furtos, lesões corporais, homicídios, roubos, etc). A ideia é justamente 
que essas pessoas possam ser encaminhadas para o atendimento pela Rede de 
Proteção e Atenção Social, oportunizando uma reflexão acerca do envolvimento com 
álcool e outras drogas.

Igualmente, importante que se estruturem as Oficinas Educativas, consoante 
previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, para viabilizar o cumprimento da medida de 
comparecimento a programa ou curso educativo, que nos locais onde foram 
implementadas no Estado do Paraná (NAP – Núcleo de Assessoria Psicossocial do 
Juizado Especial de Curitiba), têm conseguido resultados muito positivos.

Não se pode prescindir do engajamento dos familiares do dependente químico 
com algum dos serviços da Rede, sendo certo que neste aspecto é imprescindível a 
colaboração dos grupos de mútua ajuda. As famílias precisam dar e receber apoio na 
comunidade, assumindo a responsabilidade social que incumbe a todos. 



O estabelecimento dos Conselhos Municipais ou Comitês envolve:

a) Criação de lei municipal, onde inexistentes, e implementação dos já existentes de modo 

que atuem de forma democrática e paritária, prevendo:

- poder fiscalizatório;

- Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas;

- Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas ou reunião pública similar;

- e Plano Municipal de Políticas sobre Drogas;

b) Participação do Promotor de Justiça nos Conselhos Municipais.



Com o propósito de auxiliar e nortear a 
atuação dos membros e servidores do 
Ministério Público do Estado do Paraná nas 
diversas áreas, bem como promover a 
integração e uniformização das ações de seus 
integrantes em relação às matérias de 
relevância social no âmbito da temática da 
drogadição, em março de 2016 foi lançado o 
Manual de Orientação do Projeto Estratégico 
Semear para o Enfrentamento ao Álcool, 
Crack e Outras Drogas.

A íntegra do seu conteúdo está disponível para 
download no site do Ministério Público, por 
meio do acesso ao seguinte endereço:  
http://projetosemear.mppr.mp.br

 

http://projetosemear.mppr.mp.br/


Contato:

Guilherme de Barros Perini
Promotor de Justiça

Letícia Soraya de S. P. Gonçalves
Assessora PGJ

projetosemear@mppr.mp.br
Telefone: (41) 3250-8748

Rua Marechal Hermes, nº 751, Centro Cívico, Curitiba/PR
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