
PGJ - GAB - GABINETE DA COMARCA DE CURITIBA

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.22.182149-2

DATA DO RECEBIMENTO: 08/11/2022

RESPONSÁVEL PELA INSTAURAÇÃO: DIOGO DE ASSIS RUSSO

PRESIDENTE(S) ATUAL(IS) : DIOGO DE ASSIS RUSSO

MUNICÍPIO: CURITIBA

REPRESENTANTE(S): DE OFÍCIO

REPRESENTADO(S): A APURAR

INTERESSADO(S): LUCIANO MATHEUS RAHAL

ÁREA(S) DE ATUAÇÃO: ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

PALAVRA(S)-CHAVE:  REPRESENTAÇÃO  INSTITUCIONAL  EM  PARTICIPAÇÃO  EM  ÓRGÃO

COLEGIADO

DESCRIÇÃO DO FATO:  Consulta  nº  25/2022,  referente à solicitação de material  de
apoio para realização de palestra em Igreja de Campo Mourão/PR tendo como tema
família e drogas e como público-alvo casais com e sem filhos

0046221821492

Certifico  que  registrei  estes  autos  no  Sistema  de  Registro,  Acompanhamento  e
Organização - PRO-MP, assim como procedi  à devida autuação. Eu, LETICIA SORAYA
PRESTES GONCALVES DE PAULA, ASSESSOR PGJ CMP-2, assino.

CURITIBA, 8 de Novembro de 2022.

____________________________________________
LETICIA SORAYA PRESTES GONCALVES DE PAULA

ASSESSOR PGJ CMP-2

Letícia Soraya 
Prestes Gonçalves 
de Paula

Assinado de forma digital por 
Letícia Soraya Prestes Gonçalves 
de Paula 
Dados: 2022.11.08 10:16:23 
-03'00'



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

Procedimento Administrativo nº MPPR -
Interessada: Luciano Matheus Rahal, Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Campo Mourão/PR
Assunto: Consulta nº 25/2022, referente à solicitação de material de apoio para realização
de palestra em Igreja de Campo Mourão/PR tendo como tema família e drogas e como
público-alvo casais com e sem filhos

CONSULTA nº 25/2022

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em virtude

da solicitação formulada por mensagem de texto encaminhada através do aplicativo

WhatsApp (anexa), em 27/10/2022, pelo Promotor de Justiça Luciano Matheus Rahal,

titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão/PR, por meio da qual o consulente

solicita material de apoio para realização de palestra em uma Igreja de Campo Mourão tendo

como tema “família e drogas” e como público-alvo casais com e sem filhos.

O consulente esclarece, ainda, que pretende falar do Projeto

Estratégico Semear e, de forma genérica, sobre os tipos de drogas, cuidados, prevenção e

filhos, bem como abordar, de modo didático, a quebra do estigma que existe, em geral, nas

comunidades cristãs quanto à dependência ou consumo de drogas como um aspecto de

fraqueza moral.

Expressa, por fim, preferência pelo material elaborado pela

psicóloga Noeli Bretanha e apresentado na aula do Curso de Especialização em Ministério

Público realizada este ano, destacando que a exposição terá duração aproximada de 45

minutos.

É o teor da consulta, em síntese.
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No intuito de atender a solicitação apresentada pelo Promotor

de Justiça consulente, a Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná

de Enfrentamento às Drogas realizou pesquisa cujos resultados seguem abaixo

sistematizados:

1. Do subtema “Prevenção”

1.1. “INFORMATIVO TEMÁTICO MENSAL N° 06 - Junho -

Prevenção ao Consumo de Drogas: Vulnerabilidades, Tipos, Aplicações e Ações”1

O temário da prevenção ao consumo de substâncias foi

objeto do Informativo Mensal de junho de 2022, que faz parte da série de informes

temáticos elaborados pela Coordenação do Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas e

do Projeto Estratégico Semear. No documento, cujo acesso está disponível por meio do link:

https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Informativos_/2022/Informativo_06_22/I

nforme_Mensal_06_22.pdf, além dos tipos de prevenção, foram abordadas as

vulnerabilidades, o estigma, estratégias positivas e negativas e a aplicabilidade da

prevenção no trato com a temática das substâncias psicoativas lícitas e ilícitas,

destacando-se, ainda, as ações desenvolvidas no mês de junho, que concentra tanto o "Dia

Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas" quanto o “Junho Paraná Sem

Drogas”, instituído pela Lei Estadual nº 19.121/2017.

A publicação ressalta, nesse sentido, que:
“A vulnerabilidade é apontada como central para a compreensão das
motivações e a identificação dos fatores de risco que levaram o
indivíduo a fazer uso e abuso de substâncias. Para além disso, é
imperioso considerar que após o início do uso e abuso de substâncias lícitas e
ilícitas instala-se a chamada hipervulnerabilidade, em que situações
complexas antes existentes como desemprego, problemas familiares e
problemas de saúde agravam-se consideravelmente, necessitando o sujeito
de uma atenção especial do Estado” (pág. 1).

1 Disponível em: https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3725. Acesso em 27 Out.
2022.
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Quanto ao subtema estigma, elencado pelo consulente,

destacam-se os seguintes trechos:
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PARANÁ. Ministério Público do Paraná. Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
Enfrentamento às Drogas. Informe Mensal Temático: Prevenção ao Consumo de Drogas: Vulnerabilidades,
Tipos, Aplicações e Ações. Organizador Guilherme de Barros Perini. Curitiba, nº 6, Junho/2022.

1.2. Currículo Europeu de Prevenção2

O Currículo Europeu de Prevenção é um material recente,

publicado em 2019, voltado à prevenção do uso de substâncias psicoativas baseada em

evidências científicas. Dois pontos parecem particularmente relevantes na presente

consulta: a epidemiologia do consumo de substâncias e os fatores de risco a ele

correlacionados.

O capítulo 1 (Epidemiologia — compreender a natureza e a

2 Disponível em: https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Cartilhas_Guias_e_Publicacoes/EUPC.pdf.
Acesso em 27 Out. 2022.
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extensão do consumo de substâncias) é destinado a explicar as origens e os fatores

associados ao aparecimento da dependência química. O texto ajuda a desmistificar a ideia

de que o uso de substâncias psicoativas seria uma falha moral:

“Os estudos sobre as origens de comportamentos de risco, como o consumo
de substâncias, mostram que o início do consumo de substâncias implica
uma interação entre características pessoais individuais, como a
predisposição genética, o temperamento e o tipo de personalidade, as
diferenças no modo como se vê, ouve e «sente» o ambiente circundante ou
as pessoas, e experiências externas à pessoa” (pág. 32).

A figura a seguir (pág. 35) identifica os fatores de risco para o

abuso de substâncias, com o objetivo de pensar estratégias de prevenção, e mostra de

maneira visual os componentes sociais e individuais que impactam esse fenômeno:
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Outro tópico importante, considerando tratar-se de uma

intervenção frente à comunidade, é abordado no Capítulo 6 (Prevenção baseada na

comunidade). O Currículo destaca que se as intervenções forem realizadas em diferentes

contextos da comunidade, elas formam “um poderoso instrumento de prevenção” (p.

138), como ilustrado na figura abaixo:

De modo geral, enfatiza-se que uma comunidade é definida por

“um sentimento de ligação, identidade e confiança” (p.137). O documento também relaciona

objetivos com a intenção de estabelecer ligações locais positivas com pessoas e grupos (p.

144), como:

● Identificar os locais da comunidade onde as pessoas se reúnem

naturalmente;

● Ter criatividade na forma de envolver a população, com

variedade de oportunidades de participação, de interesses e

competências;

● Apoiar quem impulsiona o trabalho comunitário;

● Ter iniciativas de curto prazo ou específicas, para incluir

pessoas com disponibilidade limitada.
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2. Do subtema “Família”:

2.1. “INFORMATIVO TEMÁTICO MENSAL N° 07 - Julho -

Drogas e Codependência: Cuidado destinado às crianças e aos adolescentes,

mulheres, pessoas idosas e outras próximas ao usuário”3

O tema da edição de julho versou sobre a codependência e a

dependência química, abordando casos específicos de codependência infantojuvenil e/ou

filial, feminina, de pessoas idosas e de outras pessoas próximas ao usuário.

Conforme o Informativo: “(...) é inegável que os familiares e

pessoas próximas de usuários com transtorno por uso de substâncias encontram-se

em uma posição de vulnerabilidade, necessitando também de uma rede de proteção,

apoio e amparo institucional” (pág. 2). Além disso, de acordo com o “Levantamento

Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos (LENAD Família)”, em 2013 28

milhões de pessoas viviam com um dependente químico no Brasil”.

Quanto ao subtema “família”, elencado pelo consulente,

destacam-se os seguintes trechos:

3 Disponível em: https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3727. Acesso em 27 Out.
2022.
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PARANÁ. Ministério Público do Paraná. Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
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Enfrentamento às Drogas. Informe Mensal Temático: Drogas e Codependência: Cuidado destinado às
crianças e aos adolescentes, mulheres, pessoas idosas e outras próximas ao usuário. Organizador:
Guilherme de Barros Perini. Curitiba, nº 7, Jul. /2022. 20 p.

2.2. Cartilha: “12 práticas de como pais e responsáveis

podem, no dia a dia, proteger o futuro das crianças e adolescentes em relação ao uso

de tabaco, álcool e outras drogas”4

O material, organizado pela Secretaria Nacional de Cuidados e

Prevenção às Drogas e publicado em 2020, apresenta 12 práticas para que os responsáveis

auxiliem crianças e adolescentes a não se envolverem com drogas.

2.3. “Drogas: cartilha para pais de crianças”5

Essa cartilha faz parte da série “Por Dentro do Assunto”,

publicada em 2010 e dirigida pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O

conteúdo é direcionado a pais de crianças e tem o objetivo de sugerir atitudes que podem

ser adotadas na educação dos filhos para que, mais tarde, as chances de abusar de álcool,

cigarros e outras drogas sejam minimizadas.

3. Do subtema “tipos de drogas”: Informativos

Temáticos Mensais sobre os tipos específicos de drogas6

Os tipos de drogas lícitas e ilícitas foram objeto de Informativos

Mensais específicos publicados no decorrer de 2022.

O primeiro tema escolhido para o Informe Mensal de janeiro

6 Disponíveis em: https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3577. Acesso em 07 Nov.
2022.

5 Disponível em:
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Drogas_Cartilha_Para_Pais_de_Criancas.pdf. Acesso em
27 Out. 2022.

4 Disponível em:
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/cartilha_12-praticas-de-como-pais-e-responsaveis-podem-no-dia-a-dia-proteg
er-o-futuro-das-criancas-e-adolescentes-relacao-uso-drogas.pdf. Acesso em 27 Out. 2022
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foi o álcool, que é a droga psicoativa que mais causa dano social no Brasil e no mundo.

Já no Informe Mensal de fevereiro foram abordados o tabaco e os produtos fumígenos.

O Informe Mensal de março versa sobre a maconha, a política vigente (proibição) e as

propostas de descriminalização e legalização e o Informe Mensal de abril trata das drogas

estimulantes cocaína e crack. Por fim, o Informativo Mensal de maio, último informativo

mensal sobre drogas produzido, versa sobre drogas sintéticas, como ecstasy, LSD e

similares, e sobre as Novas Substâncias Psicoativas (NSP), compostas em sua maioria por

drogas sintéticas.

Além dos informativos temáticos, o hotsite do Projeto

Estratégico Semear abriga uma página que tem como assunto os “Tipos de Drogas” ,7

compilando estudos breves sobre cada uma das substâncias, seus efeitos, vídeos

explicativos e material de apoio.

4. Proposta de apresentação visual para palestra8

A Coordenação esboçou, outrossim, uma proposta de

apresentação com o intuito de auxiliar o consulente durante a palestra, contendo os pontos

elencados na consulta, disponível mediante o acesso ao link:

https://www.canva.com/design/DAFQWs67Iq0/uHEMngSz9UO7N4zk2tNt4g/edit?utm_conten

t=DAFQWs67Iq0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutto

n. A proposta contempla um sumário com os seguintes tópicos: i) Projeto Semear e suas

principais atividades; ii) Drogas ilícitas e Drogas lícitas; iii) Prevenção; iv) Drogas e

adolescência; v) Prevalência do uso de drogas ilícitas nos escolares; vi) Papel da família; vii)

Vulnerabilidades; viii) Comportamentos de risco e ix) Possíveis fatores de indução ao uso e

abuso de substâncias psicoativas.

8 Disponível em:
https://www.canva.com/design/DAFQWs67Iq0/uHEMngSz9UO7N4zk2tNt4g/edit?utm_content=DAFQWs67Iq0&ut
m_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton. Faz-se necessária a solicitação de
acesso para edição.

7 Disponível em: https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3421. Acesso em 27 Out.
2022.
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Isso dito e:

CONSIDERANDO o art. 127, da Constituição da República de

1988, que estatui que o “Ministério Público é instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é “o

instrumento destinado a: I - acompanhar o cumprimento do Termo de Compromisso de

Ajustamento de Conduta; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, Políticas

públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais

indisponíveis; IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil”;

CONSIDERANDO, por fim, em face da pesquisa realizada, a

necessidade de formalização de Procedimento Administrativo específico para o registro da

atividade de levantamento dos dados, ordenamento das informações solicitadas e

acompanhamento da consulta,

INSTAURA-SE, nos termos dos artigos 82, inciso IV , 85 e9 10

10 Art. 85. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, firmada pelo membro do Ministério
Público, contendo:
I - a delimitação do objeto;
II - o fundamento que autoriza a atuação do Ministério Público, incluindo a indicação expressa da hipótese do
artigo 82 deste ato;
III - o nome e a qualificação possível do autor da notícia ou comunicação, se for o caso;
IV - o nome e a qualificação possível do interessado, se for o caso;
V - a anotação de sigilo, nas hipóteses legais; e
VI - a data e o local da instauração.
Parágrafo único. Editada a portaria, o membro do Ministério Público responsável pela instauração deverá, desde
logo, determinar as diligências iniciais, bem como declinar os fundamentos de eventual decretação de sigilo.

9 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 82. O procedimento administrativo é o instrumento destinado a:
I - acompanhar o cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não será utilizado para instrumentalizar atividade-meio dos
órgãos do Ministério Público
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104 a 106 do Ato Conjunto nº 01/2019 – PGJ/CGMP, o presente PROCEDIMENTO11

ADMINISTRATIVO, destinado ao acompanhamento da CONSULTA nº 25/2022, referente à

solicitação de material de apoio para realização de palestra em Igreja de Campo Mourão/PR

tendo como tema “família e drogas” e como público-alvo casais com e sem filhos,

determinando-se a adoção das seguintes providências:

I) Autue-se a presente Portaria como Portaria inaugural do

Procedimento Administrativo;

II) Realize-se, como diligência inicial, o encaminhamento, por
mensagem eletrônica, da resposta ao consulente, com cópia do material preliminar

eventualmente encontrado e desta Portaria, e, especialmente:

a) O INFORMATIVO TEMÁTICO MENSAL N° 06 - Junho -

Prevenção ao Consumo de Drogas: Vulnerabilidades, Tipos,

Aplicações e Ações;

b) O INFORMATIVO TEMÁTICO MENSAL N° 07 - Julho - Drogas

e Codependência: Cuidado destinado às crianças e aos

adolescentes, mulheres, pessoas idosas e outras próximas ao

usuário;

c) O Currículo Europeu de Prevenção;

d) A Cartilha: “12 práticas de como pais e responsáveis podem,

no dia a dia, proteger o futuro das crianças e adolescentes em

relação ao uso de tabaco, álcool e outras drogas”; e

e) A Cartilha “Drogas: cartilha para pais de crianças”.

11 Do Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil
Art. 104. O Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil possui natureza
residual e instrumentaliza atividades que não estejam inseridas nas demais modalidades de Procedimentos
Administrativos.
Art. 105. Além dos requisitos do artigo 85, a portaria de instauração do Procedimento Administrativo de Outras
Atividades não sujeitas a Inquérito Civil declinará, sucintamente, as razões pelas quais descabe a instauração de
Inquérito Civil.
Art. 106. As promoções de arquivamento do Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a
Inquérito Civil observarão o disposto no artigo 100 deste ato.
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III) Elabore-se, como diligência complementar, uma proposta

de apresentação visual com os subtemas elencados pelo consulente, a ser com ele

compartilhada para prestar apoio durante a exposição;

IV) Com a resposta do consulente e após o cumprimento das

diligências ora indicadas, se não houver solicitações e atividades complementares,

promova-se o registro desta Consulta na seção específica destinada às consultas da
página do Projeto Semear, e, em seguida, o arquivamento do presente Procedimento
Administrativo, com as anotações e baixas devidas no Sistema PROMP.

Curitiba, 08 de novembro de 2022.

DIOGO DE ASSIS RUSSO

Promotor de Justiça

Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná

de Enfrentamento às Drogas
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ANEXO I
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