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1. INTRODUÇÃO

Como  órgão  auxiliar  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  o  Centro  de  Apoio

Operacional enfoca a atuação no âmbito estadual no trato dos temas pertinentes à área do

consumidor, visando gerenciar e administrar as políticas de atuação fixadas pela instituição e

sugerir  ações  uniformes  de  políticas  de  tutela  das  relações  de  consumo  aos  órgãos

superiores do Ministério Público. Tem também a incumbência de proporcionar apoio nas

atividades executivas dos diversos órgãos da instituição de primeiro e segundo graus, bem

como acompanhar a execução de planos e programas nacional, estadual e municipal na área

de defesa do consumidor, enquanto presentes interesses coletivos, em sentido amplo.

No atuar diuturno, fornecemos subsídios jurisprudenciais, doutrinários, orientações

procedimentais, bem como atualização de Banco de Dados, nos quais constam as Notícias de

Fato, Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis e Ações Civis Públicas instaurados nas

Comarcas da Capital e do interior do Estado, bem como outros Centros de Apoio de Defesa

do  Consumidor  e  manifestações  opinativas  ao  Egrégio  Conselho  Superior  do  Ministério

Público.

2. AÇÕES DE DESTAQUE NO DO EXERCÍCIO DE 2015

 AÇÃO 1: Projeto  Estratégico: SEGURANÇA ALIMENTAR – INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA

SANITÁRIAS – PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL-POA

Descrição:  A  existência  de  diversos  estabelecimentos  públicos  e  privados  localizados  no

Estado do Paraná, que produzem e comercializam produtos de origem animal sem a devida

inspeção  e  vigilância  sanitárias,  resulta  em  gravíssimos  prejuízos  à  saúde  alimentar  dos

consumidores.  Para  além  dos  prejuízos  relativos  à  saúde,  verificam-se  outros  afetos  ao

patrimônio público (ex: sonegação fiscal), ao meio ambiente (ex: destinação incorreta dos

resíduos do abate),  à saúde do trabalhador,  dentre outros.  Os  problemas existentes em

vários municípios têm soluções que podem ser adotadas pelos órgãos próprios, de inspeção

e fiscalização, gerando procedimentos administrativos e criminais, ou seja, adequação dos

estabelecimentos,  aplicação  de  multas,  interdições  e  cessação  da  atividade  (produção  e
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comercialização),  a  serem  efetuadas  com  auxílio  dos  serviços  de  inspeção  municipal  e

também pela vigilância sanitária municipal. Por isso é que há necessidade de cada Município

criar  sua  legislação,  implementar  e  executar  adequadamente  o  serviço  municipal  de

inspeção. Na questão específica das condições de abate da carne, resta evidente que, por

interferência direta do Executivo Municipal, a fiscalização às vezes se torna difícil, dada a

questões  políticas  locais,  já  que  os  serviços  de  inspeção  e  vigilância  sanitárias,  quando

existentes, em geral são municipalizados. Diante deste cenário e em razão das suas próprias

funções institucionais, o Ministério Público, por intermédio de cada um dos Promotores de

Justiça  com  atuação  na  Defesa  do  Consumidor,  Defesa  do  Patrimônio  Público  (ordem

tributária) e Defesa do Meio Ambiente, pode e deve adotar providências para solucionar o

problema.

Período realizado: janeiro a dezembro

Resultados obtidos: Foi encaminhada 1 (uma) denúncia enviada pelo CRMV a este Centro de

Apoio,  destinada  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Iretama.  Foram  enviadas  45

(quarenta  e cinco) denúncias  encaminhadas pela Secretaria  Estadual  de Saúde devido a

contaminação de alimentos e/ou inadequação de rotulagem em alimentos de origem animal

às Promotorias de Justiça de Engenheiro Beltrão, Irati, Manoel Ribas, Ortigueira, Rolândia,

Quedas  do  Iguaçu,  Nova  Aurora,  Terra  Boa,  Umuarama,  Francisco  Beltrão,  Londrina,

Guarapuava,  São  João,  Sertanópolis,  Palmeira,  Guaraniaçu,  Coronel  Vivida,  Capanema,

Araucária,  Ubiratã e Fazenda Rio Grande. Foram instaurados  30 (trinta)  procedimentos a

partir dos encaminhamentos enviados.

 AÇÃO  2:  Projeto  Setorial: Operações  de  FISCALIZAÇÃO  EM  POSTOS  DE

COMBUSTÍVEIS

Descrição:  Em  face  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  que  criou  o  Grupo  Estadual  de

Combate  as  Irregularidades  no  Mercado  de  Abastecimento  de  Combustível  (GECIMAC)

foram realizadas 16 (dezesseis) Operações em Postos de Combustíveis no Estado do Paraná.

As fiscalizações ocorreram em 10 (dez) municípios, quais sejam, Curitiba, Toledo, Paranaguá,

Terra Boa, Londrina, Tomazina, Pinhalão, São José dos Pinhais, Pinhais e Sengés.

Período realizado: março a outubro.
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Resultados  obtidos:  Foram  fiscalizados  44  (quarenta  e  quatro)  postos  de  combustíveis,

resultando em 25 (vinte e cinco) autos de infrações, 26 (vinte e seis) notificações e 03 (três)

coletas de amostras de combustíveis supostamente adulterados.

 AÇÃO 3: Projeto Setorial: ALIMENTO SEGURO – PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL –

RASTREABILIDADE DE AGROTÓXICOS

Descrição:  Acompanhamento  da  execução  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  sobre

integração  e  processo  estratégico  na  produção  e  comercialização  segura,  com  especial

enfoque na rastreabilidade da produção de alimentos hortícolas.

Acompanhamento da Resolução nº 748/2014 – Secretaria Estadual de Saúde, instituidora da

Rotulagem  de  produtos  hortícolas  in  natura,  a  granel  e  embalados  comercializados  no

Paraná, com estipulação de modelos padronizados para identificação da origem produtiva.

Oferecimento e participação em cursos e eventos de esclarecimentos sobre a Resolução aos

fornecedores e consumidores. Divulgação da Resolução aos Membros do Ministério Público

com atribuição em Defesa do Consumidor.

Período realizado: janeiro a dezembro.

Resultados  Obtidos: 1.  Encaminhamento  de  43  (quarenta  e  três) ofícios contendo  41

(quarenta e uma) denúncias de uso abusivo de agrotóxicos para Promotorias de Justiça com

instauração de 25 (vinte e cinco) procedimentos a partir dos encaminhamentos enviados; 2.

Participação em cursos e eventos sobre os resultados iniciais da Resolução nº 748/2015-

SESA; 3.  Cumprimento de estratégia de atuação de grupos regionais  nas Comarcas onde

estão localizadas  as CEASAs visando a atuação de fiscalização da Resolução conforme as

necessidades específicas de cada comarca.

 AÇÃO 4: Projeto Setorial: Sistema CONSUMIDOR VENCEDOR

Descrição:  Termo  de  Cooperação  Técnica  firmado  entre  o  Ministério  Público  do  Rio  de

Janeiro e o Ministério Público do Estado do Paraná, que possibilita a inclusão de vitórias, no

âmbito  do  Consumidor,  de  Ações  Civis  Públicas  perpetradas  em  qualquer  abrangência

territorial e a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta. As informações contidas

no  site  pr.consumidorvencedor.mp.br  são disponibilizadas  a toda população e visam, em

4



especial,  ao  auxílio  dos  consumidores  na  fiscalização  de  eventual  persistência  do  dano

descrito em Ações Judiciais ou do não cumprimento de Ajustes de Conduta.

Período realizado: Termo de Cooperação Técnica celebrado em 08 de junho.

Resultados obtidos: Foram incluídas 46 novas fichas (15 TACs, 13 novas ACPs e 18 decisões

judiciais) e mantidas atualizadas todas as 252 fichas cadastradas.

 AÇÃO 5: CAPACITAÇÃO na Área de Defesa do Consumidor

Descrição: Foi  realizado  01 (um) evento,  com o apoio do CEAF,  acerca de concentração

econômica e outras infrações contra a ordem econômica.

Período realizado: 25 de novembro de 2016.

Resultado obtido: 1) Participação de 79 (setenta e nove) espectadores, sendo 38 presenciais

e 41 via webcast no curso.

Obs:  Os  números  acima correspondem aos  participantes  que  retiraram o certificado  do

evento,  ou  seja,  participaram  integralmente  da  programação  e/ou  responderam  ao

questionário disponibilizado após o evento.

 AÇÃO 6: Produção e Publicação do Informativo “CORREIO DO CONSUMIDOR”

Descrição: Publicação de boletim de periodicidade mensal com objetivo de transmitir aos

membros  da  instituição  informações  técnico-jurídicas,  bem  como  divulgar  as  atividades

judiciais e extrajudiciais realizadas pelas Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor de

todo o Estado do Paraná.

Período realizado: janeiro a dezembro.

Resultados obtidos: Aperfeiçoamento da comunicação entre o CAOPCON e as Promotorias

de  Justiça  de  Defesa  do  Consumidor  com  envio  de  10  (dez) boletins  dando  conta  das

ocorrências mensais.

 AÇÃO 7: ATENDIMENTO ao Público Interno

7.1)  Informações:  Fornecimento  de  informações  atualizadas  e  orientação  referente  à

legislação, atribuições e procedimentos aos Promotores de Justiça e demais servidores da

Instituição.
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Período realizado: janeiro a dezembro.

Resultados  obtidos:  no  ano  de  2016  foram  realizados  146  (cento  e  quarenta  e  seis)

atendimentos  às  Promotorias  de  Justiça  do  interior,  169  (cento  e  sessenta  e  nove)

atendimentos ao público geral,  expedidos  465 (quatrocentos e sessenta e cinco)  ofícios,

instaurados  58 (cinquenta  e oito) Procedimentos  Administrativos,  instaurados  12  (doze)

procedimentos de atividade não procedimental, proferidos 94 (noventa e quatro) despachos

diversos e emitidos 12 (doze) pareceres, consultas, orientações, roteiros e demais materiais

de  que  demandaram  estudos  aprofundados.  Foram  inseridos  no  site  do  CAOPCON  418

(quatrocentas  e  dezoito)  notícias,  foi  criada  a  aba  “Eventos  do  Consumidor”,  para

divulgação  de  eventos  do  CAOPCON  e  demais  eventos  de  interesse  de  Direito  do

Consumidor e também foram atualizadas as partes referentes a legislação, jurisprudência,

súmulas e notas técnicas da SENACON. Foram concedidas 05 (cinco) entrevistas aos meios

de comunicação e realizadas 51 (cinquenta e uma) reuniões com órgãos públicos e privados

que atuam na defesa do consumidor, bem como com distintos órgãos do MPPR. Em todo

Estado do Paraná foram registrados no PRO-MP 1701 (mil setecentos e um) procedimentos

afetos  às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Consumidor,  entre  notícias  de  fato,

procedimentos preparatórios, procedimentos administrativos e inquéritos civis.

 AÇÃO 8: ATENDIMENTO ao Público Externo:

8.1) Palestras: Foram proferidas 02 (duas) palestras neste período.

Período realizado: janeiro a dezembro.

Resultados  obtidos:  Disseminação  das  ações  realizadas  pelo  CAOPCON  prestando

esclarecimentos e orientações a sociedade. Aproximação de parceiros nas execuções dos

projetos do CAOPCON.

 AÇÃO 9: COMISSÕES E FÓRUM DE ESTUDOS COM A PARTICIPAÇÃO DO CAOPCON

9.1) Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor – SENACON/MJ

Descrição:  Discussão setorizada (MPCON – Associação Nacional de Defesa do Consumidor)

em um período e discussão coletiva com todo o Sistema do Consumidor do País (PROCONS
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estaduais  e  municipais,  Ministérios  Públicos  Estaduais  e  Federal,  Juizados  Especiais  –

FONAJE, Defensorias Públicas, Delegados de Polícia) no outro.

Período realizado: Março e outubro.

Resultados  obtidos:  Participação  do  CAOPCON  na  política  nacional  das  relações  de

consumo.

9.2) CONFECON

Descrição: Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Período realizado: Janeiro a Dezembro.

Resultado  Obtido:  Acompanhamento  e  avaliação  da  arrecadação  da  verba  do  Fundo

Estadual do Consumidor – FECON, conforme tabelas a seguir:

Receitas 2016

Procon/PR 1.321.590,60

MPPR 693.468,40

TJPR 7.824,52

Rendimentos 28.623,62

Total 2.043.682,62

O  CAOPCON  teve  participação  efetiva  com  deliberação  no  âmbito  das  atribuições  dos

representantes do Ministério Público (Procurador de Justiça Dr. Ciro Expedito Scheraiber e

Promotor  de  Justiça  Dr.  Maximiliano  Ribeiro  Deliberador)  junto  ao  Conselho  Gestor  do

Fundo.  Assembleia realizada  em  24/04: Aprovação  da prestação de contas  dos  recursos

financeiros  do  FECON  do  ano  de  2014.  Conclusão  do  Projeto  ABC  do  Consumidor.

Prorrogação aprovada por unanimidade do projeto de Capacitação e do projeto voltado aos

idosos quanto às palestras sobre superendividamento, bem como a prolação da impressão

de  errata  de  edição  do  CDC.  Assembleia  realizada  em  22/09: Devido  à  ausência  da

representante  da  OAB/PR,  não  houve  quórum para  deliberar  os  assuntos  colocados  em

pauta nesta data. Assembleia realizada em 08/12: Posse dos novos Conselheiros (Dr. Ciro/

titular e Dr. Max/suplente) pelo presidente do Confecon, Sr. Secretário Leonildo de Souza
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Grota para o biênio 2016/2017. Dos 9 projetos apresentados somente 03 foram executados

até  a  presente  data.  A  proposta  da  FPF  –  permuta  de  multa  imposta  pelo  MPPR  em

ACP/2002 com anúncios em favor do consumidor nos outdoors dos estádios paranaenses –

foi  recusada por unanimidade, já que o Estado teria que arcar com custo de campanhas

publicitárias, pois a FPF disponibilizaria apenas o espaço para exibição. A nova metodologia

de execução do Projeto de Modernização Administrativa – Municipalização da Defesa do

Consumidor no Paraná, não foi apresentada, pois o Dr. Ciro sugeriu que outro órgão fosse o

relator do referido projeto e não o próprio interessado. Por unanimidade foi escolhida a

representante  da  OAB  para  ser  relatora  deste  projeto  que  deverá  ser  apresentado  na

primeira reunião de 2016. Foi  aprovado,  por unanimidade,  a atualização dos valores dos

projetos  já  aprovados,  bem  como  a  prorrogação  de  execução  dos  mesmos  para  2016.

Criação pelo presidente do Confecon de “Comissão que apresentará proposta de alteração

do Decreto 1308/2007”,  no prazo  de 90 dias,  cujo objetivo é ampliar  a  composição dos

membros do Confecon, que será composta pelo presidente/relator Dr. Ciro, Cláudia Silvano

do Procon/PR e Andressa Jarletti da OAB/PR.

9.3) Fórum Estadual de Combate ao Uso de Agrotóxicos e para Controle do Tabaco do

Ministério Público do Trabalho.

Descrição:  Fórum com diversas  entidades públicas e privadas  com objetivo de discutir a

aplicação  e  uso  de agrotóxicos  e  suas  implicações  nos  direitos  dos  trabalhadores  e  dos

consumidores,  bem  como  a  orientação  e  responsabilização  da  indústria  dos  produtos

agrotóxicos e dos produtores e agricultores rurais e fornecedores em geral e também dos

envolvidos nas lavouras de fumo.

Período realizado: Março, maio, junho e agosto.

Resultado  obtido:  Discussão  sobre  o  uso  abusivo  de  agrotóxico,  políticas  agrícolas  e

responsabilidade dos técnicos que receitarem agrotóxicos indiscriminadamente.

9.4) Grupo representativo da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência

nos Estádios de Futebol – CNPG 
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Demanda:  01  (uma)  reunião  de  âmbito  nacional,  nos  dias  19  e  20  de  abril  com

representantes do MP de todos os Estados, ao menos. Objetivo: Participação na Comissão

Permanente de Combate à violência nos Estádios, discutindo medidas em âmbito nacional

para  assegurar  direitos  e  prerrogativas  do  torcedor  nas  práticas  desportivas,  a  serem

implementadas no âmbito do CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS.  03 (três)

reuniões com representantes da Federação Paranaense de Futebol, nos dias 29 de fevereiro,

24 de agosto e 08 de dezembro (este em conjunto com representantes do CREA-PR), para

resguardar  a  segurança  dos  consumidores  paranaenses  nos  jogos  do  Campeonato

Paranaense 2016.

Resultados Obtidos: Representação do Procurador-Geral de Justiça na reunião do grupo do

CNPG;  Intervenção  para  acompanhamento  dos  Laudos  em  Estádios  de  Futebol  em

Promotorias cujos municípios detêm EPDs (Entidades de Prática Desportivas) com indicativo

de irregularidades; Renovação do Termo de Cooperação Técnica junto ao Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) a fim de verificar a conformidade de laudos

de vistoria quanto aos padrões mínimos estabelecidos.

9.5) Participação em reunião de Comissão na Assembleia Legislativa do Paraná

Descrição: Solicitação da Comissão da CPI das Construtoras, Incorporadoras e Imobiliárias de

participação do Ministério Público, com indicação do Procurador-Geral ao Coordenador do

CAOPCON para participação.

Período realizado: 21 de junho e 09 de agosto.

Resultado obtido:  Participação do CAOPCON para responder às questões dos  deputados

estaduais e explicar o posicionamento do MPPR sobre o tema.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2017.

CIRO EXPEDITO SCHERAIBER

Procurador de Justiça/Coordenador

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor
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