
MPPR ATA DE REUNIÃO 25/02/2019

COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS / PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral de Justiça

1. Dados Gerais:

Tipo de reunião: Reunião da Coordenação do Comitê de Enfrentamento às Drogas / Projeto
Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas com
os  representantes  do  Centro  de  Apoio  Técnico  à  Execução  –  CAEx,  do
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  Cíveis,
Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais,  das Fundações e do Terceiro
Setor – CAOP Cível e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Proteção à Saúde Pública

Data/Horário: 25/02/2019, das 10h às 11h30min

Local: Sala  de  reuniões  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de
Justiça de Proteção à Saúde Pública, localizada na Rua Marechal Hermes,
751, 3º andar, Centro Cívico, em Curitiba/PR

2. Pauta da Reunião:
Projeto-piloto de fiscalização das Comunidades Terapêuticas 
Pasta de documentos relacionados às reuniões anteriores:
https://drive.google.com/drive/folders/1dqDvQOIRyBUXOgVdzPtlIoRThQ1w41bK 
Pasta de arquivos relacionados às Comunidades Terapêuticas:
https://drive.google.com/open?id=1qG_rd7MVJywydfWCEE3a09yWvD8C4MYd  

3. Participantes:

1) Guilherme de Barros Perini – Promotor de Justiça / Coordenador do Comitê do Ministério
Público do Estado Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico SEMEAR –
Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas; 
2) Terezinha de Jesus Souza Signorini  – Procuradora de Justiça / Representante titular do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações
Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor no Comitê do Ministério Público do Estado
do Paraná de Enfrentamento às Drogas;
3) Caroline Chiamulera – Promotora de Justiça / Representante suplente da área de Defesa da
Saúde no Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas;
4) Mariana Dias Mariano  – Promotora de Justiça / Titular na 5ª Promotoria de Justiça de
Almirante Tamandaré;
5) Fernando Guiraud – Psicólogo lotado no Núcleo de Apoio Técnico – NATE do Centro de
Apoio Técnico à Execução - CAEx;
6) Lídia Lopes da Silva Souza – Assistente Social lotada no Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do

1

https://drive.google.com/drive/folders/1dqDvQOIRyBUXOgVdzPtlIoRThQ1w41bK
https://drive.google.com/open?id=1qG_rd7MVJywydfWCEE3a09yWvD8C4MYd


MPPR ATA DE REUNIÃO 25/02/2019

COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS / PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral de Justiça

Terceiro Setor;
7) Noeli Kühl  Svoboda – Psicóloga lotada no Núcleo de Apoio Técnico – NATE do Centro de
Apoio Técnico à Execução – CAEx;
8)  Letícia  Soraya  de  Souza  Prestes  Gonçalves  - Assessora  Jurídica  da  Coordenação  do
Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto
Estratégico Semear.

4. Resumo da Reunião

1) A reunião foi aberta pelo Promotor de Justiça Guilherme de Barros Perini, Coordenador do
Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto
Estratégico  Semear – Enfrentamento ao Álcool,  Crack e Outras Drogas,  que expôs a pauta
proposta e explicou que ela decorre de uma deliberação do Comitê de Enfrentamento às Drogas
feita  no  ano  de  2018  em  relação  à  fiscalização  das  comunidades  terapêuticas. Explanou,
outrossim, que a fiscalização de tais entidades constitui objeto  do Plano Setorial de Ação do
Comitê  de  Enfrentamento  às  Drogas  para  o  biênio  2018-2019,  como  Plano  de  Trabalho
Conjunto da Coordenação do Projeto Semear com a Coordenação do CAOP Cível, que
propôs a fiscalização e elaborou o roteiro disponível no hotsite do Projeto Estratégico Semear
(http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3209).  Relatou,  ainda
nesse sentido, que na última reunião realizada pelo grupo foi aventada a possibilidade de aplicar
o roteiro de fiscalização elaborado como um projeto-piloto, a ser executado pelos Promotores
de  Justiça  com atribuições  na  área  de  proteção  à  saúde pública  de  Curitiba  ou  da  Região
Metropolitana, tendo os primeiros objetado a proposta. 2) A Procuradora de Justiça Terezinha
de  Jesus  Souza  Signorini,  representante  titular  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do
Terceiro Setor no Comitê de Enfrentamento às Drogas, complementou que foi realizada uma
pesquisa no sistema PROMP por meio da qual se verificou que Promotora de Justiça Mariana
Dias  Mariano instaurou  um  Procedimento  Administrativo  global  para  acompanhar  a
fiscalização  das  comunidades  terapêuticas  existentes  na  comarca  de  Almirante  Tamandaré,
solicitando,  em seguida,  que  a  Dra.  Mariana  expusesse  o  objetivo  do  procedimento.  3) A
Promotora  de  Justiça  Mariana  Dias  Mariano,  por  sua  vez, relatou  que  o  Procedimento
Administrativo foi instaurado pelo Promotor de Justiça Ricardo Baldassin Salgado, tendo sido
identificada uma comunidade terapêutica em Campo Magro que é bem problemática, à qual foi,
inclusive,  aplicada  uma  penalidade  pela  agente  da  Vigilância  Sanitária.  4) O  Coordenador
Guilherme de Barros Perini consignou que a ideia inicial do projeto proposto era fiscalizar as
comunidades  terapêuticas  que  recebem  recursos  federais,  tendo  a  Procuradora  de  Justiça
Terezinha de Jesus Souza Signorini acrescido que o grupo deliberou pela execução das visitas
independentemente  do  critério  da  recepção  de  tais  recursos,  haja  vista  que  a  maioria  das
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entidades dessa natureza não os recebe, bem como que não seria aconselhável ampliar demais o
objeto da fiscalização para não refugir ao escopo do projeto-piloto. O Coordenador Guilherme
de Barros Perini também mencionou que o grupo concordou com a pertinência da aplicação do
instrumento  de  fiscalização  pelos  Promotores  de  Justiça  com atribuições  na  área  da  saúde
pública,  os  quais  poderão  encaminhar  o  relatório  de  fiscalização  para  outros  membros  do
Ministério Público que exerçam atribuições nas áreas em que forem constatadas irregularidades
não relacionadas à saúde.  5)  A psicóloga Noeli  Kühl Svoboda, lotada no Núcleo de Apoio
Técnico – NATE do Centro de Apoio Técnico à Execução – CAEx, pontuou, igualmente, que
durante as visitas fiscalizatórias é importante dar uma atenção maior à metodologia de trabalho
e ao perfil da clientela atendida nas comunidades terapêuticas, através da análise de aspectos
mais  subjetivos,  como  as  consequências  do  atendimento  prestado,  ao  que  a  Promotora  de
Justiça Caroline Chiamulera, representante suplente da área de Defesa da Saúde no Comitê de
Enfrentamento  às  Drogas,  manifestou  discordância,  tendo  em  vista  que  os  Promotores  de
Justiça com execução na área da saúde pública estarão limitados a avaliar questões estruturais
afetas à saúde e sob essa ótica. A psicóloga Noeli Kühl Svoboda propôs, nesse aspecto, que a
equipe  de  psicologia  do  CAEx elabore  questionários  complementares para  a  análise  das
questões relacionadas aos direitos humanos e à saúde mental, bem como à metodologia que as
entidades utilizam e se ela está cumprindo o papel que se propõe a cumprir. Ressaltou, ademais,
que outra possibilidade de contribuição da equipe de psicologia diz respeito à aplicação de uma
pesquisa de satisfação com os usuários e familiares,  dispondo-se, nesse sentido, a elaborar
anexos  ao  roteiro  de  fiscalização  apresentado  pelo  CAOP Cível  e  atualizado  com  as
contribuições do CAOP de Proteção à Saúde Pública, a serem aplicados pela equipe de
psicologia.  6) Em seguida,  a  Promotora  de  Justiça  Mariana  Dias  Mariano  colocou-se  à
disposição  para  aplicar  o  roteiro  e  protagonizar  o  projeto-piloto  nas  comunidades
terapêuticas  existentes  na  comarca  de  Almirante  Tamandaré,  comprometendo-se  a
expedir  um  ofício  requisitório  para  que  02  (duas)  agentes  da  Vigilância  Sanitária
Municipal participem das fiscalizações. O grupo deliberou, ainda, que a Assistente Social
Lídia Lopes da Silva Souza, lotada no CAOP Cível, e os psicólogos Fernando Guiraud e
Noeli  Kühl  Svoboda,  lotados  no  Núcleo  de  Apoio  Técnico  –  NATE  do  CAEx,
acompanharão a Promotora de Justiça nas visitas para preencher os formulários anexos
ao roteiro de fiscalização. A Promotora de Justiça Mariana Dias Mariano complementou que
há  04 (quatro)  comunidades  terapêuticas  em Almirante  Tamandaré  e  01  (uma)  em Campo
Magro,  nas  quais  poderão  ser  realizadas  as  visitas  para  a  execução  do  projeto-piloto  e  a
testagem  do  instrumento  de  fiscalização  e  da  forma  de  realizá-la,  tendo  o  Coordenador
Guilherme de Barros Perini registrado, também, que será fundamental averiguar, quando
da execução do roteiro, como se dá o acesso às comunidades, bem como qual a relação de
tais entidades com os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS da região e os fluxos de
atendimento.  7)  Deliberações  finais/Propostas/Conclusões: Ultimadas  as  exposições  e
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discussões, os participantes deliberaram: i) pela necessidade de criar um calendário para
as visitas, mediante ofício a ser encaminhado pela Coordenação do Projeto Estratégico
Semear ao Centro de Apoio Técnico à Execução, tendo-se definido o período de 03 a 07 de
junho de 2019 (segunda a sexta-feira), a partir das 10 horas, para a aplicação do roteiro nas
05 (cinco) comunidades terapêuticas existentes em Almirante Tamandaré e Campo Magro;  ii)
pela elaboração de anexos ao roteiro de fiscalização contendo questionamentos relacionados
ao atendimento dos usuários e familiares, à metodologia utilizada nas entidades visitadas e ao
respeito aos direitos humanos e às diretrizes de saúde mental, os quais serão produzidos pela
equipe de psicologia do CAEx até o início do mês de maio de 2019. Definiu-se, ainda nesse
sentido, que os anexos serão encaminhados por e-mail aos participantes da reunião;  iii)
pelo  envio  de  convite,  acatando  a  sugestão  feita  pela  psicóloga  Noeli  Kühl  Svoboda,  ao
Professor da Universidade Federal do Paraná Alessandro Antônio Scaduto, que tem doutorado
em psicologia  e  amplo  conhecimento  da  temática  das  comunidades  terapêuticas,  para que
ministre uma capacitação (seminário ou palestra) ao grupo responsável pela aplicação do
roteiro de fiscalização; iv) pela composição da equipe de fiscalização, que será integrada pela
Promotora de Justiça Mariana Dias Mariano, pelos 02 (dois) agentes da Vigilância Sanitária
Municipal  por  ela  requisitados,  pela  assistente  social  Lídia  Lopes da Silva Souza e  pelos
psicólogos Fernando Guiraud e  Noeli  Kühl  Svoboda.  Nada mais  havendo a tratar,  foi
encerrada  a  reunião  e  eu,  ____________  Letícia  Soraya  de  Souza  Prestes  Gonçalves,
Assessora Jurídica da PGJ, lavrei a presente ata.

5. Plano de Ação

Ação Responsável Prazo 
1) Criação de um calendário para as
visitas,  mediante  ofício  a  ser
encaminhado  ao  Centro  de  Apoio
Técnico à Execução, tendo-se definido
o período de 03 a 07 de junho de 2019
(segunda a sexta-feira), a partir das 10
horas,  para a  aplicação do roteiro nas
05  (cinco)  comunidades  terapêuticas
existentes  em Almirante  Tamandaré  e
Campo Magro 

Coordenação  do  Comitê
do Ministério Público do
Estado  do  Paraná  de
Enfrentamento às Drogas
e  do  Projeto  Estratégico
Semear

Até  o  final  do  mês  de
fevereiro/2019

2) Encaminhamento  de  convite  ao
Professor  Alessandro  Scaduto,
conforme sugestão  da servidora  Noeli
Kühl,  para  ministrar  um  curso  de

Coordenação  do  Comitê
do Ministério Público do
Estado  do  Paraná  de
Enfrentamento às Drogas

Até  o  início  de
março/2019
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capacitação  relacionado  ao  tema  das
comunidades  terapêuticas  para  os
membros  e  servidores  envolvidos  na
execução do projeto-piloto

e  do  Projeto  Estratégico
Semear

3) Elaboração de anexos ao roteiro de
fiscalização  que  contenham  questões
relacionadas às áreas de saúde mental,
direitos  humanos  e  à  metodologia  de
funcionamento  das  comunidades
terapêuticas,  os  quais  serão  aplicados
aos  usuários  dos  serviços  das
comunidades e a seus familiares

Equipe  de  psicologia  do
Centro de Apoio Técnico
à Execução - CAEx 

Até  o  início  do  mês  de
maio/2019

4)  Execução  do  projeto-piloto  de
fiscalização  das  comunidades
terapêuticas  na  comarca  de
Almirante  Tamandaré.  Serão
fiscalizadas  05  (cinco)  entidades
existentes  na  comarca  a  partir  do
instrumento  de  fiscalização  elaborado
em parceria  pelos  CAOPs Cível  e  de
Proteção  à  Saúde  Pública,  cujo
resultado da aplicação  servirá  para
criar  um  modelo  passível  de
reprodução  em outras  comarcas  do
Estado.  A  Promotora  de  Justiça
Mariana  Dias  Mariano  se
comprometeu,  nesse  sentido,  a
encaminhar à Coordenação do Projeto
Semear  cópia  do  Procedimento
Administrativo  instaurado  para  a
fiscalização  das  comunidades
terapêuticas  existentes  em  Almirante
Tamandaré.

Promotora  de  Justiça
Mariana Dias Mariano,
02  (dois)  agentes  da
Vigilância  Sanitária
Municipal por  ela
requisitados,  assistente
social  Lídia  Lopes  da
Silva Souza e psicólogos
Fernando  Guiraud e
Noeli Kühl Svoboda

De 03 a 07 de junho de
2019

Guilherme de Barros Perini 
 Promotor de Justiça

Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às
Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas
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