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Sergio Renato Sinbori
Presidente   Gestão 97/99

APMP em revista
Estamos iniciando uma nova etapa do jomalismo da

Associação do Ministério Público -jAMP.

Seguindo os passos da evolução, apresentamos aos
associados nossa publicação APMP em Revista, que, em

substituição ao ]AMP, estará colocando todos aqueles que

orbitam na realidade da Associação Paranaense do Ministério
Público a par das informações e notícias indispensáveis para a

transparência do processo de condução da entidade e, acima
de tudo, será um espaço de difusão da produção técnico-

jurídica e literária de associados e colaboradores.
Agradecemos antecipadamente a colaboração de todos e

recomendamos que os artigos, não excedendo a quatro laudas
impressas, sejam encaminhados também em disquete e

preferencialmente acompanhados de foto recente e colorida do
autor.

Compõe o primeiro editorial o discurso proferido pelo
Presidente Sergio Renato Sinhori durante a solenidade de posse.
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Editorial
Nós e nossas circunstâncias

As lnstituições,  embora se projetem
no tempo, tornando-se impessoais,  são
enriquecidas  pela  marca  da
personalidade  daqueles  que  as
constroem com a  nobreza de  seus
propósitos  e  a virtuosidade  de  suas
ações.

0  Ministério  Público  compõe  o
elenco  dessas  instituições
permanentes  que,  por sua
essencialidade  à  nação,  exigem  de
seus  integrantes  uma  decidida
profissão  de  fé.

Bem sabemos os que a  integramos
que nossos eventuais conflitos  internos
e  as  agruras  que  enfrentamos  nas
peregrinações  da  carreira  são,  juntos,
dificuldades  inexpressivas  diante  do
drama social que a realidade nos aviva
dia  a  dia.

0  Ministério  Público  é  uma  opção
de  vida,  porque  nossa  missão  é
magnânima.  Incumbe-nos  por
destinação  constitucional  a  defesa  da
ordem pública,  do regime  democrático
e  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis.

0  Ministério  Público  Araucariano,
em  seu  ciclo  evolutivo,  tem
celeremente  vencido  etapas  na
direção  da  plena  maturidade
institucional.

As  sementes  que  fizeram brotar a
consciência  nacional  de  um  Ministério
Público  pujante  foram  lançadas  nesta
terra,  precursora,  portanto,  no
reconhecimento  da  importância  de  seu
papel.

Com  a  "Carta  de  Curitiba",
aprovada  em  1986,  foi  esboçado  o
perfil  constitucional  que  hoje  situa  o
Ministério  Público  Brasileiro  dentre  os
mais  avançados  no  concerto  geral
entre  os  povos  organizados.

Essa  grande  sociedade  brasileira
está  aí  a  cobrar  decência,
desprendimento  e  trabalho de tantos
quantos  detenham parcela  do poder
estatal.  Detentores  de  real  autonomia
administrativa  e  financeira  e  de
iniciativa legislativa,  ela nos quer como
sentinelas  da  moralidade  pública,
agentes  incrementadores  de  uma
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justiça feita ao tempo certo e  eficiente,
e  favorecedores  de  políticas  de
superação  das  desigualdades  sociais.

Hoje  nos  envaidecemos  de
pertencer  a  uma  instituição  sólida,
respeitada  por governantes  e
governados,  imprescindível  para  a
vigência  do  Estado  Democrático.
Entretanto,  por  ser instrumento  de
preservação  da  ordem jurídica  e  do
regime  democrático,  nossa  condição  é
alvo de resistências veladas  por setores
contrariados  em seus interesses -  quer
de  natureza  econômica,  quer de
espírito  de  preservação  de  um  estado
de  impunidade  e  obscurantismo  nas

0 Ministério Público

Araucariano, em seu

ciclo evolutivo, tem

celeremente vencido

etapas na direção da

plena maturidade

institucional.

práticas  públicas.  Instrumentos  como  a
Ação  Civil  Pública  têm  posto  a
descoberto  muita  lama  que  antes  era
ocultada nos porões do poder.  Aqueles
que,  no  Congresso  Nacional,
pretendem tirar das mãos do Promotor
de ]ustiça  essa  ferramenta  de  defesa
social  que o digam ao povo,  mas  que
expliquem claramente  seus propósitos.
Não,  não nos é permitido transigir com
aquilo que  representa a essência de
nossa missão:  todas as nossas forças
devem ser canalizadas para a
reconstrução de uma  sociedade  livre  e

igualitária.
Devemos ser sempre  o

contraponto  dos  grupos  e  indivíduos
distantes  da  tragédia  social  e
econômica  da  maioria  do  povo.É  da
rua  que  brota  o  clamor generalizado
por  respeito,  eqüidade,  seriedade,
honestidade  e  sentimento  de  justiça.
Por isso,  embora nossas perplexidades
e frustrações às vezes  nos abalem,  não
podemos ceder ao imobilismo e nem
ser refratários ou  pessimistas quanto à
concretização  de  nossas metas
institucionais,  apesar do processo lento
e cheio de obstáculos,  típico das
mudanças de comportamento.

Essa  elevada  tribuna  do  Ministério
Público,  que  hoje,  honraclo,  passo  a
ocupar por outorga de meus colegas,  a
quem agradeço em meu nome e de
toda a Diretoria e Conselho Consultivo
eleitos,  tem sido,  sem dúvida,  espaço
fundamental na  edificação do
relevante  papel  institucional
modernamente vivenciado.  Notáveis
figuras nos legaram,  com suas
diretorias,  a Associação Paranaense do
Ministério  Público  que  hoje  nos
orgulha.  Fundada  em  6  de  setembro
de  1951,  foi  presidida  por Ary
Florêncio  Guimarães,  que  dá  nome
a  este  auditório,  Octacílio  Vieira
Arcoverde,  Alcino  de  Carvalho  e
Souza,  Manoel  Guimarães  de Abreu,
Eddie  Santos  Ribas,  Acyr Saldanha  de
Loyola,  Acyr Ferreira  de  Camargo,
Guilherme  Albuquerque  Maranhão,
Francisco  Postareck, jerônymo  de
Albuquerque  Maranhão,  Leônidas
Taborda  Ribas,  Eduardo  Correia
Braga,Ronaldo Antonio Botelho,  Nilton
Marcos  Carias  de  Oliveira,Antonio
Bassi,  Milton  Riquelme  de  Macedo  e
meu  estimado  amigo  e  incentivador
]air Cirino dos Santos,  que encerra um
período  de  inegável avanço  para  a
vida  associativa.

Rendo a todos esses insignes vultos
da APMP o justo e devido tributo pelas
sólidas raízes,  a boa cepa e o ideal
associativo que forjaram nesses 46
anos.

0 contentamento e a emoção são
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grandes,  mas  não  fragilizam  o
sentimento de  responsabilidade  que  a
dificuldade  da  tarefa  impõe.  Afinal,
PIATÃO,  em sua  sabedoria,  já  advertia
na  "Politéia":  "Todas  as  coisas grandes
acontecem no meio de um grande
risco".  À minha  querida  companheira
Ruth,  meus filhos Franco e Fábio,  que
comigo já superaram grandes riscos,  à
minha doce mãe  Lole,  meus familiares
e amigos, verdadeiro escudo de
solidariedade e  amor que faz a
caminhada vencível,  minha  afetuosa
gratidão.

Mas,  o orgulho  e  a  altivez que  nos
embala,  aliás patrimônio inalienável da
lnstituição,  fundados  em  fortes  razões
objetivas,  não  podem nos  lançar no
ufanismo  corporativista  alienante  e
cego,  divorciado  do  real.

Impossível  deixar  de  reconhecer
hoje que  o mundo das pessoas,  das
organizações  sociais,  das  lnstituições,
dos  Estados se  acha  em crise. ]á  que
somos,  no dizer de  Ortega Y Gasset,
"nós e nossas circunstâncias",  cabe-nos

reconhecer,  senão  logicamente,  mas
até  em razão de uma  elementar
análise fenomenológica,  que também a
justiça  brasileira  está  em  crise,  no que
não há nenhum descrédito e nenhuma
acusação  generalística.

Porque  a  crise  é  necessária  e
inerente  a todo e  qualquer processo
vital.  Simplesmente  porque  a vida  não
é jamais linear,  ela se dá por rupturas
e novas retomadas.  A verdadeira
questão não é a  crise,  mas  as atitudes
em face  dela.Nela e diante dela de
nacla vale  sermos  apocalípticos,  nem
arcaizantes  e  nem  escapistas.
Devemos ser responsáveis,  isto é,  dar-
lhe uma resposta,  aprendendo do
passado,  abertos ao futuro,  sem temer
as rupturas necessárias e sem perder
de vista o todo:  será então para nós
chance  de  crescimento,  de  decisão
para  sermos mais.

Nenhuma  instituição  poderá,  a
seguir  esta  linha  de  raciocínio,
considerar-se  um  fim  em  si  mesma,
com  todos  os  infelizes  e  irreais
corolários .daí decorrentes.  Precisamos
buscar sempre mais intensamente uma
conciência  profissional  mais  acurada,
fundada na percepção da eficácia do
serviço ofertado  à população,  na
simplificação,  na  agilidade  e
transparência de nossos
procedimentos e na permanente
reciclagem  profissional,  o  que  todos
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esperamos  incrementar mediante  a
sonhada Fundação Escola Superior do
Ministério  Público.

Estamos  armados  de legitimações
legais e  constitucionais para bem
desempenhar nosso mister.  Contudo a
expectativa maior que temos no
momento é ver aprovada a Lei
Orgânica  Estadual  do Ministério
Público,  a fim de readequarmos os
contornos  organizacionais  e
estatutários,  hoje ultrapassados  e
insuficientes,  posto  refletirem uma
realidade de quase três décadas
passadas.  É necessário que  o Estado,
por seus poderes constituídos,
aparelhe  e estimule o crescimento
daqueles seus organismos destinados
ao provimento das necessidades
básicas  dos cidadãos,  principalmente
os que comprovadamente,  tal qual o
Ministério Público,  são instrumentos de
vanguarda e creditados perante a
população.

A APMP estará

pronta a exercer o

papel de mediadora,

na defesa dos

direitos e aspirações

dos Membros do

Ministério Público.

Com  esse  sonhado  diploma  legal,
cujo  projeto  está  em vias  de  ser
apreciado  pela Assembléia  Legislativa,
e  a conseqüente  criação da estrutura
compatível,  nossos  serviços  atingirão
um patamar de qualidade destacada,
digno do nível de desenvolvimento
social e  econômico que se pretente
para o Paraná do novo século.

Essa tarefa  ingente  de  solidificar
um Ministério Público apto   no
presente e preparado para o futuro
tem sido a tônica da brilhante
administração do Procurador-Geral  de
]ustiça,  Dr.  0lympio  de  Sá  Sotto Maior

Neto,  com  quem  certamente  a  APMP
continuará  a  manter  independente,
porém  harmoniosa  e  salutar
convivência.  Em breve  se  instaurará o
processo  sucessório  em nossa
Procuradoria-Geral  e  repousará  nas
mãos de um novo colega o lema para
a consecução desses nobres desígnios.
A APMP,  no intuito de cumprir um de
seus objetivos fundamentais,  que é o
de promover a discussão dos temas
de  interesse vital para a classe,
concita desde já os eventuais
postulantes a participar de um projeto
que visa o  debate  conjunto,  perante
os Grupos de Estudos em todo o
Estado,  das propostas a serem
implementadas  na  próxima gestão.

A APMP  estará  pronta  a  exercer o
papel  de  mediadora,  na  defesa  dos
direitos e aspirações dos Membros do
Ministério  Público.

As  lnstituições,  conforme
concebidas,  são  destinatárias  da
credibilidade  pública.  Sua
concretização  e  manutenção,
entretanto,  demandam  o  atuar sério,
despojado  e  crítico  de  seus
integrantes.  É  indeclinável  que  o
jurista,  qualquer que  seja  seu  campo
de  militância,  esteja  à  altura  de  seu
tempo.  Para  cumprir sua  função  não
pode  ser um técnico frio,  um
manipulador  de  textos  legais.  É
preciso  que  se  detenha  com  argúcia
na reflexão de  seu meio,  a sociedade,
a  imagem objetiva  do mundo  e  da
vida.

0  direito  moderno  exige
investigação  multidisciplinar  dos
processos jurídicos,  cabendo ao jurista
não se afastar do trabalho sociológico,
compondo sempre com o fato
apreciado  a realidade  histórica  e vital
subjacente.

A conjugação da garra,  da vibração
e da esperança num país em que os
meninos e meninas possam nescer
para  a vida,  para a terra,  para  a
poesia,  onde não lhes seja negado o
pão e onde as pessoas tenham nos
valores nobres  da  convivência a
diretriz de seu cotidiano,  é o nutriente
moral que queremos ver alimentar
este  Ministério  Público.

Pedimos a Deus que nos ilumine
para desenvolvermos uma gestão
profícua e solidária,  plasmada nos
ideais  que  embalam o  espírito
daqueles  que  lutam pela edificação
de um mundo fraterno.
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Os Poderes e o
Ministério Público

Noel Nascimento é Procurador de justiça aposentado e membro da
Academia Paranaense de Letras.

Com  a  ascensão  da  burguesia
no  final  da  ldade Média,  os
entraves  do feudalismo  ao
progresso  foram  destruídos  na
luta  contra  as  monarquias
absolutas.

john  Locke  sofre  a  influência
dos  precursores  do  iluminismo  -
Descartes  e  lsac  Newton  -,  e  é
sua  a  idéia  que  dividindo  de  um
lado  o governo,  e de outro a
sociedade  civil,  pode  demolir-se
os argumentos de um estado
intocável.  Origina-se  a  divisão
dos  dois  poderes,  Executivo  e
Legislativo,  que  constituíram  a
Monarquia  Parlamentar.  Negava-
se  aos  governantes  o  direito  de
exercerem  o  autoritarismo  como
concessão  divina.

Montesquieu  sistematiza  a
teoria  da  divisão  dos  três  poderes
em  sua  obra  ''0  Espírito  das  Leis''.

É,  no  entanto,  Rousseau  que
nos dá  a melhor idéia de um
estado  moderno,  democrático  e
justo,  por crer que  os  homens
nascem iguais e  que  da vontade
deles  originam-se  a  sociedade  e
suas  leis.  Não  admite  a  servidão
e,  de modo algum,  renúncia  à
liberdade.  No  estado  deveria

prevalecer  a  vontade  da  maioria
através do voto,  cedidos todos os
direitos  à  comunidade.  Então  se
compreende  a  grande
importância  do  Ministério
Público,  o  qual  representa  esta  e
em seu  nome  atua  obrigando o
respeito  dos  próprios  poderes
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aos  direitos  assegurados  na
Constituição.

No  estado  atrasado,  ainda  que
economicamente  desenvolvido,  o
Ministério  Público  é  tratado  como
apêndice  de  outros  poderes,
Órgão  de  repressão,

principalmente  nos  regimes
retrógrados,  totalitários.

A defesa dos

interesses do estado

cabe ao quadro de

seus procuradores,

advogados. E os da

sociedade, ao

Ministério Público.

No  estado  modemo,  é  o fiel
que  equilibra  de  um  lado  os  três
poderes  -  Executivo,  Legislativo
e ]udiciário  -  e  de  outro  a
sociedade  civil.  Com  autonomia  e
independência  necessárias  a  seu
desempenho,  assume  a  grandeza
de  um  Ministério  Público  social  e
democrático.  Seus  membros,
diferentemente  dos  legisladores,
não  representam grupos,  facções,

partidos,  governos,  mas  sim  a
sociedade.  Por  isso  promovem
ações  penais e  civis  públicas  e
lhes cabe a proteção do
patrimônio  público  e  social,  do
meio ambiente e de   outros
interesses  difusos  e  coletivos.
Desde  as  origens  da  instituição

penderam à  defesa  dos  menos
favorecidos  e  sujeitos  às
injustiças.  Na  seqüência
defendem  direitos  e  interesses
de  populações  indígenas  e
exercem  controle  externo  da
atividade  policial.

No  Brasil,  ao  definir a
Constituiç`ão  como  fundamento,  a
dignidade da  pessoa humana  e
seu  principal  objetivo  a
construção  de  uma  sociedade
livre,  justa  e  solidária,  tornou-os
agentes  de transformação  e
evolução  social.  Eis  a  razão  pela

qual,  garantia  de  concretização
democrática  dos  Estados,  como
preconiza  Rousseau,  a  instituição
atrai contra  si a  oposição  de um
reacionarismo  político  mal
intencionado.

A defesa  dos  interesses  do
estado cabe  ao quadro de seus
procuradores,  advogados.  E  os  da
sociedade,  ao  Ministério  Público.

0  que cumpre  agora é obstruir
e  impedir a  espoliação  do  povo,
investida  a  seus direitos,  a  suas
conquistas,  e  destruir os  entraves
capitalistas  à  construção  da
almejada  sociedade  livre,  justa  e
solidária,
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Nova Diretoria assume APMP
para o biênio 97/99

0  Promotor  de ]ustiça  Sergio
Renato  Sinhori  é  o  novo  Presidente
da  Associação  Paranaense  do
Ministério  Público  -  APMP  para  o
biênio  97/99.  Nas  eleições  realizadas
no  último  dia  30  de  junho,  a  chapa
"Consistência"  obteve  290  votos

contra  264  votos  conquistados  pela
chapa  "Associação  de  Verdade",
encabeçada  pelo  Promotor de ]ustiça
Clayton  Maranhão.

A solenidade  de  posse  da nova
diretoria  aconteceu  no  último  dia  31
de  julho,  uma  quinta-feira,  no
auditório  Ary  Florêncio  Guimarães,
da  Procuradoria-Geral  de }ustiça,  em
Curitiba.

Na  oportunidade  estiveram
presentes  à  solenidade  e  fizeram
parte  da  composição  da  mesa  o
Procurador-Geral  de ]ustiça,  Olympio
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de  Sá  Sotto  Maior  Neto;  o  Secretário
de  Estado  da ]ustiça  e  Cidadania,
Edson  Luiz  Vidal  Pinto,
representando  o  Governador ]aime
Lerner;  o  Corregedor-Geral  do
Ministério  Público,  Aguinaldo  Santa
Thereza  Borges  Vieira;  o  Presidente
da  Confederação  Nacional  do
Ministério  Público,  Aquiles  Siquara
Filho;  o  Presidente  da  Associação  do
Ministério  Público  do  Rio  Grande  do
Sul,  Delmar Pacheco;  a  Presidente  da
Associação  do  Ministério  Público  de
Goiás,  Ivana  Farina,  e  ainda  o
Promotor  de justiça  Pedro  Hideite
de  Oliveira,  representando  a
Associação  do  Ministério  Público  do
Estado  de  São  Paulo.

Além  do  Promotor Sergio  Renato
Sinhori,  que  assumiu  a  presidência
da  entidade.  todos  os  demais

membros  da  nova  Diretoria  também
foram  empossados  (veja  quadro  ao
lado).  Aproveitando  a  solenidade,
como  primeiro  ato  administrativo  do
novo  Presidente,  foi  reconduzido  à
direção  do  PROMED  -  entidade
responsável  pelos  serviços  de
assistência  médica  e  hospitalar  da
Associação  -  o  Promotor  de ]ustiça
Valmor  Antonio  Padilha.  Foram
nomeados,  ainda,  como  diretores
executivos,  Moacir  Gonç`alves
Nogueira  Neto  (Departamento  Social
e  de  Convênios),  Paulo ]osé  Gallotti
Bonavides  (Departamento  de
Esportes), ]air Cirino  dos  Santos
(Assessoria  de  Assuntos
lnstitucionais),  Sonny  Martins
Carneiro  (Mútua)  e  Acir  Bueno  de
Camargo  (Subsede  de  Foz  do
lguaçu).
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Quem é
SergioRenatoSinhori

Coi'npusercm'i a i'nesa  durcmte a solenidade de Posse, o Procurador-
Gercú de]ustiça, Olympio de Sá Sotto Maior Neto; o Secretário de Estado
dcuustiça e Cidadania, Edson l.uiz Vidal Pinto; o C:orregedor-Geral do
Minisi;éri,o Púbhco, Aguinaldo Scmta Tbereza Borges Vieira; o
Presidente da Conj;ederação Nacioncú do Ministério Públic:o, Aquiles
Siqucwa Filho; o Presiczente da Associação do Ministério Público do Rio
Grcmde do Sul, Deli'nar Pacbeco; a Presidente da Assoc,iação do
Ministério Púbhc;o de Goiás, Iucma Farina, e cúnda o Proi;notor de
]ustiça Pedro Hideite de Oliveira, rei)resentcmdo a Assoc;iação do
Ministério Público do Estado de São Paulo.

0  novo  presidente  da  APMP,
Sérgio  Renato  Sinhori,  se  sente
familiarizado  com  as  atividades  e
com  o  cotidiano  da  APMP,  pois  na
gestão  anterior ocupou  o  cargo  de
lQ  Secretário  da  entidade,  diretor
da  sede  campestre  de  Curitiba  e
ainda  foi  o  editor responsável  pelo
jornal ]AMP  (Boletim  lnformativo
da  APMP).

Na  sua  vida  funcional  já  atuou
nas  comarcas  de  Peabiru  e  Pitanga
como  promotor  substituto  e  nas
comarcas  de  Coronel  Vivida,  Santa
Mariana,  Guaíra,  São José  dos
Pinhais  e  Curitiba  como  titular.
Lotado  há  cinco  anos  na
Procuradoria-Geral  de justiça,
atuou  fundamentalmente  na
emissão  de  pronunciamentos  em
matéria  constitucional  para  o
Órgão  Especial  do Tribunal  de
justiç`a,  em  processos  de  atribuição
do  Procurador-Geral  de ]ustiça.

Solenidade de Posse
Muitos  promotores,

procuradores  de Tustiça  e
familiares  estiveram  presentes  à
solenidade  de  posse  da  nova
diretoria.

Durante  a  cerimônia,  em  seu
último  discurso  à  frente  da
entidade,  o  Promotor  de ]ustiça

jair  Cirino  dos  Santos  ressaltou
que  a  vitória  da  chapa
"Consistência"  na  eleição

demonstrou  a  aprovação  dos
membros  da  classe  ao  trabalho
realizado  pelas  gestões
anteriores  e  foi  um  sinal  de
confiança  no  trabalho  realizado
em  sua  gestão.

]air  Cirino  agradeceu  a  todo  o

s   Jq##

Ministério  Público  do  Paraná,
lembrando  a  especial  relação  que
existe  entre  a  diretoria  que  sai  e
a  atual,  e  finalizou  enumerando
todas  as  conquistas  e  metas
atingidas  em  seus  dois  mandatos,
entre  elas  a  democratização  e  a
transparência  da  entidade,  a
independência  não  conflitiva  com
a  Procuradoria-Geral  de ]ustiça,  a
ampliação  e  melhoria  da  estrutura
e  dos  serviç`os  do  PROMED,  a
remodelação  da  sede  campestre
de  Curitiba,  as  melhorias  na
subsede  de  Foz  do  lguaçu,  onde
foram  construídas  piscinas  e

garagens,  além  da  aquisição  do
terreno  em  Guaratuba..

Muttos Proiínotores ,
Proc;uradores de ]ustiça e
fai'ni,hares estiueraiín i)resentes
ria solenidade de Posse da noua
diretoria da APMP no últirno
di,a 31 de julho, no auditório
Ary Florênci,o Guimarães, da
Procuradoria-Geral de ]ustiça ,
em C:uritiba.
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Parabens pela condução do
processo sucessório

Procurador-Geral de ]ustiça,
0lymi)io de Sá Sotto Mai,or Neto

0  Procurador-Geral  de Justiça,
0lympio  de  Sá  Sotto  Maior  Neto
destacou  durante  seu  discurso  a
importância do processo eleitoral na
APMP e ressaltou  a presença,  na
solénidade de posse, dos integrantes
da chapa derrotada no pleito como
ponto importante na democratização
da entidade. Independentemente da
chapa que conquistasse a vitória, não
haveria retrocesso para a entidade,
pois existia um pensamento
ideológico único, voltado à unidade
e conduta democrática.

0  Procurador-Geral  de Tustiça
também parabenizou  o  Presidente
]air Cirino dos Santos pela condução
do processo sucessório e pela gestão
que terminava.

Sotto Maior fez restrições ao
processo de globalização da
economia e à política neoliberal,
conducentes ao enfraquecimento do
Estado no atendimento às demandas
sociais.  Para o Procurador-Geral,  o
Ministério Público deve estar atento

a essa transformação neoliberal,
evitando que as decisões
fundamentais relativas ao destino da
nação, tomadas em "escritórios
acarpetados", se divorciem do
objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil, que é, nos
termos da Constituição Federal,  a
construção de uma sociedade livre,
justa e solidária.

" .... Não hauerá democracia coi'n

desempregados,
não bauerá dernoc,rac,ia corn o
aui'nento do trabalho infori'nal ,
não bauerá democracia com o

desmanc,be administratiuo ,
não hauerá dei'nocracia coi'n a

existência de crianças
abcmdonadas,

não bauerá democraci,a com idosos
mendtgando o que lbes Pertence de

direito . . ."

Olympio de Sá Sotto Maior Neto

A  Nova Diretoria

Presidente
Sergio Renato Sinhori (Curitiba)

1Q Vice-Presidente
Danilo de Lima (Curitiba)

2Q Vice-Presidente
Bruno Sérgio Gallatti (Londrina)

iQ Secretãrio
Dagmar Nunes Gaio (Curitiba)
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2Q Secretário
Suzane Maria Carvalho do Prado

Patrício (Ipiranga / Ponta Grossa)

|Q Tesoureiro
CidRaymuncloLoyola]únior(Curitiba)

2Q Tesoureiro
Luciana Linero Gomes

(Clevelândia /  Cascavel)

Diretor de Patrimônio
Marco Antonio Teixeira (Curitiba)

Orador
lvonei Sfoggia (Curitiba)

CONSEIH0 CONSUIJTIV0
]oão Francisco de Assis (Maringá)

Rubens Luiz Sartori (Campo Mourão)

Antonio Vilmar Goulart (Curitiba)
aposentado
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Momentos da Posse
ApÓs  a  solenidade  de posse,

os integrantes da nova diretoria,
familiares, promotores,
procuradores de ]ustiça e amigos
realizaram jantar de
confraternização no Graciosa
Country Clube.Também estiveram
presentes autoridades e
representantes do Governo do
Estado.  0 Prefeito Cássio
Taniguchi também prestigiou o
evento e esteve em companhia
de sua mulher Marina Taniguchi.

.   .€;`:``-:-?FÊF75ÇFfF````--        ;
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(acima)
Prefietto Cássto Tcmigucht, sucb
esposa Marina Tcmiguc;bi, o
Presidente Sergio Renato Sinhori e
sua es|)osa, Rutb Valen2zuela cze
Figueiredo Neues Siri,hori.

(abaixo)
0 Ministro

Cid Fláquer
Scartezirii, do

Sui]erior
Tribunal de

Justiça,
cumprimenta o

Presidente
Sergio Sinbori .

Integrantes da noua
Diretoria eiín|)ossada:

Suzane Maria C:arijalho do
Prado Patr{cto, Paulo ]osé'i    Gallotti Bonauides, Dagmar

Nunes Gcúo, Sergio Reri,cdto
Sinhori, Valmor Antonio

Padilba, Dani,lo de l.ima e
C:id Rayiínundo ljoyola

Sergto Stnhori e o Mtni,stro Felix Ftsc;ber,
do Superior Tribunal de ]ustiça .

+0      ARnflE

(Actma)
0 Prefetto Cássto Tcmigucbt,

o Procurcbdor-Geral  de ]usttçcd
Olyiínpio  de Sá Sotto Ma,ior Neto,

o Procurador de ]ustiçcd
Fajardo ]osé Pereira Fczrta

e o Presidente da APMP,
o Proi'notor Sergio Renato Sinhori.

]cúr C:irino dos Scmtos e fai'n{ha
durcmte jcmtar no Graciosa .
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Aniversários de
Outubro

Oj
Siomara Nogari Mac;bado
l.uiz Gustauo Vardanega Vidal Pintt]
Hélio H . I.oi)e`s Fernandes Limâ

02
Fernando Newton 8 . Fou)ler
Ademir Ribeiro de Stjtiza
]cielson Luis Pereira
Mário Sérgio de Quadros Precorna

Oj
Ouriual Santci`s Filbo
Vani Anlori,io Bueno

07
Murilo Portugal C:aneparo
Elisiaiie da Silua Moraes

09
Murilo Lopes Bucb mann

ZZ

0_3
Wilton Fe.rnando

Carmeirtj Stiares
Adria}ia l,inti

04
I)iuonz:ir ]osé Borses

06
Glauco Xauier de Almeida
Vergilio Broie{ti

]osé luaby de OlhJeira Viana

OS
Nílion M. C;arias de Olii)elra
Susely C:ristina Alberli Burser
Mauricio Kuebne

J()
Vanessa Borgonouo Gou icirt              E!!fí° 4f ru.?.f l
I_uiz Ferrlar;áo Roedel correia          Glaucio Ar„onl(, Pereira
Cid payrnundo LpyolaJ¥nior            i4

]2André Gustau'o de c. Ribeiro            -riazai.ei ozteranskí
Grac.i ano de Jesus Campos
Maria da C;onceição Gomes Pereira Faria

76
(;irt] Expedito Sc;beraiber
Ruib Passagnolo de Mello

75
Lauro Melnyk
Sbelley Rolim Cercal Scbeffer

Pc}tricia Altbeia Santos de Camargc)
I.uciari,e Ahbeia de Mattos Santos

Z9

J7
I:.ais Rosa Lorusso Antonini
Jeroslau Sc,r()bot
Márc íci Francíne 13r(jietii
l,u{s Marcelo M . Bernardes da Silua

Monicci Liei)ore
Dagmar Nuncs Gaio
Eduilton Jlatscbbacb Bassetti

20
I.uiz Penteado de Cartialho
Armando Anionio Sobreiro Neto
Alberto Vello2;o Macbadci
Claudia Elaine Lucena dos Sanios I,íma

2i                                        Ruberis Luiz sartori
Ramatis Favero
Oriualdo spagnol                            2 2
]cwert prado Mantru Filho            Antero Egidio da sílveira

Dalila Martins Cor[es
Reuia A . Peixoto de Paula l.una
Marcos ]osé Porto Soares

2_3
Silvio .Mauricio Georgeto

25
Andrea Maria de l.ara Cordeiro

27
Ary Pizzatto Ferreira

29
Héliti Passcis Santana

24
]ac,y Carualho de Mendonça
Ariualdo Can boto
Cciroline Ska.f:fta T. de Sá

26
I.ucicina Gabricl Cbeinirn
Ângeia (:u ri
Carlo`s Eduurd() de C. Paciell(j

28
Dauid Amaral Camargo Neto
Maria l.úcia F. Reicbenbacb
Valéria T. de Meiroz Grilo
C:elio Arantes Heim

3Z
Marcos Antonic) de Souza
Saulci de Tarso Araújo Carneiro
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Aniversários de
Novembro
0,
C:éha E.steues de Albuquerque Maranbão
S{h)t(> Coutc]  Nett`i

0_3
Fál)io Aridrctdes Gcirneíro
j{jsé Rol)erttj Mancbiní

05
Elainesancbe`s
Sylvio Roberto D. Kublmann
C:láudio Rubino Zuan Esteves
josé Araides Fernandes

02
Noel Nascimento

04
Murilo RodríBues C;ordeíro
Henrtque C:esar Alues Clet{}
Ulbírajara 1. dc] 8 , F . deJ Araújo

06
0dtjrly S{)are§ Pereíra

07
Adelía Sc]u2:c4 Simõe`s ,
I.auro Benedícto de. C;astell(j Branc(j

09
Vera Lúcia Pitia

1 ()                                                          ]ulio cesar ccildas
Ccirlos Alberto Baptísta                   Francisco Teodoro Martins
Dcíire;;:ct,`ic):Ar#ré°a Arcou,erde        J°Sé Anlonío pereira da costa

C;u si(idio AP6£recido pereíra                 i z
l.tsici ccmargo                                    Paulo Darcy cunba

J2
Cláudia Cristina R. Martins

/4
A lc:ione Cardoso
Valdecir Guídiní de M(jraes

75
]osiany Nouacki Cleio Moecbe
Luciane Aróiújo Quadr()s

77
Maria l.{jurdes de Freiias

J9
]osyra (;osta Ferreim
Antonio Vilmar C;oulart

76
Enéas Eugêrrio Pereira Faria

1`

Vcilm(jr Aníonicj Padilba

Osman de Santa Cruz Arruda
Mil[on ]osé Furtado

22
]tjáo Batista Alberto Gnoato
Edilherto C:ordeiro iMacbado

23
Leonidas de Oliueira Araújc)
Odilcin de Oliveira Carneiro

25
Lauri Caeic4no da Sílva
Áluar(j l.uiz Torrens
Fábio Hideki Nakanishi

2,
Carlos Roberio Da lcol

24
I.uiz Reriato Sbrocb Andret{a
Vera Guiomar Morais Pereira

.27
]osé Olando Andrigbetio
lldemar Moreira da C;ruz

28
Maristela Ai)arectdu Cai'ihoto Carula

29
Nobemia de ]esus dos SaYntos Lima
Américo Macbado da Luz Neto
Karla Alexandra Gazzíero C;atta Preia
Síella M. S. Ferreira Pinbeir¥}

30
]oseltia Becker de Araújo Barbosa
Luiz José dos Santos l,ima
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MP tem nova turma de
Promotores Substitutos

Reportagem: Marcelo Miguel
Fotos: Andfé Luiz Luccatto

Fcm'iihares dos nouos Proi'noto7es Substitutos e rnernbros do Ministério
Público Prestigiarai'n a solenidade de Posse no auditório do Edificio
Huiínberto de Alencar Castelo Branco

Em Familia
Filha do Procurador de ]ustiça Fajardo

]osé Pereira Faria e neta do já falecidc>
Procurador de justiça ]osé Rocha Faria,
Karina Anastácio Faria ingressa no Ministério
Público como Promotora Substituta de
Castro_

+2     ARnflR

Kariiíií2 Anídstáci,o Fariíz, cdo lado do
seu Pcú, o Procurador de]usúça
Fajardo]osépe'reiraFaria.
No destaque, czo alto, o Pi'ocurcidor
dejustiça]oséRoc;baFcria.

Aconteceu  na  tarde  do  último  dia

29  de  agosto,  no  auditório  do

Edifício  Humberto  de  Alencar

Castelo  Branco,  em  Curitiba,  a

solenidade  de  posse  dos  novos

Promotores  Substitutos  aprovados

em concurso  e  nomeados  pelo  ato

97/97,  do  Procurador-Geral  de

]ustiça,  0lympio  de  Sá  Sotto  Maior
Neto.

A  sessão  solene  do  Conselho

Superior  do  Ministério  Público  foi

presidida  pelo  Procurador-Geral  de

]ustiça,  presentes  seus  demais
membros  componentes:  Aguinaldo

Santa  Thereza  Borges  Vieira,

Corregedor-Geral  e  os  Procuradores

de justiça ]osé ]úlio  Amaral  Cleto,

josé  Deliberador  Neto,  Munir  Gazal,
Carlos  Masaru  Kaimoto,  Reinaldo

Robson  Honorato  Santos,  Milton josé

Furtado  e  Luiz  Eduardo  Trigo

Roncaglio.  Também   estiveram

presentes  representantes  do
Governo  do  Estado  e  do  Município.

A  Associação  Parananese  do

Ministério  Público  se  fez  presente  à

solenidade  na  pessoa  de  seu

Presidente,  Sergio  Sinhori,  e  do

Orador   lvonei  Sfoggia,  que  proferiu

discurso  de  saudaç`ão  aos  novos

companheiros  de  Ministério  Público.

Lembrando  a  difícil  jornada

percorrida  por  cada  um  dos  novos
integrantes,  o  0rador  da  APMP

parabenizou-os  pela  conquista  e
enfatizou-1hes  o  orgulho  que  é  vestir

a  beca  ministerial.
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A Crise na Justiça
Em seu discurso,  Ivonei Sfoggia citou

palavras do Ministro josé Geraldo
Rodrigues Alckmin,  proferidas por
ocasião do 11 Congresso Nacional do
Ministério Público em  1973,  para
dimensionar o desafio a ser enfrentado
pelos novos promotores:

"Mais que prerrogativas e garantias

das leis,  o valor das instituições está nos
homens que as compõem. É o sábio
recrutamento dos que devem realizar-
lhes as finalidades;  é o contínuo
sacrificio do constante  aperfeiçoamento
das atividades que desempenham; é o
superar-se, na execuç`ão dos deveres do
cargo,  que faz, dos que integram as
instituições,  os construtores de sua
grandeza".

Recordando a crise da justiça,  Ivonei
Sfoggia citou o papel do Estado e suas
dificuldades no sentido de aperfeiçoar as
instituições e o modelo jurídico vigente,
e,  para ilustrar,  o 0rador mencionou:

''A justiça,  sÓ na utopia é neutra,

incolor e amorfa. Assim,  se,  em sua
aplicação, temos de fazer uma opção,
que seja em favor dos desassistidos, dos
marginalizados,  dos  excluídos."

Acreditando na transformação do
País, certo de que esse processo não é
de exclusiva competência dos
profissionais do Direito, o Orador
lembrou,  ainda assim que têm eles
papel decisivo neste quadro,  através de
uma atuação critica   constante e efetiva
no asseguramento dos direitos da
população.

Ainda falando aos novos promotores,
Ivonei Sfoggia enumerou as funções e
desafios do Ministério Público, mas
principalmente conclamou todos a não
olvidarem a comunidade,
principalmente os setores e segmentos
menos afortunados.  0 importante,
segundo o Orador, é a defesa da

cidadania, tarefa que não era antes afeta
ao Ministério Público, mas que agora
passa a constituir uma nova atribuição
do Promotor Social, o autêntico defensor
da sociedade.

Finalizando,  citou no discurso a
criação das Promotorias das
Comunidades e a Promotoria de Defesa
da Saúde Pública,  como exemplos de
adaptação e atuação do Ministério
Público face a seu novo perfil
constitucional.

Também durante a solenidade,  em
nome dos empossados discursou a
promotora substituta Cyntia Maria de
Almeida Pierri,  1a  colocada no concurso
público.

Iuonei Sfiogsia, orador da APMP,
saúdzdosi'iot)osPqo:i'yiototnEssubstttutos.

Confraternização
No  último  dia  12  de  setembro,  a  APMP  recepcionou  c`om  um  churrasco,

na  sede  campestre  de  Curitiba,  os  novos  promotores  subLstitutos,  que

concluiram  com   a  visita  à  entidade  o  curso  de  adaptação.
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Promotores
Substitutos

Promotor e seção Judiciária

Cyntia Maria de Almeida Pieri ~
Campo Largo

Ricardo Kochínski Marcondes - Lapa
Karina Anastácio Faria ~ Castro
Fernanda Nagl Garcez - Irati

joão Akira Omoto - Rolândia
Eüsiane da Silva Moraes ~
Francisco Beltrão

Vanessa Harmuch Perez - Cianorte
Fábio Hideki Nakanishi - Arapongas
Aline Bilek Bahr - Telêmaco Borba
Sandres Sponholz - Guarapuava
Marilu Schnaider - Campo Mouráo
Leonardo da Silva Vilhena -
Comélio Procópio

Denilson Soares de Almeida -

jacarezinho
Cláudia Rodrigues de Morais -
Apucarana

Luiz Carlos Hallvass Filho - Ivaiporã
Luciano Machado de Souza -
Santo Antonío do Sudoeste

Claúdio Smirne Diniz - Paranavaí
Wilde Soares Pugliese -
Sto Antonio da Platina

Femanda Lacerda Trevisan -
Bandeirantes

Marcos José Porto Soares -
Bela Vista do Paraíso

juliana Soares de Oliveira -
Wenceslau Braz

Rudi Rigo Burkle - União da Vitória
Almir Carreiro jorge Santos -Ibaití
André Gustavo de Castro Ribeiro -
Umuarama

Caroüne Schaflka Teixeira de Sá -
Laranjeiras do Sul

Carlos Eduardo de Castro Paciello -
Guaíra

Cássio Mattos Honorato - Toledo
Marcel de Alexandre Coelho -
Cruzeiro do Oeste

Haroldo Nogiri - Medianeira
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Associação Paranaense do Ministério Público participa
do curso de atualização em Direito da Criança

#A:çcj#`##E#Ê###ELFi#L#A°:M:#ETs5TRA:L|___   `_  _     _  _     .    ,-1    nr     nLrAr`Tn
A  31   DE   fiGO£"
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Iuonei Sftoggia e Valéria Grilo riçprese'iíi;ta,ra:rn o Ministério Púíbhco no ei)eri:to .

Nos dias 29,30 e 31 de agosto, foi               da compreensão do ECA como
realizado em Guaratuba/PR encontro           instrumento de defesa de direitos por
coletivo de trabalho referente ao Curso
de Atualização em Direito da Criança,
sob a responsabilidade acadêmica da
Universidade Estadual do Rio de janeiro
e coordenação nacional da Associação
Brasileira dos Magistrados e Promotores
de }ustiça da lnfância e da ]uventude.
No nosso Estado, coube a coordenação
à Associação de ]uízes de Direito e
Promotores de ]ustiça da lnfância,  da
]uventude e Familia do Estado do
Paraná,  através da ]uíza de Direito
Terezinha Ribeiro Ruzzon e da
Promotora de ]ustiça Valéria Teixeira de
Meiroz Grilo,  contando com a parceria
indispensável da Associação Paranaense
do Ministério Público,  que esteve
presente na solenidade de abertura,
representada por seu Presidente Sergio
Renato  Sinhori.

Os objetivos principais do curso,
além de conferir créditos aos que
pretendem fazer o curso de PÓs-
Graduação em Direito da Criança e do
Adolescente da UER], foram o
aprofundamento teórico quanto aos
fundamentos doutrinários dos
instrumentos intemacionais de proteção
à criança e ao adolescente;  adequação
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parte da comunidade jurisdicionada e
pela sociedade civil,  capacitação dos
operadores do Direito quanto à
abordagem prática e  técnico-científica;
divulgação,  entre Magistrados,
Promotores, Advogados e Técnicos da
área,  da importância da participação
política na comunidade e, por fim,  a
promoção de unifomização de práticas
para maior eficácia da execução da
retaguarda protetiva aos direitos
fundamentais da população infanto-
juvenil.  0 evento foi sucesso absoluto,
tendo a participação de 20 Promotores
de ]ustiça,  18 Magistrados,  2 Advogados
e  10 técnicos da área. 0 número de
vagas era sessenta, assegurada a

Solenidade dk2
abemÁ,:na clo Cu:rso cle
atuali2zação em
Diretio da C:riança,
reatiz5ado rba
Asscxiação dw
Magístrado`S úÍ,o
Para"Á'
em Guf triaSu,ba

:1
Lu

preferência às duas primeiras categorias
e destinando-se às demais um número
limitado a no máximo 25% dos
participantes.  0 curso teve a
participação   do Professor Dalmo de
Abreu Dallari e do Procurador-Geral de
]ustiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto,
palestrantes  conhecidos
internacionalmente pela defesa dos
direitos humanos e efetivamente
comprometidos com a defesa e promoção
dos direitos ftindamentais da Criança e do
Adolescente. Além destes, o Presidente da
Associação Brasileira coordenadora, a nível
nacional, do evento, Desembargador
Femando do Amaral e Silva, e o Doutor
Leoberto Narciso Brancher, ]uiz da lnfância
e da ]uventude da Comarca de Caxias,
abordaram temáticas relevantes da área
jun'dica específica. Também participaram
como expositores os Promotores de
justiça Murilo ]osé Digiácomo,  Luiz
Francisco Fontoura, Francisco Soares Dias
Filho e Valéria Teixeira de Merioz Grilo; o
Desembargador Moacir Guimarães e os
]uízes de Direito Femando Wolf Bodziak e
]oscelito Giovani Cé, e a Procuradora
Regional do Trabalho Adriane Araújo
Medeiros. Os trabalhos realizados
demonstraram o absoluto compromisso e
disposição dos operadores do direito na
matéria específica quanto à efetiva
implementação do estatuto da Criança e
do Adolescente, desenvolvendo-se as
sessões com discussões e, natuialmente,
com embates salutares, que resultaram em
integração e conclusões que irão noftear a
atuação de todos os envolvidos com a
infância e a juventude. I
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Notícias da APMP

Associação Paranaense do Ministério
Público apóia projeto que trata dos
crimes contra o meio ambiente

Em  correspondência  expedida  para  o  Pré7sG'c7e7?}e cZcz jzepzjé7/3.ccz,

Fernando Henrique Cardoso,  o  presidente  da  4ssocG.czÇ¢~o
Paranaense do Ministério Púbhco ma.nl£estc]u  seu  apo±o  'ao  Projeto
nQ  1.164-D/91,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  versa  sobre  os

crimes contra o meio ambiente.
0  substitutivo  do  Senado  Federal,  em  tramitação  na  Câmara  dos

Deputados,  representa  um  extraordinário  esforço  de  modernização  do
Direito Penal,  na visão  de  Sérgio Sinhori.  Elogios  sobre  o texto  e  as
consequências  jurídicas  de  sua  aprovação  têm  encontrado  espaço

também  em  Congressos  e  eventos  jurídicos  realizados  no  Brasil  e  no

exterior,  pois  o  texto  segue  as  últimas  recomendações  do  Secretário-

Geral  das  Nações  Unidas.

Outras  importantes  personalidades  do  mundo  político,  como  os

Deputados  Luís Eduardo Magalhães, Michel Temer e Luciano
Pizzatto,  assim  como  o Ministro  Clóvis de Bari.os Carvalho,  também
receberam  o voto  de  apoio  da  APMP  através  de  correspondência.

A Presidência  da  República já  respondeu  à  correspondência  enviada,

dizendo-se  honrada  com  o  apoio  ao  projeto.

Lei Orgânica e Estatuto do Ministério
Público do Paraná.

0  Presidente  da  APMP,  Sergio  Renato  Sinhori,  através  de

correspondência  enviada  ao  Deputado joel  Coimbra,  Presidente  da

Comissão  de  Constituição  e justiça  da  Assembléia  Legislativa,  retratou  a

grande  expectativa  da  classe  ante  a  iminente  aprovação  do  relatório  do
Projeto  de  Lei  Coinplementar que  clispõe  sobre  a  Lei  Orgânica  e  o

Estatuto  do  Ministério  Público  do  Paraná,  apresentado  pelo  Deputado

Eduardo Trevisan  à  CC}.  A  Coimbra,  membro  do  Ministério  Público,

caberá  a  ingente  missão  de  legar à  lnstituição  a  legislação  há  tanto

aguardada,  que  a  adequará  à  dimensão  moderna  conferida  pela

Constituição,  conforme  destacou  Sinhori  em  sua  correspondência,

lembrando  que  a  lei  em vigor é  de  1968.
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NOvas
carteiras,

agasalhos e
camisetas

I      A APMP confeccionou carteiras de

coui.o com emblema de metal clouraclo da

melhor qualidade existente no mercado

para acondicionar as novas cédulas de
identidade funcional instituídas pela

Procuradoria-Geral de ]ustiça.  Em convênio

com o lnstituto de ldentificação obtivemos

treinamento de funcionário da PGJ e cessão

de material para coleta, na Capital,  dentro

da metodologia técnica indicada,  das

impressões digitais no documento.  No

interior,   a recomendação foi que o

associado consultasse o Posto de

ldentificação local para o procedimento. As

carteiras estão à venda pelo preço cle R$

35,00 nas sedes de Curitiba, Foz do lguaçu
e Londrina, podenclo ser solicitadas também

aos Coordenaclores dos Gnipos de Estudos.

1      Também estão à disposição dos

associados, nas três sedes, novos modelos

de agasalhos esportivos com a logomarca

estilizada da APMP,  confeccionados em

tactel e moletom (ambos a R$ 45,00), nas

cores azul, branca e vermelha, tamanhos

médio e grande,  além de camisetas com
mangas curtas (R$  8,00) e compridas (R$

10,00). Tamanhos P e GG,  se desejaclos,

poderão, mediante pedido prévi() do
interessado, ser confeccionados sob

encomenda.
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Londrina

Escola Superior do Ministério Público |Londrina
No  dia  5  de  junho  último    foi  formalizada  a

aquisição  de  um  terreno  na  cidade  de  Londrina,
com  excelente  localização,  onde  se  pretende
edificar as  futuras  instalações  da  Escola  Superior  do
Ministério  Público.  A  Coordenação  daquela  Escola
está  a  cargo  do  Promotor de ]ustiça  Leonir  Batisti,
a  quem se  deve  o  esforço  e  o  êxito do
empreendimento.  A  aquisição  do  terreno  foi
efetivada  integralmente  com  recursos  obtidos  das
mensalidades  pagas  pelos  alunos  da  mencionada
Escola.

PF}OMED firma
convênio com AML
Depois de intensas negociações, no dia 5 de junho

último foi assinado convênio entre o PROMED e a
Associação Médica de Londrina (AML).  Os profissionais
credenciados desta associação passarão,  doravante,  a
prestar seus serviços nos padrões e nas tabelas
praticadas pelo PROMED,  melhorando sensivelmente o
atendimento aos nossos associados radicados em
Londrina e Região.

0 evento que culminou com a assinatura do
convênio foi realizado nas dependências da Associação
Médica de Londrina, com a presença do então
Presidente da APMP, ]air Cirino dos Santos, do Diretor
do PROMED, Válmor Antorrio Padilha e expressivo número
de Promotores de ]ustiça de Londrina.

Assinatura, do conuênio PROMED x
AML. Amtonio W7:ínkerl Souza, ]air
C:irino dos Santos e Valn'Lor Antônio
Padilba, ao lado de dji'ietores dzz AML.
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Acirna: Assinatura díÃ escritura Púbhca de corn;Pra do te'rre'iíio Para
a Escola Superior do Ministério Púbhco -Londri:iud. Da esq'uÁ3rda
i)cwa a direita, Valmor Ari,tôri,b Padllba, Diyetor do Promed,
Antôrio W7:inleeri Sou2:a, Coorde'i'iador do GnÀ;Po de Estudos
Promotor Scmta Rita, ]cúr C:iriiíio dos Scmios, à 4}oca Presideri,te díh
APMP, Ij2onir Batisti, Coordenador díd Escola e'i'n lj3ndrii'iíh e o
func;ionário jumi!ne'n:tado do Tabehonato.

Informatização da
subsede da APMP

Com o objetivo de
facilitar o  controle
administrativo,  foi
entregue no último dia  5
de junho, à subsede de
Londrina,  um
computador Pentium,
com impressora,  que
ficará à disposição para
atender também às
necessidades  da
Coordenação da  Escola
do MP/Londrina e da
Coordenação do Grupo
de Estudos Promotor
Santa  Rita.  Para  melhor
servir ao associado o
referido  equipamento  será
alimentado  com todas as
informações pertinentes  ao
sistema  PROMED.

Foto acima,: ]air Cirino
dos Santos, à Época

Pfieside'nte da APMP,
apresefila o novo

c,omputador da
subsede de Londri:riíd .
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lnterior do Estado

Capital da
Tradição
Gaúcha

Parabenizamos o promotor
de ]ustiça da cidade cle
Campo Mourão, Rubens Luiz
Sartori, c`onselheiro da APMP
na atual gestão,  que
recentemente foi eleito
presidente da Confederação
lnternacional cle Tradiç``ão
Gaúcha.

Segundo a Carta
Constitutiva lnternacional da
CITG - Confederação
lnternacional de Tradição
Gaúcha, que reúne
representantes dc> Brasil,
Uruguai e Argentina, a sede
da entidade é a ciclade onde
reside e tern domicílio seu
presidente. Assim sendo,
Campo Mourão é a nova
Capital da Confederação
lnternacional da Tradição
Gaúcha.
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Grupo de Estudos do
Sudoeste
Na foto ao lado, integrcmies do Gr'u;po de
Estudos Octac;üio Vielra Arcouerde, do
Sudoesie, ei'n Fricmcisco 13eltrão no últi:i'no diíd
21 de rnalo.
Da di]ei:ta Para a esq'ue'i'da:  Dartag'nan
Cadi[heAb¢lhoa,]ÓséGeraldoGoriçci,li)es,
Seygio Re'fria;to Sinbori, Cristi:yiz], Corso R:uÁb:rio,
Luís Maf lcelo Maf ir;a Beryiamdes da Silva, Sih)1íz
T;essari Flieire , C:amj,le Mai7q'tÀÁ3s Dib C;ripa,
Si:yi'icr7rie LUÁ;1zd IÁ}:ne'iris, Vílório Alues c7ÁÃ Silva

]únbr, Edyyi;umdo Sidoh, Susa:f'iÁd Bi'ioghzÃ
Fétiosa de l.czce'nda, Cid Rí7;y'i'nundo IDydlã
]únior, C:láiÀÁ];jo Cesa;r Cortesjci, Vari Anio/iírio
BiÁeno, AIímo Lulz Cassou, Gullhe'i'me
Bcwros Tíeixeira e Mcmcio Ptnhei:i'o Dan:las
Motta.

Grupo de Estudos de Campo Mourão,
"Arthur Rodrigues Tramujas Neto"

Da esquerdzd Pa;rcd a diiiel;Ia, se'}ri;tados; Môric;a Saleamori (C;iftnorle), Mcz,u:i'o
Sérgio Rocha (C: . Mourão) , InáÁ:io 8 . Cawcúho (C:cmri;Pina dft l.agoa),
Rube'yis Luiz Sartori (C:oordenador), I.oricme Zcmiolo Correia (Cicmorie),
Elcúne Crlstina de ft:i'na (T7e'wa Boa) . Ern Pé.. Mário Sérgio Sc;hirmer
(Curitiba), Fábio André Guaragri (C: . Mo:u,rão), Nesi:ário Q}Àei:i'oz ( ]uiz e'j'n
Goic)e'rê), Yara Raquel Faleiros Guarie'nte (Astorga), Mcmcelo Balzer C:o"eiíd
(Cidade Gaúcba), Marcelo Al;ves de Souza (C:uritiba), Eduamdo Diniz
(Peabi:nÀ,) , Mcüe'us 13enori,ciri,i (C:uriti,ba) , Sérgio Marii:iíis (EyLg. Beltrão) ,
Nelsino Moura de Oliveirca (Gcrioe'rê) e estaglárizz, do MP e'i!n Goioe'i'ê .
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Equipes se'nio77es do Pammíá e Scmta
C:atari:i'iÁ7, conj:mteimiza:i'n-se ao lado
dos árbiti'os ''Margarich", de c,or-de-
rosa, e Andiara,.

Se'iíg;io Sinbori, Presiden:te díd APMP,
Pa,ulo Roberto SpecJe, PrTesiczmte díh
Associa,ção C:atarine'irise, Deh'nar
Pacb eco , pnesiden,te da Associação
Gc#úcha, ]osé Ccrios C:ose'nzo, i g
tesouiiei:i'o dci Associação Pauhsta e
Paulo Boriaüdes, Diretor de EPories
chAPM.

Af iestiva torcidíd inJ;cmtil Prestigia as
equipes|)cwch:lu]Á3'l'lses.
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29 Torneio Sulbrasileiro de
Futebol Sui'ço

Aconteceu nos dias 18 e 19 de
outubro na sede balneária da Associação
Catarinense do Ministério Público, em
Canasvieiras, Florianópolis, o 2Q Tomeio
Sulbrasileiro de Futebol SuÍÇo.

Na oportunidade a representação cla
APMP tentou conquistar o bicampeonato
nas duas categorias em disputa - Principal
e Sênior, vencidas em Curitiba, no ano
passado, por ocasião da la edição do
tomeio, idealizado pelo Departamento de
Esportes da APMP. Nossos atletas, em que
pese a disposição e garra, não
suplantaram o melhor ftitebol de
catarinenses, campeões da categoria
principal e gaúchos, vencedores dos
seniores. Participaram do Tomeio as
equipes das Associações dos Ministérios
Públicos dos Estados do Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
As equipes da APMP forão representadas
pelos seguintes atletas:

Principal (3Q lugar): Reginaldo
(Goleiro) Paulo Cesar, Estebon, Bruno,
Bazoti, ]oelson, Marco André, Lula
Delázari,  Claúdio,  Choinski,  Denilson,
Pedro lvo e Lucflio. Téciiico Leonir.

Sênior (4Q lugar): Dirceu (Goleiro)
Leonildo, Cid Loyola,  Sérgio Sinhori, João
Carlos Madureira, Godinho, josé Norival,
Guidini, ]oão Carlos Rodrigues Gomes,
Ilecir, Bonavides e lvonei. Técnico Danilo.

0 Paraná, se não venceu no campo,
foi vitorioso fora dele. Nossa torcida
femirina e infantil prestigiou os atletas o
tempo inteiro, vibrando intensamente
com gritos de guerra, caftazes e a
bandeira do Estado.

Destaques foram as arbitragens do
tomeio: a graça e a eficiência da árbitra
Andiara; a correção e descontraçào do
árbitro "Margarida", um clone aperiéiçoado
do original, com seus exóticos unifome e
sapatilhas cor-de-rosa.

A APMP faz questão de registrar o
carinho da ex[raordinária acolhicla dos
colegas catarinenses, comandados pelo
presidente Paulo Roberto Speck e que
teve a auxiliá-lo na exemplar organização
do tomeio os diretores Rezello e Odil. A
sede de praia de Canasvieiras é magnífica,
o que nos entusiasma ainda mais para
levar adiante o projeto de constnição de
nossa colônia de férias, na praia de
Guaratuba.

IV Campeonato Paranaense de
Futebol do Mini§tério Público
Foi realizada no último dia 04 de

outubro na cidade de Londrina a  la
Rodada do IV Campeonato Paranaense
de  Futebol  SuíÇo  do Ministério  Público.
Nas categorias  Mczs7er e  Fo7içcz Zí'u7ie as
equipes de Londrina levaram a melhor
sobre  Curitiba.  Confira  os  resultados:

Master
Londrina  2 x  1  Curitiba
Gols de Helinho e Chiarini para

Londrina e  Ernani para  Curitiba.

Força Lj,ure
Londrina  11  x 2  Curitiba
Gols  de  Lula  Delázari (4),  Cláudio

(3),  Bruno (2) Paulo César e  Paulo
Bonavides para Londrina e Clayton e Cid
Vasques para Curitiba.

Paranavaí s x  1  Cascavel
Gols de Denilson para Cascavel e

]oelson (4),  Marcos,  Nivaldo,  Marco
André e Fábio para Paranavaí.

Próxima Rodada:

Dia 08/11/97 -Foz do lguaçu
Fo7içcz £?.zJ7ie:  Curitiba  x  Paranavaí
Cascavel x Londrina
/14lczsJe7:  Maringá  x  Curitiba
Londrina X Maringa
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Secretárto da Educação
Ramiro Wabrb cf tig

•/     Nodia ll deagosto, em
solenidade no auditório Ary Florêncio
Guimarães,  da Procuradoria-Geral da
}ustiça, foi lançada a  "Coletânea da
liegislação Referente aos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência".

Esta obra é fruto da união de
esforços entre a Secretaria de Estado da
Educação e o Ministério Público do
Paraná, especialmente através do Centro
de Apoio Operacional das Promotorias
de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência.

Estiveram presentes à solenidade,
entre outras autoridades, o Procurador-
Geral de ]ustiça Olympio de Sá Sotto
Maior Neto, o Secretário de Estado da
Educação,  Ramiro Wahrhaftig,  a
Secretária de Estado da Criança e
Assuntos da Família, Fani Lerner,  o
Deputado Federal Flávio Ams, o
Deputado Estadual César Seleme,  a
Promotora de justiça Rosana Beraldi
Bevervanço, Coordenadora do Centro de
Apoio, o Presidente da APMP, Sergio
Sinhori, vereadores da Capital, além de
técnicos da área.
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•/     Nodia l2 de agostofoi lançadoo
"Manual de Acessibilidade",   de
responsabilidade da Secretaria de Estado
da Criança e Assuntos da Famflia.  0
material servirá de orientação para
serviços de engenharia do poder
público,  facilitando o acesso às normas
da Associação Brasileira de Nomas
Técnicas - ABNT. 0 evento aconteceu
no plenarinho da Assembléia Legislativa
do Estado.

i/     O Livro "Códigopenal
Anotado e l.egislação
Complementar" do Promotor de
]ustiça Luiz Régis Prado  foi lançado pela
Editora Revista dos Tribunais. 0 objetivo
cla obra, segundo o próprio autor, é
apresentar um texto enxuto de
anotações essenciais sobre o Código
Penal Brasileiro,  através de uma
metodologia funcional,  utilizando-se de
uma disposição tópica negritada com a
finalidade de atrair a atenção do leitor
para os verbetes temáticos, de foma a
racionalizar a consulta. 0 trabalho
obedece à seguinte sistematização:
Doutrina - Anotações do Autor;
]urisprudência Selecionada - Ementas
jurisprudenciais a propósito da
disposição  analisada;  Literatura  Nacional
- Indicação bibliográfica de orientação a

pesquisas de aprofundamento. Todo o
trabalho está atualizado até o dia 30 de
abril de  1997.

Luiz Régis Prado, Promotor de
justiça e Professor de Direito Penal em
Maringá, possuidor, dentré outros, dos
Títulos de Mestre e Doutor em Direito
pela Pontificia Universidade Católica de
São Paulo, e de Pós Doutorado em
Direito Penal pela Universidade de
Saragoza,  Espanha.

/     "A REVEI.IA E A SUSPENSÃO
D0 PROCESS0 PENAL - Aspectos
controvertidos do artigo 366 do CPP
e outras questões sobre a l.ei 9271/
96" obra do promotor Fábio André
Guaragni está sendo lançada pela
Editora juruá.  0 livro tem a
apresentação do Ministro Felix Fischer
do ST], que assinala que ela vem

preencher uma lacuna pouco explorada
pela doutrina, assegurando que o Autor,
brilhante e estudioso,  enfrenta a
inovação decoriente da nova redação do
art. 366 do CPP com a pena de mestre.

Fábio Andi.é Guaragni, promotor
de ]ustiça da Comarca de Campo
Mourão e Professor da Escola Superior
do Ministério Público de Maringá.

•/     Ainda em agosto, foi lançado o
Livro  12 da Revista lgualdade,
publicação trimestral do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias da
Criança e do Adolescente, veiculando
trabalhos doutrinários,  legislação e
jurisprudência relativos ao Direito da
Criança e do Adolescente.

•/         A APMP promoveu no dia 31
de outubro o lançamento da obra
``Código de Defesa do Consumidor -

Questões controvertidas",   do
Doutoi. ]oão Henrique Vilela da
Silveira. 0 trabalho retrata a
experiência do autor ao longo de quatro
anos de atuação na Promotoria de
Defesa do Consumidor de Curitiba e
procura trazer a interpretação de lacunas
detectadas no Código de Defesa do
Consumidor,  a partir da resolução de
casos concretos aos quais o diploma
consumerista não aponta um caminho
adequado.

]oão Henrique Vilela da Silveira,
membro do Ministério Público do Paraná,
professor da Escola Superior do
Ministério Público do Paraná e da
Pontificia  Universidade  Católica.

CLASSIFICADOS
A paitir da próxima edição estaJtmos

publicando regulamente uma seção com
anúncios classificad®, paia que os
associados realizem compra, venda e
troca de hvros, CD's, equipamentos de
infomiátia e até mesmo automóveis ou
outiios tx=ns.

TÓclo imegrmte cki APMP hteressado
em anunciar giatuitamente, deve contamr
a sede da entidade, ou obter maion3s
infoimações pelo fone: 352-2919, com
Luciane.
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0 Arcabuzes de
Noel Nascimento

Noel  Nascimento é hoje  patrimônio
do Ministério  Público  do  Paraná.  Mas
essa  incorporação  patrimonial  não se
deve,  tão somente,  à  sua  condiçào  de
escritor consagrado,  membro da  nossa
Academia  de Letras  e autor de tantas
obras,  entre as quaís o romance
Arcabuzes,  sua  última produção,  com
a  qual  abiscoitou  o  Prêmio  Paraná,  de
prestígio  nacional.  Noel foi  Promotor
de justiça por muitos anos e  se
aposentou  na carreira.  Mas,  mesmo na
condição de  inativado,  e  agora
inteiramente  devotado  à  sua  carreira
de letras,  ainda  assim não se afastou
da  instituição,  com a qual  continua  a
manter convívio  frequente,  e,  mais
que   isso,  tem emprestado valiosa
colaboração,  como um dos membros
mais  assíduos e  ativos da comissão
que,  já há  algum tempo,  trabalha para
levantar a  memória  da  corporação.

Certamente,  a  disciplina  funcional
do Promotor não seria  capaz de conter
o imaginário de Noel,  que,  já no seu
ingresso na instituição trazia editado os
versos de Nuvens,  de sua iniciação,  e,
desde então passou  a pôr seu talento
e  sua  sensibilidade em incursões pelo
romance e em ensáios, como o da
estética,  em que  a arte passa  à
condição de uma representação de um
temperamento amoroso,  ou,  em outros
campos, como o do universo do crime,
em que sua pregação é a favor da
abolição da pena,  para que a redenção
do  homem criminoso  seja  alcançada
através  de  sua  própria consciência.
Mas,  todo esse esforço ensaístico não
teve o condão de sofrear sua veia
poética,  uma  vertente  sempre  aberta
e que,  não faz tempo, nos deu seu
Coreto de Papel.

Arcabuzes é um romance
histórico? Na verdade,  seu  cenário é o
do  Brasil Meridional  do último  quartel
do século XIX,  durante o período que
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antecede  a República e  em que o
regime republicano passa a enfrentar
suas primeiras contradições  e  desafios.
Seu  conteúdo histórico é denso,  e há
passagens  até  difíceis  de acompanhar
para quem não esteja afeito a essa
quadra  da  História  republicana,
sobretudo quando se concentra no
episódio  da Revolução Federalista no
Paraná.  Sobre  esse  aspecto  o  livro  traz
uma grande  soma de  ínformações,
que,  seguramente,  exigiram  um
grande  esforço de leitura  e
investigação.  Certamente  não  é  fácil

....  o  livro de  Noel

ilumina esse palco

escuro, com um

facho de luz de sua

fé na bondade

natural do homem...

entretecer o  imaginário com a versão
oficial  da  História,  de  modo  a fazer
ocuparem o mesmo espaço e sem que
apareça o  applique.  Em geral a
História   acaba por preponderar   sobre
a estória,  principalmente  quando a
narrativa  de  guerra tem lances tão
dramáticos  como os que
ensaguentaram o Sul desse país.
Assim,  as personagens sÓ ocupam a
linha do coro, mais ao fundo do palco,
sem traços  marcantes  e  importância
cênica.  São  figurantes.  Ora,  Noel  é
devoto do homem-povo,  como força

Rui Cavalm Pinto

geratriz da  História,  mas tanto uma
como outra têm que ter uma
conotação  de  mérito,  que,  mal
comparando,  se parece com aquela
qualificação tradicional  do  Direito dada
por Celso,  como a arte  do bem e clo
justo.  Assim para  o  autor,  a  História
não é apenas  o resultado das relações
de proclução ou  de trabalho,  nem se
pode dizer que é  a fome e  a miséria
que  acionam  as  revoluções.  As  "más-
paixões das massas",  provocando
catástrofes,  tampouco levam  ao
progresso.  Pelo contrário,  para Noel  a
meclúla da História está no amor e no
sentimento de justiça.  Quem move  a
História,  diz ele,  são somente  os bons
e humildes.  E,  assim,  a cada passo
dessa  tragéclia  fratricida,  que  devorou
mais  de  10.000 vidas,1.000  delas
degoladas pela faca prateada do criolo
Adão Latorre  e outros degoladores,
como os coronéis  Cizério  Saraíva e
Firmino  de  Paula,  o  1ivro  de  Noel
ilumina  esse palco escuro,  com um
facho cle luz de sua fé na bondade
natural clo  homem e de  sua  confiança
na construção de uma futura sociedade
solidária,  em  que  seriam extirpadas
toclas  as  formas  cle  antagonismo  social.
Não há então heróis,  nem personagens
carismáticos  ou  cataclísmicos,
responsáveis pela direção  da  História,
salvo  uma  especial  devoção  dedieada
a  Floriano Peixoto,  a  quem confere  o
título de general da raça e atribui até o
clom da  intuição divina,  através do qual
chegou  a antecipar o desfecho da
guerra com o Paraguai e da própria
guerra fratricida do Paraná.  Do lado
oposto,  reserva igualmente  a  auréola
cle  gloriosos  aos  dois  irmãos  Saraiva.
Com relação aos  outros,  porém,  passa
a régoa.  Para as suas próprias medidas,
todos têm,  em princípio,  a mesma
estatura;  o que distingue,  na verdade,
um do outro,  são só as circunstâncias
que vivem,  através  das  quais
despontam os caracteres e  as
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potencialidades  de  cada um.  Assim,  o
retrato do cel.  Carneiro é o de um
autêntico obstinado.  0  próprio
Deodoro recusou promovê-1o a
tenente-coronel,  pela  fama  de
extremo  rigor a que submetia seus
soldados.  Carrancudo e mal humorado,
tinha  inimigos dentre  suas próprias
fileiras,  mas levou  o cerco ao extremo
da  resistência,  reprimindo  à bala  as
tentativas  de deserção,  sem perdoar
mulheres e  crianças.  Violou  as regras
de  Direito  lnternacional,  ao  revidar
com ameaça   feroz e o fogo de suas
armas toclo o  assédio de parlamentares
incumbidos de  lhe  fazer propostas de
paz  e  rendição.  0  coronel  Lacerda,
comandante da guarda  lapeana,  é
lembraclo porque  no fim da refrega
logrou  se pôr a  salvo com sua família
da ferocidade  do  clegolador Cizério,  e
ainda,  levou toda sua bagagem e mais
os trezentos contos do soldo dos
patriotas.  Quanto  a  Silveira  Martins  é
referido sÓ como  o ex-conselheiro
Martins e  lembrado apenas pelo seu
apelo extremo em favor do
desmembramento do  Rio Grande  da
federação.

Enfim,  Arcabuzes é  obra de
horizontes  amplos,  abundantes
informações e juízo próprio,  o que  a
faz expor muitos flancos  à
contrariedade  e  à  insatisfação de
quantos,  passado já mais de um
século,  ainda querem passar por
herdeiros dos maragatos  e pica-paus.
Tanto,  que até se diz que,  para eles,  o
conflito  realmente  não terminou,  nem
foi  escrita  sua  História  definitiva.  Ora,
a bem de ver,  a História é vista hoje
em dia,  mais como um processo de
conhecimento do que de realidade,
pois é  muito  importante  a  experiência,
a subjetividade (e a própria
adivinhação,  diria Capistrano de Abreu)
do  historiador.  Afinal,  está visto  que
Arcabuzes não é um compêndio de
História.  É um romance,  e,  com isso,
abriu  as portas à  imaginação do autor.
Aí está o segredo de  sua  originalidade
e o granum salis da obra. Enfim, em
homenagem a  Noel historiador e
poeta,  diria com Cassirer que,  tal como
ocorre com a  poesia,  a História é
também uma forma de conhecermos a
nós mesmos e de revelarmos aos
outros o nosso próprio universo.
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Porque Arcabuzes

Páüia etema, conservada a unidade
nacional e consolidada a República, é legado
da paz e aliança entre pica-paus e
maragatos.

0 povo, no entanto, alienou-se em
história na suposição de que suas conquisms
nas luüs contra a escraúdão e a monanquia
fossem concessões de elite no pocler, ou de
mei{+ stção mjJitar.

Ignoia-se a Revolução Brasileri, a
i€volução das massas uíbams no País.
Iiistoriadores demm as costas, não assistiram
à "auom burguesa" nesta parte do mundo. A
intelectualiclade cisma em desconhecer o
caráter que tomaram as leis e o regime. (1)

ApÓs a Abolição e a modamaçâo, marcos
definitivos, uma contra-revolução ao
riea9rem as velhas estniturzffi, envolveuo
numa guem civil. Então tomou-se uma
grande lacuna a omisísto desta em nossa
literatura.

Entiiechocam-se a sociedade mral e a
uibana divididas em facçôes antagônicas.

Enfiientam-se assim, igua]men[e, a Amacla e
o Eército.

Caudilhos paladinos lideiam a peonada
gaúcha em cori€ntes adversárias. Nos
esquadrões, são todos cm]aradas. Um
grancle chefe, eme eles, cria a guem de
movimento, à frente uma cavalaria
invencível de lanceiros. Seguem-no
agregadcxs, bugres, miseráveis do cmpo. 0
monge, hcubo do fanatismo reli9oso, apoia-
o de mata em amias.

Por toda parte, no cmipo ou na cidade,
nas marchzLs e batalhas, homens, mulheres e
até crianças dão provas de desprendimento
e heroísmo. A extioversão de Ódios
acumulados em quatrocentos anos de
esciavidão e nas servidões justificando os
excessos, são superados por virtiides e ideais
de cmnça na aiusa que cada qual defende.

Na guerra entre seus fflhos, feriu-se a
Pátria. Transfiguiada, viam-se-lhe as lágrimas,
à mosna o coração. Algo sublime estampa-se
em sua face: a brasilidade. Um complexo de

Noel Nascimento

sentimentos e valores de arnor, de
dignidade. Brasflidade que unifica e
confratemiza.

Tàl mvelação suscita uma reconstituição,
com o dima da época, num romance de
idéias que esmiuce os fat® e com critério
realísta elucideos, revivendo na sequência
de episóclios épicos os conflitos, paixões,
dramas, tragédias, hquezas e grmdezas
humanas. Um romance à luz de humanismo
cujas fontes são o povo brasileüio.

0 prólogo, além de proposição é urna
shtese com  nova filosofia de história e da
própria namtiva. A linha novelístiG o
enredc>  mçamo-la pamlela à históriG.

(1) A cegueira  é  total.  A afirmação  de

que há ausência de uma revolução
burguesa no país é inclusive de marxistas
equivocados, à frente Nelson Wemeck
Sodré  (  Introdução  à  Revolução  Brasileira,

pg.01.).  Historiadores dão  a  maior
importância à Marcha  Getulista  de  30.

Em beiiço de história, Poma Grossa, fomos nascido
No ano trinta estabeleceu o quartel

general Getúlio Vargas, ao lançar o célebre
manifesto e a arrancada para o Catete.
Houve décadas agitadas em que
aiTegimentavam voluntários , batalhões
desfilavam pelas ruas e viam-se trens
carregados de soldados e amamentos.
Ponta Grossa asilava gente procurando
esquecer o passado. Eram comuns nomes
de heróis como Apan'cio, Isidoro, assim
como de Ribas e Pinheiro Machado
oriundos do Rio Grande do Sul. Ao iniciar-
se o ciclo madeireiro, além de negócios e
divertimentos, o assunto ainda girava de
pica-paus e maragatos para a campanha
do Contestado, Coluna Prestes e
movimentos de trinta e trinta e dois.

Ponta Grossa fora carreiro de índios e
bandeirantes. Estrela-guia no tropeirismo,
esta fomidável bandeira povoadora
seccionada em caravanas de muladas e
comércio em cestos e bruacas.   Ciclo
econômico coexistente com os de
charque e, principalmente, o da erva-
mate. 0 pouso se toma empório, cidade

T2.      ARmflE

para onde acorrem as fazendas, vilas e
povoados próximos. Progride enquanto
outros param no tempo.

Com o crescimento das cidades,
foma-se o povo, as classes urbanas
abolem a escravidão e deriubam a
monarquia.

Destacam-se, pois, as capitais em
franco desenvolvimento comercial e
industrial.

Há brasilidade no ser, no sentir e
pensamento das personagens. São elas o
mais importante na narrativa. Enfatizamos
a riqueza conteudística do país, e delas as
relações primordiais.

Há uma filosofia no romance. As
personagens sabem de arte, de crime, de
dolo, de mal e de bem, cometem erros,
provam o remorso, dor de consciência, -a
pena de conversão. Revela-se um
humanismo com raízes na bondade
natural de índios e negros, na humj]dade
de caboclos e outros mestiços, nos sonhos
à colheita de colonos e imigrantes.

Não importa em que condições se

encontre, o homem é, antes de tudo,
pessoa. A pessoa generosa muda o
mundo; seu coração, motor da história.
Seja ela um arcabuz, soldado iaso, viúva
pobre, agregado de botijão às costas,
plebeu urbano, doutor ou general que
também podem vimr arcabuzes.

A fflosofia é a de que até mesmo nas
vicissitudes e revezes os bons são os
vitoriosos. Abnegados e solidários, operam
a evoluçào do mundo.

Encontramo-los fiéis às raízes, aos
valores, honrando os antepassados. Até
emprestam realidade ao romance e à
meada de idéias.

Entre eles causou-nos a suipresa o
escritor que julgou e publicou a obra.
Parecia-nos parente, herói da famflia de
Pedro Tropeiro, Tio Sflva e Xandô, com o
ideal e a mesma fibra, como as
personagens um Silva até no nome;
Deoni'sio da Silva, ao qual não
precisan'amos dizer que, do começo ao
fim, a mensagem no rornance é a de que
- somos todos imãos.
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A reunião conjunta  da
Confederação  Nacional  do Ministério
Público e  do Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais  de ]ustiça,
realizada no  mês  de  setembro,  em
Manaus,  serviu  para análise  de vários
projetos de emendas constitucionais  e
de  legislação  infraconstitucional  em
trâmite  pelo  Congresso  Nacional,
especialmente  as  PEC's  da  Previdência
e  da Administração.

0  Ministério  Público brasileiro,  por
suas  entidades  representativas,
reunidas na  CONAMP,  vem
acompanhando  sistematicamente
todos os projetos da legislação federal
cujos processos de elaboração acham-
se em curso na Câmara e no Senado
Federal e que  se refiram a questões de
interesse  direto  da  lnstituição.

Nci foto Pwc;uradores-gerais, representcmtes e Presidemes de associações do
Mtnistério Púbhco. Da esquÁ3'rdÁÃ i)arcd cz chrei,tcz: Moaci,r (PG`|/SC), Spech (SC), Sara
(BA), Barra (SP), Greco e Olavo (MG), Ccdstelo Branco (PA), Cláudio (SubpGf/RS),

Stnbori (PR) e Anta^o (SubpGH/PR) .

Euffffiffl® wai  g©ff# #©©tiff§©§  pa#a ti©#©§a d#  ffi©i®
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A Comissão de Constituição e ]ustiça
(CC]) da Assembléia Legislativa está em
vias de analisar projeto de lei que cria no
Paraná o Fundo Estadual de Defesa dos
lnteresses Difusos. Segundo o presidente
da CC], deputado ]oel Coimbra (PTB),
membro do Ministério Público do Paraná e
autor do projeto, o objetivo do ftmdo é
dar condições de rep'aração fmanceira dos
danos causados por empresas ou
instituições contra o consumidor, meio
ambiente, garantias constitucionais e bens
de valor artístico,  histórico ou turístico.

A legislação federal prevê a criação
desse fundo pelos estados como foma de
gerir recursos advindos de ações de
reparação contra empresas e instituições
ganhas pelo Ministério Público e outros
órgãos de defesa dos direitos coletivos. "A
falta de uma regulamentação a ni`vel
estadual impede que esses recursos
conseguidos através de multas e ações
sejam revertidos para os Órgâos de defesa
do consumidor e do meio ambiente",
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afirma o deputado.
Segundo o coordenador das

Promotorias de Defesa do Meio Ambiente
do Paraná, Saint Clari Honorato Santos, a
criação do Fundo de Defesa dos
lnteresses Difusos é fimdamental para que

o Ministério Público possa dispor dos
recursos já disponíveis em resultado de
ações de indenização por clanos causados
ao meio ambiente.  "Hoje esses recursos
estão bloqueados no banco pela não
existência do fimdo previsto na
legislação", diz o promotor. Com a
regulamentação da lei e a criação do
ftindo, afinm ele, esse dinheiro poderá ser
rever[ido para programas de recuperação
de áreas degradadas e outros projetos de
defesa ambiental.

Para Ciro Scheraiber, da Promotoria de
Defesa do Consumidor de Curitiba, a
fimção rnais importante do ftmdo será
prover recursos para que o Procon e
outros Órgãos possam htensificar a
fiscalização e garantir o respeito aos
direitos do consumidor. "Recursos que
hoje estão depositados em juízo e
paralisados pela falta de um Órgão gestor
poderão ser usados no incremento da
fiscalização, inibindo assim os abusos
contra o consumidor", afima Scheraiber.
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Acidente de trabalho do
empregado não registrado

Antônio Winkert Souza, Promotor de justiça de Defesa
da Saúde do Trabalhador/Comarca de Londrina.

Lamentavelmente,  e não raras vezes,
depara-se com empregados acidentados
não registrados em carteira profissional.
Além do trauma emocional que marca
indelevelmente o acidentado,  sobretudo
naqueles acidentes mutiladores,  fica o
trabalhador, de início,  privado dos
beneficios previdenciários, eis que,  no
balcão de atendimento,  o INSS não o
reconhece como segurado. Da mesma
forma, mesmo que o trabalhador venha
a Óbito em razão de infortúnio laboral, a
familia do acidentado não recebe desde
logo qualquer beneficio.

Via de regra tal ocorre no âmbito de
pequenas empresas ou de pequenos
empreiteiros, ou no âmbito de empresas
desorganizadas ou inidôneas e até
insolventes, fator que normalmente
submete o obreiro a total desamparo.

Mas o simples fato de não ter sido
registrado em carteira profissional não
retira do acidentado o seu direito aos
benefícios acidentários.  Basta provar que
exercia seu trabalho em caráter não
eventual.  Aliás,  o próprio art.11  da Lei nQ
8213/91, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, diz que
"aquele que presta serviço de natureza

urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração...",  é considerado
segurado obrigatório. Ter sido
registrado em Carteira de Trabalho não
é, pois, condição absoluta para o
empregado auferir beneficios.

Em matéria de acidente de trabalho,
deve  prevalecer o  sentido  da  mais
ampla proteção, princípio cada vez mais
ausente universalmente.  Nessa linha de
raciocínio,  despiciendo é que o
empregador tenha deixado de efetuar o
recolhimento de parcela referente ao
seguro de acidente de trabalho a que se
refere  o  art.7Q,  inc.  XXVIII,  da
Constituição  Federal/88.  Atente-se,
ademais, ainda nessa linha,  que  a
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Seguridade Social é financiada por toda
a sociedade, de foma direta e indireta,
mediante recursos da União,  dos
Estados, Municípios e de contribuições
sociais  (art.10,  da  Lei nQ 8212/91  ).
Operando-se, pois, a socialização dos
riscos dos infortúnios laborais, deslocou-
se ao Estado a responsabilidade pela
reparação, mediante seguro social,  sem
excluir a indenização,  a cargo do
empregador, quando incorrer em dolo

Espera-se que o

lNSS, sensível a

essa dificuldade,

acolha tal

interpretação, como

mais um passo para

minorar o sofrimento

ou culpa.
Acrescente-se,  por outro lado,  que

incumbe ao INSS a tarefa de arrecadar,
fiscalizar,  lançar e  normatizar o
recolhimento das contribuições sociais
(art.33,  da  Lei  nQ  8212/91  ).

É extremamente injusto e perverso
privar o obreiro do beneficio
previdenciário  ou  criar-1he  dificuldades
para provar a relação de emprego.  Este
não deve ser punido pela inércia,
desídia, desorganização ou má fé do
empregador e até mesmo ante a
ineficiência no sistema de fiscalização e

arrecadação das contribuições sociais.
0  acidentado,  nestas circunstâncias,

pode provar a relação empregatícia
primeiramente na via administrativa,
mediante justificação (art.108,  da Lei
nQ 8213/91  ), de conformidade com os
temos do Regulamento dos Benefícios,
objeto do Decreto nQ 2172,  de 05.03.97
(arts.  162/171).

A justificação adininistrativa
pode se constituir em meio eficaz e
rápido no sentido de amparar os
trabalhadores acidentados,  sem registro.
A teor do art.163 do Decreto nQ 2.172/
97, tenho que, para este caso, não se
constitui como indispensável a
existência de documento que indique
início de prova material,  requisito
explicitamente  exigido para as
hipóteses  ali mencionadas.  Salutar que
assim seja, posto que nomalmente o
empregado não consegue obter do
empregador documento que evidencie
o denominado início de prova material
do vínculo empregatício. A prova
testemunhal idônea,  aliada à outros
indício sérios colhidos, há de ser
suficiente.  Espera-se que o INSS,
sensível a essa dificuldade,  acolha tal
interpretação, como mais um passo para
minorar o sofrimento dos acidentados
que, via de regra, além do prejuízo de
ordem emocional,  ficam sem receber
remuneração do empregador, sem os
beneficios previdenciários e ainda
teriam que postular seu direito em juízo,
sujeitando-se a uma prolongada e
intrincada  refrega judicial.

Obviamente, provada a relação
empregatícia, pode e deve o INSS
acionar o empregador faltoso, pelas vias
adequadas, procedendo à cobrança dos
encargos previdenciários devidos,  com
os seus consectários legais.

Não obtido êxito na via
administrativa,  cabe  ao acidentado
postular os beneffcios na esfera judicial.
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Promotor Valmor Padilha é
reconduzido à direção do PROMED

0 Promotor Valmor Padilha foi
reconduzido à direção do PROMED
através de ato administrativo do novo
Presidente da APMP,  Sergio Sinhori,
durante a realização da solenidade de
posse da nova Diretoria da Associação.

Uma das metas da entidade para a
próxima gestão é a ampliação de sua
cobertura  no Estado,  segundo
informou  o Sr. Valmor Padilha.

Recentemente o PROMED fimou
convênio com a Associação Médica de
Londrina, que apresenta um grande
número de profissionais credenciados,

Promotor Valmor Padilh a,
Dtretor do PROMED .

que passarão a prestar seus serviços
nos padrões e nas tabelas praticadas
pelo PROMED,  melhorando
sensivelmente o atendimento aos
associados radicados em Londrina e
Região.

Ainda dentro da proposta de
ampliaç`ão da cobertura,  o PROMED
adquiriu um veículo para tornar mais
ágil o deslocamento de seus
funcionários para credenciamento de
Hospitais,  Clínicas,  Laboratórios  e
profissionais da área de saúde nas
várias regiões do Estado.

PROMED: um verdadeiro Segurolsaúde
Vinculado à APMP, o PROMED é um

verdadeiro seguro-saúde, que conta hoje com 878
associados, os quais, somados aos seus 1.249
dependentes, totalizam 2.127 usuários.

Através da consolidação de convênios com
instituições da área médica, o PROMED oferece a
seus associados uma gama de serviços no campo
da saúde. Mesmo em localichdes onde não existe
convênio, o PROMED garmte aos promotores e

procuradores asscx=iados e seus fariliares uma
amphcobemmamvésdoreembolsodosserviços

PRESIDENTE
PINAIHJAO
PF]OMED

0 presidente Sergio Sinhori, apesar de
reconhecer a vanguarda conceitual do
PROMED, entende ser pi€mente a necessidad€
de sua amph avahação esm]tukú. E explica: "a
reahdade econôiniccrfinanceifia, passado o
deslumbramento inicial com o Plano Real,
impõe, Lia no orçmiento empresariai ou
domésúco, a adequação às novas
circunstâncias. Nós do Ministério Público,
assri como tantas omas ategorias de
servidories públicos e agentes poh'ticos, esmios
®mnossosvencimenkxsestagmdoshámajsde
dois anos. Em conseqüência, a anecadação
associativa e a do Promed também nào
aumentaram. Os custos hospitalares ,
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médicos e hospitalares. 0 sistema para o
reembolso acontece através do CHEQUE
CONSUTA CIHQUE EXAhffl e o FISIOCEiEQtJE,

queoassociadodoPROMEDpodeutilizarsem
bunoaada ou demom. Mesmo cm ouüos Estidos,
ou até fora do PaÉ, a entidade garante o
reembolso de despesas aos associados.

Demodounhfiersodasempresasconveniaclas
aoPRONm,encontiamos3.124médic®,46
odontólogos, 42 hboíatóricx; e 245 hospitais  e
clínicas em todo o Estado do Paraná. A médica

laboratoriais e toda a gama de serviços
conmtada p]o Promed, conmriamente, foram
paulatinamente aumentando nesse pen`odo.
Isso obvizmente teni  mês a mês, nos obrigado,
especiahnente depois que as prestações
mensaismhtivasaopagamentodeveri)as
atiasadas cessai{mL a reooner ao ft]ndo de
cx)ntingênciaparacimprircx5compmmissos
firmceiíos".

Süúori enfatiza ainda que, " o
conhecimentodiárioquetenhoadquridodas

qiiestõesdoPíomedÉpemrit€®nduirque
nosioelencodebenefidcxsabimgeáfflsde
cobeitiirasquenenhumoutiiophnopr€vê,
especiíhentenocampocbcomimenti3
denominada medicina altemathra e ouüas
especialidades que não se referem ao
üatamentodedoençpspropriament€ctitiLs."
ffliehboriçãonoCongiessoNadonaluma
novale§shçãosobrea5plamsdesaúde€m

geial.NÓ6'temcx5tambémquereesnidarnosso
Promed, para mantê-lo sólido no fi]turo, pois

auditora, Dm. Floia Eugênia I£mos Abmhão, é a
responsávelrx3kiconsultoriatécniccradmiristrativa
doPRohfflD,orientandonosaspectos
admiristiativos e reahzando auditorias técnicas.

Além disso, o PROMED api€sentou nos
últimos anos um grande salto de qualidade com a
imphntaçãodeumserviçodeatendimento
emergencial para os seus associados que, através
de um telefone celular ligado 24 horas por dia,

podeorientareatenderoassociadoemqualquer
drcunstância.

ele é vid paia a segumça de toda a famflja do
Ministério lüblico. Nesse senüdo é que logo ao
assumir sohcitei a a91ização dos seriçcx5 da
empn=:sadeconsubiriamarialconmüchà

pedidodacomissàoespecialclesignachem
assemblérigeri,cuPtrabalhosenáapresentado
emn]eadosdomêsdenovembm.Foiamphado
o campo de avaliação, e as conclu3ões
atingirãotot.hsascategoriasdebcpeficiári®ê
cle serviços. Podeiemcxs ter, aism um visão
segmetécricadecomoconduziroPmmed,
dosvaloresaseremcobmdosemcachcategoria
edaexab®nüapaftidaquepoclstocx5
associados obter. Tudo isso, conmdo, deveri
seramplamentedisuitidonoâmbitoda
diietoria da entidade, da comissão e\ipecial e,

por fm, ch assembléia geri. Precisamos atingri
uma estabflidade de regras pari o associado,

que deveri ter à disposição, brevemente, um
manual com a esfx3cificação de todas as
cobertims do sistema, assim como uma hsta
dosserviçosnãocomemplados".
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Aprovado Estatuto da Fundação
Escola do Ministério Público

Na  tarde  do  dia  31  de  julho,  em
Assembléia  Geral  realizada  na  sede
da APMP  em  Curitiba,  foi  aprovado  o
estatuto  que  regulamenta  a  criação
da  Fundação  Escola  do  Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná.

A  entidade  será  o  Órgão
mantenedor  da  Escola  Superior  do
Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná.  0  anteprojeto  apreciado  em
Assembléia  foi  elaborado  pelo
Procurador  de justiça  Glaúcio
Antonio  Pereira.

0  novo estatuto  da  entidade
ainda  deve  sofrer  ajustes,  e  para
tanto,  uma  nova  Assembléia
revisional  deve  acontecer   no
intervalo  máximo  de  seis  meses.

Outro  ponto  debatido  e
referendado  pela  Assembléia,  faz
menção  à  retirada  do  vocábulo
"Superior"  do  nome  adotado  pela

entidade.  Assim,  fica  definido  como
Fundação Escola do Ministério
Público do Paraná.

A  materialização  da  entidade
deve  acontecer  ainda  neste  ano.

Na i'nesa coordenadora dos trabcúbos da Assembléia realizada no di,a 31
de julbo, o i)romotor Vcúiínor Padilbci, o então Presidente da APMP, ]air
Cirino dos Scmtos, o Proc,ura,dor-Gera,l de ]usttça, Olyi'ni)to de Sá Sotto
Mcúor Neto e o Promotor Sei'gto Reriato Stnhori, atucal Prestdente.

Fundação Escola do Ministério Público
OF]GANOGF]AMA

Assernbléia Geral reah2:ada na sede da APMP em
C:uritiba no dia 31 de julbo.
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Escola Superior do  Ministério
Público do Estado do Paraná

A Escola  Superior do   Ministério
Público foi criada com o objetivo de
estimular o  aperfeiçoamento  dos
integrantes  do quadro do Ministério
Público.  Para  tanto,  a  entidade  realiza
e promove  cursos,  seminários e
congressos,  além de realizar o curso de
formação de  estagiários e  de
preparação de candidatos ao ingresso
na carreira do Ministério Público  nas
diversas regiões do Estado do Paraná.

Para o atual diretor da Escola,  o
Procurador de ]ustiça  Glaúcio Antonio
Pereira,  entre muitas de suas
atribuições,  "  a  Escola  Superior do
Ministério Público   deve transmitir para
a comunidade a concepção sobre o
que é o Ministério Público,  tendo
tainbém papel  importante  ao semear
uma  cultura de  identidade  institucional
entre estudantes  e bacharéis em
direito,  despertando vocações."

Neste  ano de  1997 a procura pela
Escola  Superior do Ministério  Público
tem sido muito grande.  Somente  em
Curitiba,  o número de  alunos
matriculados  no  lQ  semestre  foi  26°/o
maior do que no mesmo período do
ano passado.  Somando-se o número de
alunos de Londrina,  Maringá e Ponta
Grossa  aos matriculados  em Curitiba,
temos  452  alunos matriculados,  36% a
mais do que no ano passado.
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0 Procurcador de]usttça Glaúcio Antonio Perei,ra é o  dtretor
dft Escola Superlor do Mtnistério Púbh,co e ocupa o cargo
desdÁ3 fe'i)ereiro de 1995 .

EVENTOS REALIZADOS NO 19 SEMESTRE DE 1997

17/02/97 - Curso de Aperfeiçoamento

para o lngresso na Carreira do MP -
Curitiba / Londrina / Maringa / Ponta

Grossa

08/03/97 - Direito Comunitário e do
Mercosul;  Direito processual Civil  e

Direito Contemporâneo - Curitiba

18/03/97 - 111 Congresso Nacional MP

Democrático - 0 Ministério Público e os

Direitos Humanos - Foz do lguaçu

23/04/97 - Formação de magistrados
em Portugal e na França palácio da

]ustiça  - Curitiba

17/06/97 - I Semana da Escola Superior

do Ministério Público de Ponta Grossa -

Ponta Grossa

30/06/97 - I Seminário de Metodologia
do Ensino ]urídico - Curitiba

02/07/97 - PÓs-Graduação em Direito
Tributário e Processual Tributário -

Curitiba
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Súmula vinculante=
uma solução?

Francisco Borba Fortes de Sá - Procurador de Tustiça - aposentado

Sumário:  1  - a súmula uinculcmte
e os i)rocessos rei)etittuos;  2 - a

Polêmica jurídica sobre a súmula
vinculante; 3 - Projetos em curso no
Congresso Nacional;  4 -conclusões.

1      -A súmula vinculante e os
processos repetitivos.

A  idéia  de  instituir a  súmula
vinculante  do  Supremo Tribunal
Federal e  dos tribunais superiores
criou  enorme polêmica nos meios
jurídicos  nacionais.

Aqueles  que  defendem a icléia
argumentam que o novo mecanismo
viria com um sentido prático,  para
resolver a  crise  do judiciário,  manifesta
na  geométrica  multiplicação  de
processos.

Entre  os defensores deste ponto
de vista está o ex-presidente do
Supremo Tribunal  Federal,  o eminente
ministro  Sepúlveda  Pertence,  que,
com veemência,  vem pedindo
medidas urgentes  que venham trazer
uma  solução a curto prazo para  conter
a  avalanche  de  processos  repetitivos
que  invadem as  repartições daquela
Corte  e  que já mereceram julgamentos
uniformes,  reiteradas  vezes.

Em entrevista  divulgada  pela
Agência  Estado,  publicada  no jornal
Gazeta  do  Povo  ,  em  31-03-97,  o
ministro  Sepúlveda  Pertence,
defendendo seu ponto de vista,
argumenta  que  a maior parte dos
processos que  ingressaram no STF nos
últimos anos é  constituída   de recursos
extraordinários  e  agravos  regimentais
impetrados  pela  União e  pelo lnstituto
Nacional  de  Seguro  Social  (INSS),  este
responsável por um terço do total
desses processos.  Portanto,  a súmula
vinculante  desafogaria bastante  a
pauta  do  STF,  já  que  90°/o desses
processos  são  repetitivos.  Estatística
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fornecida   pelo STF mostra que,  nos
últimos cinco anos,  o Tribunal recebeu
137,1  mil  processos,  o  que  dá  uma
média de  27,4 mil  por ano.  Este
número supera o recebido durante a
década de 40,  quando ingressaram no
STF  27,3  mil  ações.  De  1980  a  1996,  o
número de processos que deu entrada
anualmente  no Tribunal cresceu  de  9,5
mil  para  30,7  mil.  Mas  o  número  de
ministros que  integram o Tribunal

A proposta defendida

pelos eminentes

ministros do excelso

pretório acima

referidos, no entanto,

vem encontrando

forte oposição.„

continuou  o  mesmo,  de  11.
"Não  se  cogita  de  dar efeito

vinculante  a  todas  as  decisões"  -  diz  o
ilustre  ex-presidente  do  sTF -"mas
apenas àquelas que por seu próprio
caráter o reclamam,  quais  sejam as  de
controle  abstrato de  normas.  Também
não  se  cogita de autorizar a emissão
de súmulas vinculantes sobre todas as
matérias  de  competência  de  tribunais
superiores. A súmula vinculante  é
pensada para  determinado tipo  de
matéria,  de  questões  atinentes
geralmente  a  leis  de vocação `

tipicamente  temporária,  a  exemplo  de
leis  tributárias,  que  atendem
determinada  conjuntura,  que  têm sua
solução consolidada na jurisprudência
e,  no entanto,  já superada,  já  revogada
a própria lei que  as motivou,
continuam a  absorver a máquina
judiciária".

Outro membro do Excelso
Pretório,  que  defende a  adoção da
súmula vinculante,  é  o eminente
ministro  Carlos  Mário  da  Silva  Veloso.
No dia  22  de agosto de  1997,  ao
proferir palestra em Curitiba,  sobre  o
tema  "Questões Tributárias  no  STF",   o
ilustre membro daquela Corte  Superior,
lembrando que os temas  tributários
repetitivos  congestionam  a  pauta  do
Supremo Tribunal  Federal,  manifesta-
se favorável à  tese,  aduzindo que:  "é
uma idéia  simples  que
descongestionará   o STF e as instâncias
inferiores.  Em  1996,  30  mil  recursos
ingressaram no Supremo.  Mais  de 80%
não  precisariam  estar lá.  É  uma
enorme massa  de  processos  repetidos.
0  STF  decide  a  questão  mil vezes".

2 - A polêmica jurídica sobre a
súmula vinculante.

A proposta defendida  pelos
eminentes  ministros  clo  Excelso
Pretório  acima  refericlos,  no  entanto,
vem encontrando forte oposição,  a
começar pelo  atual  presidente  do
Supremo Tribunal  Federal,  o eminente
ministro  Celso  de Mello,  para  quem
esse  mecanismo  inibirá  a  capacidade
de julgar dos juízes - mesma posição
adotada pela Associação  dos
Magistrados  do  Brasil.

Contra  a proposta também se
manifestam Reis  Freire  ,  Hariberto de
Miranda ]ordão  Filho   e  Lenio  Luiz
Streck,  para  quem não haveria
necessidade de criação de  tal
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mecanismo,  uma vez  que já  existem,
dentro do nosso direito positivo,
instrumentos jurídicos  adequados para
corrigir a  mencionada  distorção dos
processos  repetitivos.  Entre  tais
instrumentos  apontam:  a)  a ação  direta
de  constitucionalidade;  b)  -o  art.18,
do Código de Processo Civil,  que pune
e impõe pena  ao litigante  interessado
em procrastinar o processo através de
interposição de  recursos  infindáveis,
todos fadados ao insucesso;  c) - o
art.38,  da  lei  8.038/90  que  concede

poderes  ao  relator do recurso especial
e do recurso extraordinário,  para negar
seguimento a  recurso  que  contrariar,
nas questões  predominantemente  de
direito,  súmula  do  respectivo  tribunal;
d)  -o  art.557,  do  Código  cle  Processo
Civil,  com  a  redaçào  da  lei  9.139/95,

que  faculta  ao  relator negar
seguimento ao recurso que for
contrário à súmula  do  respectivo
tribunal  ou  tribunal  superior.

Além  clisso,  alegam  que,  unificar-
se  o  direito  pela  imposiç`ào  de  súmula
vinculante  eqüivale  a  imprimir-se  um
caráter estático  às  leis,  a  se  engessar a
função de julgar e retirar do direito  a
beleza da  argumentação  do
contraditório que sÓ tem servido para
melhorar as leis e  sua  aplicaçâo em
benefício de  toda  a  sociedacle
brasileira.

Outros,  como Abdala Abi Faraj,
defendem que a súmula vinculante é
um instituto próprio dos países onde
impera  o  direito  consuetudinário,  a
"common law",  portanto  impossível  de

ser adotado por países,  como o Brasil,
que sempre seguiu  a tradição romano-
germânica  do  direito  codificado.

Há,  finalmente,  aqueles  que,  a
exemplo do  ilustre  ministro Evandro
Lins e  Silva,  sustentam que o efeito
dos  precedentes judiciais  retiraria dos
magistrados a liberdade-poder   de
decidir os  litígios  segundo  a  lei  e
conforme o seu convencimento
pessoal,  com supressão do princípio
do duplo grau  de jurisdição.
Argumenta,  também,  que haveria
ofensa a outro princípio:  o de
separação  dos poderes,  inscrito no art.
2Q,  da  Constituição  Federal,  por isso

que  o Poder ]udiciário passaria  a
legislar.

No pólo oposto,   Nei Frederico
Cano Martins não concorda com as
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críticas dos  adversários da  instituição
da  súmula vinculante.  Para ele,  não
procede a alegação de que  a súmula
vinculante  retiraria do  magistrado  a
liberdade  de  decidir.  Se  assim fosse,  a
lei  também teria  esse  condão.  E  jamais
se poderia afirmar que ao decidir de
acordo com a lei o juiz estaria
maculando  sua  liberdade  decisória.  A
tarefa de decidir pressupõe  inúmeros
juízos de valores,  dentre os quais
avulta a verificação  de como os fatos
discutidos  no processo realmente
ocorreram   e  a escolha da  norma legal
aplicável  a  esses  fatos.  Todos  esses

juízos de valores  restam incólumes
com a existência da  súmula vinculante.
Na verdade,  ela  se coloca diante do
julgador apenas como se fosse uma
nova lei,  o que não pode  significar
ofensa à  sua liberdade de  decidir.

Para  o referido autor,  a  crítica  de
que  a  súmula vinculante traria o

.. ao lado da revisão
constitucional

necessária para dar
força vinculante às

súmulas,

permanecerá
sempre um

problema de

natureza social...

"engessamento"   se  daria,  diz ele,  sem

sombra de dúvida, se o projeto não
aludisse a  mecanismos que facilitassem
a  alteração ou  mesmo o  cancelamento
da  súmula.  Mas,  bem ao contrário,  o
que o projeto faz é  atribuir
competência a  inúmeros órgãos para a
iniciativa  de  proposição tendente  à
alteração  ou  ao  cancelamento  da
súmula.

Por último,  pondera que a súmula
vinculante também não ofenderia ao
princípio da tripartição   dos poderes
pois é consabido que a divisão dos

poderes não é  inflexível,  sendo
comum a prática  de  atos  legislativos
ou judiciais pelo Poder Executivo,  de
atos de natureza judicial ou
administrativa  pelo  Legislativo e  de
atos  administrativos  ou  legislativos
pelo ]udiciário.  Assim,  não é  de
estranhar que se outorgue ao Poder
judiciário  competência  para  criar
norma vinculante,  em especial quando
essas  normas  estejam  limitadas
principalmente  à  interpretação  do
alcance de  normas legais oriundas do
Poder  Legislativo.

Saulo  Ramos  e  Miguel  Reale
defendem uma  posição  intermediária.
Para o primeiro,  a solução para os
problemas brasileiros há de ser
concebida  e  aplicada  de acordo  com
as  próprias  características  e
necessidades,  que  se  plasmam em
peculiaridacles  locais,  culturais,
emocionais,  tradicionais  e  políticas,
insubordináveis,  ainda  que vitoriosas
em seus  países.  Dentro deste prisma,
seriain  adotadas  pelos  tribunais
superiores dois tipos de  súmulas. A
súmula ordinária,  de  propósitos
paradigmáticos  na  interpretação  do
direito e  a súmula vinculante,  cuja
edição  será  constitucionalmente
regulada,  com  eficácia  subordinante,
desde que decida pelos votos de, no
mínimo,  quatro quintos  de  seus
membros,  o que no Supremo Tribunal
Federal  significaria  s  votos.

0 segundo escreve que,  "ao lado
da  revisão  constitucional  necessária
para  dar força vinculante  às súmulas,
permanecerá sempre um problema de
natureza  social,  1igado  à  nossa tradição

jurídica,  sem se esquecer que o
acúmulo  dos serviços judiciários é
também reflexo da  crise  econômico-
financeira que atormenta os entes  da
administração  direta  e  indireta,  bem
como  do  absolutismo  e  "totalitarismo
normativo"  da  Carta  em vigor.  Basta
lembrar que há quem considere
inconstitucional a  recente  e  oportuna
lei  sobre  juízo  arbitral!  Por outro lado,
se  se justifica  plenamente  a vinculação
dos juízes às súmulas,  devemos,
outrossim,   nos prevenir contra o
indefinido  congelamento  delas,  a
despeito  de exigências  essenciais
supervenientes em razão de  mudanças
operadas no plano dos valores dos
fatos e da própria ordem nomativa.  0
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"aggiornamento"  das súmulas será,

assim,  um dever primordial dos
tribunais, pois elas, como costumo dizer,
apresentam um  "horizonte normativo"
sujeito a ser atualizado à medida que o
viajor avançar".

3- Projetos em curso no Congresso
Nacional sobre a matéria

Atualmente  tramitam no  Congresso
Nacional dois projetos sobre o tema.
Na Câmara Federal,  está em curso a
proposta de  Reforma do ]udiciário
(PEC 96/92) a qual,  em um dos seus
tópicos prevê a reforma do texto
constitucional,  estabelecendo  que  o
Supremo Tribunal Federal e  os
tribunais superiores,  após decisões
reiteradas da  questão  e mediante  o
voto de três quintos dos seus
membros,  poderão editar súmula de
efeito vinculante  em relação aos
demais órgâos do Poder ]udiciário
submetidos à  sua jurisdição e à
administra¢ão  pública  direta  e  indireta
da União,  dos Estados,  do Distrito
Federal e  dos Municípios,  bem como
proceder à sua revisão e
cancelamento.

Estabelece,  ainda,  o aludido projeto
que:  a) - a súmula vinculante terá por
objeto a validade,  a interpretação e a
eficácia de normas  determinadas,
acerca das quais haja controvérsia atual
entre órgãos judiciários ou entre esses
e a administração pública que acarrete
grave  insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre
questões idênticas;  b) - a aprovação,
alteração ou  cancelamento da súmula
poderão ocorrer de oficio ou por
proposta de qualquer tribunal
competente  na  matéria;  pelo
Ministério Público da União ou  dos
Estados; pela União,  os Estados ou o
Distrito  Federal;  pelo  Conselho  Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil e
pela  entidade  máxima  representativa
da  magistratura  nacional,  reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal;  c) - do
ato  administrativo  ou  decisão judicial
que contrariar a súmula vinculante
aplicável ou  que  indevidamente a
aplicar,  caberá reclamação para  o
tribunal que a houver editado,  o qual,
julgando-a  procedente,  anulará  o  ato
administrativo  ou  cassará  a  decisão
judicial  reclamada  e  determinará  que
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outra seja proferida com ou  sem
aplicação  da súmula,  conforme o  caso;
d) - o  reiterado descumprimento de
súmula  com efeito vinculante
configurará  crime  de  responsabilidade
para o agente político e acarretará  a
perda do cargo para o agente da
Administração,  sem prejuízo de  outras
sanções.

Tal proposta já foi aprovada pela
Comissão de  Constituição  e justiça  da
Casa e,  atualmente,  está  aguardando
pauta  para  apreciação do relatório do
ilustre  Deputado jairo Carneiro,  relator
do projeto na Comissão Especial.

No Senado Federal,  está  em curso,
desde setembro de  1995,  a Proposta de
Emenda  à  Constituição  nQ  54,  de  1995,

que  modifica  o  art.102,  §  2Q,  da
Constituição  Federal,  cujo  relator é  o
eminente  Senador Ronaldo  Cunha Lima.

... a instituição da

súmula vinculante

do Supremo

Tribunal Federal

merece ser

aprovada ...

No  dia  12  de  agosto  de  1997,  o
Projeto  em  questão  foi  aprovado  em
segundo turno,  recebendo  57 votos a
favor  e  10  contrários,  com  uma  única
abstenção.  Pelo  projeto  aprovado  pelo
Senado,  cc>m  emendas,  as  decisões
definitivas,  proferidas  pelo  Supremo
Tribunal  Federal,  _oelo auórum de s
dos seus 11 ministros,-  serão
sumuladas  e  produzirão  eficácia  contra
todos  e  efeito vinculante,  relativamente
aos demais Órgãos do Poder judiciário e
ao  Poder  Executivo.

4 - Conclusões

A crise que atinge o Poder
judiciário tem raízes na estrutura
socio-econômica-cultural  do  país.  Seu
aspecto mais importante é a absurda
demora na decisão dos litígios.  Tal

problema, em grande parte, é
causado por milhares de recursos
repetitivos,  interpostos pela União,
Estados,  Municípios e pelo lnstituto
Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS,  que
entopem as pautas dos tribunais
superiores.

Fatos  incontestáveis:  os
mecanismos jurídicos existentes até
agora não foram suficientes para
corrigir a distorção dos recursos
repetidos.

Crises,  todos  sabemos,  em
qualquer segmento  da  sociedade  sÓ
se  resolvem  eficazmente  através  de
soluções  novas  e  criativas.

Assim é  que,  no campo
processual  civil,  têm  surgido
recentemente  soluções  inovadoras,
visando  genericamente  enfrentar  a
questão da  demora na  solução dos
litígios,  como  por exemplo  a  criação
dos juizados  Especiais  e  do
mecanismo  da  tutela  antecipatória.

0 projeto de criação da súmula
vinculante  tem este  mesmo  jaez.

Tal  proposta,  conforrne
expusemos, vem sendo
bombardeada  por inúmeras  críticas,
inclusive  de  que  defenderia  textos
inconstitucionais.

Mesmo  admitindo-se  a
possibilidade  de  existirem  as
apontadas  insconstitucionalidades  no
projeto  -  apesar das  mesmas  não
terem sido detectadas pelas
Comissões de Constituição e justiça
da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal - existem formas de
saná-las,  dentro do processo
legislativo que está em curso.

Em suma, ratificando os argumentos
daqueles que defendem a idéia,
acreditamos que, escoimada a proposta
de eventuais inconstitucionalidades,  a
instituição da súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal merece ser
aprovada, e se constituirá em mais
promissor instrumento jun'dico na luta
contra o principal problema que aflige
a ]ustiça brasileira  : a incn'vel demora
na solução dos litígios.
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Minisl:ério Público elege novos
conselheiros

A  eleição  para  definição  dos
membros  do  Conselho  Superior do
Ministério Público foi  realizada  no mês

de agosto em duas etapas.

Na primeira,   ocorrida no dia  15  de
agosto,  58 integrantes do Colégio de
Procuradores de justiça do Paraná
escolheram  através  de  votação
secreta,  dois novos componentes para
mandato de um ano.  Os procuradores
Milton josé Furtado e ]osé Cleto Neto.

Já  no  dia  29,  cinco  nomes  foram
eleitos  pela  classe:  os  procuradores

Gláucio  Antonio  Pereira,  que  obteve
299 votos,  Nadir Prohmann Arco-Verde
com  292  votos,  Saint-Clair  Honorato

Santos  com  291  votos, ]osé  lvahy  de
Oliveira  Viana  com  279  votos,  e
Francisco   de Assis  do  Rego Monteiro
Rocha  com  262  votos.  Ainda  o

procurador Francisco Vercesi Sobrinho
obteve  208 votos  e  se  credenciou
como  lQ  suplente.

A posse  dos  novos  integrantes  do
CSMP  aconteceu  no  último  dia  16  de

setembro.

Durante  o  processo  eletivo,  cada
um  dos  candidatos  remeteu  aos
colegas  da  classe  uma  carta  de
apresentação  pessoal  e  também  de

propostas sobre  a atuação no Órgão da
Administração  Superior  do  Ministério
Público.

Passamos  a  transcrever  a  seguir
alguns  trechos  das  propostas  enviada
aos  colegas,  pelos  cinco  candidatos
eleitos  pela  classe,  e  que  deverão
nortear  suas  atuações.
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Conselho Superior do Ministério Público

0  Conselho  Superior  do
Ministério  Público  é  um  Órgão  de
administração  superior  e  de
execução,  incumbido  de  fiscalizar
e  superintender  a  atuação  dos
agentes  da  lnstituição,  velando
por  seus  princípios  institucionais.
Tem  entre  outras  atribuições,  a
decisão  sobre  processos
administrativos  instaurados  contra
Promotores  de justiça,  a  indicação
de  nomes para remoção e
promoção de  procuradores  e

promotores,  a  deliberação  sobre
aposentadorias  e  a  eleição  dos
membros  do  Ministério  Público  que
integrarão  a  Comissão  de  Concursos
de  ingresso  na  carreira.

Ao  todo  o  Conselho  Superior do
Ministério  Público  é  composto  por
nove  membros.  Além  dos  sete
eleitos  em agosto,  dois  membros
natos  fazem  parte  do  órgão:  0
Procurador-Geral  de ]ustiça,  que  o
preside,  e  o  Corregedor-Geral  do
Ministério  Pi`iblico.

Nadir Prohmann Arcolverde
''Sinto que,  ao longo de  anos de

dedicação ao Ministério Público cle  meu
Estado,  acumulando múltiplas
experiências,  notadamente  como
Conselheiro e, por duas vezes,
Corregedor-Geral, posso aincla contribuir
como elo de assimilação das novas e
importantes  tendências  institucionais,
embora com os olhos do passado,
enxergando,  porém,  pela luta forjada no
singular valor de seus integrantes de
ontem e de hoje,  as conquistas que o
colocam, sem retorno, na vanguarda das
lnstituições  democráticas  efetivamente
a serviço de uma sociedade melhor e
mais  justa.

Desses olhos se dirige assim,  a visão,
não sem memória, para o horizonte de
um novo tempo e de uma nova luta em
que, respaldado pelos valores que
deteminaram o atual perfil institucional,
se orienta pela valorização cada vez
maior do Procurador e do Promotor de
justiça que são,  inquestionavelmente,  os
verdadeiros soldados desse  árduo
combate,  sempre armados com a

indispensável munição da dignidade,  da

probidade e da competência funcional, a
moldarem e a cunharem a bandeira das
novas e impostergáveis conquistas.

Essa seria minha principal e,  diria
mesmo, única preocupação, se viesse a
integrar o egrégio Conselho Superior do
Ministério Público,  caso me fosse
confiado pela distinta classe esse nobre
mister.

Meu esforço, nesse sentido,  seria

pela condução das decisões orientada
sempre pelos mais rigorosos critérios de
impessoalidade e justiça que sempre
nortearam minha atuação funcional.

Continuo sonhando com um
Ministério Público cada vez mais

grandioso, conduzido ao seu elevado
destino social, como está sendo aliás,

presentemente conduzido,  e,  para tanto
quero enquanto me for possível, prestar
incondicional  e  integral  dedicação.

Estas as razões que me levaram a,
respeitosamente,  colocar o meu nome à
sábia apreciação dos meus distintos
Pares."
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Gláucio Antonio Pereira
"Creio que a grande luta confiada ao

Ministério Público, a partir de  1988, foi a
de defensor do regime democrático. É
que sob este vasto manto abrigam-se
todas as demais fianquias ftmdamentais do
cidadão. No entanto, não nos foi dado o
conforto da prévia iniciação. Aprendemos
a defender esta ordem de idéias,
defendendo-a.

Esta circunstância explica o desmedido
esforço que todos fazemos, as
incompreensões que arrostamos, os
interesses que desafiamos, e , sem dúvida,
o crédito que crescentemente alcançamos
na sociedade paranaense, cujos
componentes mais deserdados, muitas
vezes, que sequer conhecem a lnstituição
formalmente, sentem os efeitos da sua
atuação quando atua no plano da defesa
dos direitos constitucionais e diftisos.

Esta luta vale uma vicla.
Velhos fantasmas nos assediam,

porém.
Um deles, tão velho, que já faz parte

da nossa história, é o risco de recuo no
reconhecimento constitucional das
premogativas do Promotor e do Procurador
de justiça, que, entre nós, infelizmente,
enconm eco em vozes isoladas, que não
compreenderam, ainda, o tempo em que
vivemos e que o único compromisso que
nos tomará adultos institucionalmente será
o cumprimento de todos os princípios de
indisponibilidade previstos no plano
constitucional, na medida em que as
nossas forças puderem conceder.

Vále a pena, neste passo, apresentar
algumas propostas de atuação, enquanto
htegrante do Conselho Superior do
Ministério Público,  entre elas:

1- a de insistir na publicidade das
sessões de julgamento ( exceto quando a
lei demarca ser sigiloso);

2- materializar a obediência à aferição
objetiva de critérios de merecimento;

3- aprimorar o regimento intemo do
Conselho;

4- valorizar a atuação dos promotores
e procuradores de justiça;

5- colher e encaminhar sugestões
apresentadas pelos eminentes  colegas
aos demais pares do colegiado;

6- lutar pela edição da lei orgânica
estadual;

7- apresentar anteprojeto de criação
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das promotorias e prc>curadorias de justiça.
Pensando que é desta matriz geral que

se deve cunhar o aperfeiçoamento e o
crescimento do Ministério Público, tenho
pautado toda a atuação ftincional ao longo
dos anos de serviço na nossa lnstituição.

Na altura do ano de 1986, antesala e
sinal do que viria a acontecer em 1988,
inicia um fér[il e agitado processo de
democratização hterna no Ministério
Público do Paianá.

Vivi esta época, procuiando contiibuir,
de alguma forma, para sua melhor
concretização. Aquela buma, as discussões,
os projetos, as dúvidas que nos
assaltavam, os embates, nem sempre
ridolores, com os poderes constituídos, na
busca de gerar um compromisso
hdissolúvel e irretratável da lrBtituição
com a prática para si própria da
democracia, aliás pressuposto lógico para
poder defendê-la extemamente, no plano
social.

Estou cer[o que esta fase de crença
nestes valores persiste ainda forte entre
nós e serviu de seiva para o Miristério
Público destemido e arrojado que
atualmente conhecemos.

Neste contexto, reputo importantes
aqueles postos onde melhor pude estar
em contato com os colegas e servi-1os.
Assim foi na Coordenadoria das
Promotorias Cíveis, no Centro de Apoio
Operaciorial das Promotorias de Proteção
ao Patrimônio Público (a área cível), na
Escola Superior do Ministério Público e no
próprio Conselho Superior do Ministério
Público, onde tive a distinção de atuar,
pelo voto dos colegas. Nesta sede,
materializamos a vontade da classe (tão
antiga) de, finalmente, construir critérios
objetivos para a aferição de merecimento,
que desaguaiam na edição cla Resolução
nQ 196{SMP, de 14 de agosto de 1996 e
fimei a possibilidade dos membros do
Ministério Público poder sustentar a sua
defesa pessoalmente e por defensor, em
sessão daquele Órgão ocorrida em 19 de
junho de 1996, modificando-se os arts. 8Q
e 14Q do Regimento lntemo do e.
ConseHio, o que nunca ocorreia até então
e que era algo que dizia com o atributo da
ampla e plena defesa que devia ser-lhe
conferida. 0 princípio foi acatado pelo
Conselho Superior e está em vigor até
hoje."

Saint-Clair
Honorato Santos

''Com  a  renovação  da

composição  do  e.  Conselho
Superior  do  Ministério  Público,  e
com  a  mesma  forte  disposição
com  que  sempre  procurei  marcar
as  contribuições  que  pude
oferecer  à  vida  institucional,
espero,  novamente,  contar  com  o
apoio  dos  amigos  e  colegas.

Sabemos  que  o  Ministério
Público  continua  recebendo  o
apoio  da  população,  fruto  do
aperfeiçoamento  democrático  da
sociedade,  mas  principalmente

pelo  labor exaustivo  no  plano  dos
direitos  sociais,  que  vem
empreendendo  desde  1988.

A  lnstituição  tem  de  manter-se
alerta  a  estes  anseios,  como
depositária  de  significativas
responsabilidades  constitucionais,

jamais  pensando  em  retroc`eder  na
sua  atuaç`ão  funcional.

Assim  pretend()  continuar
defendendo  a  valorização  da
atuação  funcíonal  do  Promotor  e
Procurador  de justiça  e  a  grande
meta  é  assumir  os  enfrentamentos
necessários  para  que  a  nossa  Lei
Orgânica  seja  enfim  aprovada,
com  a  implantação  dos  novos
cargos  que  auxiliarão nos  trabalhos
administrativos  e  quadro  funcional,
visto  que  hoje  tanto  Promotores

quanto  Procuradores  encontram-se
assoberbados por um volume  de
atividades  quase  invencível.

Sou  absolutamente  receptivo

para  encaminhar  solicitações  e
sugestões  para  o  aprimoramento
administrativo  e  operacional  do
Ministério  Público,  bem  como
sempre  disponível  ao  contato

pessoal  com  amigos  e  colegas,  e  é
assim  que  submeto-me  à
apreciação  de  todos  para  compor
o  próximo  Conselho  Superior do
Ministério  Público."
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Francisco de Assis do Rêgo Monteiro Rocha
"Em setembno pnóximo oompletamei 20

anos de cameira, periodo no qual jamais
esti`e afi]stado da instituição, exeroendo
fiinlnçõesalheiasaoMiristérioPúblioc>.ApÓs
oficiar como Prc)motor de jústiça nas
Gomarms de Frincisco Belüão (Substituiçãó),
Coronel VMda e Rebouç2as (Iniciais),
Cianofte e Palmas (Intennediárias) e Ponta
Grossa e Cúritiba (Finais), atuei à fiiente do lQ
Tribunal do júri de Curitiba durame Os anos.
Ainda, assessor€i a GomçgedoriaGeial do
Miristério Público e fiii Secietário do
Gonselho Superior da instituição. Oaipo
fimções cle Hocurador cle }ústiça clescle
novÊmbiici de 1995. Pamlelamente, leciono
Prcxfsso Penal 1 e Direito Penal V na
Faculdacle de Dineito de Cüritiba e Processo
Penal na Escola Superior do Ministério
Púbücto de Ponta Grossa. Penso, assim, estar
suficientemente preparado pafii representar
a classe no Conselho Superior do Miristério
Riblico e confóitável para apresentar minha
candidatuki, apoiada no sçguime qiadmo de
piopostas básicas.

1- Fóitalecimento da atuacão do
Ministério Público na área crimiml: Sem que
se perica de vista a impoftância das
Pnomotorias Especiais, pretendo lutar pela
reesdutuiação e fórúlecimemo do mbalho
do hff na ámea cririml, através cle
mecarismos oomo o inc-mb dos
trabalhos do Centm de Apoio
respectivo, (indusive com reforço a ní\d
de pessoal), nealização de debates, pa]esms
e neuniões destinadas a disa]tir os próblemas
ch área, criação de cornissõcs de
memlmos encarmgadas de
macompanharosProjeóosdelrinesta
área, para que a classe estçja prepaiacla para
rÊoéber as mudanças legais
antecipadamente à edição das leis,
convêrios paia a fx3squisa de dados
pes;essoais,comêniosparaatiiaçãoconiunta
com IAP, Secmetarias de Saúde, Meio
Ambiente... É impoftante fixar no drieito

pc:+emluminsmimemodemodificaçãosocial
tão eficaz quamo 6 demais iamos do direi¢c>,
a±£afistandoodatmdiciomlÓticideiamo
juridico destinado a mamer o "stitus quo" da
inftistiça social. Basta usá-lo cle mneim
diversa.

2- ESDecffioo fórta]ecimento da atiiacão
do Pmnk)tor no Túri: aqii deve-se tmbalhar
com a ppamção dos mmotorB para
a aniação nojüri, também atiavés de
palestras, débates, cuisos de extensão. Ainda,
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Lse acerca da criação de um cemtro
de apoio e§pecffioo} inclusive oom
equípe mubídisciplinar oomposta por
pnofissiomis de áffls eécnicas afins, bem
como das Pmmoúorias Rçgionais dejúri,
através da qual um Promotor atua
exdusivameme em júris, em mais de uma
Goi)mamca,desinambindoaoPromotorlocal
tal tarefá.

3- Prornotorias Dor Proíetos:
acompanhando atàtamente debates dos
membros da classe, em especial de
ccolegas clo interior que ocupam as
entrâncias iniciais e htemediárias, percebi
o interesse na criação das mmotorias
por lhpjetos, consistente em atribuir aos
Promotores competência para atuar em
rnais de uma Comarca enfiientando ternas
de interesse regional. Por exemplo, a
clesignação de um Promotor para
avaliação e mapeamento dos problemas
relativos a atemc>s sanitários na micro-
região de Guarapuava, com a elaboração
de terrnos de acordo, convênios com as
Preféituras locais e ajuizamento de ação
cívil pública quando necessário. Enquanto
designado, o colega ficaria afástado de
suas fimç`ões na Comarca em que
oficiasse. As vantagerB são inúmeras, com
a maximização do aproveitamento de um
estudo técnico para além de uma
Comarca, unifomização da atuação clo MP,
dilatação geogiffica cla atuação ministerial,
etc. A idéia deve ser largamente debatida
na classe de rnaneira a evitar que acarrete
em ofensa à independência funcional.

4- Promocões e remocões Dor
menecimento: conpromjsso -de análise
dos registros flmcionais como critério
maxirnamente objetivo para deterrrinar a
movimentação na carreira, à luz dos ítens
arrolados na legislação pertinente, quando
em pauta movimentações por
merecriento.

5- Producão científica: incentivo à

produção de pesquisa científica por
parte dos membros do MP, procurando
dar-1hes meios e condições para o
aprimorarnento em geral.

6- Promotores Substitutos:  considero
deva ser idealizado centmo preparatório
para os novéis Promotores, com estágio
de aperféiçoamento prévio à assunção das
fimções na Comarca, sugerhdcrse, de
logo, atuação conjunta da PG] e FSMP
para tanto."

José lvahy de
Oliveira Viana

"Como é sabido, a competência do

Conselho Superior clo Ministério Público
está estabelecida no art.  15, da l.ei nQ
8625, de 12/02/93. Entretanto, essa
competência delinritadora não me
impedirá cle ouvi-1o e se possível
atendê-lo, inclusive quanto ao
constante no art. 61 e incisos, da
mencionada ljei.

0 relatório da Corregedoria será
levado em considerição, quanto ao
r€sultado das avaliaçõ=s.

A conduta profissional, a
operosicbde, 'a dedicação, a presteza, a
frequência, e o aperfeiçoamento em
cursos oficiais ou reconhecidos, a
pafticipação junto à comunidade,
atividades no magLstério ou correlatas,
serão levadas em conta quanto às
promoções e remoções, atento para
que critérios claros e sem privilégios
sejam observados.

Pretendo levar ao conhecimento e
à apreciação do Conselho Superior do
Ministério Público todas as sugestões e/
ou reclamações que me forem
encaminhadas, mesmo as de (=iráter
reservado, se essa for sua vontade,
objetivando melhorias na lnstituição.
Nomeação - DecTeto 5.474/78
Assumiu em 11/09/78 -  Assis
Chateaubriand
Promoção (Antiguichde) - 06/03/9 -
Corbélia
Remoção (Antiguidade) - 02/10/80 -
São Mateus do Siú
02/10/80 - Designado para União cla
Vitória
Prom%ão (Merecimento) - 04/08/83 -
Paranavaí
Remoção (Merecimento) - 27/08/84 -
Guampuava
Remoção (Antiguidade) - 01/04/85 -
Uhião da Vitória
Promcx=ão (Merecimento) - 29/08/89 -
Curitiba
Promc€ão (Merecimento) - 17/03/97 -
Prc"rador de ]ustiça
Passou por quatro comeições obtendo o
seguinte conceito:
01 (um) Conceito Bom
03 (três) Conceito Ótimo
mnümr Tbsoumeiw da Associação
Paranaense do Miristério Púbuco -
1993/1995
Dir" do PHOMED - APMP - 1993/1995
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Chácara da APMP em Curitiba
Adquirida  em  agosto  de  1980  a

chácara  da  Associação  Paranaense

do  Ministério  Público  está  localizada

na região metropolitana  de  Curitiba,  na

BR-116,  nas  proximidades  do  Parque

Castelo  Branco  e  da  Colônia  Faria,  já

no  município  de  Campina  Grande  do

Sul.  0  local  apresenta  uma  excelente

infra-estrutura  e  condições

adequadas  para  o  lazer  e  descanso
dos  associados  da  APMP.

Apresentando uma  área  de

79.371,80  m2,  sendo  que  deste  total

aproximadamente  1.000  m2 são  de

área  construída,  a  Chácara  tem  em

termos  de  equipamentos  :  um  salão
com  churrasqueira  e  cozinha;  um

salão  com  bar,  cozinha,

churrasqueira,  sala  de  tv,  jogos  e

lareira;  sauna  úmida  e  seca,  com  bar

e  sala  de  repouso;  dois  campos  de
futebol  suÍço,  sendo  um  com
alambrado  e  iluminação;  vestiários;

um  campo  de  futebol  infantil;

parquinho;  uma  quadra  de  tênis  de
saibro  e  iluminada;  3  quiosques  com

churrasqueira;  pomar  com  variado
número  de  mudas  e  espécies;

tanques  para  criação  de  peixes  e

ainda  uma  horta.

0  local  é  palco  ideal  para  a
realização  de  festas  e

confraternizações,  também  podendo
ser utilizado  para  esportes,  passeios

e  lazer do  associado  da APMP  e  seus

familiares.  Para  utilização  da  chácara,

as  reservas  (um  dos  salões  e  os

quiosques  podem  ser utilizados  com
exclusividade  pelo  sócio,  familiares  e

seus  convidados,  conforme
regulamento  próprio)  devem ser
efetivadas  através  do  telefone  352-

2919,  com  Luciane,  na  sede

administrativa  da  APMP.
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Vista aérea cza cbácara da APMP

Sede da chácara da APMP
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Chácara da APMP
Festa do Dia da Criança é sucesso e fará parte do

calendário anual da APMP

No  dia  5  de  outubro  a  APMP

promoveu  uma  deliciosa  festa  para
homenagear  sua  criançada.  Houve

tudo  aquilo  de  que  elas  gostam:

pipoca,  algodão  doce,  cachorro

quente,  piscina  de  bolinhas,  tobogã,
mágico,  personagens  de  animação,
camarim  de  pintura,  cama  elástica  e

muito  mais.  0  cenário  não  poderia
ser  mais  atraente:  a  sede  campestre,

num  dia  em  que  São  Pedro
colaborou.

Os  pais  se  divertiram  junto  com  a

petizada  e  passaram  um  domingo
agradabilíssimo,  de  muito  papo  e

descontração.  Merecem  especial

agradecimento,  ao  lado  dos

funcionários  da  APMP,  as  eficientes

organizadoras  do  evento:  Tânia

Loyola  e  Heloísa  Nogueira,  que

cuidaram  com  esmero  de  cada
detalhe  e  já  estão  escaladas  para  a

organização  da  festa  de  final  de  ano.

A APMP iniciou
reforma na subsede de
Fo= do lguaçu,
Preparando-a Para
aínelhor recepcionar os
colegas no Próxiníeo
verão.

Nas Próximas edições
estarernos apreseniando
nossas sedes de l.ondrina
e Fo= do lguaçu.

OUT/NOV  1997

Os Pats se dtuertircmíb
junto com a |Rti2:cdíd e
©mcimumdomingo

agradabil{ssimo

Muttas
brincadeiras e
atrações Para

diuersão da,
garotada na

A Chácara da APMP
foi o Palc,o da fiesta cki
cricmça, reali2:ada no
Ú[ltt:yyio dizd 5 de o!u;tubio

0 sbow de
mágica c;atiuou
o púbhco mirim

Heloí:sa Nogueira e
Tânta Loyolcd ,
organi2:adoras da
festa da cricmça
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Câmara Federal define
tramitação do Projeto de
F=eforma da Previdência

E  o  seguinte  o  teor  do  despacho
decisório  do  Deputado  Michel
Temer:

" DECISÃO  DO  PRESIDENTE  EM

QUESTÕES  DE  ORDEM  FORMULADAS
PELOS  DEPUTADOS NII,SON

GIBSON  EARNAI,D0 FARIA DE SÁ
EM  SESSÕES  DOS  DIAS  20  DE  MAIO

E  7  DE AGOSTO  DE  1997

Os  Deputados  Nilson  Gibson  e
Arnaldo  Faria  de  Sá,  nas  Sessões  dos
Dias  20  de  maio  e  7  de  agosto,
respectivamente,  formularam
questões  de  ordem  acerca  do
tratamento  regimental  a  ser
conferido  à  Proposta  de  Emenda  à
Constituição  nQ  33  de  1995,  que
retorna  a  esta  Casa  após  ter  sido
apreciada  e  amplamente  modificada
pelo  Senado  Federal.

Com  efeito,  a  Constituição  em
vigor  inovou  em  relação  às  regras
concernentes  à  sua  reforma,  fato
que,    associado  às  substanciais
alterações que vêm sendo propostas
ao  texto  constitucional,  tem
provocado  situações  inéditas  em
termos  de  tramitação  no  âmbito  do
Congresso  Nacional.

Especialmente,  discute-se  o
caminho  constitucional  e  regimental
que  deve  seguir uma  proposta  de
emenda  à  Constituição  que,  após  ter
sido  aprovada  na  Câmara  dos
Deputados,  venha  a  sofrer
modificações  no  Senado  Federal.

A Constituição Federal,  ao
estipular as regras a serem seguidas
i)ara sua alteração,  estabelece que a
i)roposta de emenda "serã d±scut±da e
votada  em  cada  Casa  do  Congresso
Nacional,  em  dois  turnos,
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considerando-se  aprovada  se  obtiver,
em  ambos,  três  quintos  dos  votos
dos  respectivos  membros."

Ou  seja,  exige-se  que  a  proposta
seja  aprovada  nas  duas  Casas.
Obviamente,  isso  significa  que
ambas  devem  aprovar,  por  maioria
especial,  o  mesmo  texto,  em  dois
turnos  em  cada  uma.

Tal  não  é  o  que  ocorre  com  os

A Consti{uição Federal,

ao estipular as regras a

serem seguidas para sua

alteração, estabelece que

a proposta de emenda

será discutida e votada

em cada Casa do

CongressoNacional...

projetos  de  lei.  Para  esses,  a
Constituição  prevê  o  chamado
sistema  de  revisão.  0  projeto
aprovado  por  uma  Casa  vai  à  outra
para  ser  revisto.  Se  a  revisora
oferecer  emendas,  a  iniciadora
aprecia  as  emendas  aprovando-as  ou
rejeitando-as.  Vale  dizer  que  a  Casa
iniciadora  pode,  por exemplo,
recusar  as  emendas  da  revisora  e
enviar  à  sanção  o  texto  por  ela
aprovado,  a  despeito  do  ponto  de
vista  da  outra  Casa.

Esse  procedimento,  todavia,
como  se  disse,  não  se  aplica  às
propostas  de  emenda  à  Constituição,
já  que  se  exige  a  aprovação  nas
duas  Casas  do  mesmo  texto.

Assim,  se  o  Senado  Federal
aprova  um novo texto,  em forma  de
substitutivo,  diferente  daquele
enviado  pela  Câmara  dos  Deputados,
deve-se  considerar  como  rejeitada
pelo  Senado Federal  a  proposta
originária  da  Câmara,  já  que  esta  não
logrou  obter a aprovação da outra
Casa,  dentro  dos  critérios
constitucionais .

Em  conseqüência,  o  texto
aprovado  pelo  Senado  Federal  e
encaminhado  à  Câmara,  embora
formalmente  mantenha  o  mesmo
número  de  tramitação,  é,  em
essência,  uma nova  proposta  de
emenda  à  Constituição,  e  não  uma
mera  emenda  ao texto  oriundo  da
Casa  iniciadora.

Desse  modo,  a  matéria  enviada
pelo  Senado  Federal  deverá  ter  a
tramitação  de  proposta  nova,  sujeita
aos  mesmos  requisitos  de  tramitação
e  aprovação  de  uma  proposição
inédita.

Isso  implica,  nos  termos  do
Regimento  da  Câmara,  apreciação
pela  Comissão  de  Constituição  e
justiça  e  Comissão  Especial.

Caso  o  Plenário  da  Câmara  aprove
integralmente  o  texto  oriundo  do
Senado  Federal,  estará  a  proposta
apta  à  promulgação.  Caso  rejeite
totalmente,  será  arquivada;  e
finalmente,  caso  introduza  novas
mudanças  deverá  encaminhar a  nova
proposta  ao  Senado  Federal.

Esse  entendimento  está  de
acordo  com  as  escassas  regras
contidas  nos  Regimentos  da  Câmara
e  do  Senado.  0  primeiro  estabelece
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que  as  emendas  do  Senado  Federal
a  propostas  de  emenda  da  Câmara
deverão  ter a  mesma  tramitação  das
propostas  iniciadas  na  Casa,  o
segundo  estipula  que  o  substitutivo
da  Câmara  a  proposta  do  Senado
deve  ser  considerado  como
proposição  nova.

Trata-se,  no  caso  em  exame,
precisamente,  de  um  Substitutivo  do
Senado  à  proposta  originária  da
Câmara,  sendo  cabível  a  aplicação
subsidiária  da  disposição  expressa  do
Regimento  lnterno  do  Senado
Federal  que  indica  o  tratamento
regimental  como  proposição  nova.

Mencione-se,  a  título  de
ilustração,  que  o  Regimento  lnterno

AGENDA

11 Congresso de

Magistrados do Mercosul

Data: de 6 a s de Novembro
Local:  Buenos Aires / Argentina

Temas do Congresso:
Infomação bancária no processo
lnserção de nomas comunitárias nos

ordenamentos jurídicos nacionais e o
Tribunal  Supra-Nacional

Direito Ambiental:  responsabilidades
emergentes

Relações trabalhistas no Mercosul

Operadora BBTUR em Curitiba
apresenta pacote especial:

INFORMAÇÕES: R. Comendador Araújo
143 -  149 Andar - Fone:  (041) 340-9500 -
Fax:  (041)  222-0569

XWI Congresso da Associação

Brasfleira de Magistrados e

Promotores de ]ustiça da
lnfância e da ]uventude

Data: de 12 a 15 de novembro de 1997
Local: Fortaleza / Ceará

lnfomações e inscrição pelo
fax:  (085)  257-6457
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da  Câmara  dos  Deputados  que
vigorou  sob  a  égide  da  Constituição
de  1946,  que  também  previa  a
reforma  da  Constituição  por  um
sistema  de  apreciação  bicameral,
adotava  uma  solução  diversa  do
atual  para  a  questão,  simplesmente
proibindo  qualquer  alteração  pela
Casa  revisora.

Tal  não  é,  como  se  viu,  a
orientação  seguida  pelos  Regimentos
da  Câmara  e  do  Senado,  uma  vez
que  ambos  consignam  a
possibilidade  de  alteração  por  meio
de  emendas  da  proposta  enviada
pela  outra  Casa.

Isso  exposto,  decido  a  questão
de  ordem  no  sentido  de  dar ao

Prheiro Concurso de
Composição Musical da AMPEB

(Associação do MP do estado da Bahia)

Data:  14 de dezembro de  1997
Local:  Salvador /Bahia

Concurso destinado a Associados e
seus familiares, membros dos Ministérios
Públicos estaduais e funcionários da
Procuradoria Geral da ]ustiça, Advogados,
Defensores e Procuradores

lnscrições  até  20/11/97
Informações:  (071)  321-9032

VII Encontro lnternacional de

Direito da América do Sul

Data:  de  6  a  s  de  maio  de  1998
Local:  Florianópolis  /SC

0  evento  acontece  na  Universidade
do  Sul  de  Santa  Catarina

lnformações  pelo  fone:
(048)  621-3000

Substitutivo  do  Senado  Federal  à
Proposta  de  Emenda  à  Constituição
nQ  33  de  1995,  o  tratamento

prescrito  no  art.  203,  caput,  do
Regimento  lnterno  da  Câmara  e,
subsidiariamente,  no  art.  367  do
Regimento  lnterno  do  Senado
Federal,  isto  é,  tramitação  como
proposta  nova,  com  despacho  à
Comissão  de  Constituição  e Justiça  e
de  Redação  e  à  Comissão  Especial,
nos  termos  dos  arts.  201  a  203  do
Regimento  da  Casa.

Sala das sessões, em 21 de
outubro de  1997.

MICHEL  TEMEF?
Presidente

Pff©m©ffi©ff ia  da
•..,``-...?.,.r:1.Í!i!€Ê.r;!.,:i.-¥

Foi  instalada  no  último  dia  5  de
agosto,  no  município  de  Fazenda  Rio
Grande,  região  metropolitana  de
Curitiba,  a  Promotoria  da
Comunidade .

0  Órgão  instalado  pelo  Ministério
Público  tem  o  objetivo  de  auxiliar  a
população  em  questões  de  defesa
do  consumidor,  direito  de  família,
serviços  públicos,  obtenção  de
documentos,  encaminhamento  a
hospitais  e  até  a  busca  de  pessoas
desaparecidas.

if..;,:-i-:.fi.àç.`.```.:'

A lnternet cresce a passos largos.
Além de facilitar o trabalho de consultas
e pesquisas,  a lnternet já apresenta
diversos  sites  especializados em

questões jurídicas  e jurisprudências.
Um dos mais recentes, com atualização

diária de informações e jurisprudências,  foi
criado pela Carta Maior Publicações, com base
na experiência de dez anos da empresa
Palhares Advogados Associados.  0 site é
encontrado com o nome de ]uris On Line e
apresenta infomações com ênfase em direito
bancário.

A 4f2/14:P em breve  lançará  sua
página na  rede mundial.
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"F=equiem" para um justo
Nilton Bussi é advogado e professor da UFPR.

Em homenagem ao desembargador
Guilherme de Albuquerque Maranhão,
cujo  passamento  entristeceu  as lides
forenses do Estado do Paraná e no
intuito de prestar modesta
homenagem ao grande vulto que foi,
quer como professor emérito da
Faculdade  de  Direito de  Curitiba,  quer
como desembargador do Egrégio
Tribunal de ]ustiça do Estado e
principalmente quando exerceu,  por
várias vezes,  com inexcedível  brilho as
relevantes funções de Procurador-Geral
de ]ustiça,  chefiando  com fidalguia  e
distinção  o  Ministério  Público  do
Estado do Paraná,  conforme sua
própria expressão  ''uma elite de
juristas".

Tive a honra e o raro privilégio de
pertencer ao seu gabinete e vou
procurar evocar um grande
acontecimento  ocorrido  durante  sua
gestão que  modificou  totalmente  a
presença do Ministério Público do
Paraná  na sua forma de atuação.

De volta de uma visita que fizera
ao Ministério de São Paulo,  o
Procurador-Geral,  Guilherme  de
Albuquerque Maranhão chamou ao
seu gabinete dois de seus membros, os
proeminentes Ronaldo Antônio
Botelho  e Felix  Fischer,  e  disse  aos
mesmos  que ficara vivamente
impressionado com o que vira e
ouvira  em São Paulo quanto à
organização  e  funcionamento  daquele
Ministério  Público  paulista,
classificando-o como o melhor do país
na sua opinião.

Os então promotores de justiça,
Botelho e Fischer,  se  dirigiram para
São Paulo sendo recepcionados com
profundo respeito pelos colegas
paulistas  e  puderam fazer uma  semana
de estudos e  observações daquela
importante  instituição  trazendo
inclusive uma  pilha  enorme de  ''xerox"
sobre  as diversas formas de atuação
que serviram para comparação com o
modo de atuar como agíamos no
Paraná.

ApÓs alguns dias de estudos,  os
colegas  Botelho  e  Fischer entenderam
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que dois modelos poderiam de imediato
ser implantados no Paraná,  e assim
teve  início  a  Coordenadoria  das
Promotorias  Cíveis  e  Criminais  e  de
Recursos Extraordinários,  sendo que
esta ficou  a cargo dos promotores
Botelho  e  Fischer,  ficando a
incumbência  de  instalar e  fazer
funcionar a Coordenadoria como
nossa  atribuição.

E assim nasceram duas
importantíssimas  seções que vieram a
revelar verdadeiras vocações  de
juristas,  com  Félix  Fischer atuando
desde o início nos primeiros recursos
que a Coordenadoria de Recursos
Extraordinários  realizou,  de  início  sob
a direta  responsabilidade  do

F]ecordo com

saudade e emoção o

último diálogo que

mantive com aquele

eminente

desembargador...

Procurador-Geral,  sendo que todos os
trabalhos jurídicos eram elaborados
por esses dois gigantes do Ministério
Público  do Paraná.

Tive o privilégio de  haver sido,
quando ainda pertencia à gloriosa
instituição  o primeiro coordenador de
Promotorias,  hoje  transformada em
centros  de  excelência  do Ministério
Público que  tanto enalteceu,  com os
seus atuais ocupantes o Ministério
Público de nosso Estado.

A Coordenadoria de Recursos
Extraordinários,  mercê  dos  recursos
que apresentava em nome da
instituição aos poucos foi sendo
conhecida em Brasília,  a ponto de

vários dos senhores ministros do
Superior Tribunal  de ]ustiça  que
visitaram a  instituição terem se
referido  nominalmente  aos  então
colegas  Ronaldo Antônio Botellho e
Félix  Fischer,  pelos  jurídicos  trabalhos
que  elaboraram e pelas finas teses
jurídicas  que  sustentavam.  0  brilhante
colega  Félix  Fischer,  hoje  integra
aquele nobre colegiado, o segundo em
importância na  pirâmide  nacional  sÓ
perdendo em importância para o
Supremo Tribunal  Federal,  como
legítimo  representante  do Ministério
Público do Paraná.

Recordo com saudade e emoção o
último diálogo que mantive  com
aquele eminente desembargador ao
qual  sempre chamei de  ''meu chefe"  e
''eminente procurador geral",  mesmo

depois de haver ele ascendido ao cargo
de desembargador, o que lhe deixava
tremendamente  contente.

E foi nesse diálogo que lhe
relembrei os fatos aqui narrados,  de
cuja decisão resultou  moderna criação
de Órgãos atuantes e vibrantes do
"parquet"  paranaense,  e sua  indireta

responsabilidade  na  revelação de  Félix
Fischer,  que  possibilitou,  também
pelos elevados méritos próprios desse
colega,  chegar ao  Superior Tribunal de
]ustiça,  onde  até  hoje,  pelo Paraná,
apenas  Milton  Luiz  Pereira  conseguiu.

Estes fatos constituem nossa
modesta homenagem a quem já se foi
mas que ficou pelos brilhantes
exemplos  de  determinação,  cultura  e
fidalguia que deixou  entre  seus
comandados do Ministério Público do
Estado do Paraná.

Estão  pois  de  luto  as  letras

jurídicas  do  Estado,  apresentando
nossas  sinceras  condolências  aos
seus  dignos  familiares  e  a  certeza
de  que  o  Mestre  vaticinou  que  os
escolhidos  caminhariam  na  luz,  o
que,  certamente  o  desembargador
Maranhão  está  fazendo  para  clarear
os  espaços  ,  que  permitirão  a
chegada  de  tantos  outros  que
labutam  nas  lides  forenses.
Descansa  em  paz!
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Aproveite este espaço!

Antes que o seu
concorrente

o faça.

Anuncie!
Ligue: (041) 352-2919
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0 HoineBank Banestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto consulta sua conta comente, pode se
infomar sobre lançamentos, criar extratos, expoitar para outros aplicativos e até imprimir. Se quiser, pode fazer transferências entre c`ontas e

poupanças de qualquer titularidade ou DOC's e pagaLmentos de ti'tulos de outros bancos. Se vai viajar, pode
programar pagamentos e seiviços com até 120 dias de antecedência. Se quer sigilo, conta com caixa postal
eletrônica com senlia e transmissão de dados criptografados. E tudo isso com economia: um simples clic e
você conecta, desconecta e atualiza dados, sem congestionamento. Aç:àE==sq?:ev:::êp::cei:.a


