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FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

NA DEFESA DA SOCIEDADE 

I- Diga não ao foro privilegiado 

11- Diga sim à eleição direta para a escolha do chefe do Ministério Público 

A Associação Paranaense do Ministério Público (APMP) deflagrou no dia 27 de agosto 

uma MOBILIZAÇÃO que visa assegurar atribuições e garantias previstas aos Ministérios Públicos 

Estaduais, em especial a autonomia e a independência funcional. 

Tal campanha se mostrou essencial e urgente. Essencial porque o Ministério Público 

tem a impo1tante missão de defender os interesses da sociedade, os quais nem sempre coincidem com os do 

Governo, razão pela qual deve ser afastada toda e qualquer ingerência na Instituição. 

Urgente, em deconência de movimentação na Assembléia Legislativa por um possível 

projeto de lei, despojado de patemidade, tendente a concentrar nas mãos do procurador-geral de Justiça a 

atribuição de instaurar inquéritos e investigações em desfavor de autoridades de alto escalão estadual , hoje 

desenvolvida por mais de 400 promotores e procuradores de Justiça. 

A meta a ser atingida é a inteira desvinculação do Ministério Público dos demais 

Poderes do Estado, em observação à Constituição Federal, somente possível com a ELEIÇÃO DIRETA 

PARA A ESCOLHA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS, ou seja, pela escolha do 

procurador-geral de Justiça mediante seus próprios membros, num processo infenso a injunções políticas 

de outras esferas governamentais, garantia segura de não-ingerência nos destinos da Instituição e de plena 

liberdade de atuação quanto aos interesses sociais. 

SUA ADESÃO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, ACESSE O SITE 

www.apmppr.org.br 
E COLABORE COM ESTA INICIATIVA EM DEFESA DA SOCIEDADE 
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Novembro • 
O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) promoverá entre os dias 14 e 17 de 

novembro o VI Congresso Brasileiro de Direito de Família. O evento acontecerá no Centro 

de Convenções·Minascentro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dentre os palestrantes con

vidados estão três do Paraná: Carlos Eduardo Pianovski, Luis Edson Fachin e Silva na Maria 

Carbonera. Haverá vários temas que serão apresentados e discutidos durante o Congresso, 

dentre eles "O destino de embriões excedentários~ e "Famílias monoparentais e o declínio 

da autoridade paterna". Além das palestras, acontecerão atividades paralelas como a 

Assembléia-Geral e eleição da diretoria do IBDFAM, feira de lançamento de livros jurídicos, 

apresentação de trabalhos científicos, entrega de prêmios, homenagens e apresentações 

artísticos-culturais. O valor das inscrições varia entre R$ 250 e R$ 650. Para mais infor

mações sobre o regulamento do Congresso, inscrições e preços de hotéis acesse o si te 

www.ibdfam.org.br/sextocongresso. 

Novembro 11 • 
Nos próximos dias 16, 17 e 18 de novembro irá acontecer o 111 Encontro Naciona l e V 

Encontro Estadual Católico para Magistrados e Membros do Ministério Público e suas 

Famílias. O evento será em Vitória, no Espírito Santo, e terá como tema "Levantemos nosso 

país do abatimento"(! Me. 3, 43) e como lema "O Senhor faz Justiça, dá direito aos oprimi

dos"(SI. 102, 6). Estão confirmados para ministrar palestras o desembargador do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, Ricardo Dip, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

lves Granda da Silva Martins Filho, os quais falarão sobre"Direito Fundamental à Vida". Para 

mais informações, e inscrições, basta acessar o site www.ecmmpfes.com.br. 

Dezembro • 
O JUSPREV já tem data de lançamento, será no dia 6 de dezembro em Brasília. A entidade 

teve três pré-lançamentos, um deles aconteceu no último dia 5 de setembro durante o 111 

Encontro Nacional de Juízes Estaduais em São Luís, no Maranhão. Estavam presentes mais 

de 600 juízes. Houve também o pré-lançamento durante o Congresso Nacional do Ministério 

Público entre os dias 26 e 29 de setembro, em Sa lvador, e no Congresso de Procuradores 

do Estado entre os dias 7 e 11 de outubro em Porto Seguro. 

Temporada 2007/2008 • 
Estão abertas as inscrições pa ra a Temporada 2007/2008 da Sede Litorânea da APMP. 

O período está compreendido entre de 20 de dezembro a 6 de março. O sorte io das 

vagas será no dia 5 de novembro, às 1 Oh, conforme o regulamento da Sede. Os inte

ressados em concorrer uma vaga devem encaminhar seu pedido à secretaria da APMP, 

via correio, fax (41) 3352-2919, ou pelo si te da Associação, www.apmppr.org.br. O perío

do de utilização das unidades é de sete dias, sendo que as sol icitações serão registradas 

por ordem de chegada no protocolo da secretaria. Os não contemplados no sorteio 

terão preferência, pela ordem de inscrição, para ocupação em caso de desistência ou 

de vaga não preenchida. Mais informações e o regulamento de todas as Sedes estão 

no site da APMP. 
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G 
arantir a ordem jurídica, 
o regime democrático, a 
moralidade pública e os 
direitos sociais e indivi

duais. Sempre seguindo os pre-
ceitos do Ministério Público, Procu
radores e Promotores do MP-PR 
atuam de forma contundente e efi
caz. E, mais do que difundir o pen
samento associativo, um dos gran
des objetivos da Associação Para
naense do Ministério Público 
(APMP) é dar voz àqueles que tra
balham em prol da sociedade. E a 
APMP em Revista é mais um ins
trumento para isso. Como caixa de 
ressonância dos interesses dos 
membros do MP-PR, a APMP tra
balha arduamente em prol dos seus 
associados e agora lança mão de 
uma forma de divulgar seu em
penho e também o esforço da classe 
que representa. 

Entre os temas abordados nesta 
primeira edição daAPMP em Revista 
está o aumento do capital social da 
APMP. Com visão empreendedora, a 
atual gestão garantiu um incremen
to significativo do seu patrimônio. E 
os associados são os grandes benefi
ciados. Ampliações, reformas e novas 
aquisições. Tudo isso para trazer 
mais conforto à classe. 

A APMP fez melhorias na sede 
litorânea, nas chácaras de Colom
bo e de Maringá e, como grande 
marco da atual gestão, vai edi 
ficar uma nova sede administra
tiva. O novo prédio vai contem
plar em um espaço amplo e mo
derno a área administrativa, o 
Promed, área de lazer (hotel de 
trânsito) e espaço para eventos. 

Outro grande emblema da ges
tão Participe! Paz, Justiça e Tra
balho é o Plano de Previdência 
Privada dos membros do MP e da 
Justiça- JUSPREV. A nova enti
dade, que teve a sua criação enca
beçada pela atual diretoria da 

APMP, tem como objetivo trazer se
gurança aos associados. A APMP 
participou de diversos encontros 
temáticos para discutir a criação 
da nova entidade. A entrega da do
cumentação ao secretário nacional 
da Previdência Complementar, ór
gão vinculado ao Ministério da Pre
vidência Social, Leonardo Paixão, 
foi o marco da criação. O JUSPREV 
já foi autorizado pelo orgão. 

Com o intuito de divulgar e in
centivar o trabalho de seus asso
ciados, a APMP em Revista traz 
nesta edição uma reportagem so
bre o trabalho de combate à práti
ca do nepotismo no Paraná pelos 
membros do MP-PR. A Associação 
pretende lançar um relatório com 
as ações ajuizadas pelos membros 
do Ministério Público neste senti
do. E, para isso, precisa da parti
cipação de seus associados. Todos 
os Procuradores e Promotores que 
tiverem trabalhos neste sentido 
podem comunicar a Associação e 
disponibilizar as ações iniciais 
para que o relatório sejafeito. 

Muitos outros temas relevantes 
da atuação da APMP e de seus 
associados também podem ser 
conferidos. Entre eles estão as 
ações judiciais que a Associação 
está promovendo em prol de seus 
representados, os cursos de tiro e 
direção defensiva , que foram um 
sucesso de público , e o Campeo
nato de Futebol do MP-PR . Além 
disso , o Procurador de Justiça 
aposentado Rui Pinto, autor de 
inúmeros livros, relembra sua 
trajetória e conta sobre o livro das 
memórias da APMP, que está pro
duzindo. A APMP em Revista traz 
também informações sobre o 
Promed. Uma reportagem sobre 
a atuação da vara de família do 
MP-PR mostra, mais uma vez, a atua
ção dos seus associados. • 

Boa leitura e participe! 

'' 
CoJJJO caixa de 
ressonância dos 

interesses dos 
membros do 
MP-P~a 

APMP trabalha 
arduaJJJente en2 prol 

dos seus associados 
e agora lança n;ão 

de ltJna forn;a de 
divulgar seu 

empenho e tan;béJn 
o eifor_ro da classe 

que representa 
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Previdência Privada Fechada: 

''é um segmento de 
retumbante sucesso'' 
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dvogado formado pela Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo (USP) e Doutor 

em Direito do Estado pela mesma Faculdade, 

Leonardo Paixão é titular da Secretaria de Previdên

cia Complementar do Ministério da Previdência 

Social desde 20 de junho do ano passado. Bastante 

atuante, em sua gestão Paixão conduziu a elaboração 

de um projeto de lei transformando a Secretaria em 

uma autarquia, a Superintendência N acionai de 

Previdência Complementar- Previc-, nos moldes 

da autarquia que existiu durante quatro meses, em 

2005, criada por Medida Provisória que perdeu 

eficácia. Leonardo Paixão já foi professor univer

sitário em São Paulo e é professor de pós-graduação 

(MBA) da FGV, em Brasília. É membro da carreira 

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 



APMP em Revista: Qual é a estrutura da previdên
cia brasileira? 

LEONARDO PAIXÃO: 0 Brasil possui dois 
regimes de previdência pública e um 

regime de previdência privada. Por 
"regime" entenda-se um conjunto de 
regras aplicáveis a um determinado 
grupo social. Primeiro, o regime geral 
da previdência social, operado por 
uma autarquia federal - o INSS - e 
que se destina principalmente aos tra

balhadores da iniciativa privada. Seu 
fundamento está no artigo 201 da 

Constituição Federal e nas Leis n. 0 

8.212 e n. 0 8.213, ambas de 1991. 

Segundo, outro regime público, para
lelo ao regime geral, que é aquele des

tinado aos servidores titulares de cargo 
efetivo da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e de cerca de 2.200 mu
nicípios que optaram pela criação de 
seus próprios regimes de previdência. 
Esses regimes próprios são operados 
por autarquias, fundações ou órgãos 

da Administração direta federal, esta
dual, distrital ou municipal, conforme 

• 
o caso. São regidos pelo art. 40 da CF 

e pela Lei n. 0 9.717/98. Além do re
gime geral e dos regimes próprios, que 
são públicos, existe ainda o regime de 
previdência privada. 

APMP em Revista: Como é esse regime de previdên
cia privada? 

LEONARDO PAIXÃO: A previdência privada, 

também chamada de previdência 
complementar, tem sua base consti
tucional no artigo 202 da CF, que é 
regulamentado pelas Leis Comple
mentares n. 0 108 e n. 0 109, ambas de 
29 de maio de 2001. Ela se subdivide 
em dois segmentos: um, a previdên

cia complementar aberta, operada por 
entidades abertas de previdência com
plementar ou seguradoras autorizadas 
a operar no ramo vida, com finalidade 

lucrativa e organizadas sob a forma de 
sociedades anônimas. Os principais 
produtos comerciais são o PG BL e o 

VGBL, que são acessíveis a todas as 
pessoas (por isso o segmento é chama
do "aberto"). O outro segmento é a 
previdência complementar fechada, 
assim chamada porque destinada a 
grupos pré-constituídos (associados 

de uma associação, trabalhadores de 
uma empresa, cooperados de uma 
cooperativa, por exemplo). Ela não é 
acessível a qualquer um, pressupõe 
uma identidade de grupo pré-exis

tente. A previdência complementar 
fechada é operada por pessoas jurídi
cas sem finalidade lucrativa, organi
zadas sob a forma de sociedade civil 
ou fundação, as entidades fechadas de 
previdência complementar, mais 
conhecidas como "fundos de pensão". 

APMP em Revista: Quais são as principais diferenças 
entre a previdência privada e os regimes públicos de pre
vidência? 

LEorwmo PAIXÃO: Há várias diferenças. Cito 
duas: em primeiro lugar, a filiação a 
um regime público de previdência -
seja o regime geral, seja um regime 
próprio- é obrigatória. Na previ-• 
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dência privada, prevalece a autonomia 

da vontade. Por isso a filiação é facul

tativa. Outra diferença importante é 

que a previdência pública é geralmente 

operada em regime de caixa: os recur

sos que entram em um mês são utiliza

dos para pagar benefícios naquele 

mesmo mês. O INSS funciona assim. 

Já a previdência privada é feita basea

da na capitalização de reservas, isto é, 

o montante acumulado ao longo de 

vários anos de contribuição, devida

mente acrescido da rentabilidade, é 

utilizado para pagar benefícios. 

APMP em Revista: Quando surgiu a previdência 
pnvada? 

LEONARDO PAIXÃO: Houve algumas expe

riências, desde o século XIX, que po

dem ser consideradas antecedentes da 

previdência complementar. Um marco 

relevante ocorreu em 1904, quando 

um grupo de 52 empregados do Banco 

da República do Brasil criou uma asso
ciação. Essa associação veio a ser a 

Previ, atualmente o maior fundo de 

pensão da América Latina e um dos 

maiores do mundo, destinado aos 

empregados do Banco do Brasil, que 

possui reservas acumuladas de cerca 

de R$ 100 bilhões. Mesmo antes da 

aprovação da primeira lei regulando o 

sistema- a Lei n. 0 6-435/77- surgi

ram outras entidades de previdência 

complementar, como os fundos de 

pensão criados pela Petrobras (1970) 

e pela Cia. Vale do Rio Doce (1973), 

que hoje são as duas maiores empre

sas do Brasil. Nos primeiros anos após 

a aprovação da Lei 6-435/77 houve um 

grande aumento no número dos fun

dos de pensão. Cito, a título de exem

plo, os fundos de pensão da IBM 

(1978), da Shell (1980). 

APMP em Revista: Qual é a diferença entre a pre
vidência complementar pública e a previdência com
plementar privada? 

LEONARDO PAIXÃO: A previdência comple

mentar privada, como mencionei, tem 
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'' 
A prevzdencia 

complementar privada 
tem mais de cem anos de 
experiência e contribuiu) 

no Brasi~ para aumentar 
a proteção social e 

permitir a formação de 
poupança interna de longo 
prazo que qjuda de modo 

significativo o 
desenvolvimento nacionaL 

'' 

mais de cem anos de experiência e 

contribuiu, no Brasil e em vários ou

tros países, para aumentar a proteção 

social e permitir a formação de pou

pança interna de longo prazo que aju

da de modo significativo o desenvolvi

mento nacional. Já a previdência com

plementar pública ainda não existe em 

nosso País. Ela foi prevista a partir das 
Emendas Constitucionais 20/98 e 

41/03, que deram nova redação ao pa

rágrafos 14, 15 e 16 do art. 40 da Cons

tituição. Mas a sua criação ainda de

pende de leis ordinárias, que não fo

ram feitas nem no âmbito da União, 

nem no âmbito de Estados e Municí

pios. Por isso, é uma possibilidade para 

o futuro, cuja formatação final depen

derá, fundamentalmente, das leis 

ordinárias que eventualmente vierem 

a ser aprovadas. Não é possível con

fundir, portanto, uma previdência 

complementar privada de mais de cem 

anos, e que coloca o sistema brasileiro 

entre os maiores do mundo, com uma 

previdência complementar de natu

reza pública, para usar a expressa da 

CF, que ainda não foi efetivamente 

criada e que, a bem da verdade, ainda 

enfrenta resistência por parte de 

alguns setores da sociedade. Aliás, fi
liar-se a uma previdência comple

mentar privada não significa concor

dar com a previdência complemen

tar pública, e há categorias que estão 

criando fundos de pensão da moda

lidade privada e centenária, embora 

discordem da previdência comple

mentar pública trazida pela reforma 

da previdência. Uma coisa não con

flita com a outra. 

APMP em Revista: Como funcionam e quantos fun
dos de previdência privada fechada existem no Brasil? 

LEONARDO PAIXÃO: A previdência comple

mentar fechada brasileira, que consti

tui o sétimo maior sistema de pre

vidência complementar do mundo, 

possui atualmente mais de 360 fun

dos de pensão, que administram mais 



de 900 planos de beneficios coletivos, 

para mais de 6 milhões de pessoas 

protegidas, entre trabalhadores da 

ativa, aposentados, pensionistas e 

dependentes designados. Os planos 

fechados pagam cerca de R$ 18 bi

lhões por ano a título de benefícios 

complementares. Os recursos acumu

lados ao longo das décadas de fun

cionamento desse segmento chegam 

atualmente a mais de R$ 380 bilhões. 

Enfim, é um segmento de retumbante 
sucesso. 

APMP em Revista: Quais os possíveis problemas 
na administração dos fundos de previdência privada 
no Brasil? 

LEONARDO PAIXÃO: De um modo geral, não 
há grandes problemas. A previdência 

complementar fechada é um dos se

tores mais regulados e fiscalizados do 

País, e além disso é bastante sólida do 

ponto de vista financeiro . Hoje vive

mos uma situação de superávit expres

sivo. Isto é, se as contribuições futuras 

fossem apartadas à vista aos fundos de 
pensão, e todos os benefícios futuros 

fossem pagos à vista, haveria sobra de 

cerca de R$ 30 bilhões. Mas é natural 

que em um segmento onde há tanto 

dinheiro, haja problemas localizados 

de administração decorrentes de dis

putas para alcançar a direção dos fun

dos de pensão. No passado já houve 

casos em que a Secretaria de Previ

dência Complementar teve que inter

vir para ajudar a superar impasses 

causados por disputas internas pelo 

controle dos fundos de pensão. Mas 

nada de impacto sistêmico, apenas 

questões pontuais e localizadas. 

APMP em Revista: Que outros riscos podem afetar 
um fundo de pensão? 

LEotwmo PAIXÃO: O principal risco para um 

fundo de pensão, hoje, é o inadimple

mento da empresa patrocinadora. Se 

ela deixar de fazer as contribuições nos 

termos contratados, os planos de bene

fícios podem ficar com insuficiência 

' ' 
Os recursos 

acumulados ao longo 
das décadas de 

funcionamento desse 
segmento chegam 

atualmente a mais de 
R$ 380 bilhões. 

Er!fim) é um segmento 
de retumbante sucesso. 

'' 
de recursos. Vimos isso recentemente 
em relação a empresas patrocinado

ras que atuam no setor aéreo. Outro 

risco é o de os recursos acumulados 

serem mal geridos. Por isso a presença 

do participante, acompanhando a 

gestão de seu plano de previdência, é 

fundamental. Assim como cada um de 

nós acompanha suas aplicações em 
fundos de investimento, em imóveis e 

em outros ativos, precisa também 

acompanhar a gestão do plano de pre

vidência. O acompanhamento do dono 

do dinheiro é a maior garantia, e a fis
calização do Estado, por melhor que 

seja, não substitui isso. 

APMP em Revista: Quais são os beneffcios de se 
aderir a um plano de previdência complementar? 

LEONARDO PAIXÃO: Os benefícios mais 

comuns dos planos de previdência 
complementar fechada são a aposen

tadoria por tempo de contribuição, 

aposentadoria por invalidez e pensão 

por morte, que se somam aos benefi

cios concedidos pela previdência públi

ca. Além da segurança adicional que is-

• 
so representa, a legislação oferece tam

bém incentivos tributários para quem 

faz poupança previdenciária. Mas o 

principal é a segurança que a pessoa 
tem depois que pára de trabalhar. 

APMP em Revista: Qual a importância da criação do 
JUSPREV no cenário dos fundos de pensão? 

LEONARDO PAIXÃo: Vejo essa importância 

sob vários aspectos. Primeiro, o envol

vimento do Ministério Público e da 
Magistratura com a previdência com
plementar, que é um fato novo que vai 

alterar a estrutura desse segmento. São 

categorias respeitadas, diferenciadas 

em termos de formação intelectual e 

comprometidas com o bom funciona

mento das instituições. Portanto, seu 

ingresso no universo dos fundos de 

pensão é uma sinalização evidente de 

que o sistema de previdência comple

mentar fechada atingiu um nível de 

profissionalismo e segurança bastante 

elevados. Na qualidade de titular do 

órgão de supervisão dos fundos de 
pensão, fico satisfeito com isso. Sig

nifica que o nosso trabalho e os apri

moramentos constantes promovidos 

pelos próprios fundos de pensão estão 

ganhando reconhecimento na socie

dade. Tanto que vários planos de bene

ficios foram criados nos últimos anos. 

Em segundo lugar, cabe lembrar que 

fundos de pensão organizados em 

torno de servidores públicos costu

mam se tornar os maiores e mais re

levantes na sociedade. Isso ocorreu em 
diversos países, bastando citar o exem

plo do Calpers, o maior fundo de pen

são do mundo, organizado em torno 

de funcionários públicos da Califórnia. 

Por isso, considero que o JUSPREV 

tem tudo para ser um dos maiores do 

Brasil, dentro de 15 ou 20 anos. e 

Leonardo Paixão, Advogado formado pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP). Doutor em Direito do Estado também pela USP 
e titular da Secretaria Nacional de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência Social. 
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fundadoras 
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O 
funcionamento do Fundo de Pensão 
Multinstituído por Associações do Mi
nistério Público e da Justiça ( JUSPREV) 
foi autorizado pela Secretaria Nacional 

da Previdência Complementar, órgão do Minis
tério da Previdência, no dia 14 de agosto por 
meio da Portaria 1.416/07, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 15 de agosto. Represen
tantes de 19 Associações do Ministério Público 
e de Magistrados de diversos Estados entrega
ram no último dia 14 de maio, em reunião em 
Brasília, o pedido de autorização para constitui
ção da entidade fechada de previdência comple
mentar JUSPREV, e respectivo Plano de Bene
ficios - PlANJUS -, nas mãos do Secretário Na
cionai de Previdência Complementar, Leonardo 
Paixão. Os próximos passos serão o registro em 
cartório de pessoa jurídica e a obtenção de CNPJ. 
O irúcio do funcionamento do fundo, com a aber
tura de inscrições ao plano de beneficios cons
tituído para os associados titulares, dependentes 
e vinculados está previsto para novembro. 

O JUSPREV é uma entidade de previdên
cia complementar fechada, criada sob forma de 
fundação, sem fins lucrativos. Tais entidades são 
normalmente conhecidas pela denominação de 
fundos de pensão. Justamente por não visarem 
lucro podem oferecer um benefício previden
ciário maior ao interessado do que as entidades 
abertas, bancos ou seguradoras. Toda rentabili
dade líquida é revertida para o participante. 

Segundo o Secretário Nacional de Previdên
cia Complementar, o JUSPREV é o primeiro fun
do de pensão instituído pelos servidores da 

administração direta no Brasil. É importante 
ressaltar que os fundos de pensão associativos 
não se confundem com a previdência pública e 
nem com a previdência complementar pública. 
No caso do JUSPREV a política de aplicações de 
recursos é decidida pelo Conselho Deliberati
vo, composto exclusivamente por participantes 
do Plano e sem qualquer ingerência externa, 
porque não terá patrocinadores. 

Dados do governo federal mostram que exis
tem hoje 360 entidades de previdência comple
mentar privada fechadas no País, que oferecem 
cerca de 900 planos diferentes a seus associados. 
De acordo com Paixão, o maior fundo de pensão 
do Brasil hoje é o dos funcionários do Banco do 
Brasil, o Previ (que também é o maior de toda 
América Latina), com dois planos de beneficios 
diferentes, sendo que em 2006 possuía 162.897 

associados e investimentos de 106 bilhões. O se
gundo maior é o Petros, entidade dos funcioná
rios da Petrobras, e o terceiro o Funcef, que aten
de a 80 mil trabalhadores da Caixa Econômica 
Federal, e do próprio fundo, e administra um 
patrimônio de cerca de R$ 24 bilhões. 

A previdência associativa, nos moldes do 
JUSPREV, deve figurar entre os grandes fundos 
de pensão de âmbito nacional nos próximos dez 
anos. Atualmente os fundos de pensão de ser
vidores públicos são os maiores do mundo. O 
fundo de pensão recordista em arrecadação está 
na Califórnia, nos Estados Unidos. O CalPERS 
possui ativos de mais de US$ 183 bilhões de cerca 
de 1,5 milhão de participantes, entre os quais fun
cionários públicos estaduais ativos e um enorme 



ENTIDADES INSTITUIDORAS fundadoras entregam pedido de autorização de funcionamento do JUSPREV para o Secretário Nacional de 
Previdência Complementar, Leonardo Paixão. 

contingente de aposentados e suas respec
tivas famílias. 

CRIAÇÃO O movimento espontâneo de 
urúão das Associações, em âmbito nacional, 
teve início em janeiro deste ano a partir de 
convites formulados pelaAPMP. Foram 
feitas quatro reuniões temáticas, sendo 
duas em F1orianópolis, em janeiro, nos dias 
8 e 9 e nos dias 25 e 26. A terceira reunião 
ocorreu em Natal no dia 26 de fevereiro e 
a última em Curitiba nos dias 26 e 27 de 
março. A iniciativa de propor a discussão 
do tema foi daAPMP. A sede do JUSPREV 
é em Brasília com sede adminístrativa em 
Curitiba. Até o final do ano estão previstas 
adesões de várias outras Associações, que 
estão atualmente discutindo o tema no âm
bito das respectivas diretorias. 

NORMAS As normas que estabelecem as di
retrizes pertinentes à aplicação dos recur
sos dos planos de beneficios das entidades 
fechadas de previdência complementares
tão fixados através da Resolução 3.121, de 
25 de setembro de 2003, e respectivo re
gulamento. Confira a Resolução e o Regula
mento no site www.apmppr.org.br. e 

ENTIDADE 

1 - Associação Amazonense do Ministério Público 

2- Associação Brasi lei ra de Cooperativas de Economia e 

Crédito Mútuo do Judiciário e das Instituições Jurídicas 

3- Associação Goiana do Ministério Público 

4- Associação do Ministério Público de Pernambuco 

5- Associação dos Magistrados Brasileiros 

6- Associação dos Ma istrados Mineiros 

7- Associação dos Magistrados do Paraná 

8- Associação dos Ma istrados do Trabalho da 9.• Re 

9- Associação do Ministério Público do Estado do Ama á 

1 O- Associação Mineira do Ministério Público 

11 - Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

12- Associação do Ministério Público de Rondônia 

13- Associação Paranaense do Ministério Público 

14- Associação Pau lista de Magistrados 

15- Associação Pau lista do Ministério Público 

16- Associação dos Procuradores do Estado do Paraná 

17- Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo 

18- Associação Sergipana do Ministério Público 

1 9- Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Públ ico 

• 
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V 
árias ações e inquéritos estão sendo 
propostos pelos membros do Minis
tério Público do Paraná para comba
ter o nepotismo no Estado. Em 2007 

o trabalho continua a todo vapor. Diversas 
promotorias do Estado estão entrando com 
ações civis públicas em suas comarcas e ou

tras estão vendo suas ações serem julgadas. O 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
(Caop) de Proteção ao Patrimônio Público está 
fazendo um levantamento, a pedido do Con
selho Nacional dos Procuradores-Gerais, 
sobre as ações civis públicas ajuizadas pelo 
MP-PR para combater o nepotismo. 

No último dia 22 de janeiro o Promotor de 
Justiça Márcio Soares Berclaz entrou com 
uma ação civil pública contra a prefeitura de 
Jesuítas e no dia 29 de janeiro contra o mu
nicípio de Nova Aurora, na região oeste doEs
tado, pela prática de nepotismo. O levanta
mento feito pelo MP-PR mostrou que havia 

oito casos de contratação de parentes de até 
terceiro grau do prefeito e de secretários em 
Jesuítas e 11 em Nova Aurora. O Promotor 
afirmou que em agosto do ano passado expe

diu uma recomendação administrativa para 
todos os membros do Executivo e do Le

gislativo de Jesuítas, Nova Aurora, Formosa 
do Oeste e Iracema do Oeste. Nela constava 
que os agentes públicos deveriam exonerar 
parentes de até terceiro grau em cargos de 
comissão no prazo de seis meses. 

O prazo dado pelo MP venceu. "Não nos 

restou alternativa senão acionar judicialmente 
o município", disse Berclaz. O Promotor ainda 

pede na ação multa diária de dois mil reais 
para quem descumprir a medida . Segundo o 
levantamento feito pelo MP-PR, na cidade de 
Iracema do Oeste há dois casos de nepotismo 
que custam cerca de R$ 40 mil por ano aos 
cofres públicos. Já em Nova Aurora e Jesuítas 

o custo é de aproximadamente R$ 213 mil e 
R$ 192 mil por ano. Também foram ajuizadas 

ações contra os prefeitos de Manoel Ribas, 
Valentin Darcin e Nova Tebas. 

O Promotor de Justiça Pedro Ivo Andrade 
instaurou um inquérito civil público no 

começo de fevereiro deste ano para investigar 
se havia algum parente de até terceiro grau 

contratado nas cinco prefeituras e câmaras 
municipais da comarca de Guarapuava. Todas 
as prefeituras e a Câmara de Guarapuava 
estavam cometendo esta irregularidade. Ele 
então mandou uma recomendação a essas 

prefeituras e à Câmara dando o prazo de dez 
dias para que exonerassem essas pessoas. 

O prazo venceu e apenas o prefeito de 
Campina do Simão fez um acordo. Os parentes 
contratados foram exonerados sob pena de 
multa. Está prevista multa também caso sejam 
recontratadas na atual gestão. Guarapuava 
possui uma emenda à Lei Orgânica municipal 

que permite o nepotismo. Segundo a Emenda 
o6j2oo6, ficam reservados s% dos cargos do 
executivo para pessoas que possuam pa
rentesco de até terceiro grau com o prefeito e 
com os secretários municipais. Já no Legis
lativo ficam reservadas 30% dessas vagas para 
parentes. "Essa emenda é inconstitucional, 
pois fere o artigo 37 da Constituição Federal", 



explicou Andrade. 
Andrade, que foi recentemente re

movido para Maringá, deixou as ações 
civis públicas contra essas prefeituras 
e a Câmara de Guarapuava prontas para 
seu sucessor dar encaminhamento. Se
gundo o Promotor não há uma lei que 
proíba expressamente o nepotismo, 
porém essa prática é contrária aos prin
cípios da moralidade, da isonomia e da 
impessoalidade, previstos na Consti
tuição Federal. 

O Promotor de Justiça Elcio Sartori, 
da Comarca de Assis Chateaubriand, 
protocolou no último dia 6 de fevereiro 
ação civil pública contra a administração 
da cidade. A ação pede a demissão de 
sete pessoas com grau de parentesco 
com a prefeita, com o vice-prefeito e com 
vereadores. O custo dessas contratações 
é de pouco mais de R$ 192 mil por ano. 
No entanto, antes de ajuizar a ação, 
Sartori havia expedido recomendação a 
estas prefeituras, em agosto do ano pas
sado, pedindo a exoneração dos pa
rentes. No município de Tupãssi, da 
mesma Comarca, o prefeito seguiu à 
recomendação do Promotor e exonerou 

Favorecimento de parentes em detri

mento de pessoas mais qualificadas, 

especialmente para nomeações em 

altos cargos. A palavra de origem lati

na servia, na Idade Média, para de

nominar a autoridade que os sobrin

hos ou netos do Papa desempen

havam na admil} istração eclesiástica . 

t importante ressaltar que o nepo

tismo distingue-se do favoritismo 

simples, que não implica relações 

familiares com o favorecido. A história 

conta que um grande nepotista foi 

Napoleão Bonaparte. Em 1809, três 

de seus irmãos eram reis de países 

ocupados por seu exército. 

a esposa, que ocupava o cargo de se
cretária da Ação Social. 

Já a Promotora de Justiça Adélia 
Souza Simões, da Comarca de Telêmaco 
Borba, ajuizou ações civis públicas, no 
dia 5 de março deste ano, contra os 
prefeitos da cidade de Telêmaco Borba 
e Imbaú, na região central do Estado. 
A Promotora ainda ajuizou ações contra 
as Câmaras das duas cidades. As irre
gularidades constatadas foram as de que 
existem tanto nas prefeituras quanto nas 
Câmaras parentes trabalhando em car
gos comissionados, o que caracteriza a 
prática de nepotismo. 

LEVANTAMENTO A Promotora de Jus
tiça Terezinha de Jesus de Souza Sig
norini , coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de 
Proteção ao Patrimônio Público, expli
cou que o levantamento sobre o traba
lho das promotorias para coibir a práti
ca de nepotismo irá conter dados sobre 
quantas ações foram ajuizadas no Es
tado, quantas já foram julgadas e quais 
são as principais sentenças. Algumas 
informações já podem ser conferidas 

• 
(veja quadro na página 14). 

Mas apesar do crescente número de 
ações que estão sendo ajuizadas pelo 
MP-PR, Terezinha afirmou que, em 
alguns casos, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJ-PR) está refor
mando o entendimento e derrubando as 
liminares concedidas em 1. a instância 
para exoneração de parentes nos mu
nicípios. "Em casos onde foi proferida 
sentença em 1. a instância o Tribunal 
proveu recurso argumentando que há 
vício de origem quando há vedação da 
prática do nepotismo pela Lei Orgânica 
Municipal. O TJ-PR alega que cabe 
somente ao prefeito decidir sobre a ma
téria", explicou a coordenadora do Caop 
de Proteção ao Patrimônio Público. 

Além disso, explicou Terezinha, de 
forma geral as decisões do TJ-PR tam
bém argumentam que é preciso uma lei 
específica que proíba o nepotismo. "Eu 
entendo que os princípios constitu
cionais (da isonomia, moralidade e 
impessoalidade) têm força normativa. 
O constitucionalismo permite que não 
precise de lei para tudo", defendeu a Pro

motora. • 

Liminares anti nepotismo 
De dez liminares concedidas em 2006 e 2007 pelos juízes de primeira instância contra 

o nepotismo em prefeituras e câmaras de interior do estado, oito delas foram der

rubadas pelos desembargadores do TJ. 

MUNICIPIOS COM LIMINARES CASSADAS NO TJ: 

• São Mateus do Sul 

• Pitanga 

• Boa Ventu ra de São Roque 

• Santa Maria do Oeste 

• Alto Paraíso 

• lvaté 

• NovaTebas 

• União da Vitória, Bituruna, General 

Carneiro, Paula Freitas, Cruz Machado e 

Porto Vitória (a ação envolveu os seis 

municípios conjuntamente) 

MUNICiPIOS COM LIMINARES MANTIDAS PELO TJ: 

• lcaraíma ,.Mato Rico 

Fonte: matéria publicada no jornal Gazeta do Povo do dia 12/08/2007 
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Comarcas em que foram investigados casos de nepotismo 
CIDADE AVALIAÇÃO 

ARAPONGAS 

ASSAf 

BELA VISTA 
DOPARAfSO 

CASCAVEL 

CURITIBA 

FORMOSA DO 

OESTE 

IBIPORA 

ICARAfMA 

MARINGÁ 

PALMEIRA 

PALOTINA 

PINHAO 

PARANAVAf 

Ação civi l pública ajuizada em março de 2007. 

Expedida recomendação em fevereiro de 2007, não tendo ainda se esgotado o prazo para o seu cumprimento. 

Segundo informação oferecida pelas autoridades locais não há prática de nepotismo na comarca. 

Em 2006 foram ajuizadas três ações civis públicas. A n.0486/06contra a câmara de Cascavel e a n° 304/06 contra a prefeitu

ra de Lindoeste, que pertence à comarca. As duas estão na primeira Vara Cível de Cascavel e aguardam parecer judicial. 

Há também a n.o 294/06 contra o município de Cascavel que está na segunda Vara Cível e aguarda decisão judicial. 

Foram expedidas recomendações administrativas para as secretarias do Estado do Paraná, Tribunal de Contas, 

Poder Legislativo Estadual, Poderes Executivo e Legislativo do município de Curitiba. 

Foi ajuizada ação civi l pública em face do Poder Executivo do município de Jesuítas e dos Poderes Executivo 

e Legislativo dos municípios de Iracema do Oeste e Nova Aurora. 

Em março de 2007 foi instaurado procedimento administrativo investigatório para a apuração da prática de 

nepotismo na comarca. 

No último dia 2 de abril foram ajuizadas três ações civis públicas em face dos municípios de lcaraíma, lvaté e 

Alto Paraíso. As liminares pleiteadas nas ações ainda não foram apreciadas pelo juízo competente. 

Foi ajuizada a ação civi l pública n. o 121 /2006 que no último dia 21 de março, por sentença do Juiz de Direito 

Airton Vargas da Si lva, foi julgada integralmente procedente. 

Em maio de 2006 foi ajuizada ação civi l pública em face do Poder Executivo Municipal. 

Em agosto de 2005 foi ajuizada ação civil pública em face do Poder Executivo Municipal. 

Foi instaurado procedimento administrativo investigatório para a apuração da prática de nepotismo na comarca. 

Em outubro de 2002 foi ajuizada ação civil pública em face do Poder Executivo Municipa l. 
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CIDADE AVALIAÇÃO 

SAOMATEUS 

DO SUL 

TEL~MACO 

BORBA 

TERRA ROXA 

TOLEDO 

UBIRATA 

UNIAODA 

VITÓRIA 

URAf 

Em março de 2007 foi instaurado procedimento administrativo investigatório para a apuração da prática de 

nepotismo na comarca. 

Em 5 de março de 2007 foi aforada ação civil pública em face dos Poderes Executivo e Legislativo dos municí

pios de Telêmaco Borba e lmbaú. 

Em março de 2007 foi instaurado procedimento administrativo investigatório para a apuração da prática de 

nepotismo na comarca. 

Foram feitos termos de ajustamento com a câmara de Toledo e todas as prefeituras que compõe a comarca, 

em 2006. Contra a prefeitura de Toledo foi ajuizada uma ação civil pública que ainda aguarda decisão judicial. 

Em abril de 1997 foi ajuizada ação civil pública em face do Poder Executivo municipal, julgada procedente e 

transitada em julgado. No entanto, em dezembro de 1998, o Orgão Especial do Tribunal de Justiça, na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade no 57.021-2, promovida pelo prefeito municipal, declarou a inconstituciona

lidade formal do artigo 133 da Lei Orgânica do município de Ubiratã, que vedava a contratação de parentes 

para cargos de livre nomeação. 

Foi ajuizada ação civil pública em face dos Poderes Executivo e Legislativo de União da Vitória, Bituruna, Cruz 

Machado, General Carneiro, Porto Vitória e Paula Freitas. Nesta ação foi concedida liminar, porém seus efeitos 

foram suspensos em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. a 359691-8. 

Em 3 de janeiro de 2005 foi ajuizada ação civil pública com fundamento no artigo 131 da Lei Orgânica do municí

pio que veda a contratação de parentes para cargos de livre nomeação. A ação foi julgada improcedente por 

inconstitucionalidade formal do referido dispositivo e, posteriormente, confirmada no Tribunal de Justiça. 

Fonte: Caop de Proteção ao Patrimônio Público 

Acompanhamento e divulgação 

• 

A APMP está acompanhando atenta

mente a questão do nepotismo no Paraná 
e em âmbito nacional. Além disso, está 

aberta a todos os membros do MP-PRque 

desejam divulgar seu trabalho de combate 

à prática no Paraná. Por isso todos os Pro

curadores e Promotores de Justiça que 

desejam divulgar aos colegas seu tra

balho podem entrar em contato com a 
Associação pelo e-mail imprensa@apmp

pr.org.br ou pelo telefone (41) 3352-2919. 

Com as informações repassadas pelos 

Procuradores e Promotores, aAPMP tam

bém vai montar um banco de dados com 

todas as recomendações e ações civis 

públicas que tramitam no Estado e dis

ponibilizar as ações iniciais para seus asso
ciados. O banco de dados está sendo for

mulado e, quando pronto, vai estar dis

ponível no acesso restrito do site da APMP 
(www.apmppr.org.br). ~ 
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Ação contra nepotismo tem 
decisão inédita em Maringá 
Uma decisão inédita aconteceu em 
Maringá no último dia 21 de março. O Juiz 
Airton Vargas da Silva, da2.a Vara Qvel de 

Maringá, condenou nove vereadores pela 
prática de nepotismo. A Justiça determi
nou que eles exonerassem os funcionários 
que eram parentes e ainda determinou que 
devolvessem o dinheiro gasto com os fun
cionários aos cofres públicos do municí

pio. A ação foi ajuizada pelo Promotor José 
Aparecido Cruz, da Comarca de Maringá, 
no dia 9 de fevereiro do ano passado. 

RESOLUÇÕES Em 2005 o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) 
e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

baixaram resoluções proibindo o nepo

tismo no âmbito do MP e do Judiciário. A 
primeira medida, a Resolução 7, foi edita
da em 18 de outubro de 2005 pelo CNJ. 
Ela veda a contratação de parentes tanto 
dos magistrados como dos servidores do 
Judiciário. A resolução prevê ainda a 

proibição da prática do nepotismo cruza
do. Além disso, a partir da edição da medi
da o Judiciário ficou proibido de contratar 
empresas que sejam de propriedade ou 

empreguem parentes dos membros dos 
juízos e tribunais. 

A Resolução 1, editada em 7 de novem
bro de 2005 pelo CNMP, prevê quase as 
mesmas medidas que estão na resolução 
do CNJ. No entanto, ela não inclui os servi-

A Justiça de Maringá 

determinou a exoneração de 

parentes dos vereadores e 

exigiu a devolução do 

dinheiro gasto com os 

funcionários aos cofres do 

município 

dores dos MPs. Por isso, em 17 de abril do 
ano passado o CNMP editou a Resolução 7, 
que passou a abranger os servidores. Sendo 
assim, os MPs ficaram proibidos de con

tratar parentes ou empresas vinculadas a 
parentes tanto de membros quanto de 
servidores. Todas as resoluções ressalvam 
que as contratações podem ser feitas me
diante concurso público ou licitação ( quan

do a empresa é de propriedade de parentes 
do contratante). Depois da edição das re
soluções todos os órgãos abrangidos tive
ram que exonerar os funcionários que se 
enquadravam na ilegalidade. 

LEGISLAÇÃO Algumas Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) trami
tam no Congresso Nacional com o 

intuito de acabar definitivamente com 
a prática do nepotismo no País. EJ?.tre 
elas está a proposição do deputado fe
deral Aldo Arantes (PCdoB-GO). Ele é 

autor da PEC 334, de 1996, que prevê a 
vedação da prática de nepotismo em 
todas as esferas da administração 
pública. 

Outras cinco PECs sobre o mesmo 
tema já foram apresentadas desde 

então. Uma delas é a PEC 558, de 1997, 
de autoria do ex-deputado federal Car
los Nelson. A proposta pede que seja 

modificada a redação do inciso V do 
artigo 37 da Constituição Federal e 
ainda acrescenta dois parágrafos a ele, 
abrangendo o nepotismo para até 
segundo grau de parentesco . Além 

disso, estabelece que a vedação será no 
âmbito dos três Poderes. 

A PEC mais recente é a 63, de 2005, 
de autoria do senador Pedro Simon 
(PMDB-RS). Ela também prevê a alte
ração do artigo 37 da CF no inciso li . 

No texto o senador propõe que os car

gos comissionados não excedam 1% do 
total de cargos ou empregos públicos. 

Já no Paraná o deputado estadual 
Tadeu Veneri (PT) apresentou a PEC 
40, de 2005, que veta a nomeação de 
parentes de até terceiro grau para car
gos de comissão, no âmbito dos três Po
deres e no Ministério Público Estadual. 
A proposição foi aprovada pela Assem
bléia Legislativa, mas vetada pelo go
vernador Roberto Requião (PMDB). e 

Campanha Nacional de Combate ao Nepotismo 
No último dia 21 de março a presidente da 

APMP, Maria Tereza Uille Gomes, encaminhou 

um ofício à Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público (Conamp) propondo 

que seja instituída uma Campanha Nacional 
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de Combate ao Nepotismo. De acordo com a 

presidente da APMP, a necessidade da cam

panha nacional se faz diante das recorrentes 

notícias da prática de nepotismo no âmbito 

da administração pública e também porque 

já existe o Grupo Nacional de Combate à 

Corrupção e Proteção ao Patrimônio Público, 

instituído pelo Conselho Nacional de Pro

curadores-Gerais. A campanha se somaria a 

isso, dando força ao combate de tal prática. 



• 
MP ajuíza ação contra nepotismo 
no governo do Estado 

A 
Promotoria de Proteção ao Patrimônio 

Público ajuizou, no último dia 10 de 

agosto, Ação Civil Pública na 1. a Vara 

da Fazenda Pública, Falências e Re

cuperação Judicial de Curitiba pedindo liminar 

para que sejam exonerados os parentes do 

governador, vice-governador e secretários 

que ocupam cargos comissionados no gover

no do Estado. A ação pede a nulidade dos atos 
administrativos do governo estadual, o qual 

no meu os parentes em até terceiro grau dos 

membros do primeiro escalão do governo 

para cargos comissionados. A ação também 

pede, liminarmente, que não sejam nomea

dos outros parentes, sob pena de multa diária 

de R$ 2 mil. 
Assinado pelos promotores Mauricio Cirino 

dos Santos e Terezinha de Jesus Souza Signorini, 

o documento explica que a ação é resultado do 

não-cumprimento, por parte do governo esta

dual, da recomendação enviada pelo MP para 

a exoneração de todos os parentes de ocupantes 

de cargo no Executivo com cargos comissiona
dos. O prazo estabelecido em urna recomendação 

administrativa do MP para que o governo do 

Estado exonerasse os familiares empregados ter

minou na metade de julho, sem que ninguém 

fosse demitido. A ação pede também a proibição 

de novas contratações de parentes no futuro. 

Os parentes do governador Roberto Re
quião citados na ação são a primeira-dama, 

Maristela Requião, responsável pelo Museu 

Oscar Niemeyer; os irmãos Mauricio e Eduar

do Requião, respectivamente secretário da 

Educação e superintendente do Porto de Para
naguá, o sobrinho João Arruda, superinten

dente de relações comunitárias da Companhia 

Paranaense de Habitação (Cohapar) e o so

brinho Paikan de Mello e Silva, que tem um 

cargo na TV Educativa. 

A ação também pede que deixem os cargos 

os parentes do vice-governador Orlando Pessuti: 

AÇÃO DO MP pede liminar para que sejam exonerados os parentes do governador, vice
governador e secretários que ocupam cargos comissionados no governo do Estado. 

Regina Fischer Pessuti, esposa e assessora da 

vice-governadoria, e Nelson Pessuti, irmão e 

membro do conselho fiscal da Copel. Emanoela 

Coimbra, comissionada na Secretaria de Comu
nicação e parente em segundo grau do secretário 

Aírton Pisseti, e Márcia Cíntia Xavier da Silva, 

assessora da Secretaria de Saúde e parente em 

terceiro grau do secretário Cláudio Xavier tam

bém são citados no processo. A ação pede, mes

mo que não nominalmente, que todos os outros 

parentes até terceiro grau de membros do pri

meiro escalão do governo que ocupam cargos 
em comissão sejam exonerados. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A Promotoria de 

Proteção ao Patrimônio Público continua aguar

dando a resposta dos deputados estaduais sobre 
a contratação de parentes em cargos de comis

são na Assembléia Legislativa. O MP deu prazo 

até o final deste mês para que todos os 54 depu

tados estaduais informem se têm parentes con

tratados e se eles foram exonerados. Pelo menos 

14 deputados ainda não responderem à reco

mendação. e 

Ação Civil Pública 
já está tramitando 
na 1.a Vara da 
Fazenda Pública, 
Falências e 
Recuperação 
Judicial de 
Curitiba 
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STF e improbidade administrativa 

'' 
O sepultamento) ou 

propósito de 
(rebananização da 
nossa República~ 

como aludiu o Min. 
Joaquim Barbosa) 

ou o (desastre para 
a administracão 

j 

pública) a que se 

referiu o Ministro 
Vellozo) foipor ora 

abortado. 
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o último dia 13 de junho, 
o STF concluiu o julga
mento da Reclamação N sob n. 0 2138, em que o ex

Ministro Sardemberg submeteu à Suprema 
Corte de Justiça suposta usurpação de 
competência, posto que respondia a uma 
Ação Civil Pública na Justiça Federal de 
primeira instância. Sustentava o Ministro 
que, analogicamente ante o disposto no art. 
102, I, c, da CF., detinha prerrogativa de 
foro e, de conseqüência, somente deveria 
responder perante o Supremo Tribunal 
Federa l. Pesava sobre o Ministro a im
putação feita pelo Ministério Público Fe
deral de que tinha utilizado avião da 
FAB para viagem de lazer à Ilha de 
Fernando de Noronha, juntamente com 

suafamília e, em decorrência, teria ele 
cometido ato de improbidade adminis
trativa (utilizar bem público para satis
fazer interesse pessoal, prejuízo ao erário 
e ofensa ao princípios que regem a 
administração), nos termos do art. 9°., 
10°. e 11°. da Lei n. 0 8429/92. 

O Juiz Federal Substituto da 14a.Seção 
Judiciária do Distrito Federal julgou 
procedente o pedido veiculado na ação e o 
condenou às sanções previstas no art. 12 
da Lei n. 0 8429/92. 

Na condição de Relator da aludida 
Reclamação, o então Ministro Nelson Jo
bim, agora aposentado, acolheu o pedido, 
sob o fundamento de que a Lei de Impro
bidade não se aplicaria aos agentes políti
cos qualificados, já que estes responderiam 
por crimes de responsabilidade, no que foi 
seguido por 5 pares, dentre eles o ex-Mi
nistro Maurício Correa e Ilmar Galvão, 
também agora aposentados.Sob o entendi
mento de que a Lei de Improbidade aplica
se também aos agentes políticos, votaram 
pela improcedência do pedido veiculado na 
Reclamação os Ministros Carlos Velloso, 
Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio, Celso 
de Mello e Joaquim Barbosa. 

Embora por escore apertado (6x5), e 
entremeada por teses polêmicas, a decisão, 
já computados os votos de componentes 
que se aposentaram, prenunciava, lamen
tavelmente, o parcial sepultamento da Lei 
n. 0 8429/92 (Lei da Improbidade Admi
nistrativa), na medida em que iria atingir 
somente os servidores públicos de inferior 
escalão e terceiros co-autores ou benefi
ciários da ilicitude. Estes sim, não raro 
cooptados e pressionados pelos agentes 
detentores do poder de mando, continua
riam sujeitos a responder por improbidade 
administrativa, passíveis de terem bens 
indisponibilizados, pena de multa, perda 
do cargo, suspensão de direitos políticos, 
ressarcimento, etc. , e por ilícito criminal, 
enquanto que aqueles, segundo se infere 
da decisão, responderiam apenas por 
crimes de responsabilidade. 

De um lado, fruto de uma inusitada 
exegese, construída após 15 anos de vigên
cia da Lei de Improbidade Administrativa 
(uma lei que "pegou"),exsurgia uma dis
simulada alegria por parte dos usurpa
dores do patrimônio público. 

De outro lado, avultava a perplexidade, 
a indignação e o desolamento daqueles que, 
com vontade transformadora continuam 
lutando pela dizimação da histórica práti
ca de corrupção e extraem da Constituição 
Federal, prospectivamente, um contrato 
social que não compactua com a capitu
lação moral. 

Todavia, no mesmo dia 13.06.2007, em 
julgamento imediatamente seguinte, em 
matéria que se discutia também eventual 
inaplicabilidade da Lei n . 0 8429/ 92 aos 
agentes políticos (Petição n. 0 3923, de 
Paulo M aluf) , e já contando agora com a 
atual composição do STF,revigorava-se a 
esperança: apontava-se uma seta reden
tora. O voto do Relator, Ministro Joaquim 
Barbosa, cuja leitura recomenda-se,resta
belece o vigor da Lei de Improbidade Ad
ministrativa. Neste caso concreto, além de 



outros fundamentos (coisa julgada e não 
sujeição do parlamentar a crimes de 
responsabilidade),a nova composição 
acabou por sufragar o entendimento de 
que a Lei de Improbidade é aplicável sim 
aos agentes políticos, de modo que a pre
tensão do aludido Deputado foi rechaça
daA bem da verdade, os Ministros Gil
mar Mendes e Cezar Peluso não segui
ram na íntegra o voto do Ministro Joa
quim Barbosa, ou seja, coerente com a 
votação anterior, não aderiram aos fun
damentos atinentes à aplicação da Lei 
de Improbidade a todos os agentes políti
cos.O Min. Eros Grau votou pelo im
provimento do pedido, mas não se mani
festou na questão de fundo (aplicabili
dade da Lei n. 0 8429/92), reservando-se 
para melhor apreciação da matéria 
oportunamente. O Ministro Sepúlveda 
Pertence, que votou pelo improvimento 
da Reclamação n. 0 2138, neste caso con
creto nem adentrou profundamente na 
matéria, e votou pelo não acolhimento 
da Pretensão de Maluflouvando-se tão
somente na coisa julgada. 

É importa acentuar, enfaticamente, 
que, em razão da nova composição do 
STF, restou clara a sinalização de que a 
decisão objeto da Reclamação n. 0 2138 
(caso Sardemberg) não será referenda
da pela atual Corte.Será confinada à 

singularidade do caso. Os Ministros 
Carlos Britto, Cármen Lúcia e Ricardo 
Lewandowski, que não votaram no jul
gamento da Reclamação n. 0 2138, 
seguiram o voto do Ministro Joaquim 
Barbosa, inclusive acolhendo os funda
mentos concernentes a aplicabilidade da 
Lei n. 0 . 8429/92 aos agentes políticos, 
independente de eventual processo por 
crime de responsabilidade. Todavia, 
como medida de prudência, no que se 
refere à posição clara de cada ministro, 
há de se aguardar os termos do acórdão 
a ser proferido neste caso. 

O sepultamento, ou propósito de " re
bananização da nossa República", como 

aludiu o Min. Joaquim Barbosa, ou o 
"desastre para a administração pública" 

a que se referiu o Ministro Vellozo,Joi por 
ora abortado. 

Mas a luta continua! 
Emenda Constitucional estabelecendo 

foro privilegiado aos agentes políticos, em 
matéria de improbidade administrativa, 
continua em tramitação no Congresso A 
efetividade da Lei de Improbidade conti
nua ameaçada por razões múltiplas. 

É preciso que os verdadeiros estadis
tas despertem. Vozes devem ser ecoadas. 
Não se pode pactuar com retrocessos. 

Espera-se, pois, que lideranças políti
cas de envergadura, tutores da "res pu
blica", aliados ao Judiciário, ao Minis
tério Público e demais entidades organi
zadas, recobrem as forças e sustentem 
essa bandeira. A OAB,cujafinalidade 
estatutária, consigna, entre outras, a 
defesa da ordem jurídica, da justiça social 
e aperfeiçoamento das instituições jurídi
cas, teria especial relevância nessa luta 
redentora.Desejável é que os nobres mem

bros de tribunais do país, pelo conheci
mento , experiência que acumulam, além 
do peso institucional, testemunhem a 
inadequação estrutural dessa via para 
abrigar instrução processual originária 
emface do anunciado foro privilegiado, 
sobretudo no que concerne à inúmeras 
ações civis por improbidade tendo no 
pólo passivo prefeitos municipais. 

Urge aperfeiçoar a legislação repres
sora da improbidade e fortalecer as insti
tuições republicanas. Jamais retroceder. 
A vitória do bem há de ser o alento para 
nossa esperança! A nossa consciência não 
pode capitular! 

Já no começo do século passado, Rui 
Barbosa, do alto de sua envergadura mo
ral, indignava-se: "O Brasil não é "isso". 
É "isso". O Brasil, senhores, sois, vós. O 

Brasil é esta Assembléia. O Brasil é este 
comício imenso, de almas livres.Não são 
os comensais do erário. Não são as rata
zanas do tesouro. Não são as sanguessu
gas da riqueza pública. Não são os cor
ruptores do sistema republicano". e 

Antônio Winkert Souza, Procurador de Justiça/PR; 

• 
'' 

É preciso que os 
verdadeiros 

estadistas 
despertem. 

Vozes devem ser 
ecoadas. 

Não se pode 
pactuar com 

retrocessos. 

'' 
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RELATÓRIO 
O senhor Ministro Joaquim Barbosa- (Relator): 

T rata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo em face do então prefeito de São 
Paulo, Paulo Salim Maluf, e outros, objetivando a aplicação 

das sanções previstas na lei 8429/1992 e o ressarcimento de 
prejuízos causados aos cofres do Município de São Paulo. 

Em 19.12.1995, o réu foi condenado, com base na lei 8429/1992, a 
ressarcir o dano causado ao município (R$ 68.726,07), bem como ao 
pagamento de duas vezes o valor do dano, atualizados monetariamente (fls. 
181-186). A sentença foi mantida pelo TJSP (fls. 412-423). 

A execução da sentença foi iniciada em 27.06.2001 (fls. 508-511). 

Em 13.12.2006, Paulo Salim Maluf peticionou ao juiz da execução, 

requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito e/ ou a 
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em razão da sua eleição 
para o cargo de deputado federal. Em suas razões, sustentou a tese segundo 
a qual os agentes políticos que respondem pelos crimes de respon
sabilidade tipificados no Decreto-Lei 201/ 1967 não se submetem à Lei de 
Improbidade (Lei 8429/1992), sob pena de ocorrência de bis in idem. 
Sustentou o caráter penal da ação de improbidade administrativa e 
invocou em seu prol o fato de encontrar-se pendente de julgamento, nesta 

Corte, a Reclamação número 2138, relator Min Nelson Jobim, da qual 
tenho vistas, argumentando: 

'~em que pese não tenha sido encerrado o julgamento 
da aludida Reclamação perante a Corte Suprema, é certo 
que o resultado já está praticamente definido, eis que seis 
Ministros já votaram pela procedência da reclamação, 

dentre eles a atual Presidente da Corte Suprema e do 
Conselho Nacional de Justiça, MinistraEllen Gracie, e do 
Vwe-Presidente da Suprema Corte, Ministro Gibnar Mendes, 
ou seja, pela impossibilidade de se imputar atos de 
improbidade aos agentes políticos, reconhecendo o caráter 
penal desta ação". (fls. 1107-1125) 

O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se 
contrariamente à tese do executado, afirmando que "o processo já foi 
sentenciado e não cabe nestes autos qualquer recurso. Assim, em caso de 
deferimento do pedido do demandado ocorrerá infração à coisa julgada, 
além de clara lesão ao interesse público" (fls. 1131). Quanto à competência 

do STF, lembrou que a Corte declarou a inconstitucionalidade da lei 
10.268j2001 que havia alterado o art. 84 do CPP (fls. 1131). 

O juiz da execução remeteu os autos ao STF, em curto despacho, assim 
vazado: 

"Diante da eleição do ora requerido Paulo Salim Malufpara Deputado 
Federal, desloca-se a competência para execução da sentença. 
Remetam-se os presentes autos ao Excelso Suprem Tribunal Federal, 
fazendo-se as devidas anotações e comunicações". (fls. 1205) 
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O procurador-geral da República, em parecer de fls. 1210-1213, 

afirma que "o Plenário do Supremo, ao julgar aADI 2.797 e aADI 
2.860, rei. min. Sepúlveda Pertence, sessão de 15.09.2005, declarou 
a inconstitucionalidade da lei 10.628/ 2002, que acrescentou os§§ 1° 

e 2° ao art. 84 do Código de Processo Penal. ( .. .)Com isso, restou 
pacificado o entendimento no sentido de que inexiste prerrogativa de 
foro nas ações de improbidade administrativa. Não há que se falar, 
p01tanto, em equiparação, para efeito de prerrogativa de foro, entre 
ação de improbidade administrativa - de natureza civil- e a ação 
penar'. 

VOTO 

Ao final, requereu o retomo dos autos ao juízo de origem. 
É o relatório. 

Senhora Presidente, este caso guarda muita sen1elhança com o que se discute 

na Reclamação 4.895, da relataria do Ministro Sepúlveda Pertence, na qual 
se busca a fixação da competência desta Corte para julgar ação civil pública 
por improbidade administrativa proposta contra atual deputado federal, 
relativa a atos supostamente por ele praticados quando ocupava o cargo de 
ministro de Estado. A diferença reside, pois, no fato de que no presente caso 
os atos pelos quais o parlamentar foi condenado em ação de improbidade 
administrativa foram praticados quando ele era prefeito da cidade de São 

Paulo e nem se encontrava, portanto, sob a jurisdição desta Corte. 

Ao julgar as ADI 2. 797 e 2.860, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 
o Plenário desta Corte afastou de vez a tese sustentada nestes autos. Com 
efeito, naquelas ações diretas discutiu-se, entre outros temas, a 
constitucionalidade de dispositivo da lei 10.628j2002 que estendia o foro 

por prerrogativa de função de que gozam certos dignitários, de modo a 
abranger o processo e julgamento das ações de improbidade administrativa. 
No que interessa ao presente processo, colhe-se o seguinte trecho desses 
precedentes: 

"EMENTA: [ ... ] m. Foro especial por prerrogativa de função: 

extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da 

investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF 

(cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 

10.628/2002, que acrescentou os§§ 1° e 2° ao artigo 84 do C. 

Processo Penal: pretensão inadmissível de interpretação 

autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da 

competência do Supremo Tribunal para interpretar a 

Constituição: inconstitucionalidade declarada. 

1. O novo § 1° do art. 84 CPrPen constitui evidente reação 

legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão 

tomada pelo Supremo Tribunal no lnq 687-QO, 25.8.97, rei. 

o em. Ministro Sydney Sanches (RTJ 179!912), cujos 

fundamentos a lei nova contraria inequivocamente. 

2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do Supremo 

Tribunal, que a cancelou, derivaram de interpretação direta 
e exclusiva da Constituição Federal. 

3· Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu 



objeto imediato, uma interpretação da Constituição: a questão 
é de inconstitucionalidade fonnal, ínsita a toda nonna de 
gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da 
nonna de hierarquia superior. 

4· Quando, ao vício de inconstitucionalidade fonnal, a lei 
interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao 
entendimento da jurisprudência constitucional do Supremo 
Tribunal- guarda da Constituição-, às razões dogmáticas 
acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política 

institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua 
missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir 
pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo 
Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação 
constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do 
legislador, ou seja, que a Constituição- como entendida pelo 
órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia 
-,só constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na 
medida da inteligência que lhe desse outro órgão constituido, 
o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus 
ditames. 

s. Inconstitucionalidade do§ 1° do art. 84 C.Pr.Penal. acrescido 

pela lei questionada e. por arrastamento. da rega final do§ 2° do mesmo 

artigo. que manda estender a regra à ação de improbidade 

administrativa. 

N. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência 

especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal 

condenatório contra o mesmo diwitário (§ 2° do art. 84 do C Pr Penal 

introduzido pela L. 10.628/2002): declaração. por lei. de competência 

originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 

1. No plano federal. as hipóteses de competência cível ou criminal 

dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República 
ou dela implicitamente decorrentes. salvo quando esta mesma remeta 

à lei a sua fixação. 

2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos 

tribunais federais resulta. de logo. de ser a Justiça da União e§peCial em 

relação às dos Estados. detentores de toda a jurisdição residual. 

3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é. por 

definição. derrogação da competência ordinária dos juíws de primeiro 
grau. do que decorre que. demarcada a última pela Constituição. só a 

própria Constituição a pode excetuar. 

4. Como mera wlicitação de competências originárias implícitas 

na Lei Fundamental. à disposição legal em causa seriam oponíveis as 

razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária 

de uma dada intewretação constitucional. 
s. De outro lado. pretende a lei questionada equiparar a ação de 

improbidade administrativa. de natureza civil CCF. art. 32. § 4 °), à ação 

penal contra os mais altos dignitários da República. para o fim de 

estabelecer competência originária do Supremo Tribunal. em relação 

à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção 

entre as duas espécies. 

1 Maria Sylvia Di Pietro, "Direito Administrativo", 18. • edição, p. 709. 

• 
6. Quanto aos Tribunais locais. a Constituição Federal- salvo as 

hipóteses dos seus arts. 29. X e g6. III -,reservou eXQlicitamente às 

Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos 

seus tribunais. o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei 
federal ordinária." 

Vale dizer, repisa-se nestes autos a mesma tese sustentada na 

reclamação 2.138. Ou seja, a de que as condutas descritas na lei de 

improbidade administrativa, quando imputadas a autoridades detentoras 

de prerrogativa foro, se converteriam em crimes de responsabilidade. 

A tese é para mim inaceitável. 
Eu entendo que há, no Brasil, uma dupla normatividade em matéria 

de improbidade, com objetivos distintos: em primeiro lugar, existe aquela 

especifica da lei 8-429/1992, de tipificação cerrada mas de incidência sobre 
um vasto rol de possíveis acusados, incluindo até mesmo pessoas que não 

tenham qualquer vínculo funcional com a Administração Pública Oei 

8-429/1992, art. 3°); e uma outra normatividade relacionada à exigência 

de probidade que a Constituição faz 
em relação aos agentes políticos, especialmente ao chefe do Poder 

Executivo e aos ministros de Estado, ao estabelecer no art. 85, inciso V, que 

constituem crime de responsabilidade os atos do Presidente da República 

que atentem contra a 

probidade da administração. No plano infraconstitucional, essa segunda 

normatividade se completa com o art. 9° da lei 1.079/1950. 
Trata-se de disciplinas normativas diversas, as quais, embora visando, 

ambas, à preservação do mesmo valor ou princípio constitucional, - isto 

é, a moralidade na Administração Pública - têm, porém, objetivos 

constitucionais 

diversos. 

O art. 37, parágrafo 4° da Constituição, disciplinado pela lei 

8-429/ 1992, traduz uma concretização do princípio da moralidade 
administrativa inscrito no caput do mesmo dispositivo constitucional. 

Como bem sustentou a professora Maria Sylvia Di Pietro', sua 

consagração na Constituição como um dos princípios norteadores da 

ação administrativa do Estado constitui um "reflexo da preocupação 
com a ética na Administração Pública e com o combate à corrupção 
e à impunidade no setor público". Buscou-se, com essa normatização, 

coibir a prática de atos desonestos e antiéticos, tão corriqueiros e tão 

recorrentes em nossa história político-administrativa, aplicando-se aos 

acusados, atendidos os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, as inúmeras e drásticas penalidades previstas na lei - e 

tão somente elas. Aí reside, aliás, uma particularidade dessa nova 

normatização: a natureza cerrada da tipificação, com penas específicas 

para cada tipo de conduta desviante. 
O contraste é manifesto com a outra disciplina da improbidade, quando 

direcionada aos fins políticos, isto é, de apuração da responsabilização política. 

Nesse caso, o tratamento jurídico da improbidade, tal como prevista no art. 

85, V da Constituição e na lei 1.079/1950, assume outra roupagem, e isto 

se explica pelo fato de que o objetivo constitucional visado é muito mais 
elevado. Cuida-se aí de mais um dentre os inúmeros mecanismos ._ 
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de checks-and-balances típicos das relações entre os poderes do Estado 
no regime presidencial de governo. Tem equivalência, no presiden

cialismo, aos mecanismos de apuração da responsabilidade política 
típicos do sistema parlamentarista- como, por exemplo, a moção de 
censura ou de desconfiança. 

Aliás, a natureza do instituto e os objetivos constitucionais por 
ele visados é que explicam por que nessa modalidade especial de 

responsabilização as penalidades são diferenciadas e podem parecer 
relativamente brandas, se comparadas às previstas na lei de impro

bidade. É que o objetivo da punição é lançar no ostracismo político o 
agente político faltoso, especialmente o chefe de Estado, cujas ações 
configurem um risco para o estado de Direito, para a estabilidade das 
instituições, em suma, um Presidente que por seus atos e ações perde 
a "public trust", isto é, a confiança da Nação. Igualmente, a natureza 
política e os objetivos constitucionais visados com esse instituto é que 

explicam por que ao agente eventualmente condenado por crime de 
responsabilidade são aplicáveis apenas duas punições, e nada além 
dessas duas únicas punições: a perda do cargo e a inabilitação para o 
exercício de funções públicas pelo prazo de 8 anos. É que, como bem 
disse Aléxis de Tocqueville, no seu clássico "Democracia na América", 
"o fim principal do julgamento político nos Estados Unidos, 
é retirar o p oder das mãos do que fez mau uso dele, e de 
impedir que tal cidadão possa ser reinvestido de poder no 
.futuro" •. 

Para se convencer do contraste entre as duas normatividades, basta 
examinar com atenção as tipificações contidas nas duas leis para que 
as diferenças entre elas emerjam. 

Examinemos os já citados dispositivos da lei que rege os chamados 

crimes de responsabilidade Oei 1.079/1950), no tópico pertinente à 
probidade na Administração. Da leitura desses dispositivos se pode 
extrair que, da conduta do chefe de Estado e de seus colaboradores 
diretos, que seja reprovável a ponto de desencadear o processo de 
responsabilização política por violação ao princípio da probidade, se 
exige um grau de especificidade de condutas bem menor do que aquele 
que encontramos nas diversas tipificações da lei de improbidade Oei 

8-429/1992). Essa vagueza, essa aparente imprecisão, essa parcimônia 
descritiva na tipificação, se explicam pela natureza eminentemente 
política do processo de responsabilização dos agentes políticos que, não 
podemos esquecer, é a versão local do impeachment do direito norte
americano, com a diferença de que aqui, em 

algumas hipóteses, a competência para o processo e julgamento é 
transferida para órgãos judiciários. Não quero com isso dizer possa 

haver discricionariedade na apreciação das condutas por parte do órgão 
julgador, apenas constato as diferenças nas respectivas tipificações. 

As condutas que a lei específica prevê como caracterizadoras do 
crime de responsabilidade, se examinadas com rigor, confundem-se 
com condutas típicas e exclusivas de quem detém a direção superior do 

Estado; de quem tem por missão guiar os destinos superiores da nação. 
Em razão da sua natureza intrinsecamente política, para caracterizá
las, basta a maladresse política, o mau exemplo por parte do dirigente, 

basta a atitude conivente ou omissa em relação à necessária punição 

dos subordinados que eventualmente incorram em deslizes funcionais 
graves, ou a ação explícita ou dissimulada no sentido do acobertamento 
desses deslizes funcionais . Em suma, a exemplo de várias tipificações 
contidas na lei 1.079/ 1950, o conteúdo material da improbidade 
administrativa prevista em alguns dos incisos do seu art. 9. 0 , longe 
de apontar para a exigência da prática de atos específicos, detalhados 
e diretamente caracterizáveis como ímprobos por parte do Presidente 
da República e de seus ministros, guarda a fluidez inerente aos signos 

descritivos das ações de comando supremo, isto é: a) omitir ou retardar 
dolosamente a publicação das leis (um tipo de ato presidencial que 
ultrapasse em muito as fronteiras puramente administrativas); b) 
infringir as normas legais no provimento dos cargos; c) não prestar 
contas ao Congresso Nacional. São pura e simplesmente delitos político
funcionais, puníveis com o afastamento do agente, sem que se possa 

falar em ressarcimento de dano, em indisponibilidade de bens, em 
suspensão dos direitos políticos. 

Ou seja, longe se está, nesta tipificação da improbidade para fins 
de responsabilização política, da crueza descritiva que encontramos na 
lei de improbidade administrativa quando esta tipifica as condutas 

suscetíveis de desencadear a ação por improbidade, qual seja: a) auferir 
qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, função, 

emprego; b) receber dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra 

vantagem econômica a título de comissão, percentagem; c) utilizar em 
obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamento; d) permitir 
ou facilitar a permuta ou locação de bem público por preço inferior 
ao de mercado (art. 10, inciso IV). 

Com isto quero dizer, parodiando o ministro Brossard, que estamos 
diante de "entidades distintas e nada mais"3• Distintas e que não se 
excluem, podendo ser processadas separadamente, em procedimentos 

autônomos, com resultados absolutamente distintos, embora desen
cadeados pelos mesmos fatos. O único obstáculo que vislumbro, e nesse 
ponto eu concordo parcialmente com o voto do Ministro Jobim na RCL 
2.138, diz respeito a uma restrição que faço quanto a uma pena 
suscetível de ser aplicada em se tratando de improbidade regida pela 

lei 8.429/1992. Voltarei a este assunto no final . 
É bom lembrar, a propósito, como bem mostra Eduardo Fortunato 

Bim, em brilhante artigo que me chegou às mãos, que "nosso sistema 
co11Stitucional não repudia a duplicidade de sanções iguais quando o 

escopo dos processos de punição é diferente" (crimes comuns versus 
crimes de responsabilidade ou políticos). Esta duplicidade de sanções 

resultante da duplicidade de regimes de responsabilização é facilmente 
demonstrável, segundo Bim. Diz ele: nos crimes de responsabilidade 
do Presidente da República e eventualmente dos ministros de Estado, 
se conexos com os daquele, "a condenação se limita à perda do cargo 
e à inabilitação por oito anos para o exercício de função pública", mas 
"sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis" (CF, art. 

52, parágrafo único). A Ação Penal307,julgada por esta Corte, em 1994, 
em seguida ao processo de impeachment do Presidente Fernando 
Collor, é disso prova irrefutável. Essa mesma duplicidade de res-
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ponsabilização pode ser encontrada nas normas infraconstitucionais 
relativas à responsabilização dos servidores públicos, que se submetem 

concomitantemente à responsabilização administrativa Oei 8.112/1990, 

art.), à responsabilização penal (CP, arts. e seguintes) e à res
ponsabilização civil, esta nas hipóteses em que causarem danos a 
terceiros e forem condenados a assumir os respectivos ônus em ação 
regressiva. É nessa mesma direção que aponta o art. 12 da lei de 
improbidade administrativa, ao dispor claramente o seguinte: "in
dependentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas 
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade 
sujeito às seguintes sanções". Daí a afirmação irretocável do ministro 
Paulo Brossard, quando, em sua clássica monografia sobre o im

peachment, ele sustenta o seguinte: 

"De resto, a dualidade de sanções que, em virtude de um mesmo fato, 
podem incidir sobre a mesma pessoa, não é peculiaridade deste 
capítulo do Direito Constitucional. Algo semelhante ocorre quando, 
pela mesma e única falta, conforme seja ela, o funcionário público 
responde a processo administrativo e a processo penal, sujeito assim 
a pena disciplinar e a pena criminal. ( ... ) 

Originadas de uma causa comum, semelhantemente,sanções 
políticas podem justapor-se a sanções criminais, sem litígio, sem 
conflito, cada uma em sua esfera. Com efeito, à dupla sujeição se 
subordinam certas autoridades, cujo procedimento ora enseja 
apenas o impeachment, ora permite que a sanção política se adicione 
à sanção penar'. Paulo Brossard de Souza Pinto, "O Impeachment", 

3a ed., Porto Alegre: Livraria do Globo, 1965, p. 65-66). 

Ora, como afirma Eduardo Bim, se o nosso ordenamento jurídico 
admite, em matéria de responsabilização dos agentes políticos, a 
coexistência de um regime político com um regime puramente penal, por 
que razão haveria esse mesmo ordenamento jurídico de impedir a 
coabitação entre responsabilização política e improbidade administrativa? 
Noutras palavras, se a Constituição permite o mais, que é a cumulação 
da responsabilidade política com a responsabilidade penal, por que haveria 
de proibir o menos, isto é, a combinação de responsabilidade política com 
responsabilidade por improbidade administrativa? 

Insisto, Senhora Presidente. Não há impedimento à coexistência 
entre esses dois sistemas de responsabilização dos agentes do Estado. 

Além do mais, à luz da Constituição Federal e da lei 8429/1992, todo 
e qualquer servidor, efetivo ou comissionado, que cometa um ato de 

improbidade tal como descrito na lei, estará sujeito a ver sua conduta 
enquadrada numa das drásticas sanções previstas na lei 8.429/ 1992. 

Porém, se esse mesmo hipotético servidor, sem se exonerar do cargo 
efetivo, vier a assumir um posto ministerial e praticar a mesma conduta, 
a ele não se aplicarão as severas sanções da lei de improbidade, mas sim 
as duas únicas sanções que a responsabilidade política é suscetível de 

engendrar: a perda do cargo público (político) e a inabilitação por 8 anos 
para o exercício de qualquer função pública. Uma tal discrepância 
contraria, a meu sentir, um dos postulados básicos do regime 

• 
democrático, aquilo que no direito norte-americano se traduz na 
elucidativa expressão "accountability", e que consiste no seguinte: 
nas verdadeiras Democracias, a regra fundamental é: quanto mais 

elevadas e relevantes as funções assumidas pelo agente público, maior 
há de ser o grau de sua responsabilidade, e não o contrário, como se 
propõe nestes autos. 

Aliás, tal incongruência não escapou à arguta observação feita pelo 
Ministro Pertence, se não me engano, no julgamento da RCL 2.138, 

quando S. Exa assim se manifestou: 

" ... Os agentes políticos sujeitos a crime de respon
sabilidade só o estão enquanto no exercício do mandato 
ou cargo referidos. Quidjuris? Não responderiam por 
improbidade administrativa praticada no cargo, se já 
cessada essa investidura? Como explicar que, aos agentes 
políticos de maior hierarquia, exatamente os que 
respondem pelos impropriamente chamados crimes de 
responsabilidade- corretamente chamados, no Decreto
Lei n. 0 201, de 'infrações político-administrativas', 
precisamente para distinguir dos verdadeiros crimes de 
responsabilidade, que são os do art. 2° daquele edito-, 
teriam uma sanção, pela improbidade administrativa, 
muito mais branda: se no exercício do mandato ou do 
cargo, a perda do cargo e mais oito anos de impedimento 
para o exercício de funções públicas, e não para a 
suspensão dos direitos políticos". 

Nessa mesma linha de entendimento, em parecer emitido a pedido 
da Associação Nacional dos Procuradores da República, a professora 
Lucia Valle Figueiredo destacou que os crimes de responsabilidade só 

apanham os agentes públicos mais graduados, detentores de alta 
responsabilidade. E como bem disse a ilustre professora, "especialmente 
os mais graduados é que não poderiam se eximir de ser apanhados na 
malha da impmbidade administrativa". 

Por outro lado, Senhora Presidente, como bem descreveu o Ministro 

Velloso em seu voto na RCL 2.138: 

"Isentar os agentes políticos da ação de improbidade 
administrativa seria um desastre para a administração 
pública. Infelizmente, o Brasil é um país onde há corrupção, 
apropriação de dinheiros públicos por administradores 
ímprobos. E isso vem de longe. No excelente livro de Patrick 
Wilcken 3/4 "Império à Deriva - A Corte Portuguesa no Rio de 
Janeiro, 1808-1821", Objetiva, tradução de V era Ribeiro, pág. 
121 3!4 está consignado: 

'ít corrupção sempre fom uma característica da vida ao redor 
do império, mas assumiu uma forma concentrada no Rio. ( .. .) 
Enquanto a vida era uma luta para muitos dos cortesãos mais 

periféricos, os ministros do governo logo passaram a ter um padrão 
de vida muito acima dos recursos que poderiam ter ganho ~ 

APMP -Outubro de 2007 123 



legitimamente. ( ... )Por trás das bengalas, mantos e perucas, e por 
trás das cerimônias formais e dos éditos proferidos em linguagem 
refinada, o roubo em nome da Coroa disseminou-se à larga." 

No "mnking" internacional dos países onde há corrupção. estamos 
muito mal colocados.Esse "ranking" é organizado. de regra. vor 
organizações não governamentais que combatem esse mal. 
Precisamos. portanto. nos esforçar. cada vez mais. vara eliminar a 
corrupção na administração pública. Ora. o meio qy_e me parece mais 
eficiente é justamente o de dar a máxima eficácia à Lei de Improbidade. 
Refiro-me. eypecialmente. às administrações municipais. Temos mais 
de cinco mil municípios. Em cada um deles. há um promotor 
fiscalizando a coisa vública municipal. Abolir a ação de improbidade 
relativamente aos agentes políticos municipais seria. repito. um 
estímulo à corrupção. Recebi do Ministério Público do Paraná.da 
ilustre Procuradora-Geral de Justiça daquele Estado. Dra. Maria 
Teresa Uille Gomes. que é. também. Vice-Presidente do Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça. o oficio n. 0 2.333.de 

18.112002. no qy_al sou informado de qy_e. no levantamento do número 
de ações civis públicas vor· ato de improbidade administrativa. 
propostas em face de agentes oolíticos. em catorze estados brasileiros. 
constatou-se a existência de 4.1g1(quatro mil. cento e noventa e um) 
feitos. Em praticamente a metade dos estados-membros. há. portanto. 

em andamento. mais de qy_atro mil ações. O entendimento no sentido 
de qy_e agentes políticos não estariam sujeitos à ação de improbidade 
ocasionaria a paralisação dessas ações. E mais: administradores 
ímprobos que foram condenados a restituir dinheiros aos cofres 

públicos poderiam pedir a repetição desses valores. porque teriam 
sido condenados por autoridade judicial incompetente. 

Isso seria. na verdade. um desastre". 

E prossegue o Ministro Velloso, citando voto proferido no STJ pelo 
ministro Sálvio Figueiredo, por ocasião do julgamento da Reclamação 

s8o/GO,j. og.10.2001: 

" .. . A Constituição de 1988 inovou sobremaneira ao prever 
instrumentos de controle, pela sociedade, sobre seus administradores 
e sobre a gestão da coisa pública. Ao conferir ao Ministério Público a 
legitimidade para as ações civis, atribuindo-lhe institucionalmente a 
promoção do inquérito civil e da ação civil pública, elevou ao status 

constitucional a nmma já inserida na Lei ?347/85, como instrumentos 
de garantia do Estado democrático de direito. 

Nesse contexto mais amplo - que ultrapassa a estrita previsão 
normativa-, a proteção do consumidor~ a tutela do patrimônio público, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, a disciplina 
da administração pública e seus serviços passaram a assegurar, desde 
1988, maior efetividade à Constituição. 

Por esse prisma, as diligências investigatórias estariam a exigir 
a proximidade dos fatos, seja para identificar possíveis irregularidades, 
sfja para promover as medidas necessárias para saná-las e coibi-las. 
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Assim é que, em relação à competência desta Corte, não ensejaria 
prejuízo as autoridades serem processadas aqui, originariamente. 

Todavia, os .fUndamentos para concentrar o julgamento das ações 

de improbidade nos foros especiais por prerrogativa de jUnção 
acabariam por desencadear, por exemplo, a competência dos 
Tribunais de Justiça estaduais para processar e julgar os prefeitos 
como incursos nas condutas descritas na Lei 8.429/ 92. 

A contar a força de um precedente do Superior Tribunal de Justiça, 
à semelhança da Rc/591, em um Estado como Minas Gerais, só para 
exemplificar, com mais de oitocentos Municípios, muitos deles distantes 
da Capital, é de imaginar se, primeiro. o congestionamento da Corte 
estadual com processos de improbidade de numerosos chefes de 
Executivos locais. Segundo. a sobrecarga dos Procuradores de Justiça 
do Ministério Público que oficiassem perante o Tribunal. Terceiro. a 
inviabilidade de alcançar-se a gama de irregularidades nas regiões 
mais longínquas dos extensos territórios estaduais. Quarto. a 
impossibilidade de apuração das eventuais fraudes, muitas vezes 
detectáveis apenas pelo Promotor de Justiça local, que não só convive 
diuturnamente com os fatos, como também ali pode promover as 
ações necessárias para investigá-los. Igualmente, o Juiz de primeiro 
grau, presente na Comarca, 

teria certamente mais condição de avaliar o enriquecimento ilícito, 
ou o prfduízo ao erário municipal, ou a licitude dos atos editados pelo 

prefeito (arts. 9. 0 a 11 da Lei 8.429/ 92). 
Em resumo, retirar do juiz de primeiro grau e do promotor de 

Justiça a competência investigatória dos atos de improbidade, ainda 
que apenas das autoridades com prerrogativa de foro, poderia 
implicar a mitigação da ação civil, do inquérito civil, além das outras 
diligências previstas na própria Lei 8.429/ 92". 

Observo, ainda, que, na verdade, se está criando urna nova lúpótese de 
competência originária para o Supremo Tribunal Federal, que rompe com 
a jurisprudência tradicional desta Corte, segundo a qual a sua competência 
só pode ser estabelecida mediante norma de estatura constitucional, sendo 
insuscetivel de extensões a situações outras que não as previstas no próprio 

texto constitucional. 
A esse respeito,julgo pertinentes as considerações do eminente ministro 

Celso de Mello na Rcl3-428 (DJ 01.08.2005): 
" ... Não se pode perder de perspectiva,neste ponto, que a 
competência originária do Supremo Tribunal Federal, por 
qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de 
extração essencialmente constitucional- e ante o regime de 
direito estrito a que se acha submetida - não comporta a 
possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rigidos 
limites fixados, em ''nurnerus clausus", pelo rol exaustivo inscrito 
no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina 
(MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, "Comentários à 
Constituição Brasileira de 1988", voZ. 2j217, 1992, Saraiva) e 

proclama ajurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/ 129-

RTJ 44/563 -RTJ 50/72- RTJ 53/776- RTJ159j28): 



ltCOMPEI'NCIADOSUPREMOTRIBUNALFEDERAL-CUJOS 
FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITIJIÇÃO DA REPÚBliCA 
-SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 

O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa 
competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por 
efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do 
âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o 

julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no 

texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações 
cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), 
mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra 
qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, mt.102, I, b e c), 
dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em 

sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do 
Tribunal (CF, art.102, I, d). Precedentes.' 

(RTJ 171/101-102, Rei. Min.CELSO DE MELLO, Pleno) 

É por essa rmiio que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivas 
decisões,firmou entendimento jurisprudencial no sentido de 

que não possui competência originária para processar e julgar 
determinadas causas - tais como ações populares (RT J 

121j17, Rei. Min. MOREIRA ALVES- RTJ 141/344, Rei. Min. 
CELSO DE MELLO- Pet352jDF, Rei. Min. SYDNEYSANCHES

Pet431/SP, Rel.Min.NÉRI DA SILVEIRA-Pet 487/DF, Rel. Min. 
MARCOAURÉUO- Pet 1.641/DF, Rei. Min. CELSO DE MELLO), 
ações civis públicas (RTJ 159/28, Rei. Min. ILMAR GAL VÃO
Pet 240-AgRjDF, Rei. Min. NÉRI DA SILVEIRA), ações 
cautelares, ações ordinárias (como no caso), ações 

declaratórias e medidas cautelares (RTJ 94/ 471,Rel. Min. 
DJACI FALCÃO - Pet 240- -AgRjDF, Rei. Min. NÉRI 
DASILVEIRA) -, não obstante promovidas contra o 

Presidente da República (como sucede na espécie), ou contra 
o Presidente da Câmara dos Deputados, ou contra Ministms de 
Estado, ou, ainda, contra Tribunais Superiores da União. 

A "ratio" subjacente a esse entendimento, que acentua o 

caráter absolutamente estrito da competência constitucional do 
Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir 
indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de 

atribuições institucionais desta Suprema Corte, cmiforme ressaltou, 
a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso 

MinistroADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57) .... " 

Ressalto, ainda, Senhora Presidente, muito embora não seja essa a 

hipótese dos autos, que entendo que não cabe a juiz de primeira instância 

decretar, muito menos em ação de improbidade, a perda do cargo político, 

do cargo de ministro de &tado, por ser esta uma modalidade de punição 

que é típica do elenco de mecanismos de controle e aferição da 

• 
como magistralmente concebido na Convenção de Filadélfia, onde pela 

primeira vez se institucionalizou o sistema de governo sob o qual vivemos 

há mais de um século. Explicito o meu voto neste ponto. O juiz de primeiro 

grau pode, sim, conduzir ação de improbidade contra autoridades 

detentoras de prerrogativa de foro. Em conseqüência, poderá aplicar todas 

as sanções previstas na lei 8-429/1992, salvo uma: não poderá decretar 
a perda do cargo político, do cargo estruturante à organização do &tado, 

pois isto configuraria um fator de desestabilização político-institucional 

para a qual a lei de improbidade administrativa não é vocacionada. 

Advirto que faço esta última observação apenas à guisa de obiter 
dictum, pois, no caso, não houve decretação da perda de mandato do 

requerente na ação de improbidade em tela. 
Por fim, Senhora Presidente, um derradeiro e sério obstáculo vem 

barrar as pretensões do ilustre ex-prefeito e agora Deputado Federal. É 

que a idéia central que está a embasar a sua postulação parte da premissa 

de que improbidade administrativa, quando praticada por titular de 

prerrogativa de foro, transmuda-se em crime de responsabilidade. De 

acordo com esse entendimento e por ostentar o postulante a condição 
atual de membro do Congresso Nacional, competente para julga-lo 

seria o Supremo Tribunal Federal, o foro natural dos congressistas 

quando acusados criminalmente. Ora, crime de responsabilidade ou 

impeachment desde os seus primórdios, que coincidem com o início 

de consolidação das atuais instituições políticas britânicas na passagem 

dos séculos XVll e XVIII, passando pela sua implantação e consolidação 

na América, na Constituição dos EUA de 1787, é instituto que traduz à 

perfeição os mecanismos de fiscalização postos à disposição do Legislativo 

para controlar os membros dos dois outros Poderes. Não se concebe a 

hipótese de impeachment exercido em detrimento de membro do Poder 

Legislativo. Trata-se de monumental contraditio in tenninis. Aliás, 

a Constituição de 1988 é clara nesse sentido, ao prever um juízo 

censório próprio e específico para os membros do Parlamento, que é 

o previsto no artigo 55. Noutras palavras, não há falar em crime deres
ponsabilidade de parlamentar! Um último fato, ainda, é de ser levado 

em consideração no presente caso: o atual deputado federal e ex

prefeito do Município de São Paulo foi condenado, pelo juízo 

competente, em 19.12.1995, a ressarcir os danos causados aos cofres 

públicos municipais. A sentença transitou em julgado, de modo que o 
dever de ressarcir e indenizar o Erário Municipal está coberto pelo 

manto da coisa julgada, não havendo a possibilidade de rediscussão 

da matéria simplesmente porque o requerido foi eleito deputado 

federal. Vale frisar: o processo está em fase de execução desde 2001. 

Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal seria competente 

para meramente promover os atos de execução da sentença de fls. 181-

186? A resposta só pode ser negativa. 

Resolvo, pois, a questão de ordem determinando o retorno dos autos 
ao juiz estadual de origem. 

É como voto. • 

responsabilidade política no sistema presidencial de governo. Trata-se, Voto do Ministro Joaquim Barbosa sobre a questão de ordem em Petição (PET 

como já adiantei, de elemento característico dechecks-and-balancestal 3923) ajuizada pelo Mistério Público de São Paulo contra o deputado Paulo Maluf. 
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Promed inicia campanha 

A primeira 
campanha visou 
incentivar os 
associados a 
fazerem exames 
oncológicos 
preventivos 
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Q 
uase todo mundo tem ou já teve 
algum familiar, ou conhece alguém, 
com algum tipo de câncer ou tumor. 
E, todos sabem também, que muitas 

vezes o problema poderia ter sido evitado 
com a descoberta precoce. É justamente por 
isso que o Promed está investindo na pre
venção. Para tentar reduzir o número de 
casos oncológicos o Promed enviou a todos 
os associados com mais de 40 anos uma 
carta explicando quais exames preventivos 
deveriam ser feitos. Junto com a corres
pondência estavam todas as guias dos exa
mes já liberadas. E quem já fizesse algum 
tipo de tratamento de prevenção deveria 
comunicar ao Promed. 

CAMPANHA A campanha começou em 
junho do ano passado e segue em 2007. 

"Esperamos que a adesão seja satisfatória", 
disse o médico João Zeni Júnior, coorde
nador do projeto. O médico acredita que 
muitas pessoas que não responderam à 
carta provavelmente já fazem algum tipo 
de prevenção. O maior índice de câncer nos 
homens é o de próstata e nas mulheres o 
de mama seguido pelo de útero. Outro tipo 
de câncer comum em ambos os sexos é o 
de intestino. "Queremos ter o diagnóstico 
precoce, promovendo assim um tratamen
to precoce", explicou. 

A prevenção é benéfica para quem 
poderia adoecer e também para o Promed, 
pois o custo dos tratamentos das neoplasias 
é muito alto. Uma pessoa em fase de trata
mento pode chegar a fazer quatro sessões 
de quimioterapia por mês. Segundo Zeni 
Júnior, reduzindo os custos o atendimen-

O que é o Promed 
Dada a necessidade de criação de um 

instituto próprio para cuidar da assistên

cia médica dos membros do Ministério 

Público do Estado do Paraná, em 1988 foi 

criado o Promed. Em 1999 foi firmado 

co ntrato com a Unimed com intuito de 

oferecer aos nossos associados uma rede 

médica mais abrangente bem como os 

melhores serviços médicos oferecidos no 

mercado, buscando aprimoramento e 

modernização. 

Com muito traba lho e sempre va lo

rizando e respei tando as pessoas que 

nele trabalham, o Promed vem se desta

ca ndo diariamente em seu relaciona

mento ético e diferenciado com seus 

associados, ficando sempre à disposição 

para oferecer o melhor atendimen to 

àqueles que são responsáve is pe lo seu 

sucesso. Pa ra saber mais sobre o Promed 

consulte a página www.apmppr.o rg .br, 

no link Promed. 

to fica cada vez melhor. "O que nós quere
mos, acima de tudo, é evitar o sofrimento 
das pessoas", ressaltou o médico. 

Agora a próxima etapa é estender o 
programa para outros tipos de doenças. 
Hipertensão, obesidade e diabetes estão 
entre as principais doenças que atingem 
os brasileiros. Ainda não há uma previsão 
de quando esta nova campanha irá 
começar. e 



A vedação do nepotismo no Executivo e 
Legislativo e o papel do Ministério Público 

C 
amo mais uma relevante e episódica batalha 
na luta permanente pela implementação do 
Estado Democrático de Direito, reside a neces
sidade de que o Ministério Público esteja uni

tária e institucionalmente empenhado no combate osten-
sivo e contundente à prática odiosa e nefasta do nepotismo 
no âmbito dos poderes constituídos, notadamente Poder 
Executivo e Poder Legislativo. Independentemente de 
edição legislativa superveniente, qualquer que seja sua 
natureza, duas idéias centrais conspiram nesse sentido. 

A primeira passa pelo entendimento necessário de que 
a força normativa dos princípios constitucionais da mora
lidade, impessoalidade e isonomia (artigo 37 da CRFB) 
proíbe a prática do nepotismo independentemente dele
gislação expressa nesse sentido. Verifica-se que o nepo
tismo agride diretamente o princípio da moralidade 
administrativa, posto que o privilégio ou "apadrinhamen
to" de familiares em detrimento de terceiros possíveis ocu
pantes de cargo público presumidamente viola a pauta 
ética de conduta que deve nortear as ações dos admi
nistradores públicos. O nepotismo, por igual, também 
desrespeita o princípio da igualdade, na medida em que 
tal prática favorece parentes dos administradores em 
detrimento dos não-parentes, criando, por critério de 
casta, tratamento discriminatório injustificado àqueles 
que não possuem relações familiares com os atuais deten
tores do poder. Ainda, por último, percebe-se que o nepo
tismo também atenta contra o princípio da impessoali
dade, uma vez que a nomeação de familiares para a 
administração pública implica na presunção de que a 
escolha administrativa se deu pelo puro e simples vín
culo de parentesco e não propriamente da capacidade e 
habilitação para exercer o cargo. 

O segundo e decisivo entendimento parte da percepção 
necessária de que a recente vedação da prática do nepo
tismo no âmbito do Poder Judiciário e Ministério Público 
pelos seus respectivos e operantes Conselhos Nacionais, 
posição merecedora dos mais elevados encômios, objeto 
de reverência e acatamento pelo próprio STF, impõe com
pulsória e imediata repercussão da vedação do nepotismo 
no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo por uma 
questão de simetria, harmonia e paralelismo, tudo à luz 

do regime de freios e contrapesos próprios do tensiona
mento de forças do Estado Democrático Direito. 

Assim, ainda que vozes possam sugerir compreensão 
pessimista no enfrentamento do tema, a nosso ver, não há 
argumentação jurídica idônea e razoável capaz de justi
ficar eventual inércia da instituição Ministério Público 
frente ao problema do nepotismo sob a simplista alegação 
de que inexiste "expressa vedação legal". 

Barrar o nepotismo, portanto, não depende de outra 
coisa a não ser compromisso na defesa intransigente da 
Constituição já promulgada pelo povo brasileiro, além de 
vontade e coragem para mudar velhos hábitos de conteú
do antidemocrático. 

Prova disso está na notável atuação extrajudicial e 
judicial já mobilizada por diversos Promotores de Justiça 
paranaenses e brasileiros nesse sentido, Agentes Mi
nisteriais que, no limite de suas atribuições, ao mane
jarem as "armas" das recomendações administrativas e 
ações civis públicas, em último grau, estão fomentando 
e p rovocando futuro e derradeiro posicionamento do 
Poder Judiciário sobre o tema,função estatal da qual se 
espera controle, responsabilidade e compromisso social 
para que a prática nepotista seja, efetivamente, "página 
virada" na história da Administração Pública e demo
cracia brasileira. 

Ademais, ninguém desconhece que a proibição do nepo
tismo é medida pertinente capaz de trazer inúmeras ou
tras vantagens ao Estado brasileiro, tais como reduzir 
focos de clientelismo, mitigar a concessão de favores pes
soais ilegais, restringir a excessiva politização e negocia
ta no provimento de cargos públicos em comissão e fun
ções de confiança, incrementar a política de incentivo ao 
funcionalismo de carreira e, por último, reforçar o com
bate à corrupção endêmica que insistentemente teima asso
lar e assombrar a Administração Pública. 

Em nossa modesta compreensão e ponto de vista, é isto 
que a sociedade espera do Ministério Público. Chega de 
nepotismo! Já basta de imoralidade! e 

Márcio Soares Berclaz e 
Rodrigo Leite Ferreira Cabral, 
Promotores de Justiça do Estado do Paraná. 
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Diretoria daAPMP 
inicia plano de 
construção da nova sede 
administrativa e recreativa 

O objetivo é 
edificar um local 

de união, 

confraternização e 
• A • conv1vene1a 

associativa 

destinado a 

abrigar a sede 

administrativa e 

recreativa 
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A 
diretoria da Associação Paranaense 
do Ministério Público (APMP) apre
sentou em Assembléia Geral Ex
traordinária, realizada no último dia 

31 de março, a versão do projeto arquitetôni
co, que desde o ano passado vem sendo 
desenvolvido, e o plano para alavancar fun
dos para dar início a execução da obra que 
abrigará a futura sede administrativa e recre
ativa da Associação. 

Três itens constavam na pauta e foram 
aprovados: apresentação do projeto arqui
tetônico da futura sede, apresentação do 
plano para o início da execução da obra, me
diante utilização de recursos da entidade e da 
empresa pública interessada na locação par
cial do imóvel, e a autorização para alienar ao 
Promed área do imóvel a ser construído e des
tinado exclusivamente às suas instalações. 

A futura sede da APMP será construída 
em um terreno de 4.203,96 metros quadra
dos, situado na Rua Mateus Leme, n. o 2020, 

próximo ao Mercadorama da Mateus Leme, 
defronte ao Portal Polonês e nas imediações 
dos prédios públicos, sedes do Ministério 
Público Estadual, do Tribunal de Contas, 
Palácio Iguaçu e Museu Oscar Niemeyer. O 
terreno faz fundos com o Bosque Papa João 
Paulo 11 e também possui entrada lateral pela 
Rua Welligton O. Vianna. 

O objetivo é edificar um local de união, 
confraternização e convivência associativa 

destinado a abrigar a sede 
administrativa e recreativa da 
APMP para beneficiar os associ
ados da Capital e do Interior, 
tomando como parâmetro as sub-
sedes da APMP existentes no interi-
or do Estado e a subsede litorânea. 

A atual sede administrativa da 
entidade no Centro Cívico, em Curitiba, 
conhecida como 10. 0 andar, atualmente 
não atende mais ao conjunto dos interes
ses dos associados. Embora tenha repre
sentado uma conquista, um grande marco 
histórico na evolução do patrimônio asso
ciativo, amealhado ao longo dos anos com 
sacrifício, é natural que possa hoje estar 
aquém das necessidades do associado e da 
própria APMP. 

CONCEPÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
Durante a Assembléia, a presidente da 
APMP, Maria Tereza Uille Gomes, fez uma 
exposição detalhada do projeto da futura 
sede. Serão construídos dois prédios : um 
para a área administrativa, salão de con
venções e de festas e outro para o Hotel de 
Trânsito e área de lazer. Maria Tereza expli
cou que o andar térreo do prédio adminis
trativo será destinado inicialmente à locação 
comercial para ajudar a custear a edificação. 
A Caixa Econômica Federal, empresa públi
ca federal, pretende firmar um contrato de 



---.......-

locação por um período de cinco anos 
com a APMP, com reajuste anual, para 
uso do local. 

No pavimento superior ao destina
do a esta locação comercial vão ficar as 
sedes administrativas da APMP e do 
Promed, em ambientes distintos. O 
último andar será destinado a amplo 
auditório e salão de festas. 
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ARQUITETÔNICO da nova sede da APMP foi aprovado em Assembléia Geral 

O outro prédio será contemplado, 
a princípio, com um restaurante térreo 
destinado aos associados e que tam
bém poderá ser utilizado por terceiros, 
havendo interesse. Acima do restau
rante serão construídos sete flats des
tinados a funcionar como hotel de 
trânsito e com home office para os as
sociados do interior. O próximo pavi-

mento será um espaço de lazer, com 
academia de ginástica, vestiário e 
sauna, e o último andar será um salário 
com piscina. Vale lembrar que o pro
jeto conta ainda com garagens, quadra 
poli-esportiva, espaço recreativo para 
as crianças, ampla e aprazível área 
verde com quiosques e vista para o 
Bosque do Papa. • 

APMP -Outubro de 2007 129 

. --



INAUGURADA EM DEZEMBRO DO ANO PASSADO, CHÁCARA CONTA COM ÁREA DE 

Associados da 
APMPganham 
sub sede 
emMaringá 

ma chácara com 12,1 mil metros 
quadrados (meio alqueire), com ampla 
área de lazer, salão para festas e con
venções, churrasqueiras e campo de 

futebol com iluminação. Essa foi uma das 
grandes conquistas dos associados daAPMP no 
interior do Estado durante a atual gestão. Sua 
inauguração, com solenidade e jantar dançante, 
ocorreu no dia 7 de dezembro do ano passado. 
A subsede campestre era uma reivindicação 
antiga dos Procuradores e Promotores de Justiça 
de Maringá e Região. 

Há mais de duas décadas os associados da 
APMP de Mmingá e Região reivindicmn um local 
para lazer, recreação e encontros culturais, como 
reuniões do Grupo de Estudos, por exemplo. Mas, 
a semente plantada há décadas somente começou CHÁCARA DE MARINGÁ: uma das grandes conquistas 

A subsede de Maringá 

passou por reformas, 

houve melhorias 

paisagísticas e hoje 

está inclusive 

mobiliada 

30 1 APMP -Outubro de 2007 

a germinar em dezembro de 2005, quando em 
um jantar de confraternização de final de ano, 
que contou com a presença da presidente da 
APMP, do Procurador-Geral de Justiça, do coor
denador do Grupo de Estudos de Maringá e de 
vários Procuradores e Promotores de Justiça de 
Maringá e Região, os associados resolveram co
lher assinaturas para reivindicar a aquisição. 

O pleito foi logo submetido a apreciação dos 
colegas, em Assembléia Geral da APMP realiza
da em janeiro de 2006, e aprovado por una
ninúdade. Em apenas três meses, no linúar do 
ano de 2006, a semente que há pouco germi
nara, produziu frutos. O valioso imóvel efetiva
mente foi adquirido, no valor de R$ 199 núl, hoje 

avaliado em R$ 450 núl, totalmente pago e de
vidamente escriturado em nome da APMP. 

A subsede de Maringá, que tem como dire
tor o Procurador de Justiça aposentado V aldecir 
Guidini de Morais, também 2° vice-presidente 
da APMP, passou por reformas, houve melho
rias paisagísticas e hoje está inclusive mobiliada. 
O salão social é amplo, possui 758 m•, e compor
ta aproximadamente 300 pessoas. Possui co
zinha completa, com entrada independente e 
quatro amplos banheiros, dois com vestiários. 
No local já foram realizadas diversas festas e con
fraternizações desde a sua inauguração. 



LAZER E TODA INFRA-ESTRUTURA PARA F 

da APMP na atual gestão 

LAZER Além da área verde, a chácara 
possui uma invejável infra-estrutura, 
própria para a realização de eventos 
culturais, esportivos e recreativos. 
Excelente campo de futebol suíço ilu
minado, vestiá rios e churrasqueiras 
fazem parte da área de lazer da chá
cara . E para a diversão das crianças 
há cama elástica, casinha de boneca e 
piscina de bolinhas. O próximo passo 
agora será a construção das piscinas 
e melhoria na iluminação do campo 
de futebol. 

DIRETORIA Conforme deliberação em 
reunião realizada pelo Grupo de Estudos 
Promotor Rogério Luz, de Maringá, para 
a diretoria da subsede campestre foram 
escolhidos os colegas Valdecir Guidini de 
Morais (diretor), José Lafaieti Barbosa 
Tourinho (vice-diretor), Elza Kimie San
gale, Edson Aparecido Cemensati e Mau
rício Kalache (conselho consultivo), Vlima 
Aparecida Bonifácio Benites Enciso, 
Alexandre Misael Souza e Maria Aparecida 
Moreli Pangoni (conselho fiscal) e Rubens 
Luiz Sartori (suplente). • 

• 

A chácara está localizada na rua 5, n.0 

78, região do Vale Azul (divisa dos mu

nicípios de Maringá e Sarandi), dis

tante cerca de sete quilômetros do 

centro de Maringá (veja mapa no site 

da APMP). Moram no imóvel dois fun

cionários (casal). Mais informações 

podem ser obtidas com eles no tele

fone (44) 3264-7167. 
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ASSOCIADOS TAMBÉM PODEM DESFRUTAR DE MELHORIAS EM DIVERSAS SEDES 

APMP aumenta 
ativo imobilizado, 
ampliando 
seu capital 
social 

Uma das principais 

aquisições foi o terreno 

para a construção da 

nova sede 

administrativa 

daAPMP 
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O 
patrimônio da Associação Para
naense do Ministério Público 
(APMP) deu um salto significati
vo nos últimos anos, passando de 

R$ 1.383.501 em 1999 para R$ 10.872.396 
em dezembro de 2006. Neste período uma 
das principais aquisições foi o terreno 
localizado em Curitiba, para a construção 
da nova sede administrativa da APMP. 
Ele foi adquirido pelo valor de R$ 1. 52 o. o o o 
e hoje está avaliado pela Câmara deVa
lores Imobiliários do Estado do Paraná 
em R$ 2.593.025. Outra grande aquisição 
da Associação foi a chácara localizada em 
Maringá, adquirida por R$ 199.000 e 
hoje avaliada por imobiliárias da região 
por R$ 450.000. 

Foram feitos vários investimentos na 
atual gestão, entre os anos de 2005 e 2007, 
em todas as sedes com reformas e compras 
de utensílios com custo total de R$ 417-487, 
sendo que entre eles destacamos: 

SEDE ADMINISTRATIVA - Aquisições de 
computadores, impressoras, placa de aten
dimento digital para o Pabx, relógio ponto 
digital, persianas, ventiladores, utensílios 
para cozinha. 

SEDE CAMPESTRE DE COLOMBO- Reforma 
em um dos salões de festas. As obras 
envolveram a troca total do telhado do 
salão, sacada, pintura, reforma da cozinha 
e dos banheiros, troca dos pisos e aterro da 
cozinha, entre outros. 

SEDE CAMPESTRE DE FOZ DO IGUAÇU - Troca 
do alambrado do campo de futebol, reforma 
dos móveis conjugados dos apartamentos, e 
aquisição de eletrodomésticos sendo TVs, 
aparelhos de DVDs, microondas, freezer, 
cortador de grama e cortinas. 

SEDE CAMPESTRE DE LONDRINA- Reforma 
total na casa do caseiro, com troca do piso 
interno e externo, colocação de soleiras nas 
portas, troca de todo o beiral externo, subs
tituição de portas, transferência do gás para 



Sede litorânea 

APMP promoveu melhorias em diversas sedes 

área externa, execução de cobertura 
em fibrocimento para os tratores, re
gularização do piso cimentado da área 
externa, revisão do telhado e aquisição 
de um trator cortador de grama. 

SEDE CAMPESTRE DE MARINGÁ- Refor
mas diversas em toda a sede e aqui
sições de móveis e utensílios , bem 
como cama elástica e piscina de boli
nhas para a diversão das crianças. 

SEDE CAMPESTRE DE UMUARAMA- o 
terreno foi doado à APMP em 2004 e 
na atual gestão teve metade da sua 
área vendida por autorização da As
sembléia Geral, realizada em janeiro 
do ano passado. A verba arrecadada 
com a venda foi de R$ 37.000. O ter-

Sede de Umuarama 

reno já está todo murado, com portões 
e a previsão é que este ano comece as 
obras de construção de um campo de 
futebo l e de churrasqueiras na pro
priedade. 

SEDE LITORÂNEA- Reforma comple
ta nos alojamentos dos funcionários, 
pintura na parte externa do prédio 
com aplicação de grafiato no parque 
infantil, manutenção nas redes elétri-

• 

tizado para o restaurante, mesa de buf
fet, brinquedos infantil, roupões para 
a sauna, cadeira e lavatório para o sa
lão de beleza, lavadora de alta pressão, 
utensílios para a cozinha do restau
rante, materiais esportivos, mudas de 
plantas e um portão para entrada prin
cipal da sede, garantindo mais segu
rança aos associados. 

Foram construídas na sede Li
torânea recepção com confecção de 

case hidráulicas, entre outras ben- móveis sob medida, sauna, piscina tér-
feitorias. 

A APMP comprou materiais para 
implantação da academia de ginástica, 
refrigeradores, TVs de 29 polegadas, 
camas box de solteiro com colchões, 
material de cama e banho, máquina de 
café, computadores e sistema informa-

mica infantil e estacionamento. No 
último dia 25 de maio foi assinada a 
escritura de compra de um outro imó
vel, um terreno com 445,20 metros 
quadrados, pelo valor de R$ 25.000, 

ao lado da atual sede, destinado à am
pliação da área de lazer. • 
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• • CIIIS 
da APMP beneficiam associados 
Imunidade de aposentados e pensionistas no recolhimento 
previdenciário é uma das principais lutas da APMP 

A 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) 2189-3, que pede a imunidade 
dos aposentados e pensionistas no re
colhimento de contribuição previden

ciária aos cofres do Paraná, é uma das princi
pais batalhas que a APMP enfrenta na Justiça. 
Cinco outras ações estão vinculadas a esta deci
são. AAdin foi ajuizada em março de 2000 pelo 
então Procurador-Geral da República, Geraldo 
Brindeiro, atendendo ao requerimento formula
do pela APMP, contra o governador da época, 
Jaime Lerner, e contra a Assembléia Legislativa 
do Paraná. 

"AAdin 2189-3 discute a constitucionalida
de das expressões inativos e pensionistas conti
das no artigo 28, inciso I e no artigo 78, caput e 
parágrafo primeiro, alíneas "b" e "c", da Lei Es
tadual n°.12.398/98, sob o argumento de que 
foram incluídos como contribuintes obrigatórios 
do sistema de seguridade do Estado do Paraná, 
apesar de submetidos à sistema não-contribu
tivo desde a inatividade e de serem imunes por 
disposição constitucional expressa", explica a 
presidente daAPMP, Maria Tereza Uille Gomes. 

Em maio de 2000 uma liminar foi concedi
da. Os autos estão conclusos com o relator desde 
maio de 2006. A presidente daAPMP esteve em 
Brasília em junho do ano passado e expediu um 
ofício em novembro solicitando a agilização do 
processo. 

A associação também entrou com uma ação 
na Justiça pedindo a imunidade e a devolução 
da contribuição previdenciária recolhida entre 
15 de dezembro de 1998 e 4 de maio de 2000. A 

decisão saiu em janeiro de 2006 suspendendo 
a contribuição e ordenando a restituição da 
quantia recolhida a partir da data da criação da 
ParanaPrevidência, em junho de 1999. O Estado 
do Paraná também foi condenado a restituir o 
valor cobrado antes da criação da ParanaPrevi
dência. Além disso, a APMP conseguiu também 
reduzir a contribuição para a previdência que 
os ativos, ingressos na carreira até 2003, pagam 
de 14% para 10% no mandado de segurança 
79271-6. O Estado ainda pode recorrer da deci
são concedida no dia 30 de julho de 1999. 

No dia 20 de maio de 1999, aAPMP ajuizou 
uma ação ordinária contra a União Federal. Nela 
a Associação pede que seja feita a conversão da 
gratificação eleitoral com acréscimo de 11,98% 
a partir de março de 1994, quando aconteceu a 
conversão da URV para real. A Justiça conde
nou a União a pagar o reajuste de 10,98% a par
tir de maio de 1994. A decisão foi mantida pelo 
Tribunal Regional Federal da 4 a Região. O Su
premo Tribunal Federal (STF) fixou um termo 
para a condenação em que a União tem que pa
gar apenas os valores referentes a abril de 1994 
até julho de 1995. AAPMP opôs embargos de 
declaração no dia 15 de fevereiro deste ano e 
aguarda análise do STF. 

RELATÓRIO A atual diretoria da APMP fez um 
levantamento de todas as ações ajuizadas pela 
Associação em benefício de seus associados. O 
relatório de cada uma das ações está disponí
vel no si te da APMP, no linkAcompanhamento 
Jurídico. • 

A APMP conseguiu 

também reduzir a 

contribuição para a 

previdência que os 

ativos, ingressos na 

carreira até 2003, 

pagam de 14% para 

10% no mandado de 

segurança 79271-6 
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Procurador aposentado Rui Pinto dedicou 
boa parte de sua vida ao MP-PR 

'' 
Atuei no MP-PR 
por 3 5 ano~ até 
me aposentar em 

1991. Depois disso 
fui assessor do 

extinto Tribunal de 
Alçada por um ano 
e da presidência do 
Tribunal de Justiça 

por dois anos 

'' 36 1 APMP -Outubro de 2007 

O 
ProcuradordeJustiçaaposen
tado Rui Pinto, nascido no dia 
15 de maio de 1939, é casado 
com Laís Felipo Pinto e pai de 

três filhos. Ingressou na carreia do Ministério 
Público do Estado do Paraná em 1957. Ano 
posterior ao primeiro concurso para o MP 
que havia feito, que foi anulado. Apesar disto 
não desistiu do conselho de seu amigo, o 
Promotor Lary Calisto, para deixar de ser 
advogado em Apucarana e ingressar na car
reira no MP-PR. Seu primeiro cargo foi como 
Promotor Substituto na Comarca de Ara
pongas. Durante sua carreira passou por 
várias Comarcas. Madaguari, Apucarana, 
Araruva e Marialva são alguns exemplos. No 
MP-PR permaneceu por 35 anos, até se 
aposentar 1991. 

Formou-se em direito pela Universidade 
Federal do Paraná em 1953 e logo começou 
a trabalhar como advogado. Em 1971 se for
mou em história pela Faculdade de Filosofia 
de Mandaguari. Atuou como professor de 
história do ensino médio e fundamental por 
vários anos até lecionar na Faculdade de Eco
nomia de Apucarana onde ficou por 17 anos, 
se aposentando como professor do ensino 
superior do Estado. Rui Pinto é membro da 
Academia Paranaense de Letras (APL). Já 
escreveu quatro livros. Atualmente está fina
lizando um sobre a história de Apucarana, 
cidade onde viveu por 30 anos, e outro sobre 
a história do MP do Paraná. Além disto, Rui 
Pinto está escrevendo uma obra sobre a 
história da APMP. É uma memória de tudo 
o que aconteceu na Associação oferecida a 
todos que participaram dela. 

APMP em Revista: Quanto tempo o senhor atuou no 
MP-PR? 

Ru1 PINTO: Trinta e cinco anos, até me apo
sentar em 1991. Depois disso fui assessor 

do extinto Tribunal de Alçada por um ano 
e da presidência do Tribunal de Justiça 
por dois anos. 

APMP em Revista: O senhor cursou H1storia antes ou 
depois do Direito? 

Ru1 PINTO: Primeiro fiz o curso de Direito na 
UFPR, concluído em 1953. Em História 
me formei em 1971, pela Faculdade de 
Filosofia de Mandaguari. Cursei porque 
era também professor de História do 
curso médio e superior. Sou professor 
aposentado do ensino superior do Es
tado, como ex-catedrático de História 
Econômica Geral e Formação Econômica 
do Brasil, disciplina que ministrei du
rante 17 anos na Faculdade de Economia 
de Apucarana. 

APMP em Revista: Qua1s são os seus livros? 
RUI PINTO: Histórias e Historietas, Discursos 
Acadêmicos e O An1or de Sol ano Lopes, 
editado agora. Há um outro, O Ogro, 
resultado de uma demanda judicial que 
travo até hoje, mas que foi objeto de 
(injusta) apreensão judicial. 

APMP em Revista: Do que tratam suas mais recentes 
obras, ainda não lançadas? 

RUI PINTO: Tenho pronto um livro sobre 
Apucarana, vultos e episódios da cidade 
onde vivi por mais de 30 anos. São crôni
cas publicadas na época e que eu estou 
revitalizando. Tenho pronta também 
parte de uma história do Ministério 
Público do Paraná, mas que vai exigir 
mais tempo para sua composição. 

APMP em Revista: O senhor participa do Memorial 
do MP? 

Ru1 PINTO: Sim, desde sua criação em 1996, 
como membro de sua comissão. 



PROCURADOR aposentado está escrevendo livro sobre a história da APMP. 

• 
APMP em Revista: Como surgiu a idéia do livro 
da APMP? 

RUI PINTO: A idéia do livro da APMP 
foi sugestão da presidente Maria 
Tereza Uille Gomes. 

APMP em Revista: Como vai ser o livro? O que 
ele vai trazer? 

Ru1 PINTO: O livro é a história da 
instituição; seu nascimento e sua 
vida, com seus desdobramentos 
até 2006. Louva-se no livro de 
atas, que é sua fonte histórica. O 
livro de atas e fonte primária e é 
através dele que tentamos repro
duzir os objetivos que levaram à 
criação da APMP, seu ideário e 
reivindicações. Traz o seriado de 
sua administração, os presidentes 
e a composição dos diretórios. As 
lutas e conquistas que animaram 
sua existência até hoje. É um livro 
de memória oferecido a todos que 
participaram da vida da As
sociação. 

APMP em Revista: Em que ponto ele esta 7 

Ru1 PINTO: Digamos que o "miolo" 
está pronto. Está pronta toda a 
vida, o dia-a-dia da Associação. 
Tudo o que pudemos restaurar 
pelas atas. Agora estamos traba
lhando o patrimônio, o Promed, a 
Mútua e outros periféricos. 

APMP em Revista: Como fo1 chegar à Aca
demia Paranaense de Letras7 

Ru 1 PINTO: Grande parte da nossa 
vida se explica pelo acaso ou a 
intercessão dos outros. Nunca me 
animei desta pretensão, mas devo 
sua iniciativa à mão e à existên
cia do colega acadêmico Noel 
Nascimento. Foi dele a iniciativa 
e o empenho, depois disso as 
coisas se sucederam favorecidas 
pelas circunstâncias e a boa von
tade de outros. Nem pensava 
merecê-las, mas aconteceu e 
aceitei. e 

APMP -Outubro de 2007 137 



A EQUIPE de Londrina fo i a campeã do Campeonato Estadual de Futebol do MP-PR/2006 

a 
vence campeonato de 
futebol do MPPR 
Campeonato de 2006 homenageou o Procurador 

de Justiça aposentado Antero da Silveira 

38 1 APMP -Outubro de 2007 

A 
equipe de Londrina foi a campeã do 
Campeonato Estadual de Futebol do 
Ministério Público de 2006 . Em 
segundo lugar ficou a equipe de Gua

rapuava, seguida das equipes de Marin
gá/Foz do Iguaçu e Curitiba. O campeonato 

homenageou o Procurador de Justiça 
aposentado Antero da Silveira, que esteve 
presente na solenidade de entrega da premi
ação aos vencedores e recebeu uma placa ofe
recida pela APMP. O artilheiro foi o Promo
tor de Londrina Cláudio Esteves e o goleiro 



menos vazado foi o Promotor Jorge 
Barreto. O último jogo aconteceu no dia 
8 de dezembro em Maringá. 

A primeira rodada foi ainda em 
2005. Guarapuava jogou contra Cu
ritiba e ganhou por 5x0. Londrina e 
Maringá/Foz do Iguaçu terminaram o 
jogo com a equipe londrinense vence
dora por 2x1. A segunda rodada foi em 
setembro de 2006 em Londrina. O time 
de Guarapuava venceu Maringá-Foz 
por W.O. e o time de Londrina goleou 
Curitiba por 6xo. 

ANTERO DA SILVEIRA o Procurador 
de Justiça aposentando Antero da 
Silveira foi o homenageado do cam
peonato de 2006. Após 42 anos na 
profissão e depois de ter prestado tan
tos serviços relevantes ao MP-PR, se 
aposentou em 1999, aos 70 anos. Co
meçou sua carreira no MP-PR em 
1957, como Promotor substituto em 
Bocaiúva do Sul. Durante suas pro
moções passou por Carlópolis e Fran
cisco Beltrão, até em 1971 ser pro
movido ao cargo de Procurador de 
Justiça. Permaneceu na função por 29 
anos. Ocupou vários cargos, dentre 
eles o de Procurador-Geral de Justiça 
nas ausências , impedimentos, li
cenças ou afastamentos dos titulares. 

CAMPEONATO NACIONAL o v Torneio 
Nacional de Futebol do Ministério 
Público foi realizado entre os dias 28 
de abril a 01 de maio de 2006 em 
Porto Alegre. O Paraná estava re
presentado por três equipes. A melhor 
colocada foi a equipe Super Máster 
(acima de 45 anos) que ficou com o 
vice-lugar. Perdeu nos pênaltis para 
a equipe do Espírito Santo. Já a 
equipe Máster (entre 35 e 45 anos) 
ficou com o quarto lugar. O Estado 
ainda teve três artilheiros na com
petição: Promotor Cláudio Esteves, 
Promotor J oelson Luís Pereira e 
Promotor Alessandro Bettega de Al
meida, cada um com três gols. e 

• 
Campeonato Nacional de Futebol 
Entre os dias 14 e 18 de novembro será realizado o VI Torneio Naciona l de Futebol 

Society do Ministério Público. O evento é organizado pela Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público (Conamp) e Associação do Ministério Público do Estado 

do Maranhão (AMPEM). O torneio será na capita l do Estado, São Luís. São três catego

rias no tota l: Master, até 35 anos, Super Master, até 45 anos e Força Livre para jogadores 

de qualquer idade. Somente membros do MP, tanto ativos como aposentados, podem 

participar. A Associação Paranaense do Ministério Público (APMP) vai contar com dois 

times: um na categoria Master e outro na Super Mas ter. Durante o Congresso Nacional 

do MP, na Bahia, houve a reunião do Conselho Arbitral, formado por dois integrantes 

de cada Associação, para discutir as regras do torneio, entre outros temas. Os árbitros 

serão: Ricardo Alves e Pedro Li no Curvelo. Para mais informações e conferir o regula

mento completo acesse o site www.ampem.com.br. 

PROCURADOR de Justiça aposentado Antero da Silveira foi o homenageado do Campeonato 
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na área de família 
aumentaram em 2006 
Justiça mais 
acessível é a 
principal 
justificativa; varas 

especializadas em 

crimes de 
violência 

doméstica vão 
ajudar a diminuir 
a sobrecarga de 

processos 

40 1 APMP -Outubro de 2007 

E 
statísticas do Ministério Público 
Estadual dão conta que em 2006 o 
número de processos da área de 
família foi alto. Foram contabiliza-

dos pouco mais de 36 mil só nos casos de 
alimentos, 10 mil processos de investi
gação de paternidade, 8 mil de separação 
e quase 12 mil processos de divórcio. 
Segundo a Promotora de Justiça Jac
queline Batisti, titular da 4· a Vara de 
Família em Curitiba, "o número é alto de
vido ao fácil acesso à Justiça, fenômeno 
que está ocorrendo nos últimos anos". Ela 
também explica que a criação dos Núcleos 
de Conciliação ajudou a Justiça a ficar 
mais acessível. 

"Hoje há uma aproximação muito 
grande da Justiça e da população ca
rente", comemora a Promotora. Os Nú
cleos visam atender à população que pre
cisa de Justiça gratuita . Por isso o 
número de processos cresceu. Outro fator 
que aumenta a quantidade de demandas 
são os processos de pensão e guarda que 
não transitam em julgados e por isso 
podem ser revistos a qualquer momento. 
De acordo com o artigo 82, inciso li , do 
Código de Processo Civil, o MP tem que 
dar um parecer em todos os casos de se
paração e divórcio, o que ajuda a aumen
tar o volume. 

SOBRECARGA O que poderia ser feito para 
a redução do excesso de trabalho seria a 
criação de novas varas. "Há uma sobrecar
ga de trabalho e para resolver este proble-

ma seria com a criação de novas varas" , 
afirmou Jacqueline Batisti. Existem hoje 
quatro Varas de Família. Elas trabalham 
em regime de exceção, com dois Juízes e 
dois Promotores para cada uma. Elas se 
dividem em todos os processos que en
volvem alimentos (pedido e revisão de 
pensão) e os outros processos (divórcio, 
separação, guarda). No geral as varas aten
dem casos como conflitos familiares em 
que é necessária a intervenção do MP, 
união estável, regulamentação de visitas e 
partilha. 

CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS A criação de 
novas varas é uma reivindicação de 
muitos Procuradores e Promotores. No 
dia 23 de janeiro, o ex-presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado do Paraná , 
desembargador Tadeu Marino Loyola 
Costa, assinou o ato que formalizou a ins
talação do Juizado de Violência Domé
stica e Familiar contra a Mulher e da Vara 
de Crimes contra a Criança e o Ado
lescente. Esta era também uma proposta 
da APMP que discutiu a questão, no dia 
24 de novembro, no seminário Estraté
gias para a eliminação da violência do
méstica e familiar contra a mulher. Na 
ocasião foi discutida a implementação da 
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Isso 
ajudou a diminuir a sobrecarga, já que 
determina que os crimes contra a mulher 
tenham que ser julgados na Justiça 
comum. A Vara começou a funcionar no 
último dia 7 de março. e 



CNMP aprova proposta que 
vigia atuação da polícia • 
O Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) aprovou a proposta de resolução 

que regulamenta o exercício do controle 

externo da atividade policial. Assim o Mi

nistério Público terá poder de vigiar a atua

ção das polícias estaduais e federal com o 

objetivo de evitar desvios de conduta. A 

proposta determina que o controle exter

no da atividade policial se rá exercido por 

todos os membros do MP com atribuição 

criminal ou através de membros com atri

buições específicas para o controle externo 

da atividade policial, conforme disciplinado 

no âmbito de cada MP. Caberá ao MP 

realizar visitas, quando necessário, em repar

tições policiais, civis e militares, órgãos de 

perícia técnica e aquartelamentos militares 

existentes em sua área de atribuição. O MP 

poderá fiscalizar a destinação de armas e 

drogas apreendidas, fiscalizar os mandados 

de prisão, verificar as cópias dos Boletins de 

Ocorrência, e ainda vai expedir recomen

dações visando à melhoria dos serviços 

policiais. 

STFsuspende 
julgamento de ADI • 

ACMP lança campanha contra corrupção 
em caráter nacional 
A Associação Cata ri nense do Ministério Público (ACMP) lança nacionalmente a campanha 

"O que você tem a ver com a corrupção7'~juntamente com a Conamp e Associação dos Magistra

dos do Brasil (AMB). O objetivo da campanha é conscientizar a população, em especial crianças e 

jovens, sobre a corrupção, incentivando à honestidade e transparências das atitudes dos cidadãos 

e incentivando também a denúncia. Mais informações no site da ACMP www.acmp.org.br. 

STF concede liminar 
em favor do 
Subprocurador -geral 
da República • 
O ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF) Gilmar Mendes concedeu, no último 

dia 4 de maio, ped id o de medida liminar 

em favor do Subprocurador-Geral daRe

pública Moacir Guimarães Morais Fi lh o 

contra decisão do Conselho Nacional do 

Ministério Público, que, na sessão do últi

mo dia 23 de abril, determinou a abertura 

de procedimento de revisão de processo 

disciplinar movido contra ele e arquivado 

no Conselho Superior do Ministério Pú

blico Federal, estabe lecendo prazo de 30 

dias para defesa. No mandado de seguran

ça impetrado no Supremo, o Subprocura

dor-Ge ral da República alegou que o Ple

nário do Conselho Nacional do Ministério 

Público não poderia ter julgado o embar

go de declaração contra a decisão de 

abertura do procedimento de revisão 

antes de julgar o recurso contra a decisão 

sobre a suspe ição. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

suspendeu, no dia 23 de maio, o julgamento 

da Ação Direta de ln'constitucionalidade (ADI) 

2182 ajuizada pelo Partido Trabalhista 

Nacional (PTN) contra a Lei de Improbidade 

Administrativa- Lei 8.429 de 1992. O partido 

alega que a lei é inconstituciona l por vício for

mal porque ela teria sido sancionada sem ser 

submetida ao processo legislativo bicameral Membros do MP não podem advogar 
(Câmara e Senado), previsto no artigo 65 da 

Constituição Federal. Até o momento, três 

ministros já se posicionaram sobre o argu

mento apresentado pelo PTN. O relator da 

ação, ministro Marco Aurélio, entendeu que, 

no caso, o processo legislativo bicamera l foi 

realmente violado. 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu no último dia 30 de janeiro que os mem

bros dos MPs estaduais estão proibidos de exercer a advocacia. Segundo o projeto de Resolução 

n.0 8/2006, de autoria da conselheira lvana Auxiliadora, os membros do MP estadual estão proibidos 

de exercer a advocacia, desde a edição da Lei Complementar n.o 40/1981. Além dos membros do MP 

dos estados, também estão proibidos de exercer a advocacia os promotores e procuradores do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
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APMP REALIZOU quatro cursos de Comportamento em Situações de Risco 

• IZOU 
cursos de tiro e direção defensiva 
Associados 
puderam 
participar de 
quatro edições 
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O 
s Procuradores e Promotores de Jus
tiça do MP-PR participaram do III e IV 
Curso de Comportamento em Situa

ções de Risco, que contaram com aulas 
de tiro e direção defensiva, promovidos pela 
Associação Paranaense do Ministério Público 
(APMP), em parceria com a secretaria de 
Estado da Segurança Pública e com a Polícia 

Militar. A terceira e a quarta edição do curso 
aconteceram em Curitiba, nos dias 28 e 29 de 

abril e 26 e 27 de maio, respectivamente. No 
total foram 56 participantes nas duas últimas 
edições. O I curso também foi ministrado na 
Capital, em dezembro do ano passado, e o nem 
Maringá, nos últimos dias 24 e 25 de março. 

Dezenove membros do MP-PR partici
param da primeira edição. Foram ministradas 

aulas teóricas de gerenciamento de crises pelo 
capitão Marcos Alexandrino Vieira, da PM, e 
práticas de direção defensiva, pelo capitão 

Vieira e pelo major Douglas Sabatini Dabul, 
também da PM, e de tiro pelo capitão Rui Noé 
Barroso, também da PM. Os mesmos policiais 
ministraram as aulas para os 36 associados que 
participaram do II Curso. No final, os mem

bros do MP receberam um laudo de capaci
tação técnica, necessário para o requerimen
to do porte de arma junto à Polícia Federal. 

TESTE PRÁTICO DE TIRO Em janeiro de 2005 o 
coordenador-geral da Polícia Federal, Wilson 
Salles Damázio, enviou ofício às unidades 
regionais da PF informando que os magistra
dos e membros do MP "deverão ser submeti-



dos apenas ao teste prático de tiro, sendo 
dispensados das demais exigências a 
exemplo do que ocorre com os policiais, 
ficando sem efeito pareceres em con
trário emitidos pelo SENARM/CGDI." 

O Conselho Nacional do Ministério 
Público também entrou na questão. No 
dia 26 de outubro do ano passado enútiu 
a Recomendação n. o 01 onde propõe à 
direção da Polícia Federal "que, para o 
registro de arma de fogo por membro do 
Ministério Público não seja exigido o re
quisito adnúnistrativo de comprovação 
de capacidade técnica, assegurando-lhes 
o registro ou renovação simplificada da 
propriedade de arma de fogo, em face do 
que dispõe o artigo 18, inciso I, alínea "e", 
da Lei Complementar n. 0 75/ 93·" 

Logo após a publicação da Recomen
dação do CNMP, a presidente daAPMP, 
Maria Tereza Uille Gomes, enviou o ofí
cio n. 0 269/06 ao superintendente da 
Polícia Federal do Paraná, Jaber Saadi, 
solicitando que a Polícia Federal "auto
rize a renovação simplificada dos registros 
de propriedade das armas de defesa pes
soal dos Promotores e Procuradores de 
Justiça do Estado do Paraná, bastando 

• 
Porte de arma 
O Estatuto do Desarmamento, publicado em dezembro de 2003, trouxe diversas mudanças, 
entre elas a exigência que magistrados e membros do Ministério Público façam curso de 
capacitação para obter porte de arma junto à Polícia Federal. Em função disso, a APMP pediu, 
em dezembro de 2005, que o Promotor de Justiça Pedro Carvalho Santos Assinger elabo
rasse um parecer sobre a questão. 

Assinger deixa claro que os magistrados e membros do MP (ativos e inativos) têm o dire
ito de possuir porte de arma independente do curso de habilidades, como determina o 
"caput do artigo 6.0 , da Lei n.o 1 0.826/03, que trata do porte de arma de fogo, ressalvado os 
casos previstos em legislação própria:· Assinger ressalta em seu parecer que "o membro do 
Ministério Público tem porte de arma de fogo em todo território nacional nos termos do arti
go 42, da Lei n.o 8.625/93:' O Promotor vai além e também explica que os membros do MP-PR 
têm autorização para portar armas de fogo de calibre restrito, como a pistola .40. Para adquirir 
uma arma os membros do MP precisam antes preencher os anexos da Portaria 021/02, do 
Exército Brasileiro, o Procurador-Geral de Justiça deve assiná-los e o interessado deve enviar 
ao Comando Militar do Sul, 5.0 RM (SFPC), na Rua 31 de março, s/n, no bairro Pinheirinho, em 
Curitiba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3316.4800. 

a simples apresentação de requerimento 
ao SENARM, com dispensa dos testes psi
cológicos e de capacidade técnica, bem 
como a dispensa oficial da revisão periódi
ca de registro e ainda, da taxa oficial respec
tiva de R$ 6o,oo (sessenta reais), indepen
dentemente do número de armas." Hoje há 

isenção da taxa para até duas armas. 

RESPOSTA Quem respondeu o ofício da 
APMP foi o delegado Queiroz Segovia 
Oliveira, chefe do SENARM. Ele infor
mou à APMP que a Recomendação do 
CNMP já havia sido alvo de pronuncia
mento do Serviço N acionai de Armas e 
que este havia entendido que, mesmo 
com a Recomendação, não há como des
cumprir o que determina o Estatuto. 
Sendo assim, o delegado concluiu não ser 
possível atender o pedido da APMP. A 

presidente da APMP encaminhou ofício 
no último dia 9 de fevereiro ao presi
dente da Associação Nacional dos Mem
bros do Ministério Público (Conamp)
n.0 44/2007- e ao presidente do CNMP 
- n. 0 45/2007- dando-lhes conheci
mento do teor da resposta da Polícia 
Federal do Paraná e solicitando a adoção 

de providências em esfera nacional. 

AÇÃO JUDICIAL Em face da resistência da 
Polícia Federal em fornecer porte de arma 
sem curso de capacitação aos magistra
dos e membros do Ministério Público, o 
presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados Estaduais (Anamages), o juiz 
Elpídio Donizetti, entrou com pedido de 
liminar no Supremo Tribunal Federal 
(ação originária 1429) para suspender a 
decisão da PF. Entretanto, a presidente 
do STF, ministra Ellen Grade, negou o 
pedido no último dia 16 de janeiro. 

RECADASTRAMENTO É obrigatório o 
recadastramento de todas as armas de 
fogo junto à Polícia Federal, independen
temente do proprietário (pessoa física, 
policial civil, federal, legislativo, empre
sa pública, empresa privada ou órgão 
público), excetuando-se aquelas que já 
tiveram o seu registro renovado a partir 
de julho de 2004. O prazo final para o 
recadastramento é dia 31 de dezembro 
de 2007. Todas as informações sobre a 
renovação podem ser obtidas no site 
https:/ /sinarm.dpf.gov.br. • 
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O que é imputação oijetiva ? 

'' 
A Teoria da 

I11putaçào O l?Jetiva 
revela-se) sem 

nenhuma dúvida) o 
tenza do Direito 

Penal mais 
discutido nos 
últimos anos. 
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A
viso preliminar aos leitores, 
principalmente aos apaixo
nados pelo Direito Penal: 
este singelo artigo tem um 

único escopo, qual seja, tentar didatizar 
a complexa Teoria da Imputação Obje
tiva, sem a mínima pretensão de esgotar 
o assunto. Escrever em breves palavras 
sobre ela é tarefa arriscada, dada a sua 
profundidade teórica, mas o único intuito 
deste humilde texto é esclarecer as suas 
premissas e implicações principais. 

A Teoria da Imputação Objetiva re
vela-se, sem nenhuma dúvida, o tema do 
Direito Penal mais discutido nos últimos 
anos. Nela está inserta uma gama de con
ceituações modernas acerca dos mais 
intrincados dilemas da Teoria do Delito, 
sistematizados com propósitos e ideais 
diversos, desde a mera compilação didáti
ca de princípios penais de garantia con
temporâneos, até a ousada tentativa de 
superação da Teoria Finalista da Ação. 

O professor Dámasio Evangelhista de 
Jesus, um dos maiores defensores da 
supracitada teoria, assim se manifestou 
numa das primeiras ocasiões em que 
escreveu sobre o tema: 

" .... Agora, com a missão de sepultar o 
causalismo e assento na insuficiência do 
finalismo e da adequação social, que não 
deram solução a muitas questões, como a 
do crime culposo, e, superando todas as 
doutrinas anteriores, a maioria dos 
autores está adotando a teoria da 
imputação objetiva, que propõe um novo 
sistema penal ... . "(1). (grifo nosso). 

Qualquer "estudante" do nosso Direito 
Penal moderno, o direito penal pós-84, 
dos elementos subjetivos do tipo, dos 
princípios da exclusiva proteção dos bens 
jurídicos e da Ofensividade e, principal
mente, do Finalismo como cerne concei
tual da teoria do delito, ficaria perplexo 
com as assertivas do respeitadíssimo 
mestre acima transcritas. 

Mas o que propugna, afinal, esta 
Teoria da Imputação Objetiva? 

A Teoria da Imputação Objetiva 
entende que em todo tipo penal existe um 
elemento normativo de valoração extra
jurídica genérico, implícito, didatica
mente, dentro do nexo de causalidade. 
Lembremos que o nexo causal é um dos 
elementos objetivos do fato típico (além 
da ação ou omissão delitivas, resultado e 
tipicidade) . 

Pois bem, este elemento normativo de 
valoração extrajurídica (ínsito em todos 
os tipos penais), passa a ser um novo re
quisito para que as condutas humanas 
sejam materialmente típicas, exigindo que 
nos foros os operadores do direito cri
minal efetivem um juízo de valor prévio 
ao ato de condenação, qual seja, o Juízo 
de Imputação Objetiva da conduta e do 
resultado. 

Mas quais seriam as premissas re
gentes deste Juízo de Imputação Objetiva 
da conduta e do resultado? 

Os requisitos norteadores da operação 
intelectual e prática do promotor e do 
magistrado criminal, ao realizar o supra
cit-ado juízo de imputação objetiva, no 
momento liminar de estudo do fato típi
co, podem ser assim elencados: 

A) A conduta humana (ação ou omissão) 
deve criar um risco (lesão ou perigo con
creto de lesão) ao bemjurídico tutelado 
pelo tipo penal; 

B) Este risco criado pelo conduta deve ser 
relevante, ou seja, impõe-se que seja um 
expressivo risco (lesão ou perigo concre
to de lesão) ao bem jurídico tutelado; 

C) Além de relevante, o risco deve ser 
juridicamente proibido, ou seja, deve su
plantar o risco permitido pela sociedade 
no seu atual estágio intelectual, econômi
co, social e tecnológico; 



D) Este risco criado pela conduta, rele
vante e juridicamente proibido, há de 
converter-se, no mínimo, num resulta
do jurídico, visto que, para os norma
tivistas, defensores da Imputação 
Objetiva, todo crime possui resultado, 
seja o naturalístico e o jurídico, seja 
somente este último; 

E) Por fim , este resultado jurídico exigi
do pela Imputação Objetiva deve con
formar-se à amplitude que o autor deu 
ao risco criado por sua conduta, ou seja, 
o resultado delitivo deve ser um espelho 
do comportamento gerador do risco ao 
bem jurídico. 

A implicação da Teoria da Imputação 
Objetiva na análise judicial dos casos con
cretos criminais é imediata: impositiva 
será a atipicidade da conduta faltando 
qualquer um destes cinco requisitos, con
dicionadores da Imputação Objetiva do 
resultado à conduta humana. 

Didaticamente, podemos afirmar que 
para os funcionalistasj normativistas 
não haverá nexo de causalidade entre 
uma conduta e um resultado se não se 
mostrarem presentes, cumulativamente, 
os cinco requisitos exigidos pelo Juízo de 
Imputação Objetiva (elemento normati
vo ínsito em todos os tipos penais). 

Pode causar espécie a assertiva 
acima de que o juízo de imputação obje
tiva de um resultado, sendo um elemen
to normativo de valoração extrajurídi
ca, esteja ínsito no nexo causal. 

A questão é meramente acadêmica. 
Como sabemos, o fato típico, como o 
próprio delito, é uno, dividido tão so
mente por imposições didáticas. 

O que é revolucionário na Imputação 
Objetiva, no entender dos seus defen
sores, não é a localização teórica deste 
novo elemento normativo no plano con
ceitual do fato típico, mas, sim, a pró
pria dependência da adequação típica 
liminar (tipicidadeformal) a este obri
gatório juízo valorativo do magistrado, 
ou seja, a novidade é que só haverá tipi-

cidade material se presentes os cinco 
requisitos cumulativos da imputação 
objetiva. 

Revolução doutrinária , portanto, 
dizem ocorrer, quando a tipicidade 
primária (formal subsunção da condu
ta humana ao preceito primário da 
norma penal incriminadora) passa a 
estar condicionada à ocorrência dos 
cinco requisitosfáticosj valorativos aci
ma citados, quais sejam, risco ao bem 
jurídico tutelado, relevância, proibição 
jurídica, conversão deste risco, no mí
nimo, em um resultado jurídico (nada 
impede a ocorrência cumulativa do 
resultado material) e, por fim, o resul
tado como espelho da conduta. 

O termo revolução talvez esteja mal 
empregado quando se fala em impli
cações da Teoria da Imputação Objetiva 
no direito penal pátrio. Ela nada mais é 
do que um delimitador da tipicidade(2), 
umafonte valorativa de fundamentos 
para que ojuiz,já no estudo liminar de 
um caso concreto, interprete teleologi
camente a tipicidade, fundindo, numa 
só análise, a verificação da tipicidade 
formal e da material (lesão ou perigo 
concreto de lesão ao bem jurídico tute
lado), pecando, todavia, por querer ful
minar a análise da tipicidade subjeti
va (o dolo), no afã ingênuo de que o 
Finalismo seja superado como método 
interpretativo do sistema penal contem
porâneo. 

NOTAS 
(1) JESUS, Damásio de, "Algumas 
idéias sobre a Imputação Objetiva", arti
go no site damásio.com.br, Março de 2000 
(2) Nes te sentido, TAVARES, 
Juarez, Teoria do Injusto Penal, Ed. Del 
Rey, Belo Horizonte, 2000; Mir Puig, 
Derecho Penal, Barcelona, 1998; cita
dos por Paulo Queiroz em Crítica à 
Teoria da Imputação Objetiva, artigo 
publicado na Internet. e 

Lucas Junqueira Bruzadelli Macedo, Promotor de 
Justiça Substituto do Estado do Paraná. 

• 
'' 

A Teoria da 
Imputação OijetÚ'a 
entende que em todo 
tipo penal existe tt/11 

ele1nento normativo 
·de valoração 
extrqjuridica 

genérico, iJJplícito, 
didaticaJne n te, 

dentro do nexo de 
causalidade. 

'' 
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Campeonato de futebol 
A equipe de Londrina foi a campeã da última rodada do campeonato estadual 
de futebol do Ministério Público. Em segundo lugar ficou a equipe de Gua
rapuava, seguida das equipes de Maringá em terceiro lugar e de Curitiba em 
quarto lugar. O artilheiro do campeonato foi o Promotor Cláudio Esteves e o 
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goleiro menos vazado foi o Promotor Jorge Barreto. O campeonato de 2006 
homenageou o Procurador de Justiça aposentado Antero da Silveira, que esteve 
presente na solenidade de entrega da premiação aos vencedores e também 
recebeu uma placa em sua homenagem das mãos da presidente da APMP. 



• 
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Reveillon APMP 
A APMP promoveu uma grande festa de Reveillon na sede da Associação no litoral. Bastante animada, contou com a presença de 207 pessoas e, depois 
da bateria de seis minutos de fogos, recebeu no palco a banda Anauê. O jantar foi promovido pelo buffet César Monteiro, que incluiu um cardápio exclu
sivo para as crianças. Uma recreacionista infantil ficou por conta da meninada para que os pais pudessem aproveitar melhor a festa. 
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• 



I Encontro Temático 2006 

Procuradores e Promotores do MP-PR debateram diversas questões rela
cionadas à categoria em um evento promovido pela Associação do 
Ministério Público do Paraná (APMP) entre os dias 14 e 17 de dezembro 
do ano passado. Entre as conclusões do encontro estão o volume exacer-
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bado de serviço que enfrenta a maioria das Promotorias de Justiça no 
Estado, a necessidade de aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, o 
não provimento de cargos de Promotores de Justiça, o reduzido quadro 
de assessores e as limitações de ordem orçamentária. 



• 
1.a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 2007 e jantar de confraternização 

A APMP realizou Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no último dia 27 
de janeiro. Foram discutidas a aprovação das atas das Assembléias Gerais ante
riores, a prestação de contas do 2. o semestre de 2006 da APMP, do Promed e da 
Mútua, o planejamento para o 1.0 semestre de 2007 e a autorização à direto
ria para adquirir um terreno ao lado do estacionamento da sede litorânea. 

As deliberações da Assembléia foram unânimes. Na Assembléia Extraordinária 
foi discutida a autorização para que os sócios vinculados possam ingressar no 
JUSPREV, caso previamente indicados pelos associados, e a permissão para que 
as associadas pensionistas possam ter o direito a voto. logo após a Assembléia 
a APMP realizou um jantar de confraternização. 



Curso de tiro e direção defensiva 

A APMP promoveu, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná e com a Polída Militar (PM), os Cursos de Comportamento em Situações 
de Risco, em Curitiba e Maringá. Foram ministradas aulas teóricas de geren
ciamento de crises pelo capitão Marcos Alexandrino Vieira, da PM, e práti
cas de direção defensiva, pelo capitão Vieira e pelo major Douglas Sabatini 
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Dabul, também da PM,e de tiro pelo capitão Rui Noé Barroso, também da PM. 
Os organizadores já entregaram o laudo de capacitação técnica dos 
Procuradores e Promotores de Justiça que participaram dos cursos à APMP. 
Com o laudo em mãos os membros do MP que tiverem interesse podem agora 
requerer o porte de arma junto à Polícia Federal. 



• 
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Violência Contra a 
Mulher- Lei Maria 
da Penha • 
A violência doméstica contra a 

mulher foi discutida em um even

to promovido pela APMP em par

cei ra com a Faculdade Opet e 

com o Conselho Municipal da 

Condição Feminina, em 24 de no

vembro do ano passado. O prin

cipal intuito do Seminário"Estra

tégias para a eliminação da vio

lência doméstica e familiar contra 

a mulher"foi discutir e fomentar a 

implantação da Lei 11.340/06, 

conhecida como Lei Maria da Pe

ha. Cerca de 150 pessoas, repre

sentando diversas entidades, de

bateram a questão e elaboraram 

uma carta com propostas e re

comendações para o combate 

eficaz a este tipo de violência. 

Lei Maria da Penha. 
A Lei 11.340/06 traz diversas ino

vações. Entre elas está a configu

ração da violência doméstica con

tra a mulher como física e psico

lógica, sexual, patrimonial ou 

moral e a proibição da aplicação 

de penas alternativas aos agres

sores. A nova lei reti ra dos Jui

zados Especiais Criminais a com

petência para julgar as questões 

do gênero e determina a criação 

dos Juizados Especializados. A lei 

altera também o Código Penal e 

assim o juiz pode decretar a pri

são preventiva em casos de risco 

à integridade física ou psicológi

ca da vítima. 

Varas Especializadas. 
O primeiro item da ca rta desta-
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ca a importância da criação do 

Juizado Especializado de Vio

lência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher, com compe

tência civil e criminal. O Tribunal 

de Justiça do Paraná já im

plantou, em janeiro, o primeiro 

Juizado do gênero na Capital. 

As entidades destacaram, po

rém, a urgência na criação des

tes Juizados em todas as Co

marcas, em especial nas de 

entrância final. 

Os números 
justificam • 
A quantidade de casos de violên

cia doméstica contra a mulher 

no Paraná são ala rmantes. Um 

levantamento realizado pelo MP

PR dá conta que de 70% a 80% 

dos 1 0,5 mil processos que se 

encontram no Juizado Especial 

Criminal de Curitiba são refe

rentes à violência doméstica. 

Com a Lei Maria da Penha todos 

estes casos devem ser encami

nhados para a Justiça Crimina l 

comum, o que aumentaria ain

da mais a já existente sobrecar

ga. Por isso a grande importân

cia da criação dos Juizados Espe

cializados. 

Origem da Lei • 
O autor do cr ime era conheci

do- o marido- e a materiali

dade do crime estava com

provada. Mesmo assim o caso 

de Maria da Penha Fernandes, 

que em 1983 ficou paraplé

gica depois de ser agredida 

pelo marido, levou mais de 15 

anos pa ra ser julgado. Por 

causa da demora este caso 

virou um marco e foi denunci-

ado à Comissão Internacional 

de Direitos Humanos como vio

lação dos direitos humanos e de 

tolerância do Estado brasileiro 

com a violência cometida contra 

as mulheres. E este marco serviu 

com o impulso para a mudança 

da legislação. O Brasil foi então 

considerado pela Comissão res

ponsável por violação da De

claração Americana de Direitos 

Humanos e da Convenção para 

Preveni r, Punir e Erradicar aVio

lência contra a Mulher (Con

venção de Belém do Pará). As pu

nições dadas ao País foram de 

finalizar o processo de Maria da 

Penha, investigar as razões da 

demora, e intensificar o processo 

de reforma legal para que os jul

gamentos e punições se tor

nassem mais ríg idos. Esse foi o 

princípio da Lei 11.340, de 7 de 

agosto de 2006. 

Chá 
beneficente • 
Duas entidades assistenciais 

saíram beneficiadas do chá de 

Natal promovido pelas Procura

doras, Promotoras, Pensionistas 

e esposas de Procuradores e Pro

motores no último dia 29 de no

vembro, em Curitiba. Cerca de 

160 mulhe res participaram 

do evento. A Associação de 

Proteção ao Deficiente Fís ico 

e Mental Tia Maria recebeu 

R$ 3.140 com a venda de con

vites e os alunos ainda puderam 

vender produtos natalinos arte

sanais que confeccionam em 

um bazar montado no local. O 

asilo São Roque dos Leprosos 

recebeu R$ 300 arrecadados em 

uma rifa vendida durante o chá. 

Os prêmios das ri fas foram doa

dos pelas participantes. 

I Encontro no Litoral

Melhorias do MP-PR. 
Procuradores e Promotores do 

MP-PR debateram diversas ques

tões relacionadas à categoria em 

um evento promovido pela As

sociação Paranaense do Minis

tério Público (APMP) entre os dias 

14 e 17 de dezembro do ano pas

sado. Entre as conclusões do 

encontro, que foram traduzidas 

em forma de reivindicações em 

uma carta, estão o volume exa

cerbado de serviço que enfrenta 

a maioria das Promotorias de Jus

tiça no Estado, a necessidade de 

aperfeiçoamento dos métodos 

de trabalho, o não provimento 

de ca rgos de Promotores de 

Justiça, o reduzido quadro de 

assessores e as limitações de 

ordem orçamentária. 

Abertura • 
Na abertura do encontro foi feita 

apresentação do Memorial do MP

PR pelo Procurador aposentado 

Rui Pinto, também coordenador 

do Memorial da APMP, membro 

do Memorial do MP-PR e da Aca

demia Paranaense de Letras. Logo 

após, houve um jantar de confra

ternização para comemorar o Dia 

Nacional do MP. Prestigiaram 

a abertura o Procurador-Geral de 

Justiça, Milton Riquelme de Ma

cedo, o presidente da Fempar, 

Maurício Kalache, ex-Procuradores

Gerais de Justiça e Promotores re

presentantes dos diversos Grupos 

de Estudos. O Procurador de Jus

tiça aposentado Nilton Marcos 

Carias de Oliveira presidiu a mesa 

durante a abertura. Carias é orador 

da APMP e presidente do memo

rialdaAPMP. 



Memorial • 
O Procurador de Justiça apo

sentado Rui Pinto está coorde

nando o Trabalho do memorial 

da APMP. Ele está fazendo o levan

tamento histórico desde a criação 

da associação, quais os principais 

acontecimentos registrados nas 

atas das Assembléias Gerais para 

então publicar um livro contendo 

as memórias da APMP. 

Apresentação 
do curso de 
especialização • 
No dia 1 5, o coordenador do 

Centro de Pesquisa e Pós-gradu

ação em Administração da Uni

versidade Federal do Paraná 

(UFPR), professor João Carlos 

Cunha, fez a apresentação do 

curso de especialização em For

mulação de Políticas em Gestão 

Pública. Este curso está sendo 

objeto de convênio entre a APMP 

e a UFPR, com o apoio da Fempar 

edoCeaf 

Mesa Redonda • 
Na dia 1 5 à tarde aconteceu a 

mesa redonda com a discussão 

de temas que envolvem planeja

mento institucional e associativo. 

A mesa redonda contou com a 

presença de membros da direto

ria da APMP, representantes e 

integrantes da Procuradoria-Geral 

de Justiça, do Conselho Superior 

do Ministério Público, do presi

dente da Fempar e dos coorde

nadores ou respeaivos represen

tantes dos diversos Grupos de 

Estudos. 

Reforma do 
Judiciário • 
O secretário nacional de Re

forma do Judiciário, Pierpaolo 

Cruz Bottini, também partici

pou do encontro promovido 

pela APMP. Bottini discorreu 

sobre as reformas que são dis

cutidas no âmbito da Secre

taria e também sobre o pacto 

pelo Judiciário, sobre as refor

mas no Código de Processo Ci

vil e de Processo Penal, e sobre 

a Reforma do Judiciário. Na 

oportunidade Bottini falou 

sobre o diagnóstico dos MPs 

nos Estados, elaborado pela 

socióloga Maria Tereza Sodek, 

e abordou a necessidade de 

uma reformulação no modelo 

de gestão do MP. Na ocasião a 

presidente da APMP entregou 

ao secretário nacional da Re

forma do Judiciário um docu

mento intitulado Moção As

sociativa que contempla pro

postas de várias Associações 

do Ministério Público com alte

rações legislativas para o com

bate à corrupção. 

Para na 
Previdência I • 
O encontro abordou também 

a questão da previdência. Par

ticiparam do painel o deputa

do federal, ex-Min istro da Pre

vidência Social, ex-Secretário 

de Estado do Planejamento e 

ex-Secretário de Estado da Ad

ministração e Previdência do 

Estado do Paraná, Reinhold Ste

phanes, a Procuradora do Es

tado, ex-Chefe da Procuradoria 

de Previdência da PGE, ex-Dire-

tora Jurídica da ParanaPrevi

dência, professora de Direito 

Constitucional das Faculdades 

Integradas Curitiba (graduação 

e pós-graduação), MSC em 

Direito do Estado (UFSC) e MSC 

em Direitos Humanos e Demo

cracia pela Universidade Ibero 

-Americana de Andaluzia (Es

panha), Marcelene Carvalho da 

Silva, e o presidente da Para

naPrevidência, José Maria de 

Paula Correia. 

Para na 
Previdência li • 
Participou também o advoga

do Luiz Henrique Bana Turra 

que, a pedido da presidente da 

APMP, fez um relatório onde 

analisa se os membros do Mi

nistério Público que ingres

saram na carreira após o dia 16 

de dezembro de 1998 ainda 

possuem o direito de se apo

sentar com proventos integrais, 

tendo em vista a redação ne

bulosa da Emenda Constitu

cional47, promulgada no dia 5 

de julho de 2005. 

Assembléia Geral 
Ordinária e 
Extraordinária 
da APMP • 
A APMP realizou Assembléia 

Geral Ordinária no último dia 

27 de janeiro. A diretoria foi re

presentada pela presidente da 

APMP, Maria Tereza Uille Go

mes, pelo 2.0 vice-presidente, 

Valdecir Guidini de Morais, pelo 

1.0 secretário, Marcelo Balzer 

• 
Correia, e pelo 1.0 tesoureiro, 

Wanderlei Carvalho da Silva. 

Estiveram presentes também o 

diretor do Promed, Antonio 

Cesar Cioffi de Moura e o dire

tor da Mútua/ MP, Orivaldo 

Spagnol. Durante cerca de duas 

horas foram discutidas a apro

vação das atas das Assembléias 

Gerais anteriores, a prestação 

de contas do 2. 0 semestre de 

2006 da Associação, do Promed 

e da Mútua, o relatório de ativi

dades associativas desenvolvi

das no 2.0 semestre de 2006 e o 

planejamento para o 1 .0 semes

tre de 2007 e a autorização à 

diretoria para adquirir um ter

reno ao lado do estacionamen

to da sede litorânea, com 

445,20 metros quadrados, pelo 

valor máximo R$ 28,5 mil. As 

deliberações da Assembléia 

foram unânimes. 

Prestação 
de contas 
da APMP • 
A primeira exposição foi feita 

pelo 1 o tesoureiro, que efetu

ou a prestação de contas rela

tivas ao 2.0 semestre de 2006 

da APMP, detalhando através 

de planilhas e gráficos de

monstrativos. Em nome do 

Conselho Fiscal, o Procurador 

Ciro Scheraiber finalizou a ex

posição relatando que o Con

selho Fiscal reuniu-se no dia 

anterior (26 de janeiro) e ma

nifestou-se pela aprovação 

das contas com louvor. Con

fira no acesso restrito do site 

da APMP as planilhas da pres

tação de contas e o parecer 

do Conselho, no link presta

ção de contas. • 
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Promed • 
Em seguida foi feita a pres

tação de contas pe lo diretor 

do Promed, Antonio Cesar 

Cioffi de Moura. Ele destacou 

que o Promed possui saldo 

positivo em caixa e que as 

contas estão equil ibradas. Foi 

abordado também o fato de 

que nesta gestão as diretorias 

da APMP e do Promed delibe

raram em ingressar com um 

mandado de segurança para 

discutir se o Promed deveria 

ou não pagar a contribuição 

do INSS sobre a fatura da 

Unimed. O fundamento é que 

a contribuição cobrada, de

corrente de contra tato firma

do entre a APMP e a Unimed, 

ambas pessoas jurídicas, não 

se enquadra em quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 195 

da Constituição Federal, nem 

foi criada por meio de lei com

plementar, que é instrumento 

necessário ao exercício da 

competência tributária residual 

da União. O mandado teve jul

gamento de mérito no último 

dia 15 de janeiro. A 6. 0 Vara Fe

deral julgou procedente de

clarando a inconstituciona

lidade da contribuição social e 

determ inou que a autoridade 

coatora se abstenha de cobrar 

a referida contribuição. Cabe 

recurso à decisão. A ação foi 

impetrada pelo Promotor de 

Justiça aposentado Clóvis Tei

xeira sem a cobrança de ho

norários. Vale ressaltar que foi 

reservado numerário para pa

gamento do imposto em ca

so de necessidade. Uma vez 

procedente a ação judicial, 

essa reserva de aproximada

mente R$ 900 mi l não preci

sará ser desembolsada. 
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Mútua • 
O diretor da Mútua, Orivaldo 

Spagnol, destacou durante a As

sembléia que a entidade fechou 

2006 com R$ 969.818 em caixa. 

Em caso de falecimento, os fami

liares dos Procuradores e Pro

motores associados à Mútua re

ceberiam, na época da explana

ção, R$ 160.737,50 de pecúlio. A 

Mútua tem atualmente 554 asso

ciados e a contribuição é 2% 

sobre o subsídio dos Promotores 

substitutos. 

Diferença de 
entrância de 5% • 
Na ocasião a presidente da APMP 

informou que encaminhou ao 

Procurador-Geral deJustiça, Mil

ton Riquelme de Macedo, ofício 

n.0 5/2007 solicitando agilizar o 

encaminhamento do processo 

referente à diferença de entrância 

de 5%. Riquelme afirmou que iria 

submeter o pleito ao assessor de 

gabinete, o Promotor de Justiça 

Colmar José Ribeiro Campos. A 

APMP solicitou também ao advo

gado e Promotor de Justiça 

aposentado Clóvis Teixeira a ela

boração da minuta da Ação Ordi

nária em face do Estado do Para

ná, tendo por objeto a diferença 

de entrância estabelecida da 

Constituição Estadual. Confira no 

acesso restrito do site da APMP os 

documentos relativos ao assunto. 

Subsede de Maringá_ 
O 2.0 vice-presidente, Valdecir 

Guidini de Morais expôs aos pre

sentes na Assembléia a aquisição 

da chácara de Maringá por R$ 199 

mil. A subsede de Maringá, inau

gurada no dia 7 de dezembro do 

ano passado, já está totalmente 

quitada e reformada. Atualmente 

ela está avaliada em R$ 450 mil. 

Outras aquisições 
da APMP • 
Além da propriedade em Ma

ringá, foi destacado também pela 

presidente da APMP a aquisição 

do terreno em Curitiba, na rua 

Ma teus Leme, onde será a nova 

sede da APMP. A área, que está 

totalmente quitada, foi compra

da por R$ 1.520.000 em 2006 e 

recentemente foi avaliada pela 

Câmara de Valores Imobiliários 

por R$ 2.588.672. 

Sede Litorânea, 
Colombo e Foz 
do Iguaçu • 
A presidente da APMP também 

falou sobre a sede litorânea da 

Associação. Foi feita pintura exter

na da sede, ampliação do esta

cionamento e construída piscina 

térmica infantil. A compra do ter

reno ao lado da sede litorânea pa

ra ampliação do estacionamen

to foi autorizada. As reformas na 

sede campestre de Colombo, on

de o telhado da churrasqueira foi 

trocado, também foram demons

tradas. Já em Foz do Iguaçu estão 

sendo feitas gradativas melhorias. 

Retrospectiva • 
Durante a sua explanação a pre

sidente da APMP fez uma retros

pectiva das principais atuações da 

Associação no 2.0 semestre de 

2006, principalmente no que se 

refere a questões financeiras e 

orçamentárias que aflig iram a 

classe no fina l do ano passado. 

Assembléia Geral 
Extraordinária • 
Já na Assembléia Geral Extraor

dinária foi discutido dois temas 

referentes a mudanças no Es

tatuto da APMP: a autorização 

para que os sócios vinculados 

(que possuem vínculos de paren

tesco ou afetivo com os Procu

radores e Promotores de Justiça 

associados) possam ingressar no 

Plano de Previdência Comple

mentar- JUSPREV- caso previa

mente indicados pelos associa

dos e a permissão para que as 

associadas pensionistas possam 

ter o direito a voto. As duas mu

danças foram aprovadas por una

nimidade. 

Pensionistas 
reivindicam 
direito à voto • 
A questão das pensionistas foi 

pautada pela diretoria da APMP 

na Assembléia Geral atenden

do requerimento formulado 

por diversas pensionistas asso

ciadas à APMP. O pedido está 

amparado no art. 55 do Código 

Civil e não é isolado das pen

sionistas do Paraná. Em 20 de 

outubro do ano passado pen

sionistas da magistratura bra

sileira se reuniram no 111 Con

gresso Nacional convocado 

pela Associação dos Magistra

dos Brasileiros (AMB), em Porto 



Alegre, para "reafirmar a incon

formidade contra a contribuição 

previdenciária de 11%, repudiar 

a redução inconstitucional do 

valor das pensões, defender o 

pagamento integral dos proven

tos e pensões, exigir a restituição 

administrativa dos va lores re

troativos devidos por cortes de 

vencimentos e defender o exer

cício do direito de voto das pen

sionistas nas eleições para pre

sidência das associações:' Du

rante a Assembléia da APMP, a 

pensionista Maria de Lourdes 

Gomes Castro Soares pediu a 

palavra e lembrou os presentes 

que o direito a voto é uma rei 

vindicação de mais de dez anos. 

Atualmente a APMP tem apro

ximadamente 70 pensionistas 

associadas. Elas contribuem 

para a APMP com o mesmo 

valor que os membros do Mi

nistério Público e representam 

7,05% da arrecadação total da 

Associação. 

Jantar de 
confraternização • 
Após a Assembléia Geral Or

dinária e Extraordinária a APMP 

realizou um jantar de confrater

nização no restaurante Porta 

Romana. Cerca de 55 pessoas, 

entre Procuradores e Promo

tores de Justiça e seus familiares, 

compareceram. 

Documentos • 
Todos os documentos referen

tes às ações e eventos promovi

dos pela APMP aqui relatados 

podem ser obtidos com a asses

soria de imprensa da Associação 

(imprensa@apmppr.org.br). 

Promed reduz 
taxa com Unimed • 
O Promed conseguiu reduzir a 

taxa de administração com a 

Unimed. Agora o percentual 

cobrado é de 10,5% e não mais 

12%. O novo valor está em vigor 

desde o último dia 1.0 de maio. 

Com esta redução o Promed 

deixa de gastar anualmente RS 

64.806. Além desta vitória, o 

Promed decidiu aumentar o valor 

do reembolso de consultas mé

dicas. O valor fixado foi de R$ 50, 

válido a partir do último dia 1.0 de 

junho. A superintendência deci

diu fazer este aumento devido 

ao atual nível de liquidez para 

fazer face às despesas decor

rentes do aumento de 25%. 

Considerou também que não 

fez nenhum reajuste deste tipo 

nos últimos anos e que as con

sul tas médicas representam 

cerca de 20% do total de despe

sas com o reembolso. 

Ouvidoria do 
Ministério Público 
do Paraná está em 
funcionamento • 
Foi instituída no Paraná, em fe

vereiro deste ano, a Ouvidoria do 

MP-PR. A Lei Complementar n.0 

117 regulamentou o novo órgão. 

O Procurador de Justiça Wan

derley Batista da Silva assumiu em 

maio o posto de primeiro Ou

vidor-Geral do MP-PR. Ele foi eleito 

no dia 14 de maio pelos 79 Pro

curadores que compõe a institui

ção. Desde o começo da atuação, 

o órgão já tem cerca de 30 solici-

tações em andamento. A primeira 

já foi, inclusive, concluída e arquiv

ada. Silva explica que a Ouvidoria 

foi criada para receber as recla

mações e elogios da população 

em relação ao MP-PR. "A Ouvido

ria e a Corregedoria são órgãos 

distintos, mas que andam juntos. 

A Corregedoria trata da relação 

entre os membros com a Ins

tituição. Na Ouvidoria, trataremos 

da relação dos membros com a 

população': disse o Procurador. 

Silva tem mais de 20 anos de car

reira dentro do Ministério Público 

e foi o primeiro coordenador de 

Centro de Apoio ligado à questão 

agrária no MP. 

li Encontro no Litoral
Modernização 
doMP-PR • 
A APMP realizou no último dia 28 

de maio o 11 Encontro Temático na 

sede Litorânea. O tema principal 

da discussão foi a Modernização 

do Ministério Público. Outros 

temas também foram abordados 

como o projeto de melhoria e 

otimização dos serviços do MP e 

o projeto de estruturação dos 

serviços auxiliares. O principal 

objetivo do encontro era dar con

tinuidade ao I Encontro Temático 

real izado entre os dias 15 e 17 de 

dezembro do ano passado, tam

bém na sede Litorânea. 

Ciclo de Capacitação 
teve oito mil inscritos. 
O Ciclo de Capacitação promovi

do pela APMP, pelo ITDE, pela 

Undime e pelo Sinepe/PR entre 

os dias 20 e 22 de junho atingiu 

• 
a marca de oito mil inscrições 

dos estados do Paraná, Santa Ca

tarina e São Paulo. O Ciclo con

tou com diversas palestras em 

forma de teleconferência. As 

conferências, que tinham como 

tema principal "Questões com

portamentais de crianças e ado

lescentes e a violência nas esco

las': foram transmitidas ao vivo 

pela antena parabólica. O objeti

vo principal era capacitar e dis

cutir a apresentação de pro

postas em relação a questões 

comporta mentais enfrentadas 

pelos profissionais da educação. 

Os educadores do Paraná parti

ciparam em massa. 

Ministério Público 
do Paraná tem 

novo Procurador 
de Justiça • 
O Promotor de Justiça Alcides Bit

tencourt Neto tomou posse, no 

último dia 28 de junho, como 

Procurador de Justiça. A sole

nidade foi no auditório da sede do 

MP-PR. Natural de Ponta Grossa, 

Bittencourt Neto ingressou na 

Instituição em 1979. Trabalhou 

como Promotor de Justiça em 

Pato Branco, Chopinzinho, Piraí do 

Sul, Castro, Paranaguá e Curitiba, 

onde atuou cerca de sete anos 

em Varas Criminais e dois em Va

ras de Família. Participou da pri

meira equipe de Promotores da 

Promotoria de Investigação Cri

minal, no ano de sua criação, em 

1994. Desde 2002, atuava como 

Promotor de Justiça Substituto 

em Segundo Grau. Como Pro

curador de Justiça, Bittencourt 

Neto passará a atuar junto à 5.• 

Procuradoria Cível. e 
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Ato de Improbidade 
Administrativa -15 anos da 
Lei 8.429/1992 
AuTOR: Ma teus Bertoncini 
EDITORA: Revista dos Tribunais 
A presente obra está dividida em duas 

partes. Na primeira, o autor objetiva 

cuidar do problema da corrupção no 

Brasi l e o seu contraditório enfrenta-

M ateus Bertonci ni 

ATO DE 
IMPROBIDADE 

ADM IN ISTRATIVA 
15 • .nos d.1 Lei 8 4ZW I99Z 

menta, expor as diversas concepções de ato de improbidade 

administrativa elaboradas pela doutrina nacional e, ao final, 

apreciar essas noções, implementando o que Lenio Streck 

denomina 'desvelamento'.Na segunda parte do texto são fi

xadas as condições metodológicas consideradas necessárias 

para a construção de uma nova concepção de ato de impro

bidade administrativa como fruto da ciência do direito, rea

lizando-se seqüencia lmente o descortinamento dos atos em 

espécie, superando o sentido 'comum teórico' presente nas 

análises tradicionais e fixando os pontos de contato e as 

re lações existentes entre as modalidades de improbidade 

administrativa. 

PREço: R$ 36,8o* 

Curso de Direito 
Processual Penal- Volume 
I ao IV 
AuToR: Leonir Batisti 
EDITORA: Juruá 
A presente obra busca a inserção de 

toda a temática relevante para o ope

rador do Direito, no que tange ao Direito 

Processual Penal. Assim é que nele cons-

CURSO DE DIREITO 
PROCESSUAL PENAL 

Volume I 

·lnuod11~Ao 
•141~•wolnoflfpa(u•noT....,po 

· Jurbdlçlo e Compo~lliDN 
· SufehHf'Tocauab 
•Apoua<..,•lnfra(.lo 

tam comentários do Cód igo de Processo Penal Militar, da Lei de 

Falências, do Código de Propriedade Industrial, da Lei de Imprensa, 

Lei de Execução Penal, além de comentários sobre outros diplo

mas legais que tenham pertinência para o operador do Direito e 

do Processo. Alguns temas indispensáveis para a compreensão 

da atuação do profissional do direito, como a matéria de produção 

de prova decorrente de quebra dos sigilos telefônicos, bancários 

e fiscal, a licitude ou ilicitude da prova são também abordados. 

Os comentários possuem uma ótica prática de atuação no proces

so, para o que foi dado ênfase às pesquisas de jurisprudência dos 

Tribunais Superiores (STF e STJ ), que não dispensou eventuais 

exames da coerência das decisões. 

PREÇO: R$ 34,93* VOLUME I 
R$ 41,79* VOLUME 11 

R$ 40,53* VOLUME 111 

R$ 48,93* VOLUME IV 
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Abuso do Direito 
AuTOR: Inácio de Carvalho Neto 
EDITORA: Juruá 

Poemando Direito 
Em Linguagem Latina Forense 
AuTOR: Carlos Bachinski 
EDITORA: Juruá 
Segundo o Procurador de Justiça 

Doutor Gilberto Giacóia: "Traz, agora, o 

Poemando Direito (em linguagem lati

na forense), no qual trata de temas ora 

autobiográficos, ora técnico-linguísti

cos, com a mesma maestria e vocação, de fácil leitura que per

mite, por lições poéticas, agradável contato com a Língua Latina 

e o Direito:' 

PREÇO: R$ 55,93* 



Separação e Divórcio 
AuTOR: Inácio de Carvalho Neto 
EDITORA: Juruá 

Segundo o Ministro do STJ, Doutor Félix 

Fischer:"Esta obra de Inácio de Carvalho 

Neto, acerca de relevantes tópicos do Di

reito da Família, sem dúvida está enrique

cendo, e muito, a nossa doutrina. A pre

ocupação com a didática não afetou a 

essência e a profundidade da análise dos diversos temas. Assim, 

por exemplo, a abordagem feita no capítulo 15 (acerca de alimen

tos) merece particular destaque até mesmo em face do método 

empregado. Por outro lado, a parte prática (capítulo 19) que, em 

muitas obras é feita sem muito critério, aqui, complementando 

a excelente abordagem teórica, foi realizada de maneira sistemáti

ca, evidenciando a sua grande e imediata utilidade. O autor, inte

grante do combativo Ministério Público, do Estado do Paraná, 

demonstra com excelente livro, que, no cotidiano, a boa prática 

não prescinde da melhor doutrina': PREÇO: R$ 90,00* 

Latim · Língua e Direito 
Vivos· Síntese para Operadores do 
Direito 
AUTOR: Carlos Bachinski 
EDITORA: Juruá 
A obra é uma síntese gramatical da 4.• 

edição do livro Latim: Língua e Direito 

VivosApresenta temas dirigidos especial

mente aos operadores do Direito, como: 

Advocatus I Causidicus; Auctoritas Politialis; ludexl Magistratus; 

Ministerium Publicum; I ter cri minis I Poena; lter Processus Civilis; 

lter Processus Poenalis; Sententia;Textos e questões para estudo 

e debates em sa la de aula. Assuntos, para pesquisa, tendo como 

l 
fonte o Direito Romano. Vocabulário, expressões, adágios, aforis

mos latinos- em ordem alfabética- relacionados aos diversos 

ramos do Direito, com citação de artigos e textos legais. 

PREÇO: R$ 48,93* 

A Preclusão para o Juiz no 
Processo Penal 
AuTOR: Leonardo da Silva Vilhena 
EDITORA: Juruá 

• 

Este trabalho apresenta alguns anseios 

dos operadores do direito que há muito 

ultrapassaram o campo jurídico e refleti

ram diretamente a vontade de todo o 

povo brasileiro: segurança jurídica, cele

ridade processual e democratização do processo. Muito pouco ex

plorada no âmbito do processo penal, a preclusão pro judicato é 

um instituto que, se aplicado corretamente, pode ajudar a mudar 

o panorama da Justiça brasileira, contribuindo para tornar efetivos 

os desejos mencionados. A presente dissertação busca mostrar a 

abrangência do instituto da preclusão que recai sobre os poderes 

do magistrado, também denominada preclusão pro judicato. A 

partir das noções preliminares em torno da preclusão, ingressa-se 

no estudo específico da preclusão sobre os poderes do juiz até 

analisá-la estritamente no processo penal. PREÇO: R$ 27,93* 

Direito Penal e Ação 
Significativa 
AUTOR: Paulo César Busato 
EDITORA: Lúmen Juris 
A presente obra toma como referência o 

conceito de ação e a função negativa ou 

delimitadora que este cumpre na Teoria 

do Delito. Os objetivos incluem uma des

crição da evolução do referido conceito 

associado à sua respectiva teoria geral e às funções que tem desem

penhado: a apresentação de um conceito significativo de ação que 

corresponda a um ponto de vista atual, adequado aos modernos 

ditames filosóficos e político-criminais e a realização de uma breve 

análise dos principais problemas apontados dentro da função de 

delimitação, que se advoga como aquela que efetivamente incumbe 

a um conceito de ação dentro da Dogmática jurídico-penal. 

PREço: R$ 48,oo* 

Introdução ao Direito Penal- Fundamentos para um Sistema Penal Democrático 
AuTOR: Paulo César Busato e Sandro Montes Huapaya 
EDITORA: lúmen Juris 

O leitor, por certo, tem em mãos uma obra de grande va lia para o desenvolvimento da Ciência Penal brasileira. Busato e 

Montes, com seriedade científico-metodológica, aprofundam o estudo sobre um tema que, infelizmente, em nosso País, 

peca por sua abordagem superficial. t chegada a hora, com efeito, de superarmos o irritante dogmatismo que impera, 

como regra, em nossos bancos acadêmicos e, especialmente, em nosso Poder Judiciário. Isso, contudo, só poderá ser 

atingido com o comprometimento da comunidade jurídica em (re)discutir os fundamentos do Direito Penal brasileiro 

perante o regime constitucional-democrático vigente. Busato e Montes cumpriram essa missão. PREÇO: R$ 52,80* 
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Crimes Contra as Finanças 
Públicas- Crime Contra a 
Administração Pública 
AUTOR: Renato de Lima Castro 
EDITORA: Juruá 
Esta obra destina-se a investigar os 

crimes de finanças públicas previstos 

no Código Penal, com a correspon

dente decomposição típica dos injus

, __ 
lUIL ke9b !>todo 
AdeolEIT~ 

CRIMES 

CONTRA AS 
' FINANÇAS 

PÚBLICAS 
(RIMES CONTRA A 
AD.\III'I'ISTRAÇÂO PúBLICA 

tos penais, segundo uma análise crítica e à luz da dogmática 

penal. Para tanto e em caráter antecedente, apresentam-se 

noções gerais de direito financei ro, destacando o tratamento 

das finanças públicas na Constituição Federal de 1988, enfati

zando sua proeminência na consecução dos direitos funda-

mentais consignados na carta magna. 

PREÇO: R$ 27,93* . 

Latim -Língua e Direito 
Vivos - Para estudiosos das Letras 
e do Direito 
AuTOR: Carlos Bachinski 
EDITORA: Juruá 
Alfabeto Latino- Escrita e Pronúncia, 

exercícios, textos para leitura e interpre

tação. O latim, a língua latina e o Direito 

Romano vistos por renomados juris-

LA I.IVI: 
Un~ua e 

Direito Vh·os 

-SíniCM' pan1 
Opcnulil rc o; du ll ir·cilo 

11 
tas.Terminologia latina forense: textos, citações, brocardos, ex

pressões, adágios e aforismos jurídicos, por assuntos. Citações, 

brocardos, expressões, adágios, provérbios e aforismos latinos 

aplicáveis- via de regra - no mundo jurídico. 

PREço: R$ 69,58* 

SIC EST IN PROVERBIO
(Assim diz o provérbio) 
AuTOR: Carlos Bachinski 
EDITORA: Juruá 
A presente obra se apresenta como 

uma leitura ind ispensável aos estudio

sos do Direito e da Cultu ra em gera l. 

Tendo como fonte o Direito Romano e 

a literatura clássica, expressões, pro

vérbios, adágios e aforismos latinos amplamente utilizados em 

trabalhos e estudos jurídicos são aqui transcritos em sua lin

guagem original e traduzidos para o nosso idioma, permitindo 

e facilitando assim a sua correta compreensão. 

PREÇO: R$ 20,93* 
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Delitos Falimentares na 
Lei 11.101/05 -Biblioteca de 
Estudos Avançados em Direito Penal 
e Processual Penal 
AUTOR: Denis Pestana 
EDITORA: Juruá 
A obra é um volume que conjuga a 

praticidade necessária e profunda 

sobre o precedente e a evolução his

Lu~ Re9i~ Prodo 
Adel E1 Tone 

DELITOS 
FALI MENTARES 
NA LEI 
11.101/05 

tórica legislativa do Direito Falimentar, analisando questões fun

damentais extrajurídicas pertinente à tutela constitucional da 

atividade comercial, empresarial e econõmica, os institutos da 

concordata, falência, insolvência e a recuperação judicial e extra

judicial. Destaca mais o problema dos fundamentos da tutela 

jurídico-penal, com referências históricas da legislação penal e 

constitucional anterior traçando paralelos nos princípios cons

titucionais penais, com uma nova dimensão do bem jurídico 

supra-individua l. Não se descura em abordar também aspec

tos processuais com fiscais em um verdadeiro Processo Penal 

Constitucional, trazidos pela nova Lei de Recuperação e 

l 
Falência, pouco cuidada pelos estudiosos da ciência penal e 

processua l penal. 

PREÇO: R$ 38,29* 

Crimes Contra as Relações 
de Consumo- Art. 7.0 da Lei 
8.137/90 
AUTOR: Pedro Ivo Andrade 
EDITORA: J U ruá 
O art. 7.0 da Lei 8.137/1990, embora em 

vigor há mais de uma década, não tem 

recebido a necessária atenção dos 

estudiosos. Com isso, muitas questões 

CRIMES 

CONTRA AS 

RELAÇÕES 

DE CONSUMO 

ART. 7• DA l ti 8.1 37J90 

permanecem sem solução, como saber, por exemplo, se a tutela 

da re lação de consumo- e, por conseguinte, do consumidor 

-torna imperiosa a intervenção do Direito Penal ou, em ou

tras palavras, se a re lação de consumo deve ser eri gida à 

condição de bem jurídico-penal. Importa sabe r, ainda, se a 

Lei 8.137/1990, ao criar novos crimes contra as relações de 

consumo, o fez com respeito aos princípios penais da lega

lidade, da intervenção mínima, da proporcionalidade, entre 

outros. O relevo do assunto conduziu, pois, a que se rea

lizasse o presente estudo, que se cinge a uma análise dog

mática e, em certa medida, crítica, do art. 7.0 

PREÇO: R$ 26,18* 

*Todos os preços são especiais para associados. Maiores informações 

no site (www.apmppr.org.br) ou pelo te I: (41) 3352-2919, com Si lva na. 
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