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Editorial
APMP INSTITUI A
FUNDAÇÃO ESCOLA DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO

A lnstituição do Ministério Público
vem se caracterizando por buscar uma
dimensão moderna, prospectiva,
reconhecendo e superando suas
próprias deficiências para fortalecer-se
em sua missão de defesa da sociedade.

Esse caminho rumo ao ideal passa
necessariamente por um organismo
adequado ao fomento da pesquisa
jurídica, do aperfeiçoamento
profissional e cultural de seus quadros
e da divulgação de conhecimentos
decorrentes de sua atividade.

0 dia 22 de dezembro último,  além
da posse do Corregedor-Geral Hélio
Airton Lewin, marcou o lançamento
das bases de uma significativa
mudança no perfil da Escola:  foi
assinada a Escritura Pública de
lnstituição da Fundação Escola do
Ministério Público do Paraná, tendo
como instituidora esta entidade
associativa, a APMP.

ApÓs composto em sua
integralidade o Conselho Curador da
nova Fundação Escola do Ministério
Público do Paraná, materializou-se a
aquisição da sede própria da entidade,
situada na área cultural da Cidade de
Curitiba,  na Rua XV de Novembro,  ao
lado do Teatro Guaíra. Naquele
magnífico espaço a Fundação receberá,
em fevereiro, suas novas turmas para o
curso de aperfeiçoamento e
preparação para o concurso de
ingresso na carreira. Reestruturada,
adquirindo personalidade jurídica,
poderá otimizar seus fins de colaborar
com o Ministério Público do Paraná,
firmando convênios com as demais
instituições congêneres, universidades,
organismos educacionais públicos e
privados do país ou do exterior.

Almejamos assim propiciar condições
administrativas e financeiras destinadas à
participação em programas de cursos,
seminários, congressos, simpósios,
estudos, pesquisas, publicações e
atividades conjuntas.

A expectativa que nos estimula é de
ver concretizado um centro irradiador
do verdadeiro espírito que deve

Sergio Renato
Simhori

Presidente da APMP

plasmar o agente ministerial,  cujo
norte deve ser o indeclinável ideal de
justiça.  Dá~se ao cursando a
oportunidade de vivenciar parcela de
nossas lutas cotidianas, observando o
quanto é importante a sociedade
contar com um defensor
independente, forte e autônomo.

Esses predicativos,  indispensáveis à
própria existência do Ministério
Público, são salvaguardas contra as
pressões que Sobre ele possam exercer
quaisquer dos Poderes que
corporificam e exprimem a vontade do
Estado. Vontade que, nefastamente, a
despeito de todo o clamor da
sociedade, muitas e muitas vezes é
confundida com o interesse pessoal
dos que a exercem. Mas o Ministério
Público, especialmente o do Paraná,
tem sido verdadeira sentinela dos
direitos da população, dela se
aproximando e para ela se destinando.
E essa vocação é  irreversível.
Ninguém,  conte com que aliados
externos contar, e isso a história
haverá de registrar, sepultará o ideário
que é da própria essência institucional:
o atuar destemido para alterar a
realidade social,   aproximando do
exercício da cidadania aquela grande
massa que é tratada, seja pela raça,
pela cor,  pela pobreza, pela
ignorância,  como gente de 2a
categoria. Sem dignidade,  sem redução
das desigualdades sociais e sem a
erradicação da pobreza, não há justiça
nem tampouco sociedade livre e
democrática.

0 país vive uma crise de
credibilidade nas instituições. Poucas
escapam do ceticismo popular. 0
Ministério Público, entretanto, cresce e
afirma-se junto à sociedade, porque
vem cumprindo seu papel na árdua
tarefa, que é também de todos nós
brasileiros, de construir uma efetiva
democracia neste Brasil.
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ONAMP  una e indivisi'vel
Por   aclamação,  as entidades

representativas dos Ministérios
Públicos Estaduais e da União
reelegeram,  para o biênio  1998/2000,  o
procurador de }ustiça 4cbG./es de jesus
Siquara Filho,  do MP da Bahia, para a
presidência da CONAMP -
Confederação Nacional do Ministério
Público.  Eis a composição da nova
diretoria, que tomará posse no mês de
março,  em Brasília:  presidente 4cbz./es
de ]esus Siquara Filho (BA);  1Q vice-

presidente lvana Farina (GO);  2Q vice-
presidente }osé Carlos Paes (Rj).
Conselho Fiscal: presidente ]osé Maria
Rodrigues  Oliveira  Filho (ES);  1Q vice-

presidente Mauro Roberto Veras
Bezerra (AM);  2Q vice-presidente Luís
Alberto Moura Araújo (SE);
conselheiros: jorge de Mendonça
Rocha (PA), Esacheu Cipriano
Nascimento (MS) e Edilson Santana
Gonçalves (CE).

:`.`     `    t+..`:`.`.`

Presidentes e. representcmtes das entidades de c;lasse do Ministério
Público bra`sileiro, reunidos no dia 3 de dezembro último na sede
i)rópria da C:onamp, em Bras{lia, aclamaram a noua Diretoria e
Conselho Fiscal .

0 ti.abalho da CONAMP:
posicionamento diante das reformas

constitucionais
A geração que ontem, através do

ideal   e da luta,  construiu o perfil
constitucional do Ministério Público tem
hoje  o desafio de trabalhar,
incansavelmente,  pela consolidação
desta extraordinária lnstituição,  que
desempenha relevante papel   no Estado
Democrático de Direito.  Dentre as
reivindicações da  Confederação Nacional
do Ministério Público  -  CONAMP,  ao
longo da evolução do Ministério
Público,  constava a sua transformação
em instituição autônoma,  independente
e democrática,  como meta fundamental.

Tal como concebido em  1988,  o
Ministério Público é a instituição do
nosso tempo, tempo este atormentado
pela  agudização dos problemas sociais.
No contexto atual,  é de efetivar o
Ministério Público como um parceiro
vivo e atuante da sociedade - num
exercício permanente de preocupação
social.

Os aplausos e as  críticas à atuação
dos Procuradores e Promotores de
justiça são manifestações naturais numa
sociedade democrática;  o que não se

4     AEMETA

pode conceber, diante da atuação
desassombrada do Ministério Público,
são críticas infundadas,  atreladas  a
interesses questionáveis,  que deságuam
no Congresso Nacional transfiguradas
em propostas de emendas
constitucionais que visam a deformar a
lnstituição,  propondo regular a
responsabilidade dos membros,  alterar o
dispositivo que regula o controle
externo da  atividade policial,  retirar do
Ministério Público a  instauração do
inquérito civil e extinguir a eleição do
Procurador-Geral de justiça.

Com trabalho constante e
determinado, tais propostas de emendas
constitucionais,  patrocinadas por
interesses inconfessáveis,  têm obtido a
rejeição de lideranças parlamentares
expressivas do Congresso Nacional.

As reformas que, sem o debate
amplo com a sociedade,  visam a tornar
o Estado mínimo,  sâo propostas
dissonantes da realidade  social e têm
sido combatidas pela  CONAMP.

Não obstante as divulgações

Tcxto
Acb{hs de ]esus Siquara Fílho
Procurador de ]ustiça da Bahia

Presidente da Confederação
Nacional do Ministério Público

equivocadas veículadas pela  imprensa
nacional,  no que respeita  às
prerrogativas  institucionais,
maliciosamente chamadas  de  privilégios
- o que dificulta sobremaneira o trabalho
da CONAMP - a Confederação tem
obtido êxito no acompanhamento das
reformas (administrativa  e
previdenciária),  conseguindo afastar a
possibilidade de manutenção de subteto
ou redutor remuneratório,  garantindo as
vantagens de natureza pessoal,  o valor
da pensão não inferior ao
correspondente valor dos proventos do
servidor,  a preservação do direito
adquirido para os aposentados e para os
que atualmente possuem os requisitos
para obtenção da aposentadoria.

A CONAMP continua atenta à
tramitação  das reformas,  particularmente
no que tange à recomposição na Câmara
dos Deputados do binômio paridade/
integralidade  no sistema  de  previdência
e reafirma a  sua disposição,  sempre
renovada,  de trabalho pela preservação
do texto insculpido pelo legislador-
constituinte  de  1988.

JAN/FEV   1998



Eleições na
ProcuradorialGera

No mês de feuereiro acontece a
eleição que irá deftnir o nouo
Procurador-Geral de ]ustiça do
Estado do Paraná,  em substituição
ao atual Procurador-Geral,
0lymi)io  de  Sá Sotto Maior Neto.

A uotação que tem in{cio no dia
2  de feuereiro, Para os membros do
Ministério Público que estão no
interior do Estado,  será concluída
rio dia  16 de feuereiro com a
uotação na cai)ital.

Ao todo,  seís candidatos
efetiuaram suas respectiuas
candidaturas. Ao ftnal do Pleito
de feuereiro,  uma hsta tríplice será

encaminhada ao Gouernador do
Estado i)ara a definição do nome
do futuro Procurador-Geral.

Aproueitando a oi)ortunidade,  a
APMP em Reutsta ai)resenta nas

Próximas Páginas um resumo da
gestão  do Dr.  0lympio de  Sá Sotto
Maior Neto,  bem  como  os  enuoluidos
no Processo eleitoral,  lembrando

que  a todos os candidatos foi
concedido o mesmo espaço e feita a
mesma solicitação,  em termos de
textos e fotos,  e que a sequência
estabelecida segue a ordem
alfabética.

Si'ntese de retrospecto administrativo
Ao se aproximar o término do

segundo mandato de Olympio de Sá
Sotto Maior Neto  à frente da
Procuradoria-Geral  de ]ustiça,  abre-se
espaço para apresentarmos,  em
resumido  relato,  os  resultados  mais
significativos  das  ações  administrativas
no  período.

Inicialmente,  ressalta-se  que sua
trajetória institucional  teve início em
março de  1977 e foi marcada pela
participação,  desde  então,  em todos os
episódios de  importância ligados ao MP,
seja como Coordenador Estadual  dos
Grupos  de  Estudos,  Diretor de Assuntos
lnstitucionais,  Conselheiro  da Associação
Paranaense  do Ministério  Público,
Coordenador de Centro de Apoio
Operacional,  Integrante  do Conselho
Superior ou ainda acompanhante de
todos os mais recentes processos
legislativos de seu  interesse,
notadamente  as  Constituintes Federal e
Estadual (e seu processo de reforma),  e
por fim Procurador-Geral de ]ustiça.

Sob seu prisma e na perspectiva de
continuar o MP ocupando o alargado
espaço 1he destinado pela  Carta Política
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de  1988,  dentro do qual converge a
verdadeira  vocação  do  P4z7i¢a/eJ de
defensor da sociedade,  de modo a
positiva  e  decisivamente interferir   para
um novo porvir social com consequente
ruptura do antigo   (e  injusto) modelo,
possibilitando enfim vida  digna para
todos,  imprimiu  ao  discurso
administrativo  (na  administração
institucional) uma visão afastada  da
suposta  neutralidade  científica  do
Direito,  por reconhecer a  correlação
entre  Direito e ldeologia.  Neste sentido,
acrescenta  o  Procurador-Geral  que,
"sendo fiel  à  opção  ideológica que

norteou não apenas suas propostas de
trabalho,  como sua (própria) caminhada
pessoal,  procurou exercer sempre
democraticamente o poder conferido ao
Ministério  Público,  buscando  fortalecê-lo
com o pronto restabelecimento da
unidade  institucional que permitiu  a
formulação e execução de um projeto
efetivamente participativo,  com diretrizes
de política  capaz de responder aos
interesses e anseios maiores -da
sociedade paranaense,  em cumprimento
do dever institucional inscrito nas

Constituições  e  na  legislação  ordinária".
Um dos primeiros pontos  a ser

destacado é a modernização material do
Ministério  Público.  Foram  adquiridos,
num mesmo momento e ainda no ano
de  1994,  mais de quinhentos
computadores de geração então mais
avançada,  de modo a dotar todas as
Procuradorias e Promotorias de Justiça
do Estado  de eficiente sistema  de
informatização,  inédito  no país.
Segundo justificou  o  próprio  Procurador-
Geral,  " percebeu-se que o ^ff necessitava
modemizar-se, ciente de que o profissional
que opta pela carreira, além da inclinação
hata à sensibilidade social, deve reurir hoje
condições materiais para desempenhar sua
árdua e relevante irissão."

Ainda,  racional  previsão  orçamentária
assegura  progressivo avanço e  constante
modernização de equipamentos
indispensáveis,  que já se faz notar na
implementação  de programas  de última
geração cibernética voltados  à  atuação
do Membro  do Ministério  Público.

Veículos para serviço,  telefones
exclusivos para todas  as  Promotorias do
interior,  aparelhos de fax,  gabinetes,
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Eleições
material  de expediente racionalmente
estocado para pronto atendimento à
demanda,  ampliação do sistema de
condicionador de ar nos locais de
trabalho,  além de outros itens materiais
completam o necessário ao equipamento
moderno da lnstituição.

Autonomia administrativa e
financeira

Autonomia  administrativa e
independência funcional foram
afirmadas no esforço desenvolvido para
alteração da lei  orçamentária,  passando
o Ministério  Público  a figurar,  ao  lado
dos demais Poderes do Estado,  em
rubrica própria com destino de
percentual específico e exclusivo,  a ser
repassado pela via do duodécimo.
Paralelamente,  o  permanente
acompanhamento às  leis  orçamentárias
assegurou  as melhores dotações da
história da lnstituição,  garantindo-se,
efetiva  autonomia  financeira.

A expansão do setor administrativo e
a tão almejada alocação dos gabinetes
próprios (e condignos) dos Procuradores
de ]ustiça se deram em prédio com
excepcional  disposição física  na  Capital,
sem contar com a instalação de algumas
Promotorias de ]ustiça do interior em
prédios do Miriistério Público,  como por
exemplo nas comarcas de Foz do lguaçu
e de Formosa do Oeste.

Idealizados como órgãos de
referência receptores,  informadores  e
formuladores das  políticas  respectivas,
os Centros de Apoio Operacional nas
diversas  áreas de atividade  institucional,
hoje  em efetiva  atuação,  ensejaram   o
suporte de orientação técnica
indispensável à convergência de postura
funcional  de vanguarda.

E a transferência e  concentração dos
Centros de Apoio Operacional na
anterior sede administrativa,  com a
instalação de  estrutura adequada,
assegurou eficiente funcionamento.  Este
prédio,  anteriormente destinado à
ocupação  parcial  pelo Ministério  Público
(um terço do total),  presta-se hoje
inteiramente ao funcionamento
ministerial,  com exclusividade  dominial,
e passa por completo processo,  a cargo
do município,  de restauro e adaptação,
por se tratar de patrimônio histórico de
Curitiba,   através de convênio firmado
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com  a  Prefeitura  Municipal.
Projeta-se,  com destinação

orçamentária   própria e local
identificado (já   formalmente  cedido),  a
construção da tão almejada sede do
Ministério Público Estadual,  no conjunto
arquitetônico do Centro Cívico da
Capital,  com a área de doze mil metros
quadrados  (12.000  mz).

Aprimoramento

judiríco-cultural

No que concerne ao aprimoramento
judiríco-cultural,  a  reciclagem e  o
aperfeiçoamento cada vez maior dos
Procuradores e Promotores de ]ustiça
foram os objetivos que nortearam os
inúmeros seminários e congressos
nacionais,  realizando-se  também
encontros estaduais,  além de outras
programações culturais,  incluindo
aperfeiçoamento  individual de Agentes
Ministeriais  interna e  externamente,
assim também a aquisição de mais de
mil novas obras jurídicas,  nacionais e
estrangeiras,  para a Biblioteca do
Ministério  Público.

A Escola Superior foi reestruturada,
ampliando-se o seu rol de atividades e
preparando a sua transformação em
funclação,  já  deliberada e em pleno
processo de implementação,  inclusive
com aquisição do prédio próprio,  ao
mesmo tempo em que foi projetada   a
instituição do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional,  visando
ainda a aprimoramento cultural dos  seus
Membros.

Vale neste tópico também destacar o
permanente contato com os Membros do
Ministério Público,  principalmente através
dos Grupos de Estudos, incrementando
um programa de integração e intercâmbio
de modo a descentralizar o comando,
globalizando as ações no propósito de
retirá-los do isolamento do interior e
torná-los, ainda que de lá, partícipes
atuantes da gestão institucional e membros
de uma mesma família.

Associação Paranaense do
Ministério  Público

Segundo o Procurador-Geral é
obrigatória a referência à sintonia e

colaboração da Associação Paranaense
do Ministério Público,  com a qual
sempre manteve estreito relacionamento
no plano institucional,  decisivo ao
sucesso de muitas questões que foram,
conjuntamente, bem encaminhadas.

0 ininterrupto trabalho, bem como a
constante  atenção da Procuradoria-Geral
com a remuneração do Membro do
Ministério Público,  que  deve  ser
condigna,  foram objeto de continuada
preocupação,  assegurando-lhe,  desde
logo,  o pagamento de verbas  atrasadas
bem como da gratificação eleitoral e,
finalmente,  a fixação de  definitiva
política  salarial  que  pôs  fim a
sobressaltos de demandas judiciais e

garantiu o pagamento de todos os
haveres  atrasados.

Corpo Administrativo

Não foi esquecido o Corpo
Administrativo,  iniciando-se por uma
pequena  correção salarial,
posteriormente revista,  estabelecendo-se
também a elaboração de plano de
cargos e carreira pelo próprio quadro
funcional,  posteriormente convertido em
Diploma Legislativo obtido após  ingente
esforço e negociação na  área política,
que culminou com sua notável e
qualificada elevação,  objeto de recente
concurso público dos mais concorridos.
Dele  resultará,  assim,  ampliação
significativa do número  de funcionários,
no propósito de melhor estruturar os
serviços das Procuradorias e  Promotorias
de ]ustiça do Estado.

Lei Orgânica  Estadual

A discussão   interna e o
reencaminhamento à Assembléia
Legislativa  do Anteprojeto  da  Lei
Orgânica Estadual completa  o ciclo de
providências destinadas a dar à
lnstituição a necessária estrutura ao
desempenho de suas cada vez mais
complexas  atividades.

Toda matéria  relacionada ao
Ministério Público tem sido
acompanhada atentamente,  não se
descuidando em nenhum momento dos
seus interesses,  a exemplo do trâmite
das reformas  administrava e
previdenciária junto à Câmara dos
Deputados,  durante o qual se tem,  em
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Eleições
permanente   vigília,  emprestado
proveitoso suporte jurídico,  objetivando
a manutenção de garantias duramente
conquistadas.  Esta experiência somada a
outras,  tem inspirado a elaboração de
projeto visando   intensificar o
acompanhamento  legislativo.

Atuação  lnstitucional

No plano de atuação institucional,
priorizou-se o combate aos crimes de
maior danosidade social,  imprimindo
celeridade na apreciação das infrações
imputadas a maus gerenciadores da coisa
pública, através do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Proteção
ao Patrimônio Público, estimulando
também a propositura de ações civis com
o objetivo de proteger o erário, repelindo
quaisquer interferências externas.

Procurou-se interferir no processo de
aproximação da justiça à população, de
modo a lhe garantir fácil acesso,
ressaltando a agilização   da instalação dos
]uizados   Especiais e das Varas da
lnfância e da ]uventude e de Execuções
Penais nas comarcas da entrância final,
dos PROCONS municipais, além de
Outros.

Ainda nessa mesma direção,  foram
instituídas as Promotorias  de ]ustiça das
Comunidades,  projeto  inicialmente
concretizado na Capital,  em maio de
1995,  propagando-se daí para o lnterior,
levando o Promotor de justiça  às vilas,
bairros e municípios distantes,  em direto
contato com o povo,  ouvindo os seus
reclamos,  identificando os seus
problemas e dando-lhe o devido
encaminhamento,  tudo objetivando
aproximar o Ministério Público da
população a que deve servir.

Estreitou-se o relacionamento com os
meios de comunicação,  propiciando
difusão para a sociedade  da verdadeira
imagem do Ministério Público e
prestando contas,  paralelamente,  da
gestão que faz dos interesses públicos.

Sempre  assegurados absoluta
autonomia e diferenciado tratamento,
foram cordiais e respeitosas as relações
com os demais Órgãos do Estado
durante toda gestão.

Inúmeros concursos foram
realizados,  tanto de ingresso na carreira
do Ministério Público como do quadro
administrativo,  de modo a viabilizar a
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ffi  p        Tl
Olymi)io de Sá Sotto Maior Neto, Proc,urador-Geral de ]ustiç2L.

seqüência,  ampliação e aperfeiçoamento
dos serviços colocados à disposição da
comunidade.

Foram implementados ainda
numerosos projetos que encamparam
aspirações antigas e novas,  consistentes
na edição de jornal ampliando o canal
de comunicação com os Procuradores e
Promotores de }ustiça,  estudos para
montagem e composição de vídeo
institucional destinado a  divulgar e
difundir sua atuação,  memorial do
Ministério Público no intuito de resgatar
e conservar a sua história.

Enfatiza Olympio de Sá  Sotto Maior
Neto,  de todo o trabalho realizado,  com
a valorosa e  indispensável colaboração
de competente equipe de assessores, a
importância de se ter resgatado a
unidade institucional,  identificada  num
horizonte cujo matiz sempre foi o da
conciliação e  integração das forças no
sentido do alcance dos interesses
maiores da lnstituição.

0 sucesso desse desiderato se faz
sentir na harmonia  institucional vivida
durante todo esse período em que se
priorizou a valorização cada vez   maior
do seu lntegrante.

Ainda segundo o Procurador-Geral,
tal quadro, espelho de uma
administração de  resultados e
participativa,  cobre o Ministério Público
de enormes responsabilidades,
destacando-se hoje como instituição de
grandeza única, na sua dimensão,
conformação e  destino social,
merecedora da confiança e depositária
da esperança popular,  pelo incansável e
produtivo trabalho de seus Membros
que tem feito com que ganhe a cada dia
mais prestígio na sociedade brasileira,  de
modo a legar ao reservado no Quadro
do Estado e do qual é merecedor,  afim
de poder contribuir para a consecução
de um dos objetivos fundamentais da
República,  qual seja o da construção de
uma sociedade livre, justa e solidária.
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Eleições

Aguinaldo Santa Thereza
Borges Vieira

TRAJETÓRIA
INSTITUCIONAL

Trinta  e  três  anos  de  dedicação

exclusiva  ao  nosso  Ministério

Público,  dos  quais  dezessete  no

interior  do  Estado.

Iniciou  sua  jornada  no  oeste  e

sudoeste  -  Foz  do  lguaçu,  Santo

Antonio  do  Sudoeste,  Pato  Branco,

Francisco  Beltrão,  Pitanga,  Reserva,

Irati,  Teixeira  Soares,  Coronel  Vivida,

São  Mateus  do  Sul  e  Campo  Largo

foram  Comarcas  por  onde  passou

como  Promotor  Substituto.

Como  titular,  exerceu  suas

funções  nas  Comarcas  de  Ubiratã,

Alto  Paraná,  Rebouças,  Piraí  do  Sul,

Francisco  Beltrão,  Bandeirantes,

Umuarama,  Santo  Antonio  da  Platina,

Cornélio  Procópio  e  Rio  Negro.

Para  Curitiba  foi  promovido  em

1978,  passando  a  atuar  junto  às

Varas  Criminais,  Auditoria  Militar  e

Tribunal  do júri,  onde  substituiu  os

respectivos  titulares  durante  dois

anos  (1978  -  1980)  e,  finalmente,  foi

titular  entre  1980  e  1986.    Outrossim,

foi  Promotor  Adjunto  do  então

Corregedor-Geral,  Doutor  Nadir

Prohmann  Arcoverde,  no  ano  de

1984.
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Em  1986  chegou  ao  cargo  de

Procurador  de Justiça,  exercendo

titularidade  na  la  Câmara  Criminal

do  Tribunal  de  AIçada  e  la  Câmara

Criminal  do  Tribunal  de ]ustiça,

sempre  atuando  em  processos,  com

emissão  dos  necessários  pareceres.

Na  seara  administrativa  foi

membro  integrante  do  Conselho

Superior  do  Ministério  Público  em

duas  oportunidades,  sendo  em

ambas  .  eleito  pela  classe.

Em  1989  exerceu  pela  primeira

vez  o  cargo  de  Corregedor-Geral,  o

que  se  repetiu  no  biênio  1995/1997.

Nunca  abandonou  -  e  jamais

abandonará  -  as  trincheiras  de

Promotor  de ]ustiça.

PENSANDO 0
MINISTÉRIO  PÚBLICO

"0  Ministério  Público,  verdadeiro

esteio  da    sociedade  atual,  é

composto,  em  sua  alma,  por  valiosos

ideais.     0  desejo  de  dar  a  cada  um

o  que  é  seu;  a  vontade

incomensurável  de  corrigir  as

desigualdades  sociais  que  imperam

no  mundo  moderno;  a  disposição  de
enfrentar  os  poderosos  e  influentes,

mostrando-lhes  o  verdadeiro

caminho  da ]ustiça,  sempre  foi  o

nosso  norte...  o  ponto  de  encontro

de  todo  Promotor  de ]ustiça.

Em  1998,  consolidaremos  dez

anos  de  espaço    constitucional.  Neste

período,  muito  se  fez  em  defesa  do
regime  democrático,  dos  interesses

sociais,  difusos,  coletivos  e

individuais  indisponíveis.

No  atual  momento  em  que
vivemos,  sabemos  que  as  atribuições

que  nos  cercam  são  muitas.    Com
afinco  e  dedicação,  conseguimos

buscá-las,  uma  a  uma,  deixando  que

hoje  a  Lei  nos  chame  para  as  mais

variadas  causas.

0  Ministério  Público  do  Estado  do

Paraná,  em  particular,  esteve  na

vanguarda  de  tais  iniciativas,  através

do  trabalho  diuturno  de  cada

Promotor  de justiça,  e  também  de
um  processo  de  especialização  de

suas  atividades,  mediante  o

aprimoramento  das  Promotorias

cíveis  e  criminais  -  judiciais  e

extrajudiciais  -,  e  a    criação  dos

Centros  de  Apoio  Operacional.

Também  não  se  descurou  da

necessária  informatização  dos

serviços  que  lhe  são  afetos  e  da

recente  ampliação  de  seu  quadro  de

servidores.

0  futuro  exige  reflexão  a  respeito

de  nossos  horizontes.  Ampliá-los

exigirá  firmeza,  sensibilidade  e

espírito  democrático.

Não  podemos  retroceder."
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Eleições
ALGUMAS  PROPOSTAS

*    Aprovação  da  Lei  Orgânica

Estadual  do  Ministério  Público;

*  Administrar  a  lnstituição  em

conjunto  com  os  Promotores  de

justiça,  consoante  o  momento  atual,
nunca  descurando  de  ouvir  a  todos,

pois  sÓ  assim  é  que  se  pode  captar
idéias  que  venham  em  benefício  do
constante  progresso  e  evolução  do
nosso  Ministério  Público;

*  Incrementar  a  atuação  das

Promotorias,  através  de  destinação

de  serviços  auxiliares  e  outros

recursos  materiais    à  execução  de

suas  atividades;

*    Lutar  por  sede  própria  para  as

Promotorias  de ]ustiça,  da  Capital  e

do  lnterior,  como  mais  um  passo  de
independência  institucional;

*    Aparelhar  as  Promotorias

Especializadas,  com  a  criação  dos

respectivos  cargos,  em  Curitiba  e  no

interior,  dotando-as  de  todos  os
instrumentos  indispensáveis  para  a
busca  incessante  das  ações  coletivas

que  defendam  o  interesse  de
inúmeros  cidadãos;

*    Encetar  providências  imediatas

para  possibilitar  a  fixação  de
Promotores  Substitutos  em  cada  sede
de  seção  judiciária,  permitindo,  com

esta  providência,  que  os  colegas

tenham  maior  maleabilidade  para
freqüentar  cursos  de
aperfeiçoamento  e  especialização,

podendo  sair  de  suas  comarcas  com
facilidade  e  sem  qualquer  prejuízo

ao  andamento  dos  trabalhos  afetos
ao  Ministério  Público,  além,

evidentemente,  de  buscar  maior
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0 Procurador de ]ustiça Aguinaldo Sama Tbereza Borges Vieira
apresenia o seu nome ao cargo de Procurador-Geral de Justiça

rapidez  e  fluência  em  comarcas  onde
o  trabalho  esteja  sobrecarregando  a
Promotoria  de Justiça.    Além  disso,

tal  prática  ainda  permite  que  os

Promotores  Substitutos  possam

melhor  se  estruturar  nas  respectivas
seções  judiciárias,  sem  necessidade

de    constantes  mudanças  em  virtude
de  variadas  designações;

*     Reestruturar  o  CEju  (Centro  de

Estudos  do }úri);

*  De  igual  modo,  e  como  não

poderia  deixar  de  ser,  fornecer
imediatamente  toda  estrutura
necessária  e  atualmente  disponível

para  as  Promotorias  Criminais,
abraçando,  com  apreço  e  vigor,  o
disposto  no  artigo  129,  inciso  1,  da

Constituição  Federal,  função  que,

sem  dúvida,  muito  nos  elevou  no
caminho  institucional  que  finalmente
conseguimos  atingir.
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Eleições

Edson Luiz Vidal Pinto
Com  a  mais  elevada

consideração  apresento-me  como
candidato  ao  cargo  de  Procurador
Geral  de justiça  atendendo  honroso
estímulo  de  expressiva  parcela  de
colegas  que,  por bem me
conhecerem,  depositam confiança
na  bagagem  administrativa  auferida
ao  longo  dos  anos  e  na  certeza  de

que  meu  trabalho  nunca  faltará
para  que  o  engrandecimento  do
Ministério  Público  seja  cada  vez
mais  reconhecido  no  contexto  da
administração  do  estado.

Consciente  de  que  nossa
lnstituição  é  maior  e  mais
importante  que  seus  eventuais
dirigentes,  somente  aceitei  o

Nascido  em  Curitiba,  52  anos,
casado  com  Rosa  Mara  Vardânega
Vidal  Pinto,  pai  de  Luiz  Gustavo
Vardânega  Vidal  Pinto  e  Luiz
Rodrigo  Vardânega  Vidal  Pinto.

Procurador  de justiça,  formou-
se  em  Direito  pela  PUC,  turma
1967.  Ingressou  no  Ministério
Público  do  Estado  em  10/10/68.  Foi
Promotor  Substituto  nas  Comarcas
de  Lapa,  São  Mateus  do  Sul,  São

João  do  Triunfo,  Ipiranga  e  Rio
Negro.  Foi  Promotor  Titular  das
Comarcas  de  Carlópolis, ]aguapitã,
Siqueira  Campos,  Faxinal  e
Umuarama  (2a  Vara  Criminal).

Na  Capital  exerceu  o  Cargo  de
Promotor de justiça  Substituto  de
entrância  final  com  designação  na
Vara  da  Auditoria  Militar  e  Titular
das  Promotorias  de justiça  da  Vara
de  Execuções  Penais  e  la  Vara
Criminal  de  Curitiba.

No  âmbito  do  Ministério  Público
exerceu,  também,  os cargos  de:
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chamamento  de  concorrer  a  esse

pleito  democrático  após  criteriosa
análise,  senso  de  oportunidade,
responsabilidade  e,  também,  de
devotado  respeito  que  tenho  à
sociedade  que  servimos.

Nunca  professei  qualquer
tendência  ideológica  e  muito
menos  cultivei  vínculo  político

partidário  ,  por  isso,  minha
trajetória  na  vida  pública  está
assentada,  exclusivamente,  no
idealismo  de  colaborar  com  a  causa

pública  sem  me  servir  das
oportunidades,  nem  do  poder.

jamais  maculei  a  instituição  a  que
pertenço,  quer por comportamento
social  duvidoso,  quer  por  amor  à

Quem é Edson Luiz Vidal Pinto

1.  Promotor Adjunto  da
Corregedoria  Geral  do  Ministério
Público;

2.  Promotor  de ]ustiça  da
Coordenadoria  Criminal;

3.  1Q  Promotor  de ]ustiça  da
Defesa  do  Consumidor  no  Estado
do  Paraná;

4.  Diretor  -  Secretário  da
Procuradoria  Geral  da ]ustiça;

5.  Coordenador das  Promotorias
das  Comunidades;

6.  Coordenador  da  Promotoria
de  Crimes  Contra  a  Administração
Pública;

1     Promovido em agosto/90 ao
Cargo de Procurador de ]ustiça.

1     FoimembrodeBancade
Concurso Público de lngresso na
Carreira do Ministério

1     Foi professor da cadeira de
Direito Processual Penal da Escola
Superior do Ministério Público.

soberba,  ao  favorecimento,  ao

personalismo,  ou  por  omissão.
Agora  ,  na véspera  de  completar

trinta  anos  de  carreira,  mesmo
temporariamente  afastado  dela  nos
termos  da  lei  sem  me  omitir,
ignorar  ou  dar  às  costas  ao
Ministério  Público,  coloco  meu
nome  à  apreciação  do  colega,
apresentando,  em  anexo,  meu
c#rrG.c#/c/772,  esperando,  que  ele

sirva  de  reflexão,  com  olhos
voltados  para  o  futuro,  na
esperança  de  poder contar  com  a
consciência  de  seu  prestigioso  e
indispensável  apoio  e  voto.

1     Foi membro do conselho
Superior do Ministério Público.

1     Foi, ainda, Procurador de

]ustiça com assento na 2a Câmara
Criminal do Tribunal de AIçada e,

posteriormente,  Procurador de
]ustiça com assento na 2a Câmara
Criminal do Tribunal de justiça do
Estado, quando então assumiu a
Pasta da  Secretaria de Estado da
]ustiça e da Cidadania.

1   No âmbito da Administração
do Estado do Paraná exerceu o
Cargo de Diretor - Geral da
Secretaria de Estado da Segurança
Pública no período de 10 de abril de
1987 a 10 de fevereiro de  1989,  e
acumulou o cargo de Secretário
Especial da Ouvidoria Geral do
Estado no período de  lQ de agosto
a 30 outubro/96.
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Eleições
OUTRAS  ATIVIDADES:

1      Membro  da  Academia
Paranaense  de  Letras  Maçônicas
Cadeira  n.Q  23  "Major  CÍCERO
MARQUES"  -  da  Grande  Loja  do
Paraná.

1      Membrodocentrode
Letras  do  Paraná.

1      Foi  professorda  cadeira  de
Processo  Penal  do  Centro  de
Estudos ]urídicos  dirigido  pelo
professor  Luiz  Carlos  Souza  de
Oliveira,  para  ingresso  nas  carreiras
da  Magistratura,  Ministério  Público
e  Procuradoria  Geral  do  Estado. Edson l.uiz Vídal Pin{o

Plano Administrativo - Institucional

1       Presença  do  procurador
Geral  de justiça  nas  sessões  do
Colendo  Órgão  Especial  do
Tribunal  de ]ustiça;

I       Convocação  mensaldo
Colendo  Colégio  de  Procuradores
de ]ustiça  para  apreciação  de
matérias  institucionais  e

orçamentárias;

1        Revitalização  dos  atuais

centros  de  Apoio  das  Promotorias
de Justiça;

I       Racionalização  dos  serviços

afetos  aos  membros  do  Ministério
Público;
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I       Restruturação  das
denominadas  Promotorias
Especiais;

I       Publicaçõesdeatos
administrativos  fundamentados;

I      Preparação  efetiva  e
acompanhamento  do  Promotor
Substituto  estabelecendo  que  as
substituições  atendam  a  finalidade
da  lei;

I       Valorização  do  promotor
Natural;

I       Implantação  do  centro de
Estudos  e  Aperfeiçoamento  com
realização  de  seminários  e  cursos;

I       Reuniões  administrativas
regionalizadas  do  Ministério

Público;

1       Valorização  do  quadro  de
servidores  da  Procuradoria  Geral  da

justiça,  com  o  estabelecimento  de
plano  de  salários  compatível  com  a
importância  de  suas  funções,  e
através  da  constante  participação
dos  mesmos  em  cursos  e
seminários  de  aperfeiçoamento.
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Eleições

Gilberto Giacóia
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA

MODERNIDADE

Bem sabe Deus que as palavras que
gostaria de estar agora  dirigindo  seriam
apenas de  despedida  e  agradecimento.

Pretendia expressar o quanto me
engrandeceu a  convivência respeitosa e
amiga com tão  qualificados Colegas,  nos
trabalhos  de  gabinete,  desculpando-me
por não ter conseguido muitas vezes dar
tratamento correspondente àquele que
sempre cada um merecia pelo exercício
da  árdua  atividade  ministerial,
responsável pelo prestigioso nome do
Ministério  Público  Paranaense.

Sempre tive a clara percepção de
que,  estando o Colega na linha de frente
de todas  as dificuldades ligadas  à
execução  de  suas relevantes  atribuições,
no   palco de toda sorte  de  resistências e
de interesses opostos,  era ele o grande
artífice de  seu próprio e novo perfil
constitucional.  Por isso,   não poderia
jamais lhe faltar o apoio e  a pronta
retaguarda  da  Procuradoria-Geral  de
]ustiça,  cuja razão de  ser precípua está
justamente no asseguramento da
independência  e  autonomia  funcional,
refletidas  no espelho da  absoluta
liberdade de ação,  a todo custo
resguardada até o presente e que é a
seiva  do  Ministério  Público.

Para tanto,  afastamos toda prática  de
controle  de  inspiração  autoritária,  de
travo policialesco (no que  esta palavra
carrega de pejorativo),  optando por uma
ação de  absoluta confiança e respeito ao
Colega,  a começar pelo   trato das mais
localizadas e triviais questões que
integram o seu cotidiano,  procurando
dispensar-lhe  a  atenção  condigna,
nunca afastado da percepção de seus
interesses pessoais,  mas sem descuidar
dos  institucionais,  e  entre eles buscando
o equilíbrio  .

Desejava,  ainda,  expressar que o
cumprimento de minha missão,  após
quatro anos de dedicação praticamente
exclusiva,  fez-se com a consciência do
dever realizado e  o privilégio de  apenas
ter feito amigos.  Arriscaria,  apenas,
pedir,  ao recolher-me à nobre atividade
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processual,  a transferência do apoio e  o
carinho,  que jamais me faltaram,  ao meu
sucessor.

É  de justiça sublinhar que,  embora
jamais tenha  postulado,  mas  pelo
contrário resistido, vejo hoje que  o
sacrifício  que  parecia  inicialmente
imposto com minha vinda ao gabinete,
converteu-se,  pela  suave  convivência,
marcada  por franco,  desinteressado  e
atencioso relacionamento,  em um dos
mais destacados prêmios  de  minha
parva galeria de vida.

Já sentindo a leveza das brumas dos
últimos dias,  vi-me cobrado,  no
desenrolar do  processo  sucessório,  a
nova  missão,  agora muito mais  árdua.

Tratava-se  da  responsabilidade  de
prosseguir dando  o matiz  institucional
que tem,  no Paraná dos últimos tempos,
moldado um novo Ministério Público,
não apenas altaneiro e forte,  mas
sobretudo entregue  ao seu mais  legítimo
destino  social.

Um Ministério  Público vocacionado,
conduzido pelo pulso do Promotor e do
Procurador de Justiça, conduzido por
sua obstinação e destemor,  à construção
de uma sociedade mais fraterna   e
socialmente  mais justa,  irresignado com
a  árida simbiose da dor e do sofrimento
que  ainda  caracteriza expressivos
segmentos  do povo brasileiro.

Sei que o condutor dessa nau de
realizações  institucionais,   não apenas
de sonhos e fantasias, tem que ser
altamente  qualificado.

Sou bastante  crítico em relação à
minha  pessoa e  sincero ao extremo.

Penso,  de fato,  talvez não possuir tão
elevados dotes,  embora busque
incessantemente a  cada dia aperfeiçoar-
me em respeito aos quadros cada vez
mais seletos de nossa lnstituição e à
própria função que  exerço.

Para supri-los,  entretanto,   e  assumir
tamanha ousadia,  apego-me à absoluta
afinidade  ideológica a essa linha de
condução do Ministério  Público,  fiel ao
melhor de seu tempo e ao seu espaço.

Minha  história  institucional  está a
mostrar a minha lealdade  a este
pensamento,  e por isso mesmo , às
vezes,   até incompreendido,  quando não
criticado.

Sempre considerei outra grande
barreira a do exercício do poder.  Sou
despido de vaidade.  Nunca aspirei a
proximidade ao poder,  até porque
possui ele  regras de um jogo muito
próprio e todas as vezes que dele me
aproximei amarga  foi minha  experiência.
Os métodos muitas vezes utilizados,  e
por mim abominados,  estariam a me
indicar caminho diverso  .

Por outro lado,  qual é o  significado
da palavra   "poder"  numa classe,  por
definição  1egal,  independente,  altamente
capacitada tecnicamente,  e que apenas
serve à lei e à sua consciência   ?

Poderia,  então,  intimidado ou  não,
apegar-me ao meu projeto de vida,
distante da  aspiração e  da convocação
institucional.  Caminho muito  mais
cômodo  e  tranqüilo.

A outra vereda, contudo,   só eu
posso avaliar o quanto é mais penosa.
Corro o risco de ser confundido pelo
que  sou.  Pelas minhas reais intenções.
De  ser mal interpretado,  baralhando-se  o
meu relacionamento,  resultado do meu
jeito de ser,  de minha formação pessoal
e  muito  da generosidade dos Colegas,
com uma atitude   interesseira
previamente engendrada para aquele
fim.  De  ser tido,  enfim,  como um títere
sob comando de interesses não bem
definidos.

Como  serenar a  consciência,  porém,
passando para a  história do Ministério
Público  como  omisso,
descompromissado com a  classe,
quando não pusilânime  e fraco?

Não ensejar ao Colega a opção que
talvez se insira em seu desejo de ver o
Ministério Público Paranaense prosseguir
neste mesmo rumo e que o transfomou,
hoje,  no melhor Ministério Público do
Brasil, confome expressiva constatação
nos meios acadêmicos,  inclusive
consubstanciada em dados recentes do
IDESP, de todos conhecidos. De preferir o
discurso da paz,   a aversão ao ódio e à
cisão,  erguer, tijolo a tijolo, a solidariedade
e a crescente união intema.

Não se pede voto para Procurador e
Promotor de ]ustiça,  profissionais  que
são dotados de afinada consciência
política e do mais acurado senso crítico.
Coloca-se,  sim,  à sua elevada  apreciação,
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proposta institucional  propiciando-lhe  o
exercício de sua  opção  ideológica.

Logo,  creio   estar legitimado a
conduzir os  destinos  institucionais
apenas  aquele que tiver aprovada  a sua
proposta pela maioria  dos seus
lntegrantes,  sendo  espúria  qualquer
outra  interferência,  ainda  que com a
chancela  da  legalidade.

Permanente deve ser o trabalho de
convencimento  para  alteração legislativa
neste sentido,  tratando-se  de meta
fundamental a nortear contundente ação
reivindicatória  do  Ministério  Público
Brasileiro.  E este,  penso,  deve ser o
primeiro  compromisso  de  qualquer
Procurador-Geral  .

Não pode ficar sobre as cabeças dos
Membros  da  lnstituição,  influindo
decisivamente uma vontade  só,  situada
fora  dos seus quadros,  por muito
esclarecida  que  seja.

Move-me o ardor ígneo que aquece
o coração do jovem Promotor,  que
somos ou que um dia fomos,
apaixonados por essa luta de um
Ministério  Público  social,  flama  que

permanece em nós acesa desde sempre,
desde a primeira opção e  o ingresso na
carreira,  que  nos forjou  como
profissionais  independentes,  cuja  sina  é
plasmar o drama das pessoas,  da
sociedade e suas  instituições com o sal
do   Direito e da ]ustiça.

Tenho os olhos  abertos e voltados
aos novos  horizontes  sociais,  cunhados
na  intransigente  defesa  dos  interesses
difusos  e  coletivos,  priorizando o
combate  à  criminalidade  organizada  e de
elites que tantos assaltos   têm praticado
contra  o erário público e tanta
indignação  provocado.

Empenhar-se  em defender essas
novas  fronteiras  do Ministério  Público,
orientando  política  preferencialmente
voltada  àqueles  que  se  encontram
afastados  dos benefícios produzidos pela
sociedade  porque  discriminados,
fronteiras  hoje  confundídas  com os
limites morais da  cidadania,  situadas  nos
territórios  da  criança  e  do adolescente,
das pessoas portadoras de  deficiência  e
idosas,  dos doentes,  dentre  tantos
desvalidos que há,  para que possam
habitar ambiente  sadio e   serem tratados
como  iguais.

Não  é possível  esquecer,  também,  a
especial valorização que merece o
Promotor de |ustiça que exerce as
funções  identificadas   como  tradicionais,
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que são aquelas que justamente movem,
muitas vezes anônima  e operariamente,
uma massa enorme de direitos,  no
âmbito  civil  e  criminal.  Este  valoroso
labor processual  é  importante
ingrediente daquele  núcleo  de  atividades
que dá vida e permanência ao pacto
social.  É impensável,  pois,  pensar um
Ministério Público moderno  sem também
reconhecer,   valorizar e   dotar de meios
aqueles de nós que  executam tão
expressiva  atividade.

Temos  um Ministério Público que
atravessou,  vitorioso,  eclipses   de
incompreensão e até  perseguição
política,  estigmatizado,  felizmente,  por
sua  luta  ideológica  a  advogar causas de
justiça  social.

São essas as forças forjadoras de  seu
novo e majestoso perfil  que
recomendam permanente evolução,
projeção   que  somos  da sociedade
brasileira,  que  repudia  quaisquer atrofias
ou  retrocessos na defesa de  seus direitos
e  garantias  fundamentais.

0 grande condutor desse processo -
o Promotor de ]ustiça - deve merecer
tratamento  cada vez  mais atento.

Estrutura de  apoio material  e
intelectual  deve  ser permanentemente
ofertada  e  aperfeiçoada.

Este é o caminho!  Dar cada vez mais
condições  de  trabalho para  os colegas
desempenharem bem e rapidamente os
seus  deveres funcionais e não fazê-los

retroceder no  tempo.
Efeito deste sentimento,  portanto,  é

assumir,  por exemplo,   que  a  diretriz da
política  institucional  deve  continuar a
ser traçada diretamente pela
classe,valorizando-se  os  Grupos  de
Estudos Regionais que   deverão indicar,
desde logo,  qual o modelo de Centro de
Apoio que melhor atenderá as suas
necessidades  funcionais  neste  momento,
tal como aconteceu,  recentemente,  com
a  implantação  das  "Promotorias  por
Projeto  de Trabalho",  inicialmente
idealizada pelos Colegas  da Região de
Campo Mourão (a  respeito deste tema e
de outros mais,  oportunamente,  tomarei
a  liberdade  de  encaminhar
correspondência,  minuciando   idéias
sobre  estratégia,  planejamento  e gestão
que  pretendo compartilhar com todos).

A experiência acumulada ao longo
desses  anos  ao lado do doutor Olympio
de  Sá  Sotto Maior Neto,  marco de uma
nova  era  do Ministério  Público  estadual,
credenciaria  qualquer outro de  melhores
predicados pessoais  a  sucedê-lo.  Pela
sua liderança,  seu  tirocínio,  sua
determinação,  seu  trato dócil  e,
sobretudo,   sua fibra e coragem de
romper com um modelo conservador,
estabelecendo a transição para   o
Ministério  Público  da  modernidade,
inserto no  quadro  das  instituições
genuinamente democráticas e de
grandeza  única.

Como não disponho daqueles
especiais  atributos,  busquei previamente
e  obtive  o compromisso de  apoio
incondicional  de todos  aqueles  que já
vêm dando sustentação estratégica  à
atual  administração superior,  ou  seja,  de
alguma forma,  nós todos,  até porque
entendo  que  o Ministério Público
somente será forte enquanto for uno e
indivisível,  porque  resultado  do  trabalho
de todos.

As pessoas passam,  mas  a  lnstituição
fica.  Que fique  com ela,  pois,
depositada,  neste momento de minha
história,  a  crença mais profunda  no
germe de sua verdadeira filosofia e
destinação,  a fermentar e a maturar,
em meio às enormes dificuldades e
obstáculos com   que se defronta,  mas
que não nos impedirá de
contribuirmos pessoal e
institucionalmente para a construção
de um mundo melhor e mais justo,
onde todos tenham direito à felicidade.
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A PROPÓSITO DE
UM  IDEÁRIO
INSTITUCIONAL

Nos certames eleitorais,  é  natural que
se  exaltem os ânimos  na  defesa dos
pontos programáticos defendidos pelos
candidatos. Todavia,  não é  necessário que
a diversidade daí decorrente culmine por
se transmudar em adversidade,
principalmente se  o  pleito  direciona-se  à
sucessão do  Procurador-Geral  de ]ustiça.
Com efeito,  pois é  o típico  caso em que
certamente prevalece o sentimento dos
aspirantes  àquele  elevado cargo de buscar
o fortalecimento do Ministério Público.

Para atingir tal desiderato existem,  por
certo,  vários caminhos a trilhar.  Quaisquer

que sejam eles, no entanto,  devem
necessariamente  respeitar os princípios
constitucionais básicos que  conformam
nossa lnstituição,  é dizer,  o da
independência  - funcional,  administrativa
e  financeira - e o da  autonomia dos
Procuradores  e  Promotores de ]ustiça no
exercício de suas  relevantes funções.

Sob a égide  de tais  postulados,  e
inspirado  nas  manifestações  de Colegas
de todos os quadrantes do Paraná,  passo
a  apresentar um elenco  de  idéias cuja
materialização pretendo  se efetive em
caso de ser honrado para exercer as
funções inerentes ao cargo de Procurador-
Geral  de Justiça.

Nesta perspectiva,  além da
observância  dos já mencionados
princípios da independência e autonomia,
é preciso sempre atuar sob o pálio da
ética,  entendida como experiência
histórico-social  interligada ao
comportamento moral dos homens que
deve permanentemente informar a
atividade de  aplicação  das leis.  Em outras

palavras,  é preciso evitar o vezo de
quedar adstrito apenas à fria legalidade
formal e ao positivismo exacerbado,
buscando sempre estar atento a todas as
condicionantes ligadas à realidade  social.

Ainda  neste  sentido,  é preciso persistir
buscando o aprimoramento de toda a
estrutura funcional do Ministério Público,
com  incondicional  profissionalismo,
necessidade imperiosa por ser instrumento
apto a possibilitar uma melhor
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compreensão dos contínuos avanços
experimentados com intensidade cada vez
maior no  âmbito da tessitura comunitária.

0 quadro sinótico de nosso ideário
institucional inicia-se observando que  a
participação do Ministério Público no
Orçamento-Geral do  Estado foi
recentemente  elevada para 3°/o. A sua
manutenção é imprescindível,  sem
prejuízo  de buscar-se  o  seu  acréscimo,
pois é dos recursos daí decorrentes que
restará possível  a consecução  do
programa  a  seguir apresentado.

PROPOSTAS  GERAIS

la.  Construção  de sedes próprias do
Ministério Público  nas Comarcas.  Trata-se
de  criar um marco fisico que  permita
estabelecer,  no  local onde  as  atividades
do Promotor de justiça são desenvolvidas,
a tão almejada  identidade de Ministério
Público,  com  inequívocos  efeitos  positivos
tendentes a valorizá-lo.  A efetivação de tal

proposta já  se  iniciou  com a  aprovação
do projeto de construção da sede única
na  Capital.

2a.  Ampliação do quadro de  serviços
auxiliares e  equipamentos,  necessária em
decorrência do extraordinário aumento de
atribuições que vivenciamos nestes
últimos  anos.

3a.   Descentralização  dos Órgãos de
Apoio,  com o aprimoramento das
respectivas estruturas tendentes a auxiliar
no gerenciamento eficaz dos Órgãos de
execução.

4a.  implementação das Promotorias
por Projetos ou  Regionais,  definindo-se
planos e programas de ação em regiões
pré-estabelecidas (que podem
corresponder à área de atuação dos
Grupos  de  Estudos,  visto constituirem-se
estes em unidades imprescindíveis para o
intercâmbio cultural e troca de
experiências regionais),  preservando-se  a
autonomia funcional dos Promotores de
Justiça.

5ê.  Estudos objetivando reestruturação
e  redistribuição  das funções  institucionais,
necessários em virtude do expressivo
incremento de responsabilidades.  Para
tanto, buscar-se-á a participação de todos,
pois  a estruturação  das Procuradorias,
Promotorias de justiça e Centros de Apoio
Operacional, tanto sob a ótica das
atribuições funcionais,   do   número

de  membros da lnstituição que   devem
integrá-los,   do   aparatohumanoedos
recursos materiais correspondentes,  é tarefa
de tal magnitude que não pode prescindir
da prefalada cooperação de todos.

6a.  Aprimoramento  cultural dos
integrantes da lnstituição e de seus
servidores. Através da Fundação Escola do
Ministério Público (conquista e realidade),

juntamente com o Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional  (já
implementado),  serão valiosos
instrumentos para  a realização  de  cursos,
simpósios,  seminários  e  congressos,  tanto
em matérias jurídicas  quanto de  outra
natureza  (informática,  atuarial,  financeira
etc.).

7a.  Obter a edição  da Lei Orgânica do
Ministério Público deve  permanecer
consubstanciando-se em ponto de honra
para  a  próxima Administração.Vê-la
promulgada,  nosso anseio histórico,  só
não se fez possível em virtude de entraves
verificados em seu trâmite  legislativo,  dos
quais todos já temos ciência.  0  certo  é
que a lnstituição não pode mais ver-se
regida por um plexo normativo
anacrônico e em descompasso com a
realidade  atual.

8a.  A sedimentação de uma política
remuneratória  será buscada juntamente
com a Associação Paranaense do
Ministério  Público,  visando sempre
preservar vencimentos condignos para os
Procuradores e Promotores  de ]ustiça.

9a. Acompanhar a elaboração e
reforma das leis,  aqui também em
consonância  com a Associação de Classe,
é tarefa da qual não se pode descurar,
seja porque muitas vezes  interferem
diretamente nas questões atinentes   às
atribuições do Ministério Público,  seja

porque trazem reflexos na vida funcional
de  seus  lntegrantes  (como,  p.  ex.,  as
atuais  reformas constitucionais  da
Previdência  Social e Administrativa).

10a.  As  designações,  ocasionando
reflexos imediatos na esfera pessoal dos
lntegrantes  da  lnstituição,  sempre
estiveram cercadas  de  questionamentos.
Para minimizá-los,  é inegável que
aperfeiçoamentos foram introduzidos em
sua  prática,  mas  a  peculiar dinâmica
verificada na vida institucional  por vezes
impõe  a adoção de soluções inadiáveis
que, ao ver de alguns,  poderiam ter
desate diverso.  Por tais motivos,  para levá-
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las a efeito deverão ser observados

critérios objetivos,  os quais
consubstanciam-se,  fundamentalmente,
nos princípios da finalidade,  da
motivação,  da excepcionalidade e da
publicidade.

11Ê.  Os  Encontros  Regionais  e
Estaduais  serão  incentivados,  pois
representam significativa  oportunidade
não sÓ de acréscimo cultural,  mas,
também, valiosa oportunidade para
buscar-se uma  desejável unidade na linha
de atuação dos membros da lnstituição.

12a. A crescente interação do Ministério
Público com a  sociedade civil,  na
qualidade de destinatária de nossa
atividade  institucional,  é caminho que não
pode conhecer retomo. Porque nossa
legitimidade, como lnstituição, deve
decorrer, sim, das leis - constitucionais e
infraconstitucionais - mas ganhará em
magnitude se provier também da
população.

As  propostas gerais  apresentadas
necessitam de enriquecimento e de
detalhamento,  o que não é permitido nos
estreitos limites   ora  oportunizados.  Trata-
se,  assim,  de um resumo principiológico
não acabado. Continuaremos a dialogar
com os Procuradores e Promotores de
]ustiça para aperfeiçoar o seu conteúdo,
principalmente  nas  áreas específicas de
atuação. Como ponto de partida, valemo-
nos de pesquisa recente e idônea levada a
cabo através do lnstituto de Estudos
Econômicos Sociais e Políticos de São
Paulo,  colhida dentre 763 membros dos
Ministérios  Públicos  de  Goiás,  São Paulo,
Rio de ]aneiro, Paraná,  Rio Grando do
Sul,  Sergipe e Bahia,  que aponta como
prioridades de atuação para os próximos
dois  anos  as  seguintes:  1a  -  criminal;  2a  -
controle da administração pública
(improbidade administrativa);  3a  - serviços
de relevância pública (saúde, educação,
segurança etc.);  4a - patrimônio público e
social;  5a - controle externo da atividade
policial;  6a  -  meio  ambiente;  7a  -  infância
e juventude;  8a - consumidor;  9a - pessoas

portadoras  de  deficiências;  10Ê  -  idosas;
11a  -interesses  individuais  indisponíveis;
12Ê  -patrimônio  histórico  e  cultural;  13a  -
minorias  étnicas.

Tal ideário, sublinho, não é
apresentado apenas ao sopro de meras
propostas.  Ao contrário,  sua  consecução
revela-se plausível não só porque o
caminho já começou a ser trilhado, mas
também porque minha vida funcional
dentro  do Ministério  Público,  Instituição
da qual jamais me afastei,  permite-me
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afiançar que por elas pugnarei
incessantemente.

Ingressei no Ministério Público em 5 de
janeiro de  1981, atuando como Substituto
nas Comarcas de Paranaguá, Ibaiti, Curiúva,
Cascavel, Jaguariaíva e Rio Negro. Como
titular, atuei em Pitanga, Ribeirão Claro, Rio
Negro, Colombo e Curitiba, tendo sido
promovido a Procurador de ]ustiça em 14
de junho de  1995.

Na Capital desenvolvi atividades nas
Promotorias de Defesa do Consumidor,
nas Promotorias Cíveis e da Fazenda
Pública,  Falências e  Concordatas,  na
Assessoria  do Procurador-Geral  de ]ustiça
e na Coordenadoria das Promotorias
Cíveis.

Além disso,  atuei na qualidade de
Coordenador do Projeto de lmplantação e
lnstalação das Promotorias das
Comunidades em Curitiba, na Direção da
Escola  Superior do Ministério Público,  na
Coordenação do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Proteção
ao Patrimônio Público (área cível) e na
Promotoria de ]ustiça das Fundações.

Participei da  comissão de  elaboração
do anteprojeto da Lei Orgânica do
Ministério Público do Paraná (cujo projeto
encontra-se na Assembléia  Legislativa  do
Estado),  como  representante  da Classe
indicado pela Associação Paranaense do
Ministério  Público.

Integrei diversas  comissões  internas
(orçamento,  de elaboração e
acompanhamento de propostas de

reformas legislativas  etc.).
Fui examinador da disciplina  de

Direito Processual Penal e  Execução
Penal no concurso para ingresso na
carreira realizado no ano de  1996 e,
posteriormente,  Presidente da Comissão
Organizadora do Concurso para o
concurso de  ingresso na carreira (1997),
após honrosas  indicações do e.
Conselho  Superior do Ministério Público
do Estado do Paraná.

Integrei o Conselho Superior do
Ministério Público no período de  1995-
1996, eleito por todos os integrantes da
Classe e,  seguindo o mesmo processo,
fui reeleito para o período de  1997-1998,
oportunidade em que expressei,  de
forma intransigente,  o exercício
permanente da democracia interna,
máxime  no  que  diz  respeito  à
defesa  das  prerrogativas  dos
agentes  do  Ministério Público do
Paraná  e  sua  incondicional valorização.

Por compreender a relevância dos
Encontros Nacionais,  Estaduais  e
Regionais do Ministério Público,  deles
tenho sempre participado, fazendo-o por
várias vezes como conferencista ou debatedor.

Relativamente à minha formação
acadêmica, destaco a condição de
mestrando na Pontificia Universidade
Católica  de  São Paulo,  sendo pÓs-
graduado em Metodologia do Ensino
}urídico. Também na esfera de extensão
universitária,  somam-se vários  cursos e
simpósios realizados,  em alguns fazendo-o
igualmente na condição de professor,
conferencista  ou  debatedor.

Exerço,  ainda, o magistério superior na
cadeira de  Direito Penal na Faculdade de
Direito de Curitiba,  tendo lecionado a
disciplina de Direito  Processual Penal
naquela entidade e, nesta última
disciplina,  exerci o magistério na  Escola
Superior do Ministério Público e na Escola
da Magistratura do Paraná.

Ao cabo de tal exposição,  é possível
afiançar que conseqüências naturais destas
idéias serão o trato respeitoso com o
Colega e o diálogo constante e persistente,
pois apenas da interação mútua de
opiniões é que aperfeiçoaremos a
lnstituição à qual temos dedicado a nossa
vida.  Pois a democracia sÓ se materializa se
for exercitada permanentemente, e com
certeza deve ser a tônica dentro de nossa
lnstituição no trato cotidiano entre seus
lntegrantes, oportunidade em que submeto
o meu nome à consideração dos ilustres
membros da Classe para integrar a lista
tn'plice destinada a escolha do Procurador-
Geral de Justiça do nosso Estado.
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ER JÁ ESTÁ PROJETADO.
Só  FALTA VOCÊ
RMÁiLO  EM  REALIDADE

PRAIA DA  APMi

* 30 apartamentos com 1 e 2 domitórios

* Quadra de tênis, Campo de fiitebol society

* Inffa-estrutura para camping e esportes com lavatórios, vestiários, et
* Estacionamento demarcado para 30 carros
` ..... \_ ,,., _.-L.„.m`m-\`r`1ml\mnn~_._ ..--- H~y.m.-_~aT`«---yr`\L -.t>"mmr~_
* Piscina adulto e infantil com deck

* Bar execútivo, Salão de festa, Sala de jogos

spaço reversível para auditório
* Terraço com vista para o no último pavimento



Sede de praia pode estar
concluída no início de 1999 Ã„

A Sede de Praia da APMP,  em

Guaratuba/PR,  Poderá ser

concluída no in{cio de  1999.

A estimatiua é  da Construtora F.

Bertoldi,  que Poderá executar o

Projeto em i)arceria com a APMP,
caso seja aprouado em Assembléia a

ser reali2;ada i)ossiuelmente no mês

de março em Curitiba.

Segundo o Presidente  da APMP,

Sergio  Renato  Sinbori,  o

empreendimento uei'n consolidar

um antigo sonho da categoria.

Leia a segutr matores

tnformações e detalhes sobre o

Projeto, fornecidos   Pelo i)rói)rto
Presidente  da APMP.

0 SONHO

Vem  de  longe  o  anseio  comum
de  termos,  a  exemplo  de  outras
associações  congêneres,  uma
colônia  de  férias  no  litoral.

Tanto  é  assim  que  em  períodos
anteriores  foram  adquiridas  áreas
destinadas  à  sua  construção.  A
APMP,  ao  longo  dos  anos,  adquiriu
três  áreas  distintas,  todas  em
Guaratuba:

a)  um  terreno  de   4300m2  na
praia  de  Caieiras,  próxima  ao  Clube
Thalia.  Esta  área,  composta  de  5
terrenos,  apesar  de  sua  excelente
localização,  não  se  presta  para  a
edificação  de  colônia  de  férias,
porque  sendo  uma  encosta  de
morro,  considerada  área  de
preservação  e  com  aclive  bem
acentuado,  permite  uma  fração  de
utilização  mínima  (1200  a  1300m2);

b)  um  terreno  de   4400m2  na
Praia  das  Palmeiras,  proximidades
da  Barra  do  Saí,  perto  da  divisa  de
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Santa  Catarina.  Esta  área,  além  de
abrigar  ocupantes  irregulares  há
muitos  anos,  por erros  de
demarcação,  é  distante  e  de  acesso
precário,  sem  a  infra-estrutura
desejada,  sendo  que  o
remanejamento  dos  atuais
ocupantes  implicaria  despesas
superiores  ao  valor  dos  terrenos;

c)  um  terreno  de   2800m2  na
praia  de jardim  Estoril  11,  atrás  do
Condomínio  Portal  do  Estoril  e  da
Colônia  de  Férias  dos  Comerciários
e  próximo  da  Fiep  (recém
inaugurada).  Esta,  pelas  condições
de  infra-estrutura,  dimensões,
distância  da  praia  (500m),

perspectivas  de  desenvolvimento  e
possibilidade  de  aproveitamento
para  edificação  -  considerada  a
viabilidade  de  acréscimo  de  área
pela  aquisição  de  mais  2.800  m2
limítrofes  -  mostra-se  apropriada
para  a  realização  de  nosso
empreendimento.  Perfaz-se,  com  a
incorporação,  a  área  total  de
56Oom2.

Falemos  do  local.

A  região  está  sofrendo  um
processo  de  investimento  oficial
(Estado  e  Município)  por
identificar-se  como  segmento
natural  de  expansão  imobiliária  de
Guaratuba,  dada  a  saturação  das
áreas  mais  centrais.  Está  sendo
rasgada  a  futura  Avenida  Paraná,
via  estratégica  que  ligará  o
Mercado  Municipal,  a  Rodoviária  e
o  Centro  com  a  rodovia  Guaratuba-
Garuva,  na  altura  do  Posto
Rodoviário  Estadual,  próximo  da
entrada  de  ltapoá.

Essa  avenida  passa  a
aproximadamente  50  metros   dos
fundos  do  terreno  da  APMP.  Com
sua  conclusão,  o  atual  acesso  ao
centro  da  cidade  e  à  praia  central
será  transformado  em via  litorânea,
para  circulação  interna  entre  as
praias.

A  área,  além  do  mais,  está
destinada  à  construção  de  colônias
de  férias  (há  cerca  de  1400  terrenos

para  tal  fim),  o  que  propiciará  a
atração  de  todos  os
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Sede de praia
equipamentos  de  lazer e  comércio
necessários,  pavimentação  de  ruas
e  infra-estrutura  (que  já  está  em
fase  de  implantação,  como  a  rede
de  esgotos  e  de  galerias  de  águas
pluviais).

Trata-se  de  local  tranqüilo,
arborizado  e  seco,  com vizinhança
seleta  (o  charmoso  Condomínio
Portal  do  Estoril,  a  Colônia  dos
Comerciários  e  residências  de  alto
padrão).

0   QUE   FIZEMOS
ATÉ   0   MOMENT0

Desde  a  primeira  semana  de
administração  a  atual  gestão
ocupou-se  da  realização  dessa
meta.  ApÓs  inspeção  das  áreas  e
levantamento  das  potencialidades,
impedimentos  e  adequabilidades
de  cada  uma,  concluiu-se  que
apenas  a  3a  é  viável  para  receber o
empreendimento.

Pesquisou-se  o  mercado  da
construção  civil  para  a  definição
de  empresas  aptas  a  desenvolver

um projeto  de  acordo  com nossas
expectativas  e  compatíveis  com
nossa  realidade  financeira.

A Construtora F. Bertoldi
sobressaiu-se  desde  logo,  não
apenas  pela  proposta  que
apresentou,  mas  também  pela
tradição  de  idoneidade  e
qualidade  de  suas  obras,  pela
pontualidade  e  marcante  atuação
no  mercado  de  Guaratuba.  Além
disso,  posuui  experiência  na
construção  de  empreendimentos
similares;  entregou  no  último  mês
de  outubro,  a  Colônia  de  Férias  do
Sistema  Fiep,  com  14.000  m2 de
área.  Está  para  iniciar  obras  do

gênero  para  as  associações  da
Copel  e  Telepar,  nas  imediações
do  terreno  da  APMP.

A F. Bertoldi tem opção  de
compra  da  área  contígua  à  nossa
num  total  de  2.800  m2,  o  que  nos
possibilitaria  reunir  5.600  m2,  a
um  preço  íncorporado  ao valor da
construção  e  mais  módico  do  que
a  compra  direta  com  cada
proprietário,  pelo  preço  lote  a  lote
(negociações  nesse  sentido  já
foram  tentadas  e  revelaram-se
infrutíferas).

Na foto acima, membros da APMP e famihares i)isitam a sede de
Praia cla FIEP, recém inaugurada, constnt{da nc2s i)roximidades da
fu,tura sede da APMP

is  AEMEA
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Realizados todos os estudos

preliminares,  sem nenhum ônus para
a APMP,  a F. Bertoldi,  considerando
todas as nossas sugestões e

expectativas,  apresentou um projeto

(para  os  5.600 m2),  que,  em suma,
contém:
I  um bloco com 30 apartamentos -

com um e  dois  quartos  (para abrigar,
respectivamente,  4 e 6 pessoas),

reservando-se  idêntica área para  a

edificação de outro bloco,  de  iguais

dimensões,  dobrando a  capacidade;
I   salão de eventos com  137 m2  +

sala  de  apoio  com  31  m2;
1   área para churrasqueiras;

1   área  para  cczmpí.77g (capacidade

para  30 barracas),  no local destinado
à futura duplicação do prédio;
I  quadra de tênis e campo de

futebol  suíÇo;

I   infra-estrutura  para  cczmp¢.7¢g e

esportes com lavatórios,  vestiários,

etc.

I  estacionamento demarcado para

30  carros;
1  piscinas para adultos e crianças

com deck;
I  bar executivo,  salão de festas ou

sala  de jogos,  em espaço  reversível

para  auditório;
1  terraço com vista para o mar,  no

último pavimento.

A partir da contratação,  a obra

será entregue no prazo de doze
meses,  o que  significa dizer que,
caso contratada em março deste ano,

poderá ser inaugurada e utilizada em
fevereiro  de  1999.
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0 QUE CUSTARÁ E COM0
PODERÁ SER PAGA

A  contribuição  associativa  hoje
é  de  R$  36,00  (trinta  e  seis  reais)  -
uma  das  menores  do  país,  pois  nas
entidades  congêneres  dos  demais
Estados  de  médio  e  grande  porte
fica  em  torno  de  R$  100,00  (cem
reais).  Nossa  co-irmã,  a  Associação
dos  Magistrados  do  Paraná,  está
num  patamar  de  R$  70,00  (setenta
reais)  -quase  o  dobro  da  nossa.

Apesar  disso,  temos  quatro  boas
sedes  (a  administrativa  e  a
campestre  em  Curitiba,  a  de
Londrina  e  a  de  Foz  do  lguaçu)  e
mantemos  toda  nossa  estrutura  e
representação  com  o  que
arrecadamos  (aqui,  considerando,
obviamente,  a  arrecadação  do
COMPREVI  -  cerca  de  40°/o  do  total
da  arrecadação  mensal  da  APMP).

É  impossível,  portanto,  com  a
atual  receita,  cogitar  de  um
investimento  dessa  ordem.

0  custo  total  da  obra  (chave  em
mãos),  com  paisagismo  e  toda  a
parte  civil,  elétrica,  hidráulica,
muros  etc.,  implicará
aproximadamente  R$1.400.000,00
(hum  milhão  e  quatrocentos  mil
reais),  inclusive  com  a  área  de
2.800m2  de  terreno  a  ser  agregada
ao  que  já  possuímos.

A  F.  Bertoldi  concorda  em
receber,  pela  avaliação  de
mercado,  o  terreno  da  praia  de
Caieiras  (item  "a"),  como  parte  do
pagamento.  0  valor remanescente,
que  oportunamente  comunicaremos
com  exatidão  em  correspondência
individual,  terá  que  ser  rateado
entre  os  671  sócios  da  APMP,  num
prazo  que  pretendemos  seja  de  24
meses,  mediante  financiamento
direto  com  a  construtora.

0  valor  de  cada  mensalidade
individual,  frise-se,  não  deverá
ultrapassar  o  correspondente,  hoje,
a  1/2  diária  de  uma  casa  de  médio
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2  . ASSOCIAÇÁO DOS CONERCIÁFIIOS
3 . pomÁL oo ESTOFnL
4 . HOTEL ROTA DO SOL
s - CoLÔNIA DE F.R^l^ - FIEr.
6  . CONDONÍNIO CLUBE ELIAl\tÀ
7 . ASSOCIAÇÁO COPEI.

Locali2:ação i)riuilegiada em Guarctiuba

conforto  em  Guaratuba,  sem
qualquer dos  equipamentos  de
lazer  proposto.

É  certo  que  essa  proposta
somente  é  viável  com  a  anuência
de  100°/o  dos  associados.  É  da
essência  do  sistema  associativo  a
solidariedade  para  a  obtenção  da
objetivo  da  maioria.  Esse
empreendimento  beneficiará
especialmente  os  colegas  do
interior,  que  poderão  curtir  os
meses  de  férias  com  a  família,  a
preços  reduzidos  e  num  ambiente
de  muita  confraternização.

Os  da  Capital  e  Região
Metropolitana,  muitos  dos  quais
são  proprietários  no  litoral,
usufruirão  o  ano  todo,  em  descidas
de  final  de  semana  ou  de  um  dia,
sem  preocupação  com limpeza  de
casa  ou  apartamento,  podendo
eventualmente  promover festas  em
grupos  ou  outras  atividades  de
recreação  (utilização  das
churrasqueiras,  campos,   ccz77¢Pc.7¢g
etc.).

Todos  desfrutaremos,  é  bom
notar,  de  um  espaço  de  realização
de  atividades  culturais  -reuniões,
seminários,  cursos,  encontros  etc.

Planejamos  no  terraço  uma  área
reversível,  com  vista  para  o  mar,
que  poderá  ser adaptada
alternativamente  para  auditório,
salão  de  festas  ou  salão  de  jogos
com  bar  executivo.

Pretendemos  submeter  a
proposta  à Assembléia Geral,  a
ser oportunamente  convocada  em
caráter  extraordinário,  que  a
autorizará  ou  não.  Obviamente,  a
decisão  majoritária  obrigará  a  todos
os  associados;  por  isso  é
conveniente  discutir  a  idéia  e
amadurecê-la.  0  certo  é  que  a
pretensão  é  de  expressiva  parcela
dos  associados  e  que  a  forma  e
preço  de  pagamento  são  os  mais
módicos  possíveis.

A  Diretoria  da  APMP  está
empenhada  em  concretizar uma
acalentada  aspiração  de  seus
associados .

Participe . o fortaiecirií.ento
da APMP depende da união de
todos .

Sergio Renaio Sinbori
Presidente da AI'MP
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Aniversários de
Janeiro

OJ
AN'I0NIO WINKEKT SOUZA
DIRCEU CORDEIRO
DotJGIAS RENATO BRZEZINSKI

iMARCIO REAlj
•Fü~DERICO MARIOTTO
-ARISA CRISTINA AI:VES CLETO RIGHETTO

02
AIBERro l.ÜIZ CASso
HIDERAIDO josE REAI.
IZIDOR!O FI:UMIGNAN

NIVAljDO BAZOTI
PAULO BUENO DA I:UZ
SUSANA BROGllA FEITOSA DE IACERDA
V{/1IJIAAÃ GII. PINHEIRO PINTO

0_3
ANA PAUIA D0 REGO   '
MON"R0
RENATO DE. Il.filA CASIRO

ROSANE CITCIAUDINO     05
ANTONIO FABRICIO SANTALNA

]OSE jullo AMARAL CIE:IO
HEllo ROBEK:IO SANTANA
I.IJIZ REGIS PFtADO     `

07
JOCUNI_)INO JOSE GODINHO
IAURO PASTERNAK
SUZANE MARIA DE CARVALI-IO DO PRADO
PATRICIO

ZO
AGUINAII)O S.T.BOR:GES VIEIRA

Zj
ANDREA SllMONE DA SII:VA
MAURO SERGIO ROCIIA
SOP.lIA REC;INA DE MEI,O ROSA

27

ffl
MII:TON COUTO COSTA

Z2
lzABEL SCHWAB RAZZOIINI
llJCIANE  BARBOSA C;OR1<FL4
WALDIR FRANC;O FELIX

J
RENAN GABARI)O FAVA

76
LUIZ CARI.OS SOUZA DE OLIVEIRA

J8
CID ROZSANYI DE MENEZES

79
MAR(:O AN1'ONIO CORREA DE SA

20
ARY FARIA FURQUIM
PRISCIIA DE. FERRANTE TRAMU|AS

IjuIZ FERNANDO F DEIAZARI
MARC;EI,O CAMARGO DE. AI,ME,IDA
VALERIA FERES BORGES

ANTONIO BASSI

25
LOURIVAL LEITE BASTOS
I.UCIANO PAQUET DE. PAUIA
NEIDE MARIZA ME.NARIM

22
MCHEIE P!OCIO MAIA ZARD
VALERIA SEYR
WAI;"R RIBEIRO DE OIIVEI\

Flmo
_,+
EjG13EKTO PEREIRA
]CjAO BArHSTA COBBE
JOSE. I.UIZ  I,C)RE'1'O I)E OLIVEJl<A
IAIS IETCHACOVSKI
MARCOS 13ITTENCOURr FOWIJ``,R
ROJME,U RU"

y26
;:!çLEMEN SlmA I]E I.,PIRI:S B.GOMES:*UIZ GASTAO ACC;10l.Y SAI,DANHA I)A C:OSTA

27
ROBERro OURIQUF,S
REINAI.DO PRADO

29
CARLOS MIRANDA
]OSE GElülDO GONCALVES
I~UIZ CARI.OS DELAZARI

_,t``
MAURICIO KAIAC:HE
ROBEKTO AIRES DE TOIJ£DO ARRUDA

30
HIJSABE:IE KI.OSOVISKI
RUI PIN'lo

i/
MOACIR GONC;AI,VES NOGUEIRA NETO

2!ÍJ   ARMETA

Aniversários de
Fevereiro

DEOBAIDO THIAGO DE OIIVEIRA
K:lflrl I;OUREIRO DA C:OSTA

04

03
ACIR BUENO DE CAMARGO
MAEWO I.UIS GONCAI:VES DA
SZZVA

DEA TEREZINHA MARQUES DA COSTA
ROMEU ljlBINO DF, AIIMEIDA
STEI.IA MARIA FLORES FLORIANI

'  ABDO]OSE
ANDKE. I.ms MEDEIRos juNG
llllANE BARBOSA CORREA
lllcIAN:A I.OPES rn AMARAI.

06
EDII.BER::IYO DE CAMPOS THOVAO

07
CASSIO .MATTOS HONORATO

a9
cARi,os FRH]ERi€à M `i

09
FFtA.NCISCO Z:zLNI CO:ITI

SOUZA
MARCIA DE F,S.DÉ CmyÁ

7J
MARIA LURDES, DE FREITAS BIANCHET
ROGERIO MOREIRA ORR[JTEA
SERGIO AUGUSTO AI:THAUS
VW[[jsoN P]AZZEr[TA

Z2
PAUI.O ROBER::IO IIMA DOS SANTOS
RONAIDO IJ_JIZ BAGGIO

J_3

RUI RIQUEIME IMACEI)O
W:ANDERIEI C:AR:y:A1:IIO DA S114VA

^Z5

DEBORA BITTENCOURT FIRMAN ]UCK
EDIVAI|)O FERREIRA DOS SANTOS
I.EONIDAS TABOJU)A R[BAS ]UNIOR

ZS
ADEMIR FABRICIO DE MF,IRA
ANGE.IA MARIA MAIIAN ZA114ARIAA¢
I+EONOR PIRES I)E Al.BUQUERQUE

Z6
LUIZ CHEMIM GUIMARAES
NILO PRINCE PARANA

MARANHAO
MARCEI.O PATO CUNI|A             20

EDUARDO FERNANDO APPIO
21                                                         RICARDO PIRES DE A MARANIIAO
CIAUDIO FRANCO FELIX
SOCRATES DA VEIGA FII.HO

24

EDUA]WO DINIZ NEro
SII.VIA I,UIZA DARIV:A
VIIA/IA A. BONIFACIO 13 . ENC;ISO

ANTONIO CARI.OS C;OEIHO MENDES
IAIR FERREIRA DA MOTT^
LEIDI À4AIU WZOREK

.26
CljoDOAI.DO M. CAPRONI

28

25
ANTONIO CARI.OS STAUT NUNES
I.{.JIS  SAI.VADOR GNOATO
PAUI.O CESAR VIEIRA TAVARES
ROTIIDO CHF"IM
R(N KUENZER

27
icIAUDIO SMI.

ISABEIA AI;THEIA DE NIA'lTOS
SAMOS
]OSE FERNANDES HEIM
I.ORIANE ZANIOI.O C;ORRBIA
NEIVO BITIENCOUKI TESSEROIJ
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JOF=NALISMO   DO MINISTÉF=IO  PÚBLICO
Noti'cias da APMP

Assinada escritura pública de
instituição da   Fundação

Escola do MP

No  dia  22  de  dezembro,  em
Curitiba,  foi  assinada  a  escritura

pública  de  instituição  da  Fundação
Escola  do  Ministério  Público  do
Paraná,  que  tem  como  instituidora
a   Associação Paranaense do
Ministério Público -APMP.

Na  mesma  data,  foi  firmada  a
escritura  de  compra  da  nova  sede
desta  entidade,  localizada  na  Rua
XV de  Novembro,  nas  proximidades
do  Teatro  Guaíra,  na  capital.  As
atividades  na  sede  própria  da
Fundação  Escola,  antigo  sonho  de
toda  a  categoria,  devem  ter  início
já  no  próximo  mês  de  fevereiro
com  as  novas  turmas  para  o  curso
de  aperfeiçoamento  e  preparação
para  o  concurso  de  ingresso  na
carreira.  A área  total  construída  do
imóvel   é  de  300  metros  quadrados.

A  solenidade  que  oficializou  a
Fundação  aconteceu  no  Palácio  da

JAN/FEV  1998
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justiça,  onde  também  foi  composto
em  sua  integralidade  o  Conselho
Curador  da  nova  Fundação  Escola
do  Mínistério  Público  do  Paraná.

Segundo  os  Estatutos  em  seu
art.  13,  o  Conselho  Curador  é
formado  pelo  Procurador-Geral  de
Tustiça  ou  representante  por ele
designado;  peló  presidente  da
APMP;  pelo  Corregedor-Geral;  por
um  representate  da  classe  indicado
pela  diretoria  da  Associação
Paranaense  do  Ministério  Público;

por um  representante  indicado
pelos  coordenadores  dos  grupos  de
estudos;  por um representante  dos
funcionários  da  Procuradoria-Geral
de ]ustiça  indicado  pela  diretoria
da Associação  dos  Funcionários  da
Procuradoria-Geral  de ]ustiça;  e
pelo Coordenador  do  Centro  de
Estudos  e  Aperfeiçoamento
Funcional.

ABDCRIM  recepciona
novos  Acadêmicos

A  Academia  Brasileira  cle

Direito  Criminal  -  ABDCRIM

realizou  no  dia  12  de  dezembro,

na  cidade  de  São  Paulo,

solenidade  de  recepção  aos

seus  novos  acadêmicos.  Entre  a

seleta  relação  de  novos

acadêmicos,  encontramos  dois

representantes  do  Ministério

Público  de  nosso  Estado:

Dr. Maurício Kuehne e Dr.
Ronaldo Botelbo.

Aprovado  ajuste
orçamentário

A  Comissão  de  Constituição  e

justiça  da Assembléia  Legislativa

do  Paraná  aprovou  no  mês  de

novembro  do  ano  passado  o

Projeto  de  Lei  nQ  621/97,  que

autoriza  o  ajuste  orçament'ário

de  R$  618.000,00  (Seiscentos  e

dezoito  mil  reais)  ao  Ministério

Público  para a  construção  de

sua  sede.

APMP 2+
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JOF]NALISMO   DO MINISTÉRIO PÚBLICO
IJondrina

Jantar de confraternização  e
homenagem  ao  ProcuradorlGeral

No  dia  29  de  novembro  último,  o
Grupo de Estudos Promotor Santa
Rita de Londrina e a Diretoria da
Subsede da APMP de Londrina
promoveram o jantar 'de confraternização
de final de ano, congregando mais de 100
pessoas,  entre  promotores de justiça,
familiares e convidados.

Durante o jantar, num ambiente
alegre e descontraído,  a APMP
aproveitou a oportunidade para
homenagear o Promotor de ]ustiça
Leonir Batisti,  pelo título  de Mestre
em Direito Negocial que lhe foi
conferido  pela  Universidade
Estadual de  Londrina,  ao  apresentar
a  dissertação  "  Direito  do
Consumidor para o Mercosul -
enfoque jurídico e econômico dos
blocos de integração"  , entregando-1he
uma placa alusiva ao evento.
Igualmente, entregou uma placa
congratulando-se com o Procurador
de ]ustiça Gilberto Giacóia,  pelo título
de Doutor em Direito Penal que lhe
foi conferido pela USP,  ao defender a
tese " Penas alternativas e sistema de
execução penal".

0 Grupo de Estudos Promotor
Santa Rita, por sua vez, prestou
especial homenagem ao Procurador-
Geral de ]ustiça, 01ympio de Sá Sotto
Maior Neto.  Segundo o então
Coordenador do Grupo, Promotor
Antônio Winkert,  realizava-se ali,
naquele momento,  "um ato de
reconhecimento pelo inestimável
avanço institucional experimentado na
gestão do Procurador-Geral de justiça,
Dr.  0lympio de Sá Sotto Maior Neto,
pontilhada por conquistas
direcionadas aos vários segmentos".
Destacou,  dentre tantas realizações, o
fato de que  "0 Ministério Público
paranaense deixou,  nesta gestão, a
simbólica máquina de escrever
Torpedo,  para utilizar-se do
computador; a ampliação e a
restauração da Casa Rosada; a

2:2.   ARMEA

a Promotora Carla Moretto Maccarini
fez a entrega de um retrato do

Procurador-Geral, feito
em placa de porcelana

obtenção de terreno e dotação
orçamentaria para a construção do
prédio próprio do Ministério Público,
localizado atrás do Palácio lguaçu,  ao
lado do Tribunal de Contas; obteve a
elevação do percentual orçamentário
de  1°/o para 3°/o. Além disso, Winkert
salientou que nesta gestão conseguiu-
se a aprovação do plano de cargos e
salários aos servidores do Ministério
Público, também uma aspiração
anti8a.

Enfatizou que o Procurador-Geral
representou condignamente a
instituição, projetando-a a nível
nacional, como sendo a que mais
assimilou o perfil desenhado pela
Constituição de  1988,  isto inclusive na
visão da Profa Maria Thereza Sadek, da
USP, que elaborou interessante
trabalho a respeito do Ministério
Público do Brasil.

Acentuou, finalmente,  que "o
procurador-geral,  mercê de seu
invejável poder de articulação,
conseguiu transitar com desenvoltura
frente ao Governo e seu secretariado,
fato,  aliás, inconteste, espelhado nas
próprias conquistas durante sua gestão".

\

Na seqüência, a Promotora de
]ustiça de Londrina Carla Moretto
Maccarini, para simbolizar aquele ato
de reconhecimento,  após registrar as
inúmeras homenagens feitas ao
Procurador-Geral a nível Estadual,
Nacional e lnternacional e enaltecer a
forma transparente com que dirige a
instituição, fez a entrega de um retrato
do próprio homenageado, feito em
placa de porcelana, num interessante
trabalho de pintura da artista plástica,
Emiliana Salgado de Oliveira, pioneira
de Londrina.

Fez uso da palavra também o
colega Bruno Sérgio Galatti, que,
registrando estar falando em nome
próprio, ressaltou a competência e a
liderança natural do atual Procurador-
Geral, assinalando que nesses últimos
anos a interação Procuradoria/
Promotores de ]ustiça deu-se de forma
desprendida, respeitando-se sobretudo
a autonomia funcional dos Órgãos de
execução.

Ainda durante o jantar, foi o
Procurador-Geral alvo de inusitado
apreço, na espontânea manifestação
pública feita por Nélia Batisti,  esposa
do colega Leonir Batisti,  que em nome
dos familiares ali presentes  "enalteceu
a forma acessível como se houve o
Procurador~Geral na atual gestão, até
mesmo possibilitando ambiente
propício ao estreitamento de laços de
amizade com familiares dos
promotores de justiça".

No encerramento da solenidade,
foram empossados, respectivamente,
como Coordenadora do Grupo de
Estudos Promotor Santa Rita e Diretor
da Subsede da APMP de Londrina,  a
Promotora de justiça Maria Lúcia
Ferreira Reichenbach e o Promotor de
]ustiça Bruno Sérgio Galatti,  em
substituição aos promotores de justiça
Antônio Winkert e Almir Cizaure
Fusco.

JAN/FEV  1998



üy!m"

JORNALISMO   DO MINISTÉF}lo PÚBLICO
IJondrina

Promol:orias de Justiça das Comunidades de
Londrina completam um ano

Brasil

Promotor
assassinado no
interior do Rio
Grande do Norte

Em correspondência distribuída
pela Associação do Ministério
Público do  Estado do Rio  Grande
do Norte,  fomos informados que
no dia Os de novembro,  por volta
da  19  horas,  foi  assassinado  no
interior daquele Estado o Promotor
de  justiça  Manoel  Alves  Pessoa
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Foi  realizada  no  dia  29  de  novembro,    no
Salão  do  Tribunal  do ]úri  no  Fórum  de
Londrina,  solenidade  em  comemoração  pelo
primeiro  aniversário  das  Promotorias  de
}ustiça  das  Comunidades  da  Comarca.

0  programa  conta  atualmente  com  a
participação  de  12  Promotores,  10  estagiários
de  Direito  (pagos  pela  Câmara  Municipal),  um
advogado  (cedido  pela  Prefeitura),  6  estagiárias
de  Serviço  Social  e  duas  professoras  de  Serviço
Social.

Na  oportunidade,  estiveram presentes  o
Procurador-Geral  de justiça,  o  Prefeito
Municipal,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal
de  Londrina,  o  Reitor  da  Universidade  Estadual
de  Londrina,  o juiz  Diretor  do  Fórum,  o
Presidente  da  Associação  Paranaense  do
Ministério  Público,  Promotores  de justiça,
}uízes  de  Direito,  Vereadores,  além  de
lideranças  de  várias  entidades  civis  e  também
um expressivo  número  de  populares'.

Além  dos  tradicionais  discursos,  a
solenidade  apresentou  também   um  coral
infantil  composto  por  110  crianças,  além  da
apresentação  de  duas  peças  teatrais,
representadas  por  adolescentes,  todos  alunos
de  uma  Escola  Municipal  da  cidade.

Neto.  0 crime ocorreu  no Fórum da
Cidade  de  Pau  dos  Ferros,  quando
ele trabalhava em seu gabinete,
sendo atingido de surpresa por um
tiro clisparado  à queima-roupa,  na

onde migrara temporariamente a fim
de  prestar serviço de segurança a um
}uiz  de  Direito.

Manoel Alves  Pessoa  Neto
sucumbiu cumprindo o dever do seu

altura  do  pescoço.  0 promotor veio a     oficio.  Combativo,  destemido e
falecer horas  depois,  não sem antes
revelar o nome do seu algoz,
Edmilson Fontes,  um perigoso
assassino de aluguel,  egresso do
presídio de Presidente Dutra,  no
Maranhão,  e que cumpria pena na
comarca sob  regime  prisional semi-
aberto,  condição que não o impediu,
todavia,  de cometer um outro
homicídio em Caicó,  cidade para

sereno,  encarnou como ninguém o
espírito  do  Ministério  Público.

A Procuradoria-Geral de ]ustiça do
Rio Grande do Norte adotou todas as
providências que  estavam a seu
alcance,  inclusive,  deslocando para o
local do crime uma comissão de
Promotores voluntários para proceder
às primeiras investigações.
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Grupo de Estudos "Octacilio
Vieira Arcoverde"

0 Grupo de Estudos "Octacilio
Vieira Arcoverde" realizou encontro no
auditório da Prefeitura de Realeza, no
último dia 24 de setembro,  com a
presença do Dr.  Marco Antonio
Teixeira,  Coordenador do Centro de
Apoio de Defesa da Saúde Pública.

Participaram do Encontro:

]orge Cesar de Assis (Reah2za),
Márcio Pinbeiros Dantas Motta
(Sauo do Lomra), ALlberto Luiz
Cassou (Francisco Beurão),
Edmundo Sidou (Samo Amiôrio do
Sudoeste), Luis Marcelo Mafra
Bernardes Süva (Dois Vizinhos),
Lourenço AR. Figueira (Francisco
Beurão), Vitório Arives da Silva ]r.
(Palo Bramco), Camille Marques
Dib Crippa (Francisco 13eurão),
Cristine Bonamigo (Palmas),
Si:i'none Lúcia Lorens (Coronel
Vivida), Sihia Tessari Freire

(Mangueirinba), Susana Brogua
Feüosa de Lacerda (Barracão),
Amdré Gustavo de Castro Ríbeiro
(Substüulo de Palo Branco),
Fernanda Nagl Garcez (Substüula
de Cbvelêndía), Guüber'iíne Freire
de Barros Teixeira (Capanema),
I.uciano Macbado de Souza
(Substituto de C;apane`i'na), EUsia:ne
da Sil;va Moraes (Substüuia de
Francisco Bettrão) .

Promotor de ]ustiça recebe título de Cidadâo Hohorário

-EEEEE Hümü EEE|           No dia  ol  de  novembro,  nas
E      dependências  da  câmara  Municipal

de  Três  Barras  do  Paraná  realizou-
se  a  solenidade  para  entrega  do
título  de  Cidadão  Honorário  ao
Promotor  de justiça  Octacilio
Sacerdote  Filho,  pelos  relevantes
serviços  prestados  à  comunidade
durante  os  mais  de  quatro  anos  em
que  atuou  como  agente  do
Ministério  Público  da  Comarca  de
Catanduvas,  à  qual  pertence  o
Município  de  Três  Barras  do
Paraná.

Foi  o  primeiro  título  de  cidadão
honorário  entregue  no  município
de  Três  Barras  do  Paraná,  que  foi
criado  no  ano  de  1982.

``-,

Na foto, o homenageado Octacflio Sacedorte Filho e  o Vice-Prefeito

de Três Barras do Paraná, Sersto Dezan, ladeados por suas esposas.
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Penitenciária  Estadual

Promotor
Homero Neves Amda

Através do Projeto Lei nQ  566/97,
de 20/10/97, da Assembléía
Legislativa do Estado do Paraná,  a
Penitenciária Estadual de Maringa

passa a ser denominada de
Penitenci'ária F,stadual Promotor
Homero Neves Arruda, em
homenagem ao membro do
Ministério Público,  falecido em 05
de fevereiro de  1997.

Homero Neves Arruda ingressou
no Ministério Público em  11/04/62,
atuando até 30/08/89, quando se
aposentou como Promotor de
justiça de Entrância Final da
Comarca de Maringá.

Curso de Direitos Humanos

para  Policiais

Foi realizado no segundo semestre
do ano passado, na região Oeste do
Estado, o Curso de Direitos Humanos
para Policiais Civis.  Cerca de 300
alunos-assistentes  receberam
certificado de conclusão, dentre
Delegados de Polícia, escrivães,
investigadores e servidores da
Secretaria de Segurança Pública em
cargo de comissão.   0 Curso foi
ofertado para 8 (oito) turmas, senclo 4
(quatro) em Foz do lguaçu e 4
(quatro) em Cascavel e foi ministrado
pela promotoria de justiça Criminal
cle Foz do lguaçu.  No currículo,
temas como "Administração de justiça
Penal e Segurança Pública";  "Origem
da Polícia, Criminologia e Direitos
Humanos", "Instrumentos de Direitos
Humanos e sua proteção
intemacional, regional e nacional";
''História Universal da prisão;"
"Objetivo e eficácia da ressocialização

e Tortura e pena de morte''.
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I     O I Congresso capixaba do
Ministério Público acontece nos dias
24,  25,  26 e 27 de março de 98,  nas
dependências do Centro cle Turismo
de Guarapari-SESC,  na cidacle de
Guaraparari/ES.

I     01QCongresso
lnteramericano de Direito do
Consumidor e o 4Q Congresso
Brasileiro de Direito do Consumidor
acontecem entre os dias s e  11  de
março de  1998,  na cidade de
Gramado/RS. Informações pelo
fone:  (051)  335-1933.

1012Q Congresso Nacional
do Ministério Público será realizado
no Centro de Convenções Edson
Queiroz,  na cidade de Fortaleza/CE,
entre os clias 26 e 29 de maio de
1998.

Na programação encontramos os
seguintes pontos:

1.  Atuação do MP  na área
criminal, diante das modificações do
Direito Penal e Processual Penal.

2.  Atuação do MP nas áreas cível
e especializadas - A efetividade dos
direitos fundamentais do cidadão.

3. Atuação do MP na defesa da
norma constitucional e das leis -
Dez anos da construção Político-
lurídica do Estado Democrático.

4.  A Política institucional e
administrativa do MP - A luta pela
consolidação de uma instituição
autônoma, independente e
democrática.

1      012QCongresso
lnternacional de Criminologia
acontece entre os dias 24 e 29 de
agosto de  1998 em Seul, Coréia do
Sul. Maiores informações podem ser
obtidas através da internet pelos
endereços:

Home-page  -WWWÍ.KIC.RE.KR
E-Mail  - cs.team@kic.re.kr

í(»      v4~¥                ,              5'&;!2}§:2
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Manual de Recomendações da
CorregedoriaiGeral do

Ministério Público

Foi lançado na sede da APMP,  no
último dia 18 de dezembro,  o Manual de
Recomendações  da Corregedoria-
Geral  do  Ministério  Público.

A publicação tem por meta
colaborar na busca da uniformidade
da  atuação  do  Ministério  Público,
através  da compilação  de  ementas e
atos normativos,  apresentados  de
forma simplificada para o  manuseio e

1eitura por parte  dos Promotores  de
]ustiça do  Estado do Paraná.

Na oportunidade estiveram
presentes  o Procurador-Geral
Olympio de  Sá Sotto Maior Neto  e  o
Corregedor-  Geral,  Aguinaldo  Santa
Thereza  Borges Vieira,  além do
Presidente  da APMP,  Sérgio Renato
Sinhori.

Comentários

ao Código

Penal  Militar

Foi lançado
no  dia  11  de

dezembro,  no
auditório  da

]uruá Congressos,  em Curitiba,  o
livro  "Comentários  ao  Código
Penal  Militar",  de  autoria  do
Promotor de ]ustiça   do  Paraná

jorge  César  de  Assis.

Ato infracional - sentenças e

nomas pertinentes
A Editora Nova Alvorada de Belo

Horizonte/MG lançou em novembro o
livro "Ato infracional - sentenças e
nomas pertinentes", de autoria do juiz
de Direito ]osé Barroso Filho.

0 livro reúne uma coletânea de
sentenças, em linguagem simples, clara
e objetiva, versando sobre os múltiplos
conflitos infracionais.

Cabe destacar que os direitos autorais
desta primeira edição serão doados pelo
autor para ampliação da creche Núcleo
de Trabalho e lntegração Social -
NUTRIS, entidade beneficente localizada
em Belo Horizonte/MG.
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549 Curso
lnternacional de
Criminologia

A cidade de Recife/PE sediou, no
final de outubro do ano passado, o 54Q
Curso lnternacional de Criminologia. Na
oportunidade foi selada pelos
participantes uma declaração com 7
(sete) itens:

01. 0 Direito Penal é instrumento
útil e necessário, embora não suficiente
por si mesmo, para a preservação do
meio ambiente;

02. Sem embargo, a intervenção da
noma penal deve limitar-se à previsão
daquelas condutas que tragam em si
maior carga de perigo de dano, ou de
dano efetivo, a qualquer elemento da
natureza, de tal sorte a contribuir para o
comprometimento da sobrevivência
humana;

03. A par desse aspecto, a tutela
penal deve dirigir-se também à
preservação das espécies animais e
vegetais, mesmo sem atenção à sua
eventual utilidade direta e imediata para
a sobrevivência do homem, tendo em
vista que o fenômeno "vida" merece
respeito, numa perspectiva inclusive
puramente ética;

04. Sob o ponto de vista ético, a
importância da sustentação do meio
ambiente tem sobrevalência em relação
a quaisquer outros bens jurídicos, pois
acima da ética das relações interpessoais
individuais, existe a ética, inclusive a
bioética, no que tange às relações dos
homens com os elementos integrantes
de seus ambientes de vida, e,
principalmente, dos homens da geração
atual, com os das gerações futuras;

05. Na Órbita específica do Direito
Penal, entre as ferramentas de que se
pode valer no desempenho de seu papel
garantidor, em última instância, da
qualidade do ambiente de vida, e dos
próprios seres vivos, inclui-se a
responsabilização penal das próprias
pessoas jun'dicas ou morais,

2/£   AEMErA

CONGRESSOS

Acima participantes do 54Q Curso lnternacional de Criminologia

independentemente da
responsabilização penal, se possível
concomitante, de seus órgãos, dirigentes
ou representantes;

06. Essa responsabilização deve
obedecer a sanções compatíveis com a
natureza da pessoa jurídica ou moral,
isto é, deve levar evidentemente em
conta que esta não pode sofrer sanções

de natureza privativa de liberdade,
posto que com esta inconciliável;

07. 0 emprego do Direito Penal como
mecanismo de resguardo do meio
ambiente não exclui o recurso a outros
ramos da Ciência ]un'dica, para a
consecução do mesmo objetivo.

Recife, 30 de outubro de 1997.

Xvll Congresso da Associação Brasileira
de Magistrados e Promotores de Justiça
da lnfância e da Juvenl:ude

Na foto, membros do MP do Paraná participantes do XVII Congresso,
realizado em Fortaleza, entre 12 e 15 de Novembro/97
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Londrina é campeã nas
categorias Força Livre e Master

Foi encerrado nos dias 5 e 6 de dezembro, em Guaratuba,  o IV
Campeonato Paranaense de Futebol do Ministério Público,  com a
disputa da última rodada do torneio.

Na categoria FORÇA LIVRE,  a equipe de Londrina bateu
Paranavaí por 3xl  e ficou com o título.  0 juiz da partida foi o
veterano Tito Rodrigues.  0 artilheiro Sandro do Paranavaí marcou o
único gol de sua equipe,  enquanto Cláudio anotou os três do
quadro Londrinense. A equipe de Curitiba também venceu Cascavel
por WxO.  A classificação final da categoria foi a seguinte:

Na categoria MASTER, Londrina também ficou com o título,
conquista esta obtida já na segunda rodada do certame, quando
bateu Maringá por 4xl,  na rodada disputada em Foz do lguaçu.

Em Guaratuba, a equipe Master de Curitiba também venceu
Maringá,  mas por WxO, já que o time do norte do Paraná não
compareceu. Apenas uma partida de confraternização foi disputada
na última rodada.
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Equipe Master
de Curitiba em
Guaratuba

Ao lado, equipe
fomada para
partida
amistosa em
Guaratuba

Equi,Pe de Londri,na categoricb Força Lture

Equipe de Parcmaua{ c:ategoria Força Lívre

Equipe de
Maringá,  na

rodada disputada
em  Foz do

lgL]açu
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NAS COXIAS DO MP
Por

RUI CAVAIIIN PINTO

0  MINISTÉRIO  PÚBLICO

E  0  INTERVENTOR

Para  que  uma  instituição  se
consolide  precisa  cultivar  ícones,
figuras  tiradas  de  suas  próprias
fileiras,  para  que  se  prestem  de
modelo  a  seus  colegas  ou
representem,   no  todo  ou  em  parte,
os  padrões  de  valores  que
governam  a  corporação.  Não  é
preciso,  porém,  que  sejam  pessoas
excepcionalmente  dotadas,  pois  o
caminho  dessas  já   se  acha
facilitado  pela  generosidade  da
natureza.  Falo  do  comum  dos
mortais,  dos  iguais  a  nós,  que  têm
que  abrir  seu  próprio  caminho  à
custa  de  muito  esforço,  vencendo
barreiras,  que  às  vezes  estão
dentro  de  si,  ou,  no  mais  das
vezes,    nas  limitações  e
circunstâncias  do  próprio  meio  em
que  foram  criadas.

Essas  conjecturas  nos  ocorreram
ao  revermos  a  entrevista  do
procurador  Mário  Faraco  à
comissão  do  memorial  do
Ministério  Público,  lembrando  sua
origem  e  a  ampla  folha  de  serviços
prestados  à  lnstituição  e  a  seu
Estado.  Dessas  lembranças
escolhemos  um  episódio  que
reproduz  muito  bem  as  condições
que  a  esse  tempo vigoravam  em
relação  à  lnstituição  e  as
dificuldades  que  o  promotor  tinha
de  enfrentar  para   poder cumprir
suas  funções.  Por  primeiro,
convém   lembrar  que  Mário  Faraco
é  filho  de  imigrante  italiano  vindo
de  Sapri,  da  província  de  Salerno,
e  nasceu  na  Lagoa  Grande,  no
município  de  Araucária.  Fez  sua
iniciação  escolar vencendo  a  pé,  e
descalço,  a  distância  de  3
quilômetros     que  separava  sua
casa  da  escola.  Daí  para  a  frente,
completou  com  sucesso  todos  os
graus   de  sua  vida  escolar  e
chegou  ao  Ministério  Público  em
1937,  nomeado  adjunto  de

2!S   AEMEA

promotor  em  Reserva,  da  comarca
de Tibagi,  quando  ainda
quintanista  de  Direito.  0  relato  de
sua  vida  funcional  está   pleno  de
lances  ilustrativos  das

precariedades  da  organização  do
parquet  estadual  e  dos  desafios
que,  a  esse  tempo,  cercavam  as
atividades  do  promotor,    inclusive
porque  tinha  que  se  defrontar com
em  relação  ao  verdadeiro  papel  da
lnstituição,   como  Órgão  agente  da
ordem  jurídica  e  social.  E  é  a  esse
propósito  que  vale  lembrar  a  cena
que  ocorreu  em  conseqüência  de

" 0 governante

estadual  não atinava

como  um engenheiro

do Estado podia ser

processado por um

simples

promotorzinho„.

uma denúncia que Faraco ofereceu
contra  um  engenheiro  do  Estado,
por  crime  culposo.   No  caso,  ruíra
uma  ponte  da  estrada  do  Cerne,
cuja  obra  era  da  responsabilidade
do  denunciado.  Ora,  a  notícia
correu  célere  e   foi  levada  ao
próprio  palácio  do  governo,
provocando  a  exasperação  do
interventor  Manoel   Ribas,  que,
como  era  do  seu  temperamento,
ameaçou  demitir  o  promotor.  0
governante  estadual   não  atinava
como   um  engenheiro  do  Estado
podia  ser   processado  por um
simples  promotorzinho.  Ia  mandá-
1o  para  a  rua!  Houve,  porém,  a
intervenção  de  pessoas  mais  lúcidas
e  o  procurador-geral   então  se

dispôs  a  levar o  promotor   à
presença  do  mandatário   federal,
para  esclarecer  o  embaraço.
Faraco,  porém,  se  recusou:  não
aceitava  o  risco  de  ter  de  ouvir
insultos  de  "Seu  Ribas"(como  era
seu  vezo),  sem  que  pudesse  reagir
com     dignidade.  Conta-se,  porém,
que  o  impasse  logo  se  desfez,
quando  o  interventor procurou
pessoalmente  o  desembargador
Hugo  Simas,  no  Tribunal  de justiça,
e  perguntou   de  súbito:

Hugo,  promotor pode  processar
funcionário  do  Estado?

Claro  que  pode  Ribas,
respondeu  tranqüilamente  o
desembargador.  Não  sÓ  pode
processar  o  funcionário  como  você
mesmo,  se  cometer algum crime
C0mum...

Era  o  que  eu  queria  saber,  disse
secamente  o  interventor.  Rodou  no
pé  e  saiu  com  o  mesmo  ímpeto  que
chegou.

E  nunca  mais  se  falou  no
assunto...

Post scri|)tum: paLra. quem rLãa.o
conhece o procurador Mário Faraco
basta lembrar que ele constituiu uma
das presenças mais destacadas e
atuantes da história do MP paranaense,
por sua dedicação funcional e devoção
à causa da justiça e à lnstituição, tendo
exercido   o cargo de procurador-geral,
corregedor-geral (foi o primeiro deles),
além de ter sido o   autor do
anteprojeto dos estatutos do MP (ainda
em voga, embora quase todo
mutilado).  Foi ainda deputado estadual
(por 12 anos), secretário da }ustiça e
membro do Conselho Penitenciário.
Embora aposentado e com mais de 80
anos, Faraco é visto constantemente
no fórum da capital, na condição de
advogado militante, e, o que é
realmen.te admirável, ainda conserva a
mesma indignação enérgica contra
todas as formas de injustiça e de
usurpação do patrimônio público.
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NAS COXIAS DO MP

GAGO  TOTAL

Todos  sabemos,  por experiência
própria,  das  dificuldades  de  se
colher  as  declarações  de  um  gago.
Quase  sempre  esses  depoimentos
são  obtidos  com  extrema
dificuldade  e  precisam  da  ajuda  e
da  paciência  do  juiz.  E,  mesmo
assim,  eles  saem  aos  pedaços  e  aos
arrancos.  Foi  assim  que,  após  muito
esforç`o,  um  magistrado  deu  por
findo  o  seu  trabalho  na  audiência.
Agora  restava  apenas  colher  a
assinatura  do  termo.  Mas,  o
tartamudo   passou  a   fazê-la   com  a
mesma  dificuldade   da  fala.  E,  foi
assim  que  saiu  garatujando  aos
solavancos:  Ca...  Ca...  Carlos ...,  e,
igualmente,  com  os  mesmo
tropeços  traçou  o  sobrenome.  0
juiz  ficou  espantado  de  ver...    Pois
não  é,  pensou  ele,  que  o  homem  é
gago  também   na  escrita...

É  VERDADEIRA  A

IMPUTAÇÃO?

Quem  conta  o  episódio  é  a
própria  juíza  que  presidiu  a
audiência.  Ao  indagar  do  acusado
por  lesões  corporais  produzidas
numa  mulher se  era verdadeira  a
imputação  que  lhe  era  feita,  o
acusado,  homem simples  de  roça,
puxou  um  meio  sorriso,  levantou  a
cabeça,  encarou   a  juíza  e  se
explicou,

Ainda  bem  que  a  senhora
entendeu  como tudo  se  deu,
doutora.  Foi  desse  jeito   mesmo
que  a  coisa  se  assucedeu.  A  mulher
estava     tomada  do  diabo ....  Parecia
uma  verdadeira   p ....    em  ação.
Rebolava  as  cadeiras  e  provocava
os  homens,  envergonhando  as
mulheres  e  as  moças que vieram
p'ra   festa.  Foi  aí  que  eu  me  irritei  e
acabei dando  umas  lambadas   na
sem-vergonha,  pois  eu  estava  ali
com  minha  família,  que  é  de
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respeito.  Foi  desse  jeito  mesmo,
doutora.  Tudo  aconteceu   por
causa  de  uma  verdadeira  p ....  em
ação.

0  SENHOR  NÃO  PERDEU

P'RA  ELES,  DOUTOR...

A  comarca  de  Faxinal  foi  criada
em  julho  de  1968,  mas  instalada
apenas  em janeiro  do  ano  seguinte.

" A mulher estava

tomada do diabo.„

Parecia uma

verdadeira

p ....   em ação. "

Até  então  o  município  constituía
um  dos  distritos  de  Marilândia  do
Sul.  Era  terra  afamada  pela  valentia
de  sua  gente,  tanto  que  era  ela  que
abastecia  a  antiga  comarca  do
maior número  de  processos  por
crimes  contra  a  pessoa,  sobretudo
homicídio.  A  pauta  do  júri  era
sempre  preenchida  por crimes
geralmente  oriundos  de  Faxinal.
Daí então,  com a  criação  da  nova
comarca,  o  povo  faxinalense  e  suas
autoridades  não  escondiam a
alegria  de  ver  o  município
emancipado  da  antiga  comarca.  De
agora  em diante,  diziam,  iam ter
sua  própria  justiça  e  estavam
seguros  de  fazê-la  da melhor

qualidade.  Assim,  nesse  clima  de
euforia  coletiva,  foi   que  se  fez
anunciar a  primeira  sessão  de
julgamento  do  júri  da  comarca.
Tratava-se  de  um  crime  bárbaro,
em que  o  subdelegado  local  fora
morto  por  seis  irmãos,  ao  tentar
desarmá-los,  num trecho  de  estrada
do  interior.  Horas  antes  do
julgamento  o  fórum  já  se  achava
ocupado  por uma  multidão  e  a
praça  defronte  ficou  tomada  de
carros.  A  curiosidade  era  geral,
inclusive  porque  a  maior  parte  dos
presentes  nunca  havia  assistido  a
um  julgamento  do  júri.   Por  sua
vez,  dois  brilhantes  advogados
assumiram  a  tribuna  da  defesa  e
iriam  alimentar um vigoroso
debate.  0  julgamento  se  prolongou
pela  noite  adentro,  com fogo
cruzado  dos  dois  lados,  e  o  povo
não  arredava  pé.  Resultado  final:
absolviç`ão  de  todos  os  acusados,
com apenas  um voto  discordante.
Encerrado  o  julgamento  fui  aliviar
meu  cansaço  e  minha  decepção
com um cafezinho  na  cantina  do
próprio  fórum.   Estava  lá,  com
minhas  conjecturas  e  a  refletir
sobre  as  tantas  contradições  do  júri
popular,  quando  se  aproximou  de
mim  o  prefeito  do  município.
Homem de  hábitos  simples  e  gestos
espontâneos,  ao  me  ver sozinho  se
aproximou,  certamente  disposto  a
me  dar  algum  consolo.  E  foi  direto
ao  Ponto:

Doutor,  não  fique  aborrecido,  o
senhor  fez  um  bonito  trabalho...
meus  parabéns.  E,  tem  mais  doutor,
o  senhor não  perdeu  p'ra  nenhum
desses  advogados...  p'ra  nenhum
deles,  doutor...

Perdi  p'ra  quem  então,  prefeito?
Perguntei  com  certo  desconsolo.

0  senhor perdeu  p'ra  mim,
doutor.  Eu  já  tinha  "conversado"
todos  os  jurados,  doutor...  É  tudo
eleitor  meu...  Fique  descansado,
doutor,  o  senhor não perdeu  p'ra
eles...  o  senhor  perdeu  foi  p'ra
mim...
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Hélio Lewin assume a
Corregedoria-Geral do MP

0  Procurador de ]ustiça Hélio
Airton  Lewin é  o novo  Corregedor-
Geral do Ministério  Público  do
Estado do Paraná  e  substituirá  o  atual
Corregedor-Geral,  Aguinaldo  Santa
Thereza  Borges Vieira,  no biênio  98/
99.

A escolha  aconteceu  em eleição
realizada  no último dia  3  de
dezembro na  sede  da  Procuradoria-
Geral  de ]ustiça  em  Curitiba.
Concorreram ainda ao  cargo os
Procuradores Murilo Buchmann e
Vanderlei Bonamigo.

A votação teve  início às 9  horas
da manhã do dia 3 e contou com a
participaçâo de  58 votantes.  Pouco
antes  do meio-dia foram iniciados os
trabalhos de  apuração,  conduzidos
pelo Procurador-Geral de ]ustiça,
0lympio de  Sá  Sotto Maior Neto,  que
apresentou  como resultado final a
vitória  de  Hélio Lewin por 26 votos
contra  25  de Murilo  Buchmann.
Ainda foram registrados  6 votos  a
favor de Vanderlei Bonamigo e  um
voto em branco.

Solenidade  de  Posse

A solenidade  de posse do  novo
Corregedor aconteceu  no  auditório
Ary Florêncio Guimarães,  da
Procuradoria-Geral  de ]ustiça,  no dia
22  de  dezembro e  contou  com a
presença do Presidente  da
Assembléia  Legislativa,  deputado
Anibal  Khury;  do Presidente  do
Tribunal  de justiça  do Estado do
Paraná,  Desembargador Henrique
Chesneau Lenz Cesar;  do Procurador-
Geral  de ]ustiça,  0lympio de  Sá  Sotto
Maior Neto;  do Presidente  do
Conselho Nacional  de Procuradores-
Gerais  de Tustiça,  Procurador-Geral
do  Estado do Rio  de ]aneiro
Hamilton  Carvalhido;   do  Secretário
de justiça  do Paraná,  Edson Luiz
Vidal Pinto;  do representante  do

go   AEMETA

Héuo Aírton Lewin
Coírregedor-Geral rio biêrio 98/99

Governador ]aime  Lerner,  Coronel
QOPM  Luís Antonio  Borges Vieira;
do Presidente  do Tribunal  Regional
do Trabalho, ]uiz Pretextato
Pennafort Taborda  Ribas Neto;  do
Presidente  do Tribunal de AIçada,
]uiz Ramos  Braga;  do presidente  da
APMP,  Promotor Sergio  Renato
Sinhori;  e do representante da  OAB-
Paraná, Advogado ]osé  Hipólito
Xavier da Silva.  Ainda  se fez presente
Marcos Vinícius  de  Lacerda,
Procurador-Geral  do Município,
representando  o prefeito  Cássio
Taniguchi.

Na oportunidade o então
Corregedor-Geral do Ministério
Público,  Aguinaldo Santa Thereza
Borges Vieira,  fez  a passagem do
cargo para  o Procurador Hélio Lewin
que assinou  o termo de  posse.  Ainda
a Senhora  Salime Abdalla Neme
Vieira,  esposa  do Procurador de
justiça Aguinaldo Santa Theresa
Borges Vieira,  entregou  flores  à
Senhora Ana Maria  Ferraz  Lewin,
esposa  do  novo  Corregedor-Geral  do
Ministério  Público.  A  solenidade  foi
encerrada com um pronunciamento
do  Procurador-Geral,  01ympio  de  Sá
Sotto  Maior Neto.

Quem é
Hélio Airton Lewin

Perfiil

Casado com Ana Maria Ferraz
Lewin, pai de três filhos, Frederico,
Guilheme e Alexandre (todos
acadêmicos do curso de Direito), Hélio
Lewin é um homem que apresenta
uma fisionomia calma e uma forma
tranquila de se expressar.

Quando não está envolto em suas
tarefas de Procurador, Hélio Lewin gosta
de dedicar seu tempo à familia e ainda
se revela um apaixonado pela
culinária. Como um alquimista, gosta
de misturar temperos e especiarias a
procura de novos sabores, mas não
revela sua especialidade,  confessando
apenas apreciar cames, massas e outras
iguarias.

Como quase todo brasileiro,   não
esconcle também a sua paixão pelo
fiitebol,  contagiando inclusive todos os
seus filhos, que seguindo os passos do
pai, são fervorosos torcedores do Clube
Atlético Paranaense.

Este perceptível apego familiar,
segundo o próprio Corregedor, cresceu
aincla mais após a tragédia de
Guaratuba, ocasião em que um edifício
desabou no litoral do Paraná, já que
Hélio Lewin, como proprietário de um
apartamento neste, estava no local na
ocasião, e por muita softe não foi uma
das vítimas.  "Acho que eu ganhei uma
nova chance de vida e quero
aproveitá-la",  declara o Corregedor.

Trajetória

Nascido em Curitiba, Hélio Aifton
Lewin é fomado em Direito pela UFPR
m turma de  1969. Já no ano de  1971
ingressou no Ministério Público do
Paraná, -tendo iniciado sua carreü.a
como Promotor Substituto da Seção
]udiciária de lrati, onde atendeu entre
julho de  1971  e outubro de  1973
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Hélio Lewin
diversas comarcas da região sul do
Estado,  como lrati, Rebouças,
Imbituva,   Malet, União da Vitória,
Palmas e São Mateus.

Em outubro de  1973   foi
promovido a   Promotor de }ustiça da
entrância inicial da Comarca de
Matelândia, onde permaneceu até
outubro de  1977. Neste ano foi
promovido para Foz do lguaçu, ali
permanecenclo até maio de  1982,
quando então foi promovido para
Curitiba.

Na ocasião,   o entào Procurador-
Geral de justiça,   Henrique Chesneau
Lenz Cesar,   convidou-o   para integrar
a   assessoria da procuradoria. No
mesmo ano, o então Secretário de
Segurança do Estado,  Luís Felipe
Mussi   nomeou Hélio Lewin para
assumir a chefia do gabinete da
Secretaria cle Segurança, cargo em
que pennaneceu até março de 1987.
Ainda nesse ano ingressou na Vara de
Execuções Penais.  Em 1990 ocupou o
cargo de Adjunto da Corregedoria
Geral, sendo promovido a Procurador
de ]ustiça em 1991.  Desde então atua
na área criminal da Procuradoria-
Geral de Justiça.

Expectativa
0 novo Corregedor  tem pela

frente um mandato de dois anos e
neste período espera poder atingir no
mínimo   dois de seus objetivos:
transfomar a Corregedoria num Órgão
de orientação que busca a
unifomidade de atuação do MP em
todos os níveis e também num órgão
capaz de centralizar as informações e
colocar estas informações e
experiências ao alcance de todos os
integrantes do MP.

Como sua candidatura ao cargo foi
fruto cle um conjunto cle apoios e
eLstímulos de colegas do MP,  Hélio
Lewin acredita que a participação cle
todos os membros do Ministério
Público (e neste caso realmente
entenda-se todos,  sem exceç(~)es),  é
fundamental para a consolidação do
trabalho:  "Sou neste momento o
Corregedor cle todos os membros do
MP, sem distinção.  Não acredito que
nenhuma forma de divisão ou
diferenciação traga algum benefício"
afirma o novo Corregeclor-Geral.
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0 público lotou o auditório
Ary Florêncio Guimarães da

Procuradoria-Geral de ]ustiça



As multas administrativas
previstas no Estatuto da
riança e

0  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  (Lei  nQ  8069/90)
descreveu,  nos  artigos  245  a  258,
infrações  administrativas  que  têm
liame  com  as  normas  de  proteção
aos  direitos  da  criança  e  do
adolescente.  Para  tais  infrações

previu  pena  pecuniária  a  ser
aplicada  com  base  em  salário  de
referência,  podendo variar as
multas  de  três  a  duzentos  salários
de  referência.  Ocorre  que,  na
época   que  entrou  em  vigor  a  Lei
nQ  8069/90,  já  estava  extinto  o
salário  de  referência.

Nesse  interessante  contexto,
cabe  ao julgador,  quando do
pronunciamento   acolhedor  da
pretensão  postulada  na
representação  ou  indicada  em  auto
de  infração,  verificar  qual  será  o
valor  substitutivo  do  extinto
salário  de  referência.

De  plano,  é  mister  ressaltar  a
absoluta  impossibilidade  de
aplicação  do  salário  mínimo  em
substituição  ao  salário  de
referência,  considerando  o  teor do
artigo  7Q,  inciso  IV,  da  Constituição
Federal,  que  veda  a  vinculação  do
salário  mínimo  para  qualquer outro
fim que  não  seja  o  pagamento  de
remuneração  aos trabalhadores
rurais  e  urbanos.

Assim,  à  autoridade  judiciária
cabe  fixar  a  multa  em  salário  de
referência  equivalente  ao  índice
que  o  substituiu,  aplicando  o
artigo  2Q  da  Lei  nQ  7843,  de  18  de
outubro  de  1989,  que  dispõe:  "Os
valores  expressos  em quantidades
de  salário  mínimo  de  referência  -
SMR,  na  legislação  em  vigor,  ou  a
ele  vinculados,  passam  a  ser

32 Af"E

do Adolescente
Por

Váléria Teixeira de Meiroz Gfflo

calculados  em função  do  Bônus
do  Tesouro  Nacional,  à  razão  de  40
(quarenta)  BTNs  para  cada  SMR".

Tal  posicionamento,  aliás,  foi
adotado  pelo  Conselho  da
Magistratura  do   Tribunal  de ]ustiça
do  Paraná,  julgando  o  recurso  de
apelação  nQ  941614-0,  de  Telêmaco
Borba,  Rel.  Des.  Nasser  de  Mello,

"  à autoridade

judiciária cabe fixar a

multa em salário de

referência

equivalente ao Índice

que o substituiu"

ac.  NQ  7381,  j.  4.12.95;  bem  como

pela  Câmara  Especial  do  Tribunal
de justiça  de  São  Paulo,  no
julgamento  da  apelação  cível  nQ
14241-0/7,  de  Apiaí,  Rel.  Des.  Lair
Loureiro.

Outrossim,  o  Ministério  Público
do  Paraná  firmou  a seguinte
conclusão  no  11  Encontro  Estadual
dos  integrantes  da  instituiç`ão,
realizado  em  Curitiba,  nos  dias  24  e
25  de  setembro  de  1992:

"10.  Não  tendo  havido,  após  os

trinta dias subseqüentes  ao trânsito
em julgado  da  decisão,  o

pagamento  da  multa  aplicada  por
prática  de  infração  tipificada  no
Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  (artigos  245  a  258),
deve  o  órgão  do  Ministério  Público

promover a  execução  da  pena
pecuniária,  consoante  previsão  dos
artigos  154  e  214,  parágrafo  lQ,  do
referido  diploma  legal.  Por  outro
lado,  vale  anotar  que  a  conversão
da  multa  expressa  em  salário  de
referência  deve  ocorrer na

proporção  de  40  (quarenta)  BTNs
para  cada  salário  de  referência  (Lei
nQ  7843/89),  adotando-se,  ainda,
como  fator  de  atualização  do
débito  a  TRD  -  Taxa  Referencial
Diária  (art.  9Q,  da  Lei  nQ  8177/91)."

É  importante  lembrar  que  a
multa  administrativa  tratada
ingressa  nos  cofres  públicos,  como
receita  do  fundo  especial  vinculado
ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos
da  Criança  e  do  Adolescente  (artigo
214,  da  Lei  nQ  8069/90),  sendo,  a

princípio,  acertada  a  conclusão
retromencionada  quanto  ao
indexador utilizado  para  a
atualização  do  valor pecuniário
aplicado.  Isto  porque  o  artigo  99  da
Lei  nQ  8177/91  dispõe  que  "a  partir
de  fevereiro  de  1991,  incidirá  a
TRD  sobre  os  impostos,  as  multas,
as  demais  obrigações  fiscais  e

parafiscais,  os  débitos  de  qualquer
natureza  para  as  Fazenda  Nacional,
Estadual,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios,  com  o  Fundo  de
Participação  PIS-Pasep  e  com  o
Fundo  de   lnvestimento  Social,
e  sobre  os  passivos  de  empresas
concordatárias,  em  falência  e  de
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instituições  em  regime  de
liquidação  extrajudicial,
intervenção  e  administração
especial  temporária."

A  TRD,  segundo  disposto  no
artigo  2Q,  da  Lei  nQ  8177/91,          era
divulgada  pelo  Banco  Central,  para
cada  dia  útil,  correspondendo  seu
valor  diário  à  distribuição Pro  rczJéz
dia  da  TR  fixada  para  o  mês
corrente.

Em  razão  de  extinção  da  TRD,
desde  30  de  abril  de  1993  (Medida
Provisória  319/93  e  Lei  nQ  8660/93),
e  a  fixação  da TR para  correção  de
valores  referentes  a  negócios
jurídicos  com  remuneração
calculada  com  base  na  TRD,  os
cálculos  de  correção  monetária  dos
valores  referentes  às   multas
administrativas  também  seguiam  tal
critério.

Entretanto,  a  utilização  da  TR
como  índice  de  atualização
monetária  restou  expurgado,  em
razão  de  não  se  tratar de  um índice
de  correção  monetária,  mas  de  taxa
de  juros,  sendo,  de  conseqüência,
indevida  a  aplicação  para  obter  a
correção  monetária  de  valores.
Definíu-se,  então,  que  o  correto
seria  a  utilização  do  Índice  INPC.

Neste  sentido  é  a  jurisprudência
do  Supremo  Tribunal  Federal:

"Correç`ão  monetária.  TR.

Inaplicabilidade.  Contratos  com  e
sem  previsão  de  índice
substitutivo. juros  remuneratórios.
Estipulação  para  a  hipótese  de
inadimplemento  do  mutuário.
Ilegalidade.  Recurso  Especial.
Divergência.  Não  caracterização.

I  -  Prevendo  o  contrato  índice
substitutivo  de  correção  monetária,
deve  ele  ser  aplicado,  ante  a
extinção  do  BTN,  nos  termos  do
artigo  6Q,  inciso  1,  da  Lei  8177/91.

11  -  Segundo  precedentes  da
Turma,  em face  da
inconstitucionalidade  do  inciso  11  e

parágrafo único do artigo 6Q da  Lei
8177/91,  proclamada  pela  ADIN  nQ
959-DF  (DJU  13-5-94),  que
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estabeleceu  a  adoção  da TR nos
contratos  em  que  se previu  índice
substitutivo  deve  ser usado  o  INPC,
que  melhor  reflete  a  inflação.

111  -  A  cláusula  que  dispõe
sobre  o  aumento  de juros  em  caso
de inadimplemento está burlando a
lei,  pois  faz  incidir  como  juros
remuneratórios  autênticos juros
moratórios  em  níveis  superiores  aos
permitidos  (1%  ao  ano).

IV  ~  A  divergência  não  se
caracteriza  se  a  orientação  da  Corte
se  firmou  no  mesmo  sentido  da
decisão  recorrida  (Enunciado  nQ  83
da  Súmula/STT)"  -Ac.  NQ  00016339-
GO,  4a  Turma,  rel.  Min.  Sálvio  de
Figueiredo Teixeira,  unânime,  Dju
16/109/95,  página  34671)  "Correção

" a utilização da TFI

como índice de
atualização monetária
restou expurgado, em
razão de não se tratar

de um i'ndice de
correção monetária,

mas de taxa de juros "

monetária.  Liquidação  de  sentença.
Índice.  TR.

I  -  E  inaplicável  a  TR  como
índice  de  correção  monetária.

11  -  0  novo  cálculo  do  débito,
com  a  aplicação  de  índice
apropriado  não  pode  resultar em
prejuízo  para  a  devedora,  ora
recorrente.

111  -  Recurso  conhecido  e

provído."  -Recurso  Especial  nQ
48593-MG,  4Q  Turma,  rel.  Min.  Ruy
Rosado  de  Aguiar ]unior,  j.  aos  2/8/

94,  DJU  29/8/94,  página  22202.

"Correção  monetária.  TR.  Cota

de  liquidação.  Aplica-se  o  INPC.
É pacífico nesta egrégia Corte

e no Superior Tribunal Federal o
entendimento de que a TR não é
índice de correção monetãria,
não  podendo  ser  atualizada"  -Ac.
N9  00030467-Rj,  la  Turma,  rel.  Min.
Garcia  Vieira,  unânime,  D]U  04/09/
95,  página  278171).

Assim,  para  a  atualização  da
multa  administrativa,  transformada
em  40  BTNs  para  cada  salário  de
referência,  devem  ser  utilizados  os
seguintes  indicadores  econômicos:
de  fevereiro  de  1991  até  junho  de
1994,  o  INPC;  de  julho  de  1994  até

junho  de  1995,  de  acordo  com
Medida  Provisória  596/89  e  Lei  n9
9069/95,  o  IPCR;  e,  de  julho  de
1995  até  a  presente  data  (11/97),  a
média  aritmética  simples  entre  o
INPC  e  o  IGP,  de  acordo  com  o
Decreto  1544,  de  30  de  junho  de
1995.  Adotando-se  a  sistemática,  o
valor  de  cada  salário  de  referência,
no  mês  de  novembro  de  1997,  será
de  setenta  e  seis  reais
aproximadamente.  Inferior,  1embre-
se,  ao  salário  mínimo  que,
atualmente,  é  de  cento  e vinte
reais.

Conclui-se,  portanto,  com
reformulação  de  parte  do
entendimento  anteriormente
apresentado  (Conclusão  nQ  10,  do
11  Encontro  Estadual  do  Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná,
realizado  aos  24  e  25  de  setembro
de  1992),  que  as  multas  aplicadas
em  razão  da  prática  de  infrações
administrativas  descritas  na  Lei  nQ
8069/90  serão  calculadas  no  valor
de  40  BTNs  para  cada  salário  de
referência,  por força  do  contido no
artigo  2Q,  da  Lei  nQ  7843/89  e  a
vedação  constitucional  de  aplicação
do  salário  mínimo  já  mencionada,
corrigindo-se  o  valor  com  a
utilização  do  INPC  e  indexadores
subseqüentes   apontados.
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Seminário Estadual de Direitos
Humanos em HIV/Aids

0  auditório do Edifício  Humberto
de Alencar Castelo Branco,  na
Secretaria de ]ustiça  do Estado do
Paraná,  em Curitiba,  foi o  palco do
Seminário Estadual  de  Direitos
Humanos em HIV/Aids,  realizado nos
dias 4 e  5  de  dezembro.

0 evento foi promovido pela
Associação Paranaense do Ministério
Público  em conjunto com a  Escola
Superior do Ministério Público,  com
o Centro de Apoio  Operacional  das
Promotorias  de  Defesa  dos Direitos  e
Garantias Constitucionais e com a
Secretaria  de  Estado  da  Saúde.

Um dos  objetivos do evento foi a
criação de um Núcleo Regional no
Estado do Paraná,  integrando a Rede
Nacional  de Direitos Humanos em
HIV/Aids,  em atenção à  proposta  da
Câmara Técnica  de  Ética  e  Cidadania
vinculada a Secretaria de  Estado  da
Saúde.  0 evento também serviu  para
alavancar a integração e capacitação
entre  instituições governamentais e
não governamentais.

Abertura

Na abertura do evento estiveram
presentes o Procurador-Geral  de
justiça,  0lympio de  Sá Sotto Maior
Neto;  o então Corregedor-Geral,
Aguinaldo  Santa Thereza Borges
Vieira;  o  Presidente  da APMP,  Sérgio
Renato  Sinhori;  o  Coordenador do
Centro de Apoio Operacional  das
Promotorias de  Defesa dos Direitos e
Garantias  Constitucionais,  Marcos
Bittencourt Fowler;  a Diretora  do
Departamento de Vigilância e
Pesquisa, Mariângela Galvão Simão,
representando o Secretário  da Saúde
do Estado do Paraná;  a
Coordenadora Municipal de  HIV/
Aids,   Leda Albuquerque,
representando o Secretario Municipal
de Saúde;  e  ainda,  representando  o
Conselho Regional de  Odontologia,
]osé  Carlos Giacomel;  representando
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Na foto, o Professor Oscar Raúl Puccinem,
o Promotor Marcos Bittencourt Fowler,

o Pi.ocurador da República Marcelo Moscoglíato
e a advogada Miriam Ventura da Silva

o  Conselho Regional  de  Serviço
Social,  Carmem  Bachoviski;
representando  o Conselho Regional
de Farmácia,  Célia Fagundes da Cruz
e  representando o  Conselho Regional
de  Psicologia,  Sandra Regina  Batista.

Além do coquetel de abertura,  o
primeiro dia foi marcado pela
palestra  inaugural proferida pelo
Professor de  Direito Processual
Constitucional da Universidade
Notarial Argentina de Buenos Aires,
Dr.  Oscar Raúl  Puccinelli.

No segundo dia de atividades,
uma mesa redonda abordou o tema
"Proteção  internacional dos direitos

humanos  e Aids",  com a  participação
da Dra.  Flávia Piovezan,  Procuradora
do Estado de São Paulo,  Professora
da Faculdade de  Direito da PUC/SP  e
Doutora em Direito Constitucional.
Também foram discutidos os temas
"HIV/Aids e o Direito:  da formação

acadêmica aos tribunais"  e  "Direitos
da personalidade  e discriminação"
com a  presença do Dr..  Marcelo
Turra,  Professor da Faculdade de

Antonio Perez Gediel,
Procurador do Estado do Paraná

e professor da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Paraná
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Seminário Estadual de Direitos
.        Humanosem HIV/Aids      `

Direito Cândido Mendes/R]  e  do  Dr.
Antonio Perez  Gediel,  Procurador do
Estado do Paraná e  professor da
Faculdade de  Direito  da Universidade
Federal  do Paraná.

No período da tarde do dia  5  de
dezembro,  a Dra.  Miriam Ventura da
Silva,  advogada e consultora do
serviço de  atendimento e  assessoria
do grupo pela Vidda/Rj,  proferiu
palestra  sobre  "Possibilidades  e
limites  da  assessoria jurídica  às
ONG's  em HIV e Aids."

Também,  o Dr.  Marcelo
Moscogliato,  Procurador da
República  e Professor da  Faculdade
de  Direito  da  Universidade de
Taubaté/SP,  abordou o tema
"Tratamento jurisprudencial às

questões  ligadas  aos vírus HIV e
Aids"  e  ainda,  "Aspectos  éticos  e
legais  em  HIV e Aids"  foi  o  tema
relatado pelo Promotor Marcos
Bittencourt Fowler.

Saldo  positivo

Na  avaliação de Marcos
Bittencourt Fowler,  um dos
responsáveis pela  condução deste
evento,  o resultado foi extremamente
positivo pela participação  e o
interesse,  mas principalmente pelos
resultados e  encaminhamentos
surgidos  como consequência  do
evento.

Para ele a  participação do
Ministério  Público  está  se
consolidando  ainda  mais  e a
lnstituição está  se inteirando deste
novo  quadro.

Um trabalho de sensibilização e
capacitação dos membros do MP  será
desenvolvido para enfrentar com
maior qualidade os  problemas
surgidos  em função  do  HIV/Aids.  "  a
falta de  conhecimento cria
dificuldade para enfrentar os
problemas criados pela Aids",  lembra
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Dr. Oscar Raúl Puccinem e o Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Defesa dos Dlreitos e Garantias

Constitucionais, Marcos Blt(encourt Fowler

Marcos Fowler,  por isso,  o Ministério
Público deve caminhar no sentido de
estimular a participação em reuniões
periódicas  e eventos  como este,  até
que  se tenha maior clareza  sobre o
assunto.

Sobre  a legislação,  ele  lembra que
não há a  necessidade de
incorporações ou novos modelos
jurídicos,  mas  sim,  de aplicação mais
efetiva  da legislação vigente,  já  que o
maior problema criado pelo HIV/Aids
é   a discriminação.  0  princípio  da
isonomia  é  "constitucionalmente
contemplado,  mas  acaba  sendo
violado  quanto  às  pessoas
portadoras  da  doença".

Informamos a todos as§ociado§ da

APMP,  qu€  nos  pr(`)xímos meses,  estafá :

*endo remetido via correio,  um resumo;
sobre ãs  deliberações  deste Seminário.  t

Marcelo Moscognato,

Procurador da Repübuca
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EDITAL DE CONVOCACÃO

0  Presidente  da   ASSOCIAÇÃO  PARANAENSE  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO,  no  exercício  de  suas  atribuições

estatutárias  (art.  9°),  convoca os  associados  para a  ASSEMBLÉIA

GERAL  ORDINÁRIA  a realizar-se  no  dia  29  de janeiro  de  1998,

às   14h30min,   em  primeira  convocação,  e  às   15h,  em  segunda

convocação,  na  sede  administrativa  da  entidade  (Av.  Cândido  de

Abreu,  n°  526,  torre  "A",  10°  andar,  Centro  Cívico,  Curitiba-PR),

para deliberar sobre  a  seguinte pauta:

1) apresentação de relatório das atividades da Diretoria no último

semestre;

2)  apresentação  de  relatório  financeiro  da  entidade  e  prestação

de contas referentes  ao  segundo  semestre  de  1997;

3)  revisão  da contribuição  associativa;

4) apresentação de relatório conclusivo elaborado pela Comissão

Especial  instituída pela Assembléia Geral para avaliação  estrutural

do  PROMED,  contendo  especialmente  propostas  para  a  revisão  de

contribuição  nas  diversas  categorias  de  usuários  e  instituição  de

novos  fundos  de  contingência;

5) análise das Reformas Constitucionais da Administração Pública

e da Previdência Social,  em trâmite no Congresso Nacional;

6)   discussão  de  assuntos  gerais  de  interesse  associativo  e

institucional.

Curitiba,12  de  dezembro de  1997.

Sergio Renato  Sinhori
presidente

gô  ARM,EA

CONVITE

JANTAR  DE
FRATERNIZAÇÃO

A Associação  Paranaense  do

Ministério  Público  -APMP,

realiza  no  próximo  dia  30  de

janeiro,  sexta-feira,  a  partir das
20h30  min,  o  tradicional  jantar

de  confraternização  que
marcará  o término  do  período

de  férias  coletivas  e  o  reinício

das  atividades  funcionais

alusivas  ao  ano  de  1998.

0  evento  acontece  no  Santa
Mônica  Clube  de  Campo,  em

Curitiba,  e  o  convite  é

extensivo  a  todos  os  integrantes

do  Ministério  Público  e  seus

respectivos  familiares.

A APMP solicita que os

interessados em participar

confirmem a presença e o número
de acompanhantes, através do

telefone (041) 352-2919,  com a

srta.  Luciane.

APMP EM REVISTA

Informamos  que APMP  em
revista  é  uma  publicação  bimestral,
tendo  sua  próxima  edição
circulação  prevista  na  primeira
quinzena  do  mês  de  Março.

Matérias,  textos  de  colaboração
e  informações  para  divulgação
devem ser remetidas  para  a  sede  da
APMP,  preferencialmente  em
disquete  acompanhada  de  cópia
impressa,  até  o  dia  02  de  março.
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APMP comemora final de ano e
Dia Nacional do Ministério Público

A  sede  campestre  da  APMP  abrigou,  no  dia  14  de

dezembro  passado,  a  festa  de  final  de  ano  da  entidade.
Muitos  promotores  e  familiares  participaram  do  evento,

que  também  marcou  o  dia  Nacional  do  Ministério
Público.

A festa foi rnarcada i)ela distribuição de briri,des e
Presenl:es Para cds crianças

CLASSIFICADOS

COMPRO APARTAMENTO
EM  CURITIBA

Favor contatar Nazarei Ozieranshi Pelo

fone..  (044)  228-7592
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Muii:as cria,nça,s estiuercm'i na festa de ftnal de cmo
na sede carni)estre da APMP

Papa,i Noel foi a alegria das c;ricmças

" Cada um atinge a montanha até

o ponto em que a mirou "
Paulo do Rego Monteiro Rocha

Procuador de justiça

Esta seção de cmúnctos classiftcados
é gratuita i)cwa os integrantes da APMP.
Os interessados em anunciar deuem
c;ori,tatar coi'n a sede da entidade
através do fone:  (041) 352-2919,  com
IJuC,iane .
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JORNALISMO   DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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Conselho Nacional de  Procuradores-Gerais  de Justiça

Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e União

Confederação Nacional do Ministério Público - CONAMP

ESTADO                        PROCURADORES.GERAIS             CORREGEDORES.GERAIS         PRES.    ASSOCIAÇÕES     MP

Acre Vanda Denir Milane Nogueira Francisco Matias de  Souza Nilo Figuerêdo Maia

Ahgoas Dilmar Lopes Carneiro ]osé Auto Monteiro Guimarães Lean Antônio Ferreira Araújo

A-apá Raimunda Clara 8.  Picanço Márcio Augusto Alves Alcino de Oliveira Morais

Amazonas Evandro Paes de Farias Edilson dos Santos Oliveira Mauro Roberto Veras Bezerra

Bahia Walter Rodrigues da Silva José Cupertino Aguiar Cunha Sara  Mandra  M.  Ruscolelli  Souza

Ceará Nicéforo  Fernandes  de  Oliveira Mairan Gonçalves Maia Edilson Santana Gonçalves

Distrito Federal Humberto Adjuto Ulhôa Zenaide Souto Martins Maurício Silva Miranda

Espírito Santo Elcy de Souza Sérgío Luiz Teixeira Gama ]osé Maria Rodrigues 0.  Filho

Goiás Demóstenes  Lázaro  Xavier Torres Pedro Tavares Filho Ivana Farina

Maranhão jamil  de  Miranda  Gedeon  Neto Suvamy Vivekananda Meireles Francisco  das  Chagas  8.  de  Sousa

Mato Grosso Antônio Hans Leonir Colombo Massud Soubhia

Mato Grosso Do Sul Fadel Tajher lunes Francisco  Pinto  de  Oliveira  Netto Esacheu Cipriano Nascimento

Minas Gerais Epaminondas Fulgêncio Neto Ruth Lies Scholte Carvalho Olavo Antônio  de  Morais  Freire

Pará Manoel Santino Nascimento ]r. Alfredo  Lima  Henriques  Santalices jorge Mendonça Rocha
Parall,a júlio Paulo Neto Maria do Socorro Diniz Aristóteles de Santana Ferreira

Paranã Olympio de Sá Sotto Maior Neto Hého Ai,rton l,ew¢n Sérgio Renato Sirihori

Pernambuco ]osé Tavares Maristela de Oliveira Simonin Gustavo  Augusto  Rodrigues  de  Lima

Piauí Antônio  de  Pádua  Ferreira  Linhares Antônio Gonçalves Vieira Antônio Gonçalves Vieira

Rio de 7aneiro Hamilton Carvalhido Décio Luiz Gomes ]osé Carlos Paes
Rio Grande Do Norte Anísio Marinho Neto Maria Sonia Gurgel da Silva Cléobulo Cortez Gomes

Rio Grande do Sul Sérgio Gilberto Porto Carlos  Otaviano  Brenner  de  Moraes Delmar Pacheco da Luz

Rondônia Ivo Scherer Edmilson ]osé  de  Matos  Fonseca joão Carlos Garcia de Oliveira
Roraim Sales Eurico Melgarejo Freitas Cleonice Andrigo Vieira Edson Damas da Silveira

Santa Catarina Moacyr de Moraes Lima Filho ]osé  Eduardo  Orofino  da  Luz  Fontes Paulo Roberto Spek

São Paulo Luis Antônio  Guimarães  Marrey ]osé Ricardo Peirão Rodrigues Washington Epaminondas M. Barra

Sergipe }osé Gomes de Andrade Heli Soares Henriques Nascimento Luiz Alberto Moura Araújo

Tocantins ]osé Omar de Almeida }únior Edna  Buzo  de  Barros  Rodrigues Clean Ranaut de Melo

Brasília (MP UNIÃ0) Geraldo Brindeiro Eduardo Antonio  Dantas  Nóbrega Ella Wiecko Castilho

BraLsília (MP MIIJTAR) Kleber de Carvalho Coelho Marisa Terezinha  Cauduro  da  Silva }osé Carlos Couto de Carvalho

1      Presidente do conselho Nacional de procuradores-Gerais -fJcz77c£`/Zo73 CczrcJ¢/bG.c7o

1     Presidente do conselho Nacional de corregedores-Gerais -/ose' Ec7c/czrc7o 0ro/G.77o c76z Zz/z Fo7?Íes

1     Presidente da confederação Nacional do Ministério mblico (CONAMP) -4cb¢./es cze/esz/s S¢'¢a4#óz Fí./Á7o

%  AEMEA JAN/FEV  1998



PUBLICIDADE
Joel Coimbra ressalta conquistas

do Ministério Público
A justiça paranaense passa hoje, na

opinião do presidente da Comissão de
Constituição e justiça (CC]) da
Assembléia Legislativa, deputado }oel
Coimbra (PTB), pela maior
transfomação de sua história, e o
Ministério Público participa dessas
mudanças através de uma série de
iniciativas de modemização e ampliação
de suas atribuições que vêm sendo
implementadas na última legislatura.

Segundo o presidente da Ccj, todas
as conquistas para a modemização do
Ministério Público paranaense só foram
viabilizadas graças a uma atuação
conjunta entre os poderes Executivo,
Legislativo e ]udiário.  "A atuação
hamoniosa entre o Procurador-Geral
de justiça, Olympio Sá Sotto Maior e o
Secretário de justiça, Edson Vidal Pinto,
em conjunto com a Assembléia foi
fundamental para que pudessemos
avançar tanto na busca por melhores
condições de trabalho e melhoria dos
serviços do Ministério Público à
população", diz o deputado.

Reposição de salários
Entre as conquistas mais importantes

obtidas nesse período, segundo
Coimbra, estão a reposição de salários
confiscados no govemo anterior e a
elevação de 3°/o do percentual mínimo
do Orçamento do Estado que o
govemo tem que repassar ao Ministério
Público,  ''antes era menos de  1°/o",
lembra ele.

Reajustes
Em março de 95, a Assembléia

aprovou a lei 11.077, concedendo
reaj.uste de 14°/o tanto para os
procuradores e promotores de justiç`a,
assim como para o quadro geral de
funcionários do Órgão. Em setembro de
95, foi aprovada a lei 11.1171, que
concedeu novo reajuste, promovendo
equiparação salarial com o Ministério
Público Federal.

Plano de carreira
Coimbra destaca ainda a aprovação

da lei 11.455, que instituiu o quadro e o
plano de carreira do Ministério Público
do Paraná. A lei define o quadro dos
servidores do Ministério Público,
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Presidente da C:ornissão de
C:onstituição e ]usti,ça (CC]) ,

deI)utado ]oel Coiiínbra

constituindo de cargos de carreira
efeftivos e em comissão. Foram criados
181 novos cargos efetivos, divididos em
três grupos - superior, intermediário e
básico, fixando os salários de cada um.
A lei também definiu os requisitos para a
ocupação desses cargos, bem como a
foma de progressão na carreira, criando
e fixando remuneração para 90
gratificações de função.

Cargos de Promotor e
Procurador

Foram também ampliados os quadros
do Ministério Público, através da
aprovação da lei 11.526 criando dez
novos cargos de Promotor de ]ustiça
para atuação junto aos ]uizados
Especiais Criminais, sendo quatro para a
comarca de Curitiba e dois para
Londrina. A lei também atendeu as
comarcas de Maringá, Ponta Grossa, Foz
do lguaçu e Cascavel, com a criação de
um cargo de promotor para cada uma
delas.

Através da lei 11.086 foram criados
oito novos cargos de procuradores de
Justiça.

Convênios
Coimbra destaca ainda a assinatura

de diversos convênios entre o Govemo
do Estado e o Ministério Público. Foi
fimado convênio entre a Ouvidoria
Geral do Estado estabelecendo parceria
com o Ministério Público  para atuação
conj.unta no combate a atos cometidos
contra o patrimônio do Estado.

Outro convênio assinado entre
Ministério Público, Secretaria de Estado
da Criança e o lnstituto de Ação Social
do Paraná - (IASP) viabilizou o
cumprimento da penas altemativas de
prestação de serviços à  comunidade
aos presos das penitenciárias
paranaenses. 0 deputado lembra ainda
convênio assinado entre a Secretaria de
Estado da ]ustiça e Cidadania  para
viabilisar a análise da situação penal dos
presos. No início de novembro, a
Assembléia Legislativa aprovou aj.uste
orçamentário no valor de R$ 618 mil. 0
ajuste viabilizará o programa de obras
do Ministério Público, que prevê a
construção da sede do Órgão em
Curitiba e de várias Promotorias de
]ustiça no Estado.

Lei Orgânica
A Assembléia Legislativa deve votar

no primeiro semestre de 98 a Lei
Orgânica do Ministério Público.
Segundo o presidente da CCT a votação
da lei está sendo negociada com as
lideranças dos partidos e a
Procuradoria-Geral de ]ustiça, já que
para garantir a aprovação é preciso
quórum de dois terços dos votos do
plenário. "As negociações avançaram
bastante", afima Coimbra.

Segundo o deputado, a Lei Orgânica
vai dotar Procuradores e Promotores de
Jou:rt;Çbaa|dheoiâfomriei:¥e:|rgsgàTi::#ara

fundamental que os Promotores
principalmente das comarcas do interior
do Estado, tenham estrutura tanto de
equipamentos, quanto de recursos
humanos e assessoria juridica necessária
para desempenhar sua missão de
proteger a sociedade", afima Joel
Coimbra.

JOF.NALISTA F?ESPONSÁVEL
lvan Santos MTB 027521010196
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0 HomeBank Hestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto consulta sua conta coiTente, pode se
infomar sobre lançamentos, crim extratos, exportar pffa outros aplicativos e até imprimir. Se quiser, pode fazer transferências entre contas e

poupanças de qualquer titularidade ou DOC's e pagamentos de títulos de outros bancos. Se vai viajar, pode
programar pagamentos e serviços com até 120 dias de antecedência. Se quer sigilo, conta com caixa postal
eletrônica com senha e transmissão de dados criptografados. E tudo isso com economia: um simples clic e
você conecta, desconecta e atualiza dados, sem congestionamento. Aç:âÉ*sqT:ev:::êp?:ce:.a


