
MP-PR ATA DE REUNIÃO 17/02/2016

PROJETO SEMEAR - ENFRENTAMENTO AO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral de Justiça

1. Dados Gerais:

Reunião por videochamada do Grupo de Discussão e Trabalho - GDT
17/02/2016 (das 10h às 11h)

Gabinete nº 46 – Procuradoria-Geral de Justiça
 2. Pauta da Reunião:

1. Saudações  e  verificação  se  todos  os  participantes  estão com  som  e  imagem  funcionando  para  a
participação na reunião; (10 minutos)
2. Verificação do andamento das deliberações da última reunião e das metas do SEMEAR, bem como da
formulação das propostas de Planos Setoriais de Ação sugeridas pela Coordenação do Projeto Semear em
consonância  com os  objetivos  estratégicos  do  Projeto  (implementação  das  Redes  de  Serviços  para  o
Enfrentamento às Drogas,  dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas dobre Drogas e adoção das
providências  necessárias  ao  Perdimento  Cautelar  de  Bens  Apreendidos  em decorrência  do  Tráfico  de
Drogas); (10 minutos)
3.  Notícia  sobre  o  lançamento  do  Manual  de  Orientação  Funcional  do  Projeto  Semear  para  o
Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas na data da próxima reunião presencial do GDT; (05
minutos) 
4. Necessidade  de  que  os  Promotores  de  Justiça  programem-se  para  a  realização  em  suas
Comarcas da Semana de Prevenção ao Uso de Drogas -  PREVIDA vinculada ao dia 26 de junho (dia
internacional  de  combate  às  drogas), desencadeando ações prévias cujos  resultados  poderiam ter  como
meta de divulgação o dia 26 de junho, sendo necessário prever projeto específico, podendo os colegas que
já tiveram essa experiência compartilhar ideias para a realização de eventos nas demais Comarcas;  (15
minutos) 
5. Outros assuntos de interesse e/ou sugeridos pelos participantes da reunião. (20 minutos)

3. Participantes:

1) Cristina Corso Ruaro – Promotora  de Justiça – Coordenadora  do Comitê  do  Ministério Público do
Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Semear  – Enfrentamento ao Álcool,  Crack e
Outras Drogas;
2) Guilherme de Barros Perini - Promotor de Justiça – Representante do Grupo de Estudos José Ivahy de
Oliveira Viana, de União da Vitória;
3)  Fábia  Teixeira  Fritegotto Gimenez  - Promotora  de  Justiça  –  Representante  do  Grupo  de  Estudos
Aparacido Rodrigues, da Região Metropolitana de Curitiba;
5) Luciano Matheus Rahal – Promotor de Justiça – Representante do Grupo de Estudos Arthur Rodrigues
Tramujas Neto, de Campo Mourão;
6) Márcia R. R. de Menezes dos Anjos  – Promotora  de Justiça – Representante do Grupo de Estudos
Promotor Santa Rita, de Londrina;
7) Letícia Soraya de Souza Prestes Gonçalves – Assessora PGJ.
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4. Resumo da Reunião:

1) A reunião foi inaugurada pela Promotora de Justiça Cristina Corso Ruaro, Coordenadora 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, após a realização dos testes para adequação
da transmissão do áudio e da imagem dos Promotores de Justiça que confirmaram a participação na
videochamada.  Após  cumprimentar  a  todos  os  participantes  da  reunião,  a  Coordenadora  passou  a
abordar os itens previstos na pauta encaminhada por e-mail aos integrantes do Grupo de Discussão e
Trabalho  –  GDT do Projeto  Semear.  2) No que tange ao  segundo item da pauta,  com relação  à
verificação  do  andamento  das  deliberações  da  última  reunião  e  das  metas  do  Projeto  Semear,  a
Coordenadora  questionou  aos  componentes  do  Grupo  de  Discussão  e  Trabalho  se  foi  possível
estabelecer contato com os demais Promotores de Justiça integrantes dos Grupos de Estudos de que eles
fazem  parte,  conforme  deliberado  na  última  videochamada  realizada,  pontuando  que  as  sugestões
propostas pelos Grupos de Estudos subsidiarão a realização da próxima reunião presencial do GDT, que
constituirá  uma  reunião  de  trabalho  cujo  objetivo  será  elaborar  um  esboço  do  “Protocolo  de
Responsabilidades dos Órgãos componentes da Rede e do Fluxo de Atendimento”, possibilitando o
acompanhamento  da meta relativa à “Formação das Redes de Serviços para o Enfrentamento  às
Drogas”.  Destacou,  nesse  talante,  que  o  ideal  seria  trocar  ideia  nas  Comarcas  para  aprimorar  o
fluxograma elaborado no âmbito da Comarca de Cascavel,  disponível  no site do Projeto Semear, por
meio  do acesso ao link  http://www.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6167, bem
como divulgar a proposta nos Grupos de Estudos, com o escopo de que cada Grupo delibere sobre o
assunto, sugerindo, também, que os representantes do GDT aproveitem a oportunidade das eleições dos
candidatos  à PGJ para falar sobre as metas  estratégicas  do Projeto Semear.  Explicitou,  ainda nesse
sentido,  que a coordenação do Projeto Semear  elaborou esboço dos Planos Setoriais de Ação que as
Promotorias de Justiça deverão apresentar até o dia  31/03/2016, consoante estabelece  a “Portaria nº
01/2016 – SUBPLAN” contendo cada uma das metas do Projeto Semear, solicitando aos integrantes do
Grupo de Discussão e Trabalho que lembrem os colegas, durante as reuniões dos Grupos de Estudos, do
prazo de apresentação dos Planos Setoriais e divulguem os esboços elaborados com as metas do Projeto
Semear,  sugestão  com  a  qual  todos  concordaram.  A Coordenadora  Cristina  Corso  Ruaro se
comprometeu, nesse aspecto, a confeccionar um roteiro de apresentação do Projeto Semear e das
metas propostas para divulgação pelos representantes do GDT durante as reuniões dos Grupos de
Estudos com os candidatos à eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. 3) Com relação
ao terceiro item da pauta, a Coordenadora noticiou que o Comitê do Ministério Público do Estado do
Paraná de Enfrentamento às Drogas promoverá, no no final de março/2016, no período da manhã, um
evento  para  o  lançamento  do  “Manual  de  Orientação  Funcional  do  Projeto  Semear  para  o
Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas”, e, no período da tarde, será realizada a próxima
reunião  presencial  do  Grupo de  Discussão e  Trabalho.  Destacou,  nesse  ponto,  que o  resultado  do
Manual de  Orientação  Funcional,  previsto  como  um dos  produtos  do  Projeto  Semear,  ficou  muito
interessante,  bem  como  que  a  publicação  reunirá  a  compilação  de  orientações  formuladas  pelos
representantes de cada uma das áreas de atuação contempladas no Comitê de Enfrentamento às Drogas,
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revelando-se um instrumento útil para atuação dos Promotores de Justiça. Mencionou, além disso, que o
Manual será disponibilizado nas versões digital e impressa, com a tiragem de 1.000 (mil) exemplares,
explicando que no evento de lançamento também serão ministradas palestras relativas às temáticas das
redes  de  serviços  e  de  redução  de  danos,  perquirindo  os  participantes  da  reunião  sobre  eventuais
sugestões de outras abordagens. O Promotor de Justiça Guilherme de Barros Perini, representante do
Grupo de Estudos  de  União  da  Vitória,  respondeu  que  seria  importante  retomar  o  debate  sobre o
perdimento cautelar de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, sendo acompanhado pela
Promotora de Justiça  Márcia R. R. de Menezes  dos Anjos,  representante  do Grupo de Estudos de
Londrina. A Coordenadora  Cristina Corso Ruaro asseverou que tentará congregar  as abordagens da
rede de serviços, da redução de danos e do perdimento cautelar de bens no evento, chamando atenção,
todavia,  para  a  cautela  que  tem tido  em  relação  à  restrição  do  número  de  expositores,  para  não
sobrecarregar os eventos. Ao ensejo do tema debatido, a Coordenadora informou que a Corregedoria-
Geral do Ministério Público, em atuação conjunta com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias
Criminais, do Júri e de Execuções Penais e o Projeto Semear, propôs, à Corregedoria-Geral da Justiça, a
elaboração  de  uma  Instrução  Normativa  Conjunta entre  as  Instituições  para  regulamentar  as
providências  para  o  perdimento  cautelar  dos  bens  apreendidos,  incluindo-se  também  na  instrução
normativa,  previsão relativa a questões  concernentes  a armas,  máquinas caça-níqueis,  dentre outros,
proposição que foi aceita integralmente pela Corregedoria-Geral da Justiça e que resultará na assinatura,
a princípio prevista para o dia 1º de março de 2016, do respectivo documento pelo Tribunal de Justiça,
Ministério  Público  e  Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública  e  Administração  Penitenciária  –
SESP/PR. Ainda  no que diz respeito à programação do evento de lançamento do Manual do Projeto
Semear, mencionou que providenciará a realização de uma visita pelo Grupo de Discussão e Trabalho,
no período da tarde, à equipe do programa Consultório na Rua, de Curitiba, que executa um trabalho de
redução de danos com a popução em situação de rua. 4) No que pertine ao quarto item da pauta, a
Coordenadora enfatizou a necessidade de que os Promotores de Justiça programem-se para a realização,
em  suas  Comarcas,  de  eventos  alusivos  à  Semana  de  Prevenção  ao  Uso  de  Drogas  -
PREVIDA, desencadeando ações prévias cujos resultados podem ter como meta de divulgação o dia 26
de junho (dia internacional de combate às drogas), sendo necessário prever projeto específico, podendo
os colegas que já tiveram essa experiência compartilhar ideias para a realização de eventos nas demais
Comarcas. Solicitou, nesse talante, que o Promotor de Justiça Guilherme de Barros Perini expusesse a
experiência da Comarca de Jaguariaíva, que promoveu ações alusivas à Semana Estadual de Prevenção
ao Uso de Drogas durante o ano passado,  tendo o mesmo relatado as atividades  protagonizadas aos
demais  participantes  da reunião.  O Promotor  de Justiça  Luciano  Matheus  Rahal,  representante do
Grupo de Estudos de Campo Mourão, questionou à Coordenadora do Projeto Semear  se o Programa
Educacional de Resistência às Drogas – PROERD foi suspenso, relatando que mencionado programa
não existe mais em Campo Mourão, tendo a Coordenadora asseverado desconhecer tal informação, bem
como se prontificado a averiguar a situação e a lhe dar um retorno sobre o assunto.  5) Em relação ao
quinto item da pauta, a Coordenadora Cristina Corso Ruaro explicitou que a coordenação do Projeto
Estratégico  Semear  está  participando do  curso ministrado  pelo  Centro Regional  de Referência  para
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Formação em Políticas sobre Drogas, da Universidade Federal do Paraná – UFPR, que tem propiciado,
por reunir alunos de diversas áreas técnicas (educação, assistência social, saúde e etc.), uma rica troca
de informações e a identificação de inúmeras falhas na rede. Nas considerações finais, a Promotora de
Justiça Márcia R. R. de Menezes dos Anjos salientou que a abordagem do perdimento cautelar de
bens faz-se necessária também em virtude do agravo da situação dos veículos que ficam nos pátios
das delegacias  com o problema da dengue.  A Coordenadora  Cristina  Corso Ruaro opinou,  nesse
sentido, que os Promotores de Justiça  passem a acrescentar a problemática da dengue nos pedidos
de  perdimento  cautelar  de  bens  apreendidos.  6)    Deliberações  finais/Propostas/Conclusões:
Ultimadas as exposições e discussões, o Grupo de Discussão e Trabalho – GDT deliberou:  i) que a
coordenação  do  Projeto  Semear  encaminhe,  aos  coordenadores  dos  Grupos  de  Estudos  e  aos
representantes do Grupo de Discussão e Trabalho, um roteiro de apresentação do Projeto Semear, das
metas  estratégicas  propostas  e  dos  Planos  Setoriais  de  Ação elaborados,  visando  a  divulgação  do
material pelos representantes do GDT durante as reuniões dos Grupos de Estudos; ii) pelo agendamento
da  próxima  reunião  ordinária  do  Grupo de  Discussão  e  Trabalho  –  GDT,  a  princípio,  para  o  dia
31/03/2016, no mesmo dia do lançamento do Manual de Orientação Funcional do Projeto Semear;  iii)
pela inclusão, no próximo informativo do Projeto Semear, de orientação para que os Promotores
de Justiça passem a acrescentar a problemática da dengue nos pedidos de perdimento cautelar de
bens  apreendidos. Eu,  ____________ Letícia  Soraya de  Souza Prestes  Gonçalves,  Assessora PGJ,
lavrei a presente ata. 

Cristina Corso Ruaro
Promotora de Justiça

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