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Editorial

0 Ministério Público e a
defesa da cidadania

SERGIO  FIENATO  SINHOF3I
Presidente  da  Associação

Paranaense  do  Ministério  Público

Em  14  de  dezembro

comemorou-se o Dia Nacional do

Ministério Püblico.  Cabem nesse

momento algumas reflexões a

respeito  de sua  atuação  e

responsabilidades perante a

sociedade.

A instituição do Ministério

Público vem se caracterizando por

buscar uma dimensão moderna,

prospectiva, reconhecendo e
superando suas próprias eficiências

para fortalecer-se e preparar-se para
desenvolver com eficiência

crescente sua missão de defesa da

sociedade.

A  Constituição  Federal  de  1988

traçou-lhe um novo e arrojado

perfil, conceituando-o como
instituição permanente,  essencial à

função jurisdicional do Estado,
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incumbindo-lhe   a   defesa  da

ordem jurídica,  do regime

democrático e dos interesses sociais

e individuais indisponíveis.

Cumpre-1he agora, enquanto

agente político de transformação,

interferir positivamente na realidade

social, exercitando em favor do

povo o poder que lhe foi conferido.
A função básica consiste em zelar

pelo efetivo  respeito dos  Poderes
Públicos e dos serviços de

relevância pública aos direitos

assegurados na Constituição e nas

Leis, promovendo as medidas

necessárias à sua garantia.  Nesse

sentido é que o Ministério Público

dispõe de instrumentos legais ágeis

e confiáveis, tais como o inquérito

civil e a ação civil pública,

especialmente  úteis  na  defesa  dos

direitos do consumidor, do meio

ambiente, do patrimônio público, da

criança, do adolescente, do idoso,

clo deficiente,  da saúde do

trabalhador,   das   liberdades

públicas em geral.
0 Ministério Público atua nos

limites  da  lei e de  sua  destinação,

cabendo a seus agentes praticar atos

de fiscalização e vigilância no

exame minucioso das atividades

públicas, questionando autoridades
e particulares acerca da correta

gestão dos bens comuns ou
indisponíveis.  A sociedade  exige,

cada vez  mais  inflexivelmente,  a

restauraç`ão da moralidade

administrativa e a prevalência das

ações voltadas para o bem-estar da

maioria da população.  Para servir de

defensor desta sociedade ávida de

respeito e de transformações

estruturais é que o Ministério

Público, rompendo com a burocracia

estagnada e com determinadas

posturas cristalizaclas pelo poder
econômico e político, moderniza-se,

com autonomia e independência,

intensificando a revisão dos

conteúclos jurídicos,  realçando as
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Editorial

normas  que  realmente  indiquem

a  existência  de  valores  gerais,  a

supremacia  da  vontade  coletiva

sobre   o   interesse   individual.

Creio que hoje,  no Brasil,  é

emergente o anseio no sentido do

incremento do processo de

democratização. Há uma incontida

aspiração de emancipação dos

segmentos populares,

tradicionalmente submetidos a uma

alienação política e econômica.  Os

homens públicos - e essa é a Ótica

que o Ministério Público como
instituição procura irradiar -

precisam ser sensíveis a  esses
reclamos e ter capacidade de

indignação contra a visão selvagem

da sociedade humana.  Chega de

servir a oligarquias,  a poderosos, a

temer o poder econômico,  chega de

chancelar as deletérias e

corrompidas estruturas.  É

inadmissível que a consciência dos

homens públicos possa tornar-se

calejada a ponto de lhes impor uma

inércia propícia à propagação da

improbidade.

A reorganização de uma

sociedade melhor e mais justa está

intimamente vinculada à atuação de

todos os braços do Estado e de seus

servidores, cumprindo o papel

indelegável da promoção social,

exercendo cada um com eficiência o

seu ofício, sem corporativismo e

rivalidades obscuras - resquícios de

modelos hoje inservíveis de

protecionismo a grupos em
detrimento da causa coletiva.

4       Á±EM#E!'viEA

Embora o novo desenho

constitucional o tenha incumbido de

relevantes encargos concernentes a

outros ramos do Direito, que dizem

de perto ao exercício da cidadania,

a áreà criminal - e nessa

principalmente a criminalidade
organizada -é, ainda, prioridade do

Ministério Público.

A instituição deve voltar-se com

vigor para  o combate à

criminalidade (removendo o estigma

" Em outubro de

1999,  em  Curitiba,

reunirlse-ão

Promotores e

Procuradores  de

Justiça do pai's,  no

último  Congresso

Nacional  do  milênio..."

de  que  o Direito Penal sÓ é

aplicável aos pobres...), porque é na

atuação penal que ela detém,  com

exclusividade, uma parcela

significativa e direta da soberania do

Estado.  Nessa luta é preciso aliados

decididos,  que assumam de vez seu

lado na batalha.

A sociedade espera que o

Ministério Público, o ]udiciário, e os

operadores do direito em geral,

sensibilizem-se   ante   o

panorama  de  inquietação  e
angústia  vivenciado   nas   nossas

cidades  e   campos.

As  instituições vivem séria crise

de credibilidade, poucas escapando

ao ceticismo popular.

Há  uma  mensagem  explícita

evidenciando que as corporações, as

organizações, as entidades, as

instituições e todos os demais

setores públicos ou privados

(principalmente os primeiros),  que
não se afirmarem como

imprescindíveis agora,  estarão

irremediavelmente relegados ao

desprezo e  à obsolescência pela

população.

Em  outubro  de  1999,  em

Curitiba, reunir-se-ão Promotores e

Procuradores de ]ustiç`a do país, no

último Congresso Nacional do

milênio, para uma ampla discussão,

avaliação e aprimoramento do
"Ministério Público Social",  opção

ideológica ajustada aos nossos

tempos  e  apta  a  tirar do  papel,

entre nós brasileiros, vários dos

postulados fundamentais da
dignidade, inscritos na

cinqüentenária Declaração Universal

dos Direitos Humanos.

Preservar e incrementar a

credibilidade pública, respondendo

com serenidade, prontidão e

respeito aos reclamos da sociedade,

é a  síntese maior que  está  posta

como grande desafio a todos

quantos militam na área da ]ustiça -
marco inicial rumo à cidadania.
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Hotel de Trânsito de Curitiba
fica pronto em março/99

No  dia  30  de  novembro,  a  APMP

recebeu  as  chaves  dos  4

apartamentos  que  irão  formar  o

Hotel  de  Trânsito  da  entidade  na

ciclade  cle  Curitiba.  No  entanto,  antes

de  serem  colocaclos  em  uso,  há  a

necessidacle  de  mobiliá-los  e  clecorá-

los.  0  início  da  utilizaçáo  dos

apartamentos  está  previsto  para

març`o  do  próximo  ano.

Uma clcas características clo novo

hotel  de  trânsito que  merece

destaque é sua proximidade tanto

com a sede cla APMP quanto com a

Procuradoria-Geral de ]ustiça.  Para

se ter uma idéia,  entre  a  entracla  do

recém-inaugurado edifício Stuclio

Normandie (que abriga os 4

apartamentos) e  a cla sede da APMP,

há  no  máximo  100  metros  de

calçada contínua.  Ou  seja,  não é

preciso nem atravessar a rua.

A  icléia  de  se  criar um  hotel  cle

trânsito se solidificou  no ano

passaclo, quando a APMP aplicou um

queLstionário a toda a classe

perguntando quais eram as

prioriclades de investimento no
tocante ao patrimônio da entidade.

A necessidade da existência de  um

hotel  de trânsito em Curitíba ficou

em segundo lugar.  Segundo a

diretoria,  esses apartamentos serão

de grande valia principalmente para

os associados do interior que,  agora,

ao passarem por Curitiba, poderão

se hospedar com conforto numà
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Vista (1() cdifíc`ío .çTfz/c//.() N'í)mi.'/ri(4`c, que zi partir cle març`o próximo abrigarz`i o Hotel de

Trânsito ch Amff ein Curitil)zi.

( Fot() produzicla a partir cki sede a(lministrativa dzi AP")
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Hotel de Trânsito

região  central  da  cidade.

É bom lembrar que a prioridade

de  investimento que  ficou  em

primeiro lugar no questionário
citado (a  sede  em Guaratuba) já

está sendo providenciada.  No

momento, a APMP está aguardando

do BRDE uma resposta para o

pedido de financiamento da
construção compra do imóvel da

praia.

Regulamentação  e
características

0 regulamento para a utilização

do Hotel de Trânsito ainda não foi

definido.  Sabe-se que será

estipulado um tempo máximo de

permanência e uma pequena taxa
de manutenção para os usuários.  Na

Subsede de Foz do lguaçu a estadia

é de,  no máximo,  3 dias,  e o preço

da  diária  de  R$  18,00.  Mas,  isto  não

quer dizer que no Hotel de Trânsito
de Curitiba serão adotados

necessariamente esses critérios.

Na média,  cada um dos 4

apartamentos possui 72  metros

quadrados, incluída a garagem.  Sua
estrutura se divide assim:  1  quarto,

1  sala de estar, banheiro, cozinha,

área de serviço e sacada. A sala é de

piso laminado, os quartos com
carpete,  e  o  aquecimento  é  a  gás.

Os apartamentos são capazes de

abrigar confortavelmente uma
família de 4 pessoas,  pois a sala

contará com um sofá-cama.

0 edifício apresenta uma
estrutura que oferece conforto e

lazer.  Há sala de ginástica, já

6      AEMMvPA

Vista da entracla principal clo eclifício `5'Í£/c/r.o Nom;mc//.e, na Rua

Comenclaclor Fontana, no Centi.o Cívico. Ao fundo, observa-se o prédio

onde está localizada a sede aclminiLstrativa cla APMP ein Curítiba.
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Hotel  de Trân§ito

equipada  com  diversos

aparelhos, salão de jogos,  salão de

festas com churrasqueira e um

playground para as crianças.

0 Studio Normandie localiza-se

na rua Comendador Fontana, n.Q 78,

no Centro Cívico.  0 Hotel  de

Trânsito está próximo do Shopping

Müller,  do Passeio Público e de

ótimos restaurantes,  numa região

nobre da cidade.  0 edifício foi

construído pela BP

Empreendimentos lmobiliários.

Aquisição

A compra dos apartamentos sÓ

foi efetuada após uma grande

pesquisa imobiliária realizada em
cerca de 40 edifícios. Além disso,

foram visitados pessoalmente mais

de  20 imóveis  inclusive  apart-hotéis.

A escolha recaiu sobre o Studio

Normandie por diversos fatores,

como o bom preço,  o fato de ser
um edifício novo e a proximidade
com a Procuradoria-Geral de justiça

e a APMP.  Esta última característica

traz vantagens tanto para a

administração, manutenção e

limpeza dos apartamentos,  quanto

para os usuários que, para se
instalarem nos imóveis, precisarão

buscar a chave e o controle da

garagem na sede da APMP.

Os 4  apartamentos  (que

correspondem aos números 301,

502,  602  e  802)  foram  adquiridos

por  R$  220  mil,  sendo  R$  80  mil  de
entrada  mais  6  prestações  de  R$

23.330,00,  corrigidas pelo INCC. A

primeira oferta da corretora
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Hote] de Trânsito

Megaville,  encarregada  da  venda

dos  imóveis  do  Studio  Normandie,

foi  de  R$  250  mil  em  17  de  setembro.

ApÓs  várias  negociações  o  preço

final  foi  definido  no  dia  27  de

outubro,  tendo-se  alcançado  uma
economia  de  R$  30  mil  para  a

APMP.

Para o Tesoureiro da APMP, Cid

Loyola, a aquisição do Hotel de

Trânsito em Curitiba marca um novo
momento na vida da entidade, que
cada vez mais busca   oferecer

comodidades aos integrantes do MP
do nosso Estado.

Pesquisa

Na pesquisa realizada no final do

ano passado com os associados, a

aquisição um Hotel de Trânsito ficou

em segundo lugar. ]á a Colônia de

Férias em Guaratuba ficou em

primeiro lugar. Os outros ítens, pela
ordem, foram: investimento na

subsede Foz do lguaçu, na de
Londrina, na sede campestre de

Curitiba, e na sede administrativa de

Curitiba.

A administração da APMP tem-se

ocupado de todas essas prioridades.

Assim que a subsede de Foz do
lguaçu recebeu vários melhoramentos:

pintura geral interna e externa,
inclusive com recuperação do

mobiliário, substituição do calçamento

e sua extensão para a área das

garagens, ampliação dos muros,

paisagismo e aquisição de novos
equipamentos e acessórios para os

apartamentos e para o salão de festas.

Na subsede de Londrina está sendo
concluída neste mês de dezembro

8      AEMMVEA

uma  reforma  completa,  com
ampliação e aprimoramento da sauna

e vestiários, churrasqueiras, salão,

pisos, colunas, construção de quiosque
na quadra de tênis, pintura geral,

recuperação de toldos e paisagismo.

Na sede campestre de Curitiba foi

substituído o sistema de iluminação do

campo de futebol, implantado

paisagismo nos tanques de pesca (que
estão sendo bastante utilizados), e

principalmente investimentos no
embelezamento geral da chácara e

em equipamentos para maior
comodidade dos usuários e para o

incremento das atividades sociais. Na

sede administrativa foram adequadas

instalações  para  serviços

administrativos do Promed e da

Associação, com aquisição de

mobiliário, equipamentos e programas

de informática (desenvolvimento

também de uma Áom€ pagc),
modernização do sistema de som do
salão de reuniões e redecoração deste

e do bar.

Além do questionário sobre

prioridades de investimento

patrimonial, estavam presente na

pesquisa questões ligadas aos
seguintes temas: institucional, Promed,

Mútua, cultura, serviços e convênios, e

social.

(J.eia  míij\s  .sob[e  a  i)eLsqLiisa  m  págí"  seguín[e)
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Pesquisa

0 que pensam os
associados da APMP

No  final  do  ano  de  1997  uma

ampla pesquisa foi realizada pela
APMP junto aos seus associados,
visando obter subsídios a abalizarem

objetivos e metas  da entidade,  além
daqueles propostos inicialmente por
esta administração.

Como já observamos na matéria
anterior,  com respeito à questão do

patrimônio da APMP, podemos
notar que os quesitos mais
solicitados pelos associados de todo

Estado estão sendo encaminhados
com celeridade  (o Hotel  de
Trânsito,  as reformas em Foz,

Londrina,  Curitiba -sede

administrativa e chácara,  e a

Colônia de Férias de Guaratuba).

A seguir, apresentaremos
algumas indicações da pesquisa a

respeito da comunicação da

entidade com seus associados e dos

jantares  de final  de férias.  Veja
algumas das perguntas formuladas

junto aos associados:

* Você estã satisfeito coin os

canais de divulgação das
questões associativas, como a
reN.+sta CAPMP  em  Revístar), íL

coluna na  Cazc'Ía  c7o Povo e os
oficios circulares?
880/o  respostas   SIM

8°/o   respostas   NÃ0

3°/o   respostas   NULAS
1°/o   respostas     EM TERMOS
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* Você tem sugestões para

melhorá-los ?

4°/o das respostas indicaram:  a

co]una  devei-ia  sef  efetívamente

semana]  ou  diária,  ter  espaço  e

página  definidos.

2,8% das respostas indicaram:  a

coluna   trazia  Ilo  Íníclo

jurísprudências,  doutrína.  Às  vezes
pub]ica  matéi.Ía  das  revistas  do

88%            8yo             3yo                 1%
SIM            NÃO          NULOS       ErviTEF"os

CSMP.  Devería  inc]uir  artigos.  Às

vezes  ti.ata  de  ma[éi.ia  de  cunho

esti.jtamente   institucional   e

Ínterno.

2°/o das respostas indicaram:

pub]Ícar  em  jornal  de  círculação
estadual.

2% das respostas indicaram:  fa/Íam

refei.ências   acei.ca  das  'atívldades

desenvo]vida  no  intc:ríor do  Estado.
Deve-se conceder mais espaço para
o  Ínteríor.  Maís  notícías  e  matérias
dos promotoi.es  do interioi-.

2°/o das respostas  indicaram:  os

ofícios  devei.Íam  ser  maís  rotineiros
-15  días  -e  poderiam  deta]har

atívjdades  conci.etas  de  atLiação  na

questão  associatíva.

1,5°/o das respostas indicou:

amplíar  a  Revísta  permítíndo  a

pub]jcação  de  ti.abalhos  de  maior
pofte  e  inc]usão  de  matéfias
técnicas.

1,5°/o das respostas indicou:

destinar  espaço  pai.a  divulgação
de  trabalhos  jurídícos
desenvolvídos por co]egas da
insti[uíção.

Observação: lembramos que,

por ocasião da realização desta
pesquisa, não existia ainda a
coluna publicada no jomal 0
Estado do Paranã (atualmente

editada todos os domingos),  e a
APMP também não dispunha, à
época, de um boletim informativo
como hoje é produzido -APMP em
Pauta. De forma geral, buscamos

produzir e remeter aos associados
um boletim informativo a cada 30
dias,  no máximo.
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Pesquisa

0 que pensam os associados da Amff

Considerações Gerais

Buscando infomar os associados,

gostaríamos de tecer as seguintes
observações:

0 espaço cedido pelos jornais
Gazeta do Povo e 0 Estado do
Paraná, para a publicação da coluna da
APMP, é determinado pelos editores.
Nos dois casos, a coluna tem sido
veiculada regularmente e em páginas
determinadas; no entanto, a alteração da

periodicidade da coluna em "diária"
dependeria também dos editores dos

jomais. Por outro lado, a produção dos
textos dessas colunas é trabalhosa, e
seria, em virtude dos recursos humanos
disponíveis, praticamente inviável
mantê-las diariamente, isso sem
mencionar que não teríamos tantas
inforrnações. Tentamos publicar uma
coluna semanal no jornal Folha do
Paranã/Folha de l.ondrina, mas, por
não contemplar a linha editorial do
diário essa concessão, tornou-se, por
ora, inviável a veiculação pretendida.

Por outro lado, a publicação de
textos mais científicos e dotados de um
maior volume não interessa  aos
editores do jornal, pois esse tipo de
informação é de interesse restrito às

pessoas da área.

]á com respeito à Revista,
lembramos que o espaço para os
Promotores do interior do Estado está
sempre aberto. Basta para isso enviar,
através do correio ou pelo e-mail da
APMP, textos e informações para serem

publicados. Lembramos apenas que
fotos e outras ilustrações devem ser
enviadas pelo correio, e os textos,

produzidos no programa  Wroyidda

+o   JIpnnp_
EM  REVISTA

Mjcrosoft.
Evidentemente,  a  publicação  de

trabalhos de cunho técnico-jurídico
depende da disponibilidade de espaço
na Revista, pois a ampliação do número
de páginas implicaria em aumento de
custo, invibilizando sua produção no
momento. Sua edição tem um custo
equivalente ao valor dos patrocínios e
da publicidade inserida.

As publicações técnico-jurídicas mais

extensas devem ser encaminhadas à
Procuradoria-Geral de ]ustiça, através do
Núcleo de Comunicação, que dispõe de
veículos adequados para essa finalidade

(Revista Araucãria, Revista do Meio
Ambiente, Revista lgualdade,
Cadernos do MP, etc.). A APMP em
Revista é adequada para a publicação
de artigos e matérias que contenham
até, no máximo, quatro páginas.

jantaHes de final de férias

Pergunta da Pesquisa:

* Você tem participado dos jantares
de final de férias (janeiro e julho) ?

24°/o  respostas   SIM

71°/o  respostas  NÃ0
1 %   respostas   PRE]UDICADAS
3°/o respostas  NUIAS

* Por que?

180/o das respostas indicaram: /a//a c/e
oportunidade / f:a]ta de intefesse /
Impi-evistos / compromíssos pré-
assumidos /fa]ta de tempo / 1ntroversão
/ motívos pessoais / f:alta de saúde /
idade  avaíiçada.

15°/o das respostas indicaram:  c7istârzc/.a

/  ]ocomoção /  permanência.

12°/o das respostas indicaram:  c7aíz

Ímpfópria.

8% das respostas indicaram:  preí€nc7cm

participar / prazei.oso / é lmportante.

5°/o das respostas indicaram: ma'
orgaiiização / cardápío nem semi)i.e
aceftado / não teve boas impfessões.

2°/o das respostas indicaram: me/Áor
divulgação.

* Você tem alguma sugestão para
tornã-1os mais atrativos ?

16,5°/o das respostas indicaram: m€flos
f;oi-malidade / maioi- integi.ação  com  a
f:amí]Ía / f:estas temátícas / vai-iar o

local / fàzer sortejo - shows/ dj]ulr

pequenos grupos / acertar cardápio /
dai. cai.áter  benefícente.

8,5°/o das respostas indicaram: /7]uc7ar

data  de  fea]jzação.

7°/o das respostas indicaram: r€a//2a'-/os
também em outi.as cldades.

4°/o das respostas indicaram:  c7r.i7z//gar

com maíor antecedência / possibilítar
i.esefvas / fàzer por adesão / mals
descontos.

já  atendemos  muitas  dessas
reivindicações: alteramos os locais

(Santa Mônica/Buffet llha do Mehl),
modernizamos a organização,
apresentamos diversidade nos
cardápios, conjuntos musicais mais
interessantes e de repertório agradável,
temos feito sorteio de prêmios e a
informalidade os tem caracterizado.
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Ministério Público do Paraná
realiza  lÊ  F}eunião Anual

Foi realizada  nos  dias  26,  27  e
28  de  novembro,  na  Universidade  do

Professor, em Fax7ria/ c/o C€'zj, município

de Pinhão, região centro-sul do Estado,

a la- Reunlão Anual, do Minéstério
Público do Paraná . 0 eNer[to Foi

pro:rn!oív.rdo pe+íi Pf ocui.adoria-Gei.al de

]ustiça do Estado do Pa[anã, ccj:rrL a
supervisão do Procurador de justiça ]os€'
De]1beradof Neto, e dos prcimohores de

]nstiç2L Mai.co An[onio Teixeíi.a e Mai.ia
Tefeza Uille Gomes. AL la Reunião

4nua/contou ainda com o apoio da

Asso.cíação  Pa[anaense  do  Ministéi-io

Públíco - Aip" .

0 encontro, que reuniu cerca de

300 integrantes do Ministério Público

araucariano, teve a sua abertura na

noite do dia 26, com a saudação
inaugural proferida pelo Procurador-

Geral de ]ustiça, CJ/be#o Cj.£cofá, e em
seguida, com a conferência   "JC)a#os

de Constítuição FederaJ: avanço ou
f€/rioc€sso - peffpccíi.v:as '; ministrada

pelo Procurador da República do Estado

Texto:  Marcelo  Miguel

de SíÉaLo PçiiiLo , I.uiz Alberto Daví de

4#zu'/'o, seguida de um amplo debate
sobre o tema.

0 encontro prosseguiu no dia 27

pela manhã com o painel  "EspÍ3çic)
Instituclonal", que ccirrhoM c;o:rn ÇTs

presenças do Presidente da
CconftderaçãoNacionaldo
Ministério Público - CONAMP,
Achí]es de ]esus Siquara Filho, c:o:m a

Vice-Presidente da CONAMP, /i;:a/]a

Farir]a, e com o Presidente da APMP,

AEMMv£A++



1Ê  Reunião Anual  do  Ministério  Público

Seigio  Renato  Sinhof i.  SegriTii~se  a

conferência proferida pelo Deputado

Federal pelo Rio Grande do Sul, jarbas
Lxrna, "As i.efoiTnas constitucionais e o

MinistérioPúblico".`At;2[ide,drsc;oi[en

sobre "0 DaDel da nova esaLiei.da" o

Senador da República, j?ob€#o Frt:Áns. À

noite, abordando os  `AsoGc:Ías' o€flaj5

controvertídos do Códjgo de Ti.ânsíto

6r:g5i7ci+o ", fàlou o Professor CéLzzr

Roberto Blttencoui.t. Encerrando a parte
científica do evento, no sábado pela
manhã, o Professor de Direito

Ambiental da UNESP, Pzzj/o 4Jrorz.so

£c}me /14ac:Áac7c), ministrou palestra sobre
" Crimes Ambientais' .

A programação contemplou também
atividades sociais, esportivas e

recreativas de confraternização e

integração do Pzfigu€f do Paraná,  e de
seus acompanhantes.

Próximos  eventos

No próximo ano, excepcionalmente,
a Reunião Anual do Ministério Público

do Estado do Paraná não será realizada,

já que o Paraná abrigará no mês de
outubro o XIII Congresso Nacional do

Ministério Público. No entanto, nos anos

seguintes a Reunião Anual acontecerá

sempre entre os meses de setembro e
novembro. A proposta para a realização

desta Reunião Anual partiu da

Procuradoria-Geral de justiça.

Avaliação

De uma forma geral, a avaliação dos

participantes foi extremamente

positiva. A satisfação foi tanto com o
local escolhido, quanto com a

programação cultural e social
desenvolvida.

i2    AEMWvPA

A p'LL+esNit\  "10 anos cle Coii\s[1[uiç`à() Fcdci.:il:  A`;:iíiço ou  i-c[i`occsso -

pc.r5pt.t`zr.v;J5`" foi ministracla pclo Proc`urador clii Rer>i'iblica do Estadt> de Sào

Paulo, Zt//.z4//)c/Ío D<'7 v'/. (/cJ Ar£i[í/.Íj m abeftura da 1! Reuniào Anual.

0  Prociirador-Gei.al dc-ju`stiç`z`,  G..Jóerfo Gc.¢coG.a ,  por ()casiào da  soleníd:icle  cle  abertura.

Na qualidadi. cle obsei.vaclor,  também m  [`oto,  o Pro(`uracloi. OJympS.o dG S¢' So#oMa£.orjvefo

Faxinal do Céu:

durante três dias, a

enc`antadorii vila de

Faximl clo Céii  abi.igoii

os membros do MP

Dezembro  98



1Ê  Reunião Anual  do  Ministério  Público

"Poderíamos ter ousado um pouco mais,
mas o tempo não permitiu."

0  Promotor  cle jListíç'a    Marco
4z]4Ômj'ci r€j*ei+a, Chefe de
Gabinete da Procuradoria-Geral e
um dos organizadores do evento,
concluiu que a la Reunião Anual
do MP do Paraná atingiu seus
objetivos. Para ele, é importante
destacar, ainda, que o MP conseguiu
ampliar o processo de discussão,
não se limitando apenas às
discussões de ordem técnico-
jurídica. Leia a seguir algumas
declarações do Promotor, analisando
o evento:

" A iÊ Reunião Anual do MP
do Paranã partiu de um ato clo
Procurador-Geral de justiça, através
de uma resolução, que determinou
que esses encontros anuais fo`ssem
realizados de forma regular a partir
de agora.

Até então, houve anos em que
eles não se realizaram, por uma
série de razões. A idéia é de que
estes encontros se realizem pelo
menos uma vez por ano."

" A denominação de Reunião

Anual é uma nomenclatura que até
agora não tinha sido utilizada. ]á
tivemos esses encontros com o

nomé  de  Encontros,  com  o  nome  de
Congresso, com vários nomes, então
agora, resolveu-se dar o nome de
reunião anual e numerá-las. Esta é uma
forma onde você tem uma perspectiva
no tempo sobre a anualidade e a
realização efetiva desse tipo de
evento."

" Por outro lado, no ano que vem,

não acontecerá a Reunião Anual, pois
excepcionalmente nós estaremos
realizando o Congresso Nacional do
Ministério Público aqui no Estado do
Paraná; portanto, é um ano em que a
Reunião ficará suspensa, mas nos
demais anos ela será realizada."

" Com relação a essa primeira

reunião, dentro desta perspectiva, o
que se pretendeu, além do
congraçamento com os colegas,
naturalmente,  foi discutir temas de
superestrutura do Direito, mas não
apenas do Direito. Acho que o grande
ganho desse encontro foi a abertura à
discussão de temas da área política,
coisa que não é muito comum em
reuniões jurídicas, onde as discussões se
caracterizam basicamente por temas
técnicos. Portanto, nesse primeiro
evento, nós abrimos uma janela para

I)entri± a`s ativiclziclcJs so(`iais, :i APMP pi.omoveu, clurmtc zi

1 ± Reunião AnuzL], (loi.s anii"idos jantarcs ckinçantes.
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fora  e  não  uma  janela  para
dentro.  É  muito  comum  nos
encontros  de  advogados,
promotores  e  juízes  você  abrir
apenas  uma  janela  para  dentro.
Você  verifica  quéstões  técnicas,
questões  de  jurisprudência,
questões  de  doutrina,  portanto
você  novamente  se  debruça
sobre  o  que  você  já  vem  fazendo
ao  longo  de  todo  ano.

Nessa primeira reunião, fez~se
isso também, houve debates na
área de Direito Constitucional,
Direito Penal, Direito Ambiental,
mas abriu-se a discussão para temas
de oi.dem política, e essa foi a razão
do Senador Roberto Freire ti€i
vindo, ele que é um homem de
esquerda, de um passado conhecido
por todos; e, também, do Oc'p[7/ac7o
Fedei.al]arbasl,Íma,qH:eéum
homem de direita, também um
homem de passado conhecido,
sempre ligado às questões do MP.
Eles são dois hemisférios, duas
facetas, um mais à direita, e o outro,
mais à esquerda. Acho que foi
muito produtivo, na verdade acho
até que poderíamos ter ousado um
pouco mais, mas o tempo não
permitiu.„

Fj..'jflt`7:t`c`tj Lçíj{`/Í.t]Lt` Drzj,ç` f`j//7Íj (Coordenador do Grupo de Estudos

de Londrina), f7cJ'/j'o .4j.#tjü £c.Li'jt] (Corregedor-Geral) c  Bjiíj7Í;

.ç'e'/:;7/.t) G.'?//.'/ÍÍ/. (2Q Vice-Presidcnte da APMP)
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lÊ Reunião Anual do  Ministério  Público

A  iea]Í2ação  da  la-  Reunião
Anual do Ministério Púbuco do
Paraná na Vila de Faxinal do Céu
agfadou  muito aos  partlcipantes do
enconti.o.  Além  da  estfi.itui-a  adequada

pa[a a reallzação do evento, o lugar
goza de uma beleza na[ui.al sem
pfecedentes. Durante os passejos e a
pi.ogi.amação para]ela,  a]guns a[é
ap[oveítai.am  a  oportunidade  pai.a,  iio
Colltato  Com  a  natul.eza,  I.esgatafem  a
inspiração poética.  0 texto
apfesentado a seguir iios foí envíado
peloProc'wadorde]ustiçaReina:Ido
Prado , nuina a]usão aos belos
passeíos e à iia[ui.eza de Faxinal do
Céu.

"  Precedendo  às  aves

canoras,  casais  de  íbis,  a
beliscarem  o  gramado  bem
cuidado,  alçavam  curtos  vôos  para
pousarem pouco  além,  como  a
escolherem  o  melhor  lugar  para
surpreenderem  insetos  sonolentos
ainda  no  raiar  do  sol.  Espreitei-os
pelo vão-da  porta,  ao  tempo  em
que  sussurrei  à  Luiza  e  Lia  Raquçl.
para  apreciarem  a  cena.  o        `h
silêncio  predominava!  Então,  o
bem-te-vi,  madrugador  corneteiro,

14   APIVIP
EIVI  REVISTA

A nal:ureza contagiante da
paisagem

em Faxinal do Céu
Texto:

Fleinaldo  Prado
Procurador de Justiça

incumbido de trazer todos à vigília,
emitiu o primeiro trinado da
manhã. Foi o bastante para o
santuário ecológico explodir em
vida multicolorida nas asas das
borboletas,  na variedade da
vegetação e flores, valorizados,
agora, pela exposição da tênue
claridade do alvorecer. Ao longe,
depois do vale, mas no mesmo
nível dos chalés, as frondes dos
centenários pinheiros, como taças
erguidas em brinde a Oxum,
também davam a impressão de
disputarem entre si em altura.

Foi neste santuário ecológico
nossa reunião.  Palestras de
renomados juristas e parlamentares,

debates e congraçamentos, com
certeza servirão para nosso
aperfeiçoamento profissional e
social.

Vencida a pauta de
trabalho, percorremos, com
reverência, trilhas no bosque,
cujo piso verde forrado com
esmero passara por recente
faxina e exibia as derradeiras
nuances luminosas do
entardecer.

Deixamos, ainda
embevecidos, o Município de
Pinhão, a mentalizar uma prece
mesclada de gratidão e rogativa
para realização de novo evento."

A bela piiisagem cle Faxíml dt) Céu inspim seus visitantes
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XV Encontro Nacional dos
CorregedoreslGerais do

Ministério  Público

Foi  realizado  em  Campo  Grande  e
Corumbá,  Estado  do  Mato  Grosso
do  Sul,  nos  dias  12,  13  e  14  de

rLONe"b[o,  o  XV  Encontro  Naciona]
dos  Corregedores-Geraís  do
Mínistérío  Público  dos  Estados  e  da
Z/nJ.a~o,  oportunidade  em  que  foram
debatidos  importantes  temas
institucionais,  tais  como  a
independência  funcional,  o
relacionamento  do  Ministério
Público  com  a  mídia  e  estágio

probatório,  dentre  outros.

Durante  esse  importante  evento,
aconteceu ainda a   eleição para
escolha da nova Diretoria do
Conselho  Nacional dos
Corregedores-Gerais para o biênio

98/99,  que ficou assim composta:
Pres.ideri+e, Francisco Pinto de
O]Íveji.a  Netto  (MS);  1Q Více-

Presidente, Alfredo Lima Henriques
Santa]Íces (PA);  29 Více-Presídente,

Hélio Ali.ton l,ewin (PR);  i3

Secretãi-Ía, Marla do Socorro Dinis

(PB);  2a   Secretái-ia,   Mai.Ísa

Terezínha Caudui.o da Silva (M.P.
Militar da União) e Díretor de
Comunicação Social,  He]i Soai.es
Henrlque Nascimento (SE).

Na oportunidade formulou-se,
ÇL±nda, a "Car¢a de Corumbá" , de
cujo teor se extrai a importância
emprestada ao sentido pedagógico
na atuação das Corregedorias-Gerais,
não  só  nos  assuntos  inerentes  a

Dezembro  98

interesses  institucionais,  mas
também  no  que  pertine  às  matérias
de  cunho  jurídico.  Seguem  alguns
dos  principais  pontos  nela
abordados:

1.  Que a independência
funcional deve ser compreendida
como instrumento garantidor de
defesa dos interesses sociais;

2.      Pela  edição  de  súmulas  que

veiculam  entendimento  uniforme
acerca  de  transação  penal,  direção
inabilitada,  regime  penal  dos  crimes
hediondos,  embriaguez  ao  volante  e
"racha";

3.      Recomendar  aos  membros  da
instituição,  através  de  ato  próprio
das  Corregedorias-Gerais,  que  as
manifestações  individuais  aos  órgãos
de  imprensa  sempre  objetivem  a
difusão,  à  opinião  pública,  da

P##£.c£PoçGoP¢ra#fle#sG.. inti.grandtj a I)irett]ria do Ctmsclho Nacit]nzil (lt7`ç

Corregeclores-Gerais, o Procumd()r dejustiça Hélío Airton l.ewín -íntci.câmbio e expi.riênü,s

entre as mais cliversas realidades nac.iomis, l)usc:inclo `sempr€ o f(tmlecimento do Mini.qtério

l'úblico, além da valorizaçào  c. íipriiiioramento dos meml)r(]s (ki ímtituiç.ào.
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XV  Encontro  Nacional  dos Corregedores-Gerais

importância,  do  alcance  e  da
destinação  das  funções
institucionais,  evitando-se  a  emissão
de  conceitos  pessoais  acerca  de
fatos  e  situações  pendentes  de
apreciação  judicial;

4.      Considerar  que  a  Emenda
Constitucional  n.Q  19  não  alterou  o

lapso  temporal  do  estágio

probatório  dos  membros  do
Ministério  Público,  os  quais,  na
condição  de  agentes  políticos,  estão
submetidos  ao  regramento  previsto
no  art.  128,  §  5Q,  inc.  1,  alínea  a,  da

Constituição  Federal;

5.      Reconhecer  e  louvar  o
trabalho  apresentado  pela
Promotora  de ]ustiça  Marigô  Regina
Bittar  Bezerra,  Assessora  Especial  da

Corregedoria-Geral  do  Mato  Grosso
do  Sul,  a  respeito  dos

procedimentos  alusivos  ao  estágio
probatório.

Momento de descontração no XV Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos

Estados e da União. Confratemização entre os paftícipantes.

I)a esqucrda para a direita:
Lewin  (CG/I'R);  Bob€idilh£i  (PG/MS);   Lísael  (Pj/`AL):  Ot;ivjano (CG/RS);  M2irísa

(CGMPMÍIítar);   Francisco (CC]Í`M`ç);   Clc.onic-e (CGRR);   Suw:imí (Cci/MA);  Helí  (CG/SEj;

Catarím (CG/ES); jt)tçé Aiito (Cci/AL);  Iiumberto (PG].J/DF);  Franklin (Pjí`BA);  Eclik(jn (CG/

Aivo;Leonir(CCÜ'MTj.

Corregedoria  informa

i>    Visando  uniformizar  a  atuação  ministerial  na  área  de  execuções  penais,  a  Corregedoria-Geral
editou  a  Recomendacão  nQ  07/98  (veiculada  através  do  ofício  circular  nQ  14/98-CGMP),  objetivanclo

atender  aos  direitos  do  sentenciado,  especialmente  quanto  ao  cumprimento  da  pena  no  regime  fixado
em  sentença.

+    Cumprindo  cliretriz  de  dinamizar  as  atividades  ministeriais,  a  Corregedoria-Geral  está  colando  à
disposição  das  Promotorias  de ]ustiça,  mediante  disquetes,  o  `Programa  de  registro  ao  público',  com  o

objetivo  de  facilitar  o  controle  de  atendimentos,  agilizando  o  sistema  de  registro  de  consulta  de  dados.

i}    Cumprindo  o  cronograma  de  correições,  foram  realizadas  nos  dias  19/20,  21/22  de  outubro,  3/
4,16/17  e  18/19  de  novembro,  respectivamente,  correições  ordinárias  nas  Comarcas  de  Almirante
Tamandaré,  Araucãria,  Astorga,  Cambé,  Colombo  e  Piraquara,  marcadas  pelo  saudável  e  fratemo
Convívio  com  os  valorosos  colegas  daquelas  comarcas.  (Veja fotos na página seguinte)
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Corregedoria

Correições   Ordinárias
realizadas em outubro e novembro de 1998

Correição Orchnária realizacki na Comarca de fzúaquéz/zzÍ,

no clia 18 cle novembro de 1998.

Foto: Dr. Dicésar Augusto Krepsky - Promotor de

Justiça da Comamca de Píraquam; Dra. Elaine
Sanches - Promoúom de ]ustiça da Comat`ca de

Piraquara; Dr. Hélio Airton l.ewin - Comegedor-

Geral; Dra. Cristina Maria Suter Correia da Silva -
Pi.omotora de justiça Assessora da Corregedoria-

Geral e Dr. Celso ]air Maínamdi - Priomotor de

Tustiça Assessor da Corregedoria-Geral

Correiçào Ordinária realizada na Comarca de A/mií¥míe

rzzmzzí7cÉr€', nos dias 19 e 20 de outubro de 1998.

Na foto, Dr. Celsojair Mainardi -Promotor deTustiça
Assessor da Corregedoria-Geral; Dr. Mauro
Todeschini - Procurador de]ustiça; Dr. Héüo Airton
l.ewin - Corregedor-Geral; Dr. Paulo Sérgio de Iíma -
PromotordejustiçadacomarcadeAlmirante
Tamandaré; Dra. Cristina Maria Suter Correia da Silva
-PromotoradeTmtiçaAssessoradaCorregedoria-

G€ral e Dr. Edison do Rêgo Monteiro Rocha -
PromotordeTustiçaAdjuntodacorregedoria-Geral
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Correição Ordinária realizada na Comarca de

Co/o"bo, nos dias 16 e 17 de novembro de 1998.

Foto:  Dr. Celso]air Mainardi -Promotor de

TustiçaAssessordacorregedoria-Geral;Dra.
DanielleGonçahresThoméVasques-Promotora
deTustiça da Comarca de Colombo; Dr. Hélio
Airtonl.ewin-Corregedor-Geral;Dra.Vera
l.úciaPitta-PromotoradejustiçadaComancade
Colombo e Dra. Cristina Maria Suter Correia da
Silva-PromotoradejustiçaAssessorada
Corregedoria-

ç:\H,,T::,#_kc+
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Corregedoria

Correições   Ordinárias
realizadas em outubro e novembro de 1998

Correição Oi-dhária realizada m Comarca de CzÍ}]bé',

nos dias 05 e 06 de novembro de 1998.

Na Foto: Dr. Ramatis Fãvero -Promotor deTustiça

Assessor da Comegedoria-Geral; Dr. Edison do Rêgo
Monteiro Rocha - Fromotor de ]ustiça Adjunto da

Comegedoria-Geral; Dia Adriana Lino - Promotora de

rustiça da Comanca de Cambé; Dr. HéHo Aiimn l.ewin -
Comegedor-Geral; Dr. I.eoníldo de Souza Grota -

Promotor de justiça da Comanca de Cambé e Dr. Milton
Riquelme de Macedo - Procurador de ]ustiça

CorTeição Ordinária realizada na Comarca de Affiucáí]á,

nos dias 21 e 22 de outubro de 1998.

Foto: Dr. Milton Riquelme de Macedo - Procurador de Justiça;
Dr. Mauro Tódeschini - mocurador de Tustiça; Dra. Cristina

Maria Suter CorTeia da Silva - momoúom de ]ustiça Asscssom
da Corregedoria-Geml; Dm Stella Maria Flores Floriani Bmda -

Fromotora de ]ustiça da Coinarca de Amucãria; Dr. Hélio
Airóon l,ewin - Corregedor-Geral; Dr. Rui Riquelme Macedo -
Pmmotor de Tustiça da Comarca de A"cãria; Dr. Celso jaír

Mainandi - Promotor de ]ustiça Assessor da Corregedoria-Geral
e lh. Edison do Rêgo Momeíno Rocha - Promotor de Tustiça

Adjunto da CorrçgedoriaTGeml.

+8    AEMmv,£A

CorTeiçâo Orclinária iiealizada na Comarca de AÇíomgz7, nos di£us 03 e

04 de novembro de 1»8.

Foto:  Dr. Edison do Rêgo Mon€eiro Rocha - Promotor de

]ustiça Adjunto da Comegedoria-Geral; Ih Milton
Riquelme de Macedo - Procurador de Tustiça; Dra. Yam
Raquel Faleiros Guariente - Promotom de Tustiça da

Comarca de Astorga; Dr. Hélio Airton l.ewin -
Comegedor-Geral e Dr. Ramatis Fãvero - Promotor de

]ustiça Assessor da Comegedoria-Geral.
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APMP Noti'cias -Curitiba

Curitiba:  Sede
do  XIII
Congresso
Nacional  do
Ministério
Público

A Confederação Nacional do
Ministério Público - CONAMP,
definiu como sede do derradeiro
congresso nacional do milênio, a ser
realizado na última semana de
outubro de 1999, a cidade de
Curitiba. já foram reservados o
Grande Auditório do Teatro Guaíra
(2300 lugares) para a abertura e o
Centro cle Convenções de Curitiba
para as sessões técnicas. A
perspectiva é de reunir na cidade
cerca de  1500 participantes,
oriundos de todo o país e também
do Mercosul.

0 tema do XIII Congresso
Nacional do Ministério Público
d€Ne[ã ser " 0 MjnistéJ-io Público
Lçocr.z/'. A APMP recomenda a seus
associados que desde j.á se
dediquem ao estudo e elaboração de
teses para o enriquecimento cultural
do magnânimo evento.

Posse de
Cioffi  de  Moura

Antonio César Cioffi de Moura
tomou posse no cargo de Procurador
de justiça no último dia 11 de
dezembro, em solenidade realizada
no auditório Ary Florêncio
Guimarães, no Palácio dajustiça, na
Capital do Estado.

Infelizmente a cobertura da
sessão solene não foi possível, pois
então a revista já estava na etapa de
produção gráfica.
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MP empossa novo
Procurador de Justiça

No último dia 3 de novembro tomou posse no cargo de
Proc-urador de ]ustiça Milton Couto Costa, em solenidade
presidida pelo Procurador-Geral de ]ustiça Gilberto Giacoia,
realizada no 6Q andar do Palácio da justiça em Curitiba.

Milton Couto Costa assume a vaga deixada por Antonio
Carlos Coelho Mendes, recém aposentado, recompondo
assim o quadro de 58 Procuradores de justiça do Ministério Público Estadual.

0 novo Procurador de ]ustiça é natural de Jaguapitã e é formado em Direito
pela Universidade Federal do Paraná no ano de 1971. Integrando o quadro do
Ministério Público desde 1977, Milton Couto Costa iniciou sua carreira como

promotor substituto na comarca de Londrina, tendo passado por diversas outras
comarcas. Atualmente estava atuando na Vara de Registros Públicos. Ativo
participante da vida associativa, Couto Costa compõe o Conselho Diretor do
PRomD.

Eleições na FEMPAF=

Tomou  posse  no  dia  11  de
dezembro o novo Conselho de
Curadores da FEMPAR - FUNDAÇÃO
ESCOIA DO MINISTÉRIO PÚBIJCO
D0 PARANÁ, composto pelos
seguintes integrantes: Procurador-Geral
de Justiça Gilberto Giacoia (presidente),
Presidente da Associação Paranaense do
Ministério Público Sergio Renato Sinhori
(vice-presidente), Corregedor-Geral
Hélio Airton Lewin, Fajardo josé Pereira
Faria (representante do Colégio de
Procuradores de ]ustiça); representando
os diversos Grupos de Estudos,
conforme previsão dos estatutos, foram
empossados os Promotores de justiça
Marilia Vieira Frederico (Curitiba),
Divonsir ]osé Borges (Região
Metropolitana), julio Cesar Caldas
(Ponta Grossa), Laércio januário de
Almeida (Umuarama) , ]osé Aparecido
da Cruz (Maringá), Luíz Francisco
Barleta Marchioratto ( Foz do lguaçu),
Carla Moreto Macarini (Londrina), Marcia
Felizardo Rocha (Paranavaí), ]orge
César  de  Assis  (Pato  Branco),  Sergio
Augusto  Althaus  (Guarapuava),  Maun`cio

kalache  (Cascavel),  Paulo josé  Gallotti
Bonavides  Oacarezinho),  Inácio  de
Carvalho  Neto  (Campo  Mourão);  e,
representando  os  funcionários  da  PGj,
Odete  Ximenes.  0  representante  dos
inativos  será  integrado  posteriormente
ao  Conselho,  após  eleição  que  será
procedida  pela  comissão  designada
pelos  próprios  conselheiros
empossados,  e  composta  por  Marflia
Vieira  Frederico,  Divonsir ]osé  Borges  e
Sergio  Renato  Sinhori.

Pelo  Conselho  Deliberativo  foram
eleitos  Lineu  Walter  Kirchner,  Sergio
Luiz  Kukina,  Luiz  Eduardo Trigo
Roncáglio,  Mateus  Eduardo  Nunes
Siqueira  Bertoncini,  Edson  Luiz  Peters,
Marcos  Bittencourt  Fowler  e  Cristina
Corso  Ruaro.

0  Conselho  Fiscal  ficou  composto
por Américo  Machado  da  Luz  Neto,
}osé  lvahy de  Oliveira Viana  e Márcia
Graf.

Foram reeleitos  para  a  presidência  e
vice-presidência  da  FEffAR os
Procuradores  de ]ustiça  Gláucio Antonio
Pereira e Nailor André das Chagas Lirna.
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APMP Notícias -Curitiba

Mulheres mostram talento e
bom gosto no bazar da APMP

Terminou  no  último  dia  6  de ,

dezembro o bazar de objetos artesanais

confeccionados por associadas e por

esposas de associados, organizado e

realizado na sede administrativa da

A"ff em Curitiba. 0 bazar teve por
objetivo divulgar a habilidade e o

trabalho das participantes, mas também

teve seu aspecto beneficente, já que

parte dos fundos arrecadados será
doada a pessoas carentes e instituições

filantrópicas.

Devido à epoca do ano, a

nriorpartedoar[esarmto

teve motivos natalhos

Além  dos  belíssimos  trabalhos

expostos, a oportunidade da

confraternização fez com que o bazar

apresentasse um grande movimento de
visitantes nos dias de sua realização.

Devido à epoca do ano, a maior

parte do artesanato teve motivos
natalinos. 0 preço variou entre R$1,00

e R$400,00.  Somente no dia da

inauguração, dia 28 de novembro

passado, foram arrecadados R$1.033,00
com a venda dos produtos.

Regina Maria Gonçalves cle Maceclo,

Denise Cleide Lopes Teixeira, Naiam

Cleto (la Costa, Ruth Sinhori c Leoni

Cunha Pissaia.

Festa  Natalina

Dia  13  de  dezembro,

domingo,  a APMP  promoveu

sua já tradicional festa de natal

na sede campestre de Curitiba,

comemorando também o Dia

Nacional do Ministério Público. A

festa teve  a visita  de Papai Noel,

piscina de bolinhas, cama

elástica, m'initobogã, guerra de

travesseiros, videoquê, sorteios

de prêmios entre os associados e

seus dependentes, guloseimas e

muitas outras atrações.

Como já é praxe,  foram

consumidos espetinhos, cervejas,

refrigerantes, cestinhas de

sorvete.  A   APMP ofereceu

algodão-doce, pipocas, buffet de

saladas, batidinhas e cafezinho.

Agendas

A APMP distribuiu nos últimos

dias para os seus associados as

agendas rel'ativas ao ano de

1999,  cuja  confecção  tem  o

apoio financeiro do Banestado.

T0    AEMMVEA Dezembro  98



APMP  Noti'oias -INTEF!loR

Cidade Canção
Reuniu-se  no  dia  2  de  dezembro  o

Giupo de Estudos Rogério l.uz, c;o:![rL sede
na cornarca de /14ariÉ}ã', atualmente
coordenado pelo Promotor de justiça
Manoe] Ilecíi. Heckeil:. F+sÁiN erímL

presentes cerca de 25 colegas, inclusive
vários aposentados, tratando de assuntos
institucionais com o Procurador-Geral de

Justiça, o Corregedor-Geral e o Presidente
da APMP, que fizeram relatos sobre

questões recorrentes como Refomas
Constitucionais , Lei Orgânica Estadual ,
Sistema de Seguridade (projeto da Paraná
Previdência), subsídios, e demais temas

pertinentes à vida associativa e funcional.

ApÓs a reurião de mbalho houve, sob
os  cuidados  gastronômicos  do  colega
Ozz'vzó Zujz rori, um jantar no Clube da
]ustiça,  reurindo colegas e fánriliares.  Na
oporturidade, /og€' 4pzzri€a.do cÉ  Crzzz,
em nome  do  Grupo,  homenageou  com
uma placa o Promotor de ]ustiça J?ubÉ:Í2s
Zcjiz Séz#om.,  recentemente  aposentado,
e que por muitos anos atuou na comarca
de  Ca/z2po J14oczÍz~o,  encerrando  sua
carTeri  em  /14üíri:gzz'.  Sartori,  a  propósito,
teve  seu  requerimento  de  aposentadoria,
redigido em versos,  publicado na última
edição  desta 4P"P eiic Rt?.;ÁSÉcz.

D
NaconfraternizaçãonoClubeda}ustíça,oProcuradordeTustiçaaposentado

(membrodoConselhoConsultivodaAPMP)/oa~ofr:a/2cj5coc7€Assj5,oPmsidente

Sergio Renato Sinhori, os Promotores de ]ustiça/os€'4p#ri€cr.do cÉ Cmz, /vic)flGr.

Sfoggla, Edson Cemensati e Marco Antonio Teixeii.a.
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¢
Homenageadoporseus

colegaserx31oPrcxmdor-

Cd,RubenslnizSaiijori

emocionou-secomopíeito.

Apromohora. S[e!la Pínheíi-o eíyiiega ao

Corregedor-Geral f7e'//`o 4jíton Zewü um par do

bomvinhoproduzidoemMaringá.

¢
PromotorasintegrantesdoGiupodeEstudosj?oÉ}É`r]Ó£üposamaoladodo

Prcy"doff£Rrri:Nêím:sÉ3Ai]aSfliriaRomanini,VllmaApaiecjdaBonjficjoEnclso,

ArisângelaTiiíx3leti,SônjaRçSnadeMel]oRosa,ElzaKumieVendiam€ü],GHbeno

Gíacoía,EmflíaAmidad€Oljveiia,Paüj;daGrilí,AlíneBahi.,StellaPlnherioeElhaneí

ljbff3]oÜo.
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VOCÊ  PRECISAVA
DE  uMA

IDÉIA

BRILHANTE?

ALÉM  DE  DISPORMOS  DE  UMA  BELA  COLECÃO  DE

)ÓIAS    E    FABRICARMOS    MODELOS    EXCLUSIVOS,

ClllDAMOS     TAMBÉM     DO     SEU     ROLEX,     PATEK

PHIUPE,      VACHERON      CONSTANTIN,      OMEGA,

ENTRE OUTRAS PREclosIDADES.

joálheHos

Rud  Ébdno  Pereird,   óO  -19°dncL,  coni     1907   -Íone:  041223-787ó  -Ctbd  -PR

APMP  Noti'cias -
lNTERI0R

Procuradora  de
J

Direito  do
Pioneiro

No último dia 5 de novembro
as:umimi aos cargos de Diretor e Vice-
Diretor da Faculclade Estadual de
Diiieito do Nofte Pioneiro,
respectivamente,  os  Professores  Nassif
Miguel e Saria Saad Gallotü Bonavides,
que também é Procuradora de ]ustiça e
integia o quadro do Ministério Público
do Estado do Paraná. A solenidade de
posse e transmissão dos cargos
aconteceu no salão nobre da Faculdade,
na cidade de ]acarezinho/PR, tendo sido
prestigiada por grande parte da
comunidade acadêrrica e outras
autoridades da região.

Entre os objetivos traçados por esta
nova gestão, que terá um mandato de
quatro anos à frente da instituição,
podem-se  destacar a preocupação com
a capacitação do copo docente, através
do esthulo de atividades extra-
curriculares, bem como através cla
realizaçâo de palesms e outros eventos.
Ainda, segundo inforina a nova Vice-
Diretora, Samia Saad Gallofti Bomvides,
a Faculdade terá como meta estimular e
incentivar seus professores para que
eles realizem e concluam seus cursos
de mestrado e doutorado. A
complementação do programa e a
mudança do sistema da biblioteca
também forzim mencionadas,  assím
também o esthulo à produção
cientffica,  dentre o vasto elenco de
prioridades.

Cabe ainda destacar que, nos
últimos anos, os ex-alunos da Faculdade
d.e Direito de ]acaiezinho têm
conseguido um alto grau de aprovação
em concursos públicos, e que a
Faculdade, entre as instituições públicas
isohdas, é uma das que goza de melhor
conceito no Estado, segundo o
resultado do provão de avaliação
reaüzado pelo MEC.
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PARANAPREVIDÊNCIA
ganhará representação

do MP em seu
Conselho  Administrativo

No  último  mês  de  novembro  o
GONerrL'ador ]'aíme Lerner

encaminhou à Assembléia

Legislativa do Estado clo Paraná

anteprojeto de lei que dispõe sobre

o Sistema de Seguridade Funcional

do Estado e estabelece ainda a

críação da PARANAPREVIDÊNCIA.

Tal iniciativa partiu

principalmente da preocupação com
o comprometimento  da  receita  do

governo do estado com a folha de

pagamento do funcionalismo, já

que, segundo o próprio governador,
o " estado paternalista"  aloc`a c`ad'a
vez  mais  um  expressivo  percentual

dos valores de suas receitas públicas

para   o atendimento dos encargos
estatais com o pagamento das

despesas do pessoal,  em especial

com as despesas relativas ao

provimento das pensões e
aposentadorias.

Essa  preocupação  não  é  uma

exclusividade  do  Estado  do  Paraná,

visto  que  muitos  outros  estados  se

encontram  em  situação  até  mais

complicada.  Um  exemplo  disso  é

que,  ao  final  do  exercício  de  1997,  o
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul

apresentava  um  comprometimento
de  82%  de  sua  arrecadação  somente
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Go\'ermidt)rTaime Lemer` proponcnte cla

i mr)l muç`ào da I'ARANAI'REVI I)ÊNCI A

para  cumprir  o  pagamento  da  folha
do  funcionalismo.  Da  mesma  forma,

o  Rio  de ]aneiro  com  85°/o  e  Minas

Gé`rais  com  76°/o  apresentavam  o

mesmo  problema.  No  entanto,  o
estado  que  se  encontrava  nesse

período  em  situação  mais  delicada
era  o  do  Espírito  Santo,  que

comprometia  92°/o  de  sua  receita

somente  com  o  pagamento  da  folha.

Texto:  Marcelo  Miguel

Encarinhamento

0 Deputado Estadual EdL/Ízrc7o

rr€v/.sa# foi nomeado relator do
anteprojeto, que na sua proposta
inicial apresentava 118 artigos. 0

projeto de lei, intitulado de Z€/.ivp
Í42/9g está tramitando agora pela
Comissão de Constltuíção e Justiça ~

CC/`/,masdeveseraprovadoainda
este ano.

Algumas alterações estão sendo

analisadas por parte do Deputado

J3ldua/.c7o 7+€v/'safl, que nos últimt s

dias tem direcionado todos os seus

esforços no sentido de ouvir
representantes de todas as categorias

envolvidas, assim como de conduzir

os debates e consultas junto às

autoridades e colegas parlamentares.

Entre uma de suas principais

alterações, podemos destacar a

proposta de inclusão de um membro
do Ministério Público do Estado no

Conselho Administrativo da

PARANAPREWDÊNCIA. Para o

parlamentar, tal medida daria maior
transparência à gestão do Conselho,

que originalmente deveria ser
composto por oito membros.

APIVIP   2:3
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PARANAPREVIDÊNCIA

Entrevista

Em  entrevísta  concedida  a  APMP
eiin  Revista ,   o  DepLitaclo Fiduardo

T:rev.+san   ava]ia   a   sítuação   e

pi-incipais  aJterações   do P[o.ieto
de  Lei  NQ  442/98.   Para  €/€,   z

api-ovação  da  p[oposta  [ambém

deve  acontecer  ajnda  este  ano.

APMP em Revista:  C)[/a/ o

p[jncípal  objetívo  deste  pfojeto  ?

Eduardo  Trevisan:
"NÓs  queremos  um  fundo  de

previdência  para  garantir  o

pagamento  dos  benefícios  da
aposentadoria  e  ações  dos

servidores  coisa  que  nós  não

temos  hoje.  Hoje  para  todo  o

servidor  clo  Estado  do  Paraná  é

descontado  10°/o  do  seu  salário  a

título  previdencial  e  esse  desconto

é  incorporado  no  orçamento
mensal  do  Estado,  e  o  Estado  por

sua  vez,  gasta  com  suas  múltiplas

atividades.  Não  se  forma  poupança

para  garantir  o  pagamento  da
aposentadoria  e  dos  benefícios  do

servidor  público  e  o  que  acontece

é  que,  ano  após  ano,  vai

aumentando  o  comprometimento
do  estado  com  a  folha  de

pagamento  e  notadamente  com  os
inativos,  numa  demonstração  clara

de  que  se  em  alguns  anos  nada  for

feito,  em  sete  anos  o  governo

gastará  1000/o  do  que  arrecada  com
folha  de  pagamento  incluindo  os

benefícios  dos  inativos.

Mesmo  que  o  Estado  mantenha  seu

quadro de pessoal estável,  sem

zA    AP_MP_
ENI  REVISTA

aumentar  o  número  de
servidores,   quando  se  aposenta

um  Policial,  uma  professora,  um

promotor,   um  juiz  ou  qualquer
servidor  do  quadro  geral,   o

Estado  vai  ter  que  repor  esse

servidor,  e  aí  vai  ter  que  pagar

mais  um  salário  e  ainda  vai  ter

mais  uma  aposentadoria  daquele

que  se  aposentou.  Assim,   a
despesa   com  o  funcionalismo,

incluindo  o  vencimento  dos

inativos  e  o  benefício  do

aposentado,  vem  aumentando
mês  a  mês."

APMP ein Revista:

Quais  os  aspec`tos  positivos  e
negatívos  deste  projeto?

Eduardo  Trevisan:
"0  Estado  não  está  formando

poupanç`a  para  garantir  os

pagamentos  futuros.  Então,  o
aspecto  negativo  para  o  servidor  é

de  que  a  permanecer  essa  situação

atual  ele  não  vai  ter  garantido  o

seu  direito  a  receber  o  benefício

no  futuro. ]á  com  o
PARANAPREVIDENCIA  ele  vai  ter

certeza  de  que  o  seu  direito

sagrado  a  uma  aposentadoria  e

benefícios  está  garantido.

Quanto  a  um  outro  aspecto

positivo,  o  projeto  prevê  no
Conselho  Administrativo,

participação  dos  servidores  que
vão  atuar  na  fiscalização  e  nas

reuniões,  o  que  vai  dar  bastante

transparência  ao  processo."

Rc`Iíit(tr clo i)i`ojc`to m A\`si.ml)léiíi Li`gibhti\'íi`

Di`piit:itlo E(1iiarclo 'ri.evís'tm

MP forma
comissão

0 Ministério Público,  através de
comissão formada pelos
Procuradores de justiça Olympio de
Sá  Sotto Maior Neto,  Lineu Wálter
Kirchner e Nilton Bussi
(aposentado), por Paulo Roberto
Silva Lara,  representante dos
funcionários cla PGj e pelo
Presidente da APMP, Sergio Renato
Sinhori, vem acompanhando o
trâmite  do projeto  de  lei que
dispõe sobre o Sistema de
Seguridade Funcional do Estado,

que compreende a instituição dos
Programas de Previdência e de
Atendimento Médico-Hospitalar dos
Servidores Públicos do Estado do
Paraná. ]á houve reuniões cla
Comissão com o Relator do projeto
na Assembléia Legislativa,
Deputado Eduardo Trevisan, e com
o formulador da
PARANAPREVIDÊNCIA, o Secretário
Especial do Governo jaime Lerner,
Renato Folador.
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PARANAPREVIDÊNCIA

Entrevista
APMP  ein  Revista:
Como  vaí  f.unclonai.  o  ConseJho

Admjnjstratjvo  e  qual  a

importância  de  um  membi.o  do
Mínistéfio  Público?

Eduardo  Trevisan:
"0  Conselho  Administrativo  pela

proposta  original  era  para  ser
composto  de  oito  membros  e  um

presidente,  sendo  indicados  pelo
Governador,  Secretário  da

Administração  da  Associação  dos

Fundos  de  Pensão,  dos  segurados

ativos,  dos  segurados  inativos  e

do  Tribunal  de justiça.  Estou

propondo  uma  pequena  mudança
no  conselho,  com  a  inclusão  de

um  representante  do  Ministério

Público,  isso  eu  posso  dizer  que

está  praticamente  garantido.  Vai

ser  importante  a  presença  de  um
membro  do  Ministério  Público,  até

porque  hoje  o  Ministério  Público
se  destaca  como  uma  instituição,

um  Órgão,  quase  que  um  poder
independente,  autônomo,  com

papel  fundamental  como  defensor
da  sociedade,  é  um  Órgão  que

está  ante  a  sociedade  com  uma

imagem  bastante  clara  de  um

órgão  que  prega  e  defende  a
moralidade  na  administração

pública,  na  aplicação  dos
recursos,  no  combate  a  corrupção,

então  eu  acho  que  por  essa  visão

e  imagem  que  o  Ministério

Público  têm,  a  inclusão  de  um

membro  do  Ministério  Público

dará  bastante  tranqüilidade  para
todos  os  servidores,  para  o

estado,  e,  acima  de  tudo  para  a

sociedade. Eu posso dizer que

Dezembro  98

pelo  o  que  eu  captei  depois  de
algumas  entrevistas  dizendo  que

estava  estudando  a  inclusão  de  um

membro  do  Ministério  Público,

essa  minha  proposta  foi  muito

bem  recebida  por  todos.  Além  do

que  o  PARANAPREVIDENCIA  vai
dispor  também  da  aposentadoria

do  promotor  de  justiça,  do

procurador,  ou  seja  do  integrante
do  quadro  do  Ministério  Público,

portanto  nada  mais  justo  que  ele
venha  a  participar  do  Conselho

Administrativo .

Outro  detalhe.  0  Conselho

Administrativo  será  remunerado,

então  cada  membro  do  conselho
vai  perceber  10%  do  que  vai

receber  o  diretor  presidente,  que

por  sua  vez  vai  receber  um  salário
da  própria  previdência  de  acordo

com  um  salário  de  mercado."

APMP eni Revista:

Qual  a  principa]  função  do
Conselho  Administratívo?

Eduardo Trevisan:
"0  Conselho  Administrativo  vai  se

reunir  uma  vez  por  mês  num
caráter  deliberativo,  ajudar  a

formular  o  contrato  de  gestão,

enfim  o  estatuto  da

PARANAPREVIDENCIA,  o  plano
de  cargos  e  salários  dos

funcionários  da

PARANAPREVIDENCIA,  ou  seja
terá  uma  série  de

responsabilidades

importantíssimas,  na  gestão  da

entidade."

Eduardo
Trevisan
fala sobre
concessão de
título  a
Procurador
Em  19  de  novembro passado,  a

Assembléia l.egislativa do
Estado do Paranâ concedeu ao
Procurador  de Justiça Olympto
de Sá Sotto Maior Neto  o títu]o

de cidadão beneméríto do
Paraná,  atravé`s  de  proposíção

do Depu[ado Eduardo
Trevísan . Aproveítando o

ensejo, convei.samos também
com o deputado a re.speito da
concessão desta homenagem.

(Continua  na  página  seguínte)

APMP em Revista: 0 que o
motivou a encaminhar a proposta
de concessão do título de cidadão

benemérito ao procurador
Olymplo de  Sá Sotto Maíor Neto?

Eduardo Trevisan:
"Eu tive o prazer de ser autor da

proposíção que concedeu a
homenagem ao Dr.  O/;4?]pj.o c7€

Sá Sotto Maíor Neto. Em toda a
sua vida como promotor, e
d€pois como procurador, acima
de tudo nos últimos anos como
Procui.ador-Gera]  de justíça, ele
teve  um  desempenho  elogiável
em transformar a instituição do

Mlnistéf ío  Público rxu:m:a

instituição bastante forte,

respeitada, atuante, e que

APMP  25
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Olympio de Sá Sotto
Maior  Neto=

Cidadão  Benemérito

também  respeita  a  comunidade.

Hoje um Promotor de ]ustiça,  em
cada comarca onde atua, é visto de
forma positiva pela sociedade,  pois

ela sabe que o promotor está ali

para defendê-1a, como guardião da
lei,  como seu defensor, uma figura

intransigente na defesa dos valores

nobres de uma sociedade.  E o Z)r.

O/;7mp/.o encarnou isso de forma
muito plena, como Procurador-Geral

de Justiça, ele ganhou  o respeito da

sociedade, por toda a sua
capacidade,  e  ainda teve uma

atuação muito ligada à questão da

criança,  do adolescente.  Ele é hoje

um especialista no estatuto,  que

aliás ele ajudou  a redigir,  o Estatuto

da Criança e do Adolescente.

Conversei com várias instituiç`ões de

menores,  e os dirigentes e as

próprias crianças manifestaram
realmente   muita satisfação com a

atuação do Z)r.  O/;zmp/.o, o carinho e
a preocupação que ele tem com as
crianças. Até ouvi um depoimento

interessante.  Há um tempo atrás,

ele  (Olympio) costumava jogar tênis

num determinado clube da cidade.
0 diretor do departamento de tênis
desse clube contou que um dia o
Z)r.  O/;rmp/.o apareceu por lá para

jogar tênis e o chamou para uma
conversa. 0 procurador pediu para
ele uma maior preocupação, uma

T£    APNIP_
EIVI  REVISTA

FoÚo..  0 ProcuT`.icloT  Olyini)io clc` `Sí`i  .S(){{()  iMíii()r Ne[t], su.i mÀc  Oliricl:i  RLippeJ  St>tt(-)  iMüÍ()i.,

o Deputado Estacluzil  £tt/(í,'?/.t/í)  rrcJi 'j:``<'í;7 c± a  vic`e-gt)\'ermclora  ÉTrJJ;7í.<'/ Bc>/jí}Í`Jffj

Por ()c£isiào (h h()mcmgcm nii A`sseml)léía Legi``lati\ra.

atenção  e  um  carinho  muito

especial com os boleiros -boleiros

são aquelas crianças geralmente de

baixa renda, de famílias pobres e

que estão ali ganhando uma gorjeta

para pegar as bolinhas.

Vejam só.  Um tenista em final de

expediente que vai lá para jogar um

tênis, vai para conversar com os

amigos e tomar uma cerveja.  Mas

veja a preocupação primeira  c/o Z)r,

O/;7mpj.o. São pequenos
comportamentos  que  mostram  o

grande  homem.  E  com certeza  o  Z)r.
O/;/mp/.c) é  uma  grande  pessoa.  Por
isso  que  todos  deputados  aprovaram

por  unanimidade  essa  minha

proposta  e  depois  foi  sancionada

pelo  Governador  e  também  assinada
pelo  Presidente  do  Tribunal  de
]ustiça.  A  concessão  desse  título  de
cidadão  benemérito  do  Estado  do

PíirçirrÁ píxia  Olympio de Sã So[to

/14a/.or jvc.Ío é  um  dos  mais  justos

títulos  que  essa  Assembléia  já

concedeu,  e  eu  fiquei  muito  feliz  de
ter  podido  ser  o  autor."
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Redação final
Proposta de Emenda à Constituição

N9 33, de 1995

"Modifica o sistema de

previdência social, estabelece
normas de transição e dá outras

providências."

AS MESAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E D0 SENAD0
FEDERAL, nos termos do § 3° do art.
60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art.  1° A Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art.  70  ' ' ' ' ....... ' ' . . . ' . ' ' ..... ' ' . . .

XII - salário-famflia pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa
renda nos termos da lei;

XXXIII  -  proibição  de  trabalho
noturno,  perigoso  ou  insalubre  a
menores  de  dezoito  e  de  qualquer
trabalho  a  menores  de  dezesseis  anos,
salvo  na  condição  de  aprendiz,  a
partir  de  quatorze  anos;

"Art.  37 ...............

§ 10. É vedada a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e
142 com a remuneração do cargo,
emprego ou função pública, ressalvados
os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei
de livre nomeação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores titulares de

cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de
caráter contributivo, obsewados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.

§ i° Os servidores abrangidos pelo
regime de previdência de que trata este

Dezembro  98

artigo  serão  aposentados,  calculados
os  seus  proventos  a  partir  dos
valor.es  fixados  na  foma  do  §  3°:

I -por invalidez permanente, sendo
os proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, exceto se decorrente
de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave ,
contagiosa ou incurável, especificadas
em lei;

11 -compulsoriamente, aos sententa
anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de
contribuição;

111 -voluntariamente, desde que
cumprido tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público
e cinco anos no cargo efetivo em que
se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e
cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta
de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se
homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição.

§ 2°  Os proventos de aposentadoria e
as pensões, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a
remuneração do respectivo servidor, no
cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão.

§ 3° Os proventos de aposentadoria,
por ocasião da sua concessão, serão
calculados com base na remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria e, na forma da lei,
corresponderão à totalidade da
remuneração.

§ 4° É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades
exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a

saúde  ou  a  integridade  fisica,
definidos  em  lei  complementar.

§ 5° Os requisitos de idade e de tempo
de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no §
1°,111, a, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio.

§ 6° Ressalvadas as aposentadorias
decorrentes dos cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, é vedada a
percepção de mais de uma
aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto neste artigo.

§ 7° Lei disporá sobre a concessão do
benefício da pensão por morte, que
será igual ao valor dos proventos do
servidor falecido ou ao valor dos
proventos a que teria direito o servidor
em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no §
30.

§ 8° Observado o disposto no art. 37,
XI, os proventos de aposentadoria e as
pensões serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos
pensionistas quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que
serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.

§ 9° 0 tempo de contribuição federal,
estadual ou municipal será contado para
efeito de aposentadoria e o tempo de
serviço correspondente para efeito de
disponibilidade.

§ 10. A lei não poderá estabelecer
qualquer forma de contagem de tempo
de contribuição fictício.

§ 11. Aplica-se o limite fixado no art.
37, XI, à soma total dos proventos de
inatividade, inclusive quando
decorrentes da acumulação de cargos
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ou  empregos  públicos,  bem  como  de
outras  atividades  sujeitas  a  contribuição
para  o  regime  geral  de  previdência
social,  e  ao  montante  resultante  da
adição  de  proventos  de  inatividade  com
remuneração  de  cargo  acumulável  na
forma  desta  Constituição,  cargo  em
comissão  declarado  em  lei  de  livre
nomeação  e  exoneração,  e  de  cargo
eletivo.

§  12.  Além  do  disposto  neste  artigo,  o
regime  de  previdência  dos  servidores
públicos  titulares  de  cargo  efetivo
obseivará,  no  que  couber,  os  requisitos
e  critérios  fixados  para  o  regime  geral
de  previdência  social.

§  13.  Ao  servidor  ocupante,
exclusivamente,  de  cargo  em  comissão
declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e
exoneração  bem  como  de  outro  cargo
temporário  ou  de  emprego  público,
aplica-se  o  regime  geral  de  previdência
social.

§  14.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito
Federal  e  os  Municípios,  desde  que
instituam  regime  de  previdência
complementar  para  os  seus  respectivos
servidores  titulares  de  cargo  efetivo,
poderão  fixar,  para  o valor das
aposentadorias  e  pensões  a  serem
concedidas  pelo  regime  de  que  trata
este  artigo,  o  limite  máximo
estabelecido  para  os  benefícios  do
regime  geral  de  previdência  social  de
que  trata  o  art.  201.

§  15.  Observado  o  disposto  no  art.
202,  1ei  complementar  disporá  sobre  as
nomas  gerais  para  a  instituição  de
regime  de  previdência  complementar
pela  União,  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios,  para  atender  aos  seus
respectivos  servidores  titulares  de  cargo
efetivo.

§  16.  Somente  mediante  sua  prévia  e
expressa  opção,  o  disposto  nos  §§  14  e
15  poderá  ser  aplicado  ao  servidor que
tiver  ingressado  no  serviço  público  até
a data  da publicação do  ato de
instituição  do  correspondente  regime
de  previdência  complementar."

"Art.  42 .....

§  io Aplicam~se  aos  militares  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Territórios,  além  do  que vier a  ser
fixado  em  lei,  as  disposições  do  art.  14,

2S   ARMEA

§  8°;  do  art.  40,  §  9°  ;  e  do  art.  142,  §§  2°
e  3°,  cabendo  a  lei  estadual  especffica
dispor  sobre  as  matérias  do  art.  142,  §
3°,  inciso X,  sendo  as  patentes  dos
oficiais  conferidas  pelos  respetivos
governadores.

§  2tJ -Aos  militares  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Territórios  e  a
seus  pensionistas,  aplica-se  o  disposto
no  art.  40,  §§  7o  e  so."

"M.  73 ..... '' ..........

§  3°  Os  Ministros  de Tribunal  de  Contas
da  União  terão  as  mesmas  garantias,
prerrogativas,  impedimentos,
vencimentos  e  vantagens  dos  Ministros
do  Superior Tribunal  de ]ustiça,
aplicando-se-lhes,  quanto  à
aposentadoria  e  pensão,  as  normas
constantes  do  art.  40.

"Art.  93  ....

VI - a  aposentadoria dos magistrados e
a  pensão  de  seus  dependentes
observarão  o  disposto  no  art.  40;

"Art.  100  ....

§  3t' 0  disposto  no  caput  deste  artigo,
relativamente  à  expedição  de
precatórios,  não  se  aplica  aos
pagamentos  de  obrigações  definidas  em
lei  como de  pequeno valor que  a
Fazenda  Federal,  Estadual  ou  Municipal
deva  fazer  em  virtude  de  sentença
judicial  transitada  em  julgado."

"Art.114 ..............

§  3t' Compete  ainda  à justiça  do
Trabalho  executar,  de  oficio,  as
contribuições  sociais  previstas  no  art.
195,  1,  a,  e  11,  e  seus  acréscimos  legais,
decorrentes  das  sentenças  que  proferir."

"Ari.  142 .....

§30......

IX - aplica-se aos militares e a seus
pensionistas  o  disposto  no  art.  40,  §§  7o
esO;....................„

"Art.  167 ,....

XI - a  utilização  dos  recursos
provenientes  das  contribuições  sociais
de  que trata o  art.  195,  1,  a,  e  11,  para a
realização  de  despesas  distintas  do

pagamento  de  beneficios  do  regime
geral  de  previdência  social  de  que  trata
o  art.  201.

"Art.   194 ...........

Parágrafo  único .....
VII  - caráter democrático  e

descentralizado  da  administração,
mediante  gestão  quadripartite,  com
participação  dos  trabalhadores,  dos
empregadores,  dos  aposentados  e  do
Governo  nos  Órgãos  colegiados."

"Art.  195 .....

I - do empregador,  da empresa e  da
entidade  a  ela  equiparada  na  forma  da
lei,  incidentes  sobre:

a) a folha de salários e demais
rendimentos  do  trabalho  pagos  ou
creditados,  a  qualquer  título,  à  pessoa
física  que  lhe  preste  seiviço,  mesmo
sem  vínculo  empregatício;

b)  a  receita  ou  o  faturamento;
c)  o  1ucro;

11 - do trabalhador e dos demais
segurados  da  previdência  social,  não
incidindo  contribuição  sobre
aposentadoria  e  pensão  concedidas
pelo  regime  geral  de  previdência  social
de  que  trata  o  art.  201;

§ 8" 0 produtor,  o parceiro,  o meeiro e
o  arrendatário  rurais  e  o  pescador
artesanal,  bem  como  os  respectivos
cônjuges,  que  exerçam  suas  atividades
em  regime  de  economia  familiar,  sem
empregados  pemanentes,  contribuirão
para  a  seguridade  social  mediante  a
aplicação  de  uma  alíquota  sobre  o
resultado  da  comercialização  da
produção  e  farão  jus  aos  beneficios  nos
temos  da  lei.

§  9°  As  contribuições  sociais  previstas
no  inciso  1  deste  artigo  poderão  ter
alíquotas  ou  bases  de  cálculo
diferenciadas,  em  razão  da  atividade
econômica  ou  da  utilização  intensiva  de
mão-de-obra.

§  10.  A lei  definirá  os  critérios  de
transferência  de  recursos  para  o  sistema
único  de  saúde  e  ações  de  assistência
social da  União  para  os  Estados,  o
Distrito  Federal  e  os  Municípios,  e  dos
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Estados  para  os Municípios,  observada  a
respectiva  contrapartida  de  recursos.

§  11.  É  vedada  a  concessão  de
remissão  ou  anistia  das  contribuições
sociais de  que tratam os incisos 1,  a,  e 11
deste  artigo,  para  débitos  em  montante
superior ao fixado  em lei
complementar."

"Art. 201. A previdência social será

organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio fianceiro e
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I -cobertura dos eventos de doença,
invalidez, morte e idade avançada;

11 -proteção à maternidade,
especialmente à gestante;

111 - proteção ao trabalhador em
situação de desemprego involuntário;

IV - salário-famflia e auxflio-reclusão

para os dependentes dos segurados de
baixa renda;
V -pensão por morte do segurado,

homem ou mulher, ao ônjuge ou
companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2o.

§ 1° É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos beneficiários do
regime geral de previdência social,
ressalvados os casos de atividades
exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade
fisica, definidos em lei complementar.

§ 2° Nenhum benefício que substitua o
salário de contribuição ou o rendimento
do trabalho do segurado terá valor
mensal inferior ao salário mínimo.

§ 3° Todos os salários de contribuição
considerados para o cálculo de
beneficio serão devidamente
atualizados, na forma da lei.

§ 4° É assegurado o reajustamento dos
beneficios para presenJar-lhes, em
caráter permanente, o valor real,
conforme critérios definidos em lei.

§ 5° É vedada a filiação ao regime
geral de previdência social, na
qualidade de segurado facultativo, de
pessoa participante de regime próprio
de previdência.

§ 6o A gratificação natalina dos
aposentados  e  pensionistas  terá  por
base  o valor dos  proventos  do  mês  de
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dezembro  de  cada  ano.
§  7°  É  assegurada  aposentadoria  no

regime  geral  de  previdência  social,  nos
termos  da  lei,  obedecidas  as
seguintes  condições:

I -trinta e cinco anos de contribuição,
se hQmem e trinta anos de contribuição,
se mulher;

11 -sessenta e cinco anos de idade, se
homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, reduzido em cinco anos o limite
para os trabalhadores rurais de ambos
os sexos e para os que exerçam suas
atividades em regime de economia
familiar, neste incluídos o produtor rural,
o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8° Os requisitos a que se refere o
inciso 1 do parágrafo anterior serão
reduzidos em cinco anos, para o
professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino
fundamental e médio.

§ 9° Para efeito de aposentadoria, é
assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração
pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos
regimes de previdência social se
compensarão financeiramente, segundo
critérios estabelecidos em lei.

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do
risco de acidente do trabalho, a ser
atendida concorrentemente pelo
regime geral de previdência social e
pelo setor privado.

§ 11. Os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei."

"Art. 202. 0 regime de previdência

privada, de caráter complementar e
organizado de fomra autônoma em
relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o
beneficiário contratado, e regulado por
lei complementar.

§ 1° A lei complementar de que trata
este artigo assegurará ao participante
de  planos  de  benefícios  de  entidades
de  previdência  privada  o  pleno  acesso

as  informações  relativas  à  gestão  de
seus  respectivos  planos.

§  2° As  contribuições  do  empregador,
os  benefícios  e  as  condições  contratuais
previstas  nos  estatutos,  regulamentos  e
planos  de benefidos das entidades de
previdência  privada  não  integram  o
contrato  de  trabalho  dos  participantes,
assim como,  à  exceção dos benefícios
concedidos,  não  integram  a
remuneração  dos  participantes,  nos
temos da lei.

§ 3° É vedado o aporte de recursos a
entidade de previdência privada pela
União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, suas autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de
economia mista e outras entidades
públicas, salvo na qualidade de
patrocinador, situação na qual, em
hipótese alguma, sua contribuição
nomal poderá exceder a do segurado.

§ 4o Lei complementar disciplinará a
relação entre a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas controladas
direta ou indiretamente , enquanto
patrocinadoras de entidades fechadas
de previdência privada, e suas
respectivas entidades fechadas de
previdência privada.

§ 5° A lei complementar de que trata o
parágrafo anterior aplicar-se-á, no c ue
couber, às empresas privadas
pemissionárias ou concessionárias de
prestação de serviços públicos, quando
patrocinadoras de entidades fechadas
de previdência privada.

§ 6o A lei complementar a que se
refere o § 4° deste artigo estabelecerá
os requisitos para a designação dos
membros das diretorias das entidades
fechadas de previdência privada e
disciplinará a inserção dos participantes
nos colegiados e instâncias de decisão
em que seus interesses sejam objeto de
discussão e deliberação."

Art. 2° A Constituição Federal, nas
Disposições Constitucionais Gerais, é
acrescida dos seguintes artigos:

"Art.  248.  Os beneficios pagos,  a

qualquer tl`tulo,  pelo  Órgão  responsável
pelo regime geral de  previdência social,
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ahda que à conta do Tesouro Nacional,
e  os não sujeitos ao limite máximo de
valor fixado  para  os  benefícios
concedidos  por  esse  regime  observarão
os  limites fixados  no  art.  37,  XI.

Art.  249.  Com  o  objetivo  de  assegurar
recursos  para  o  pagamento  de
proventos  de  aposentadoria  e  pensões
concedidas  aos  respectivos  servidores  e
seus  dependentes,  em  adição  aos
recursos  dos  respectivos  tesouros,  a
União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e
os  Municípios  poderão  constitú fundos
integrados  pelos  recursos  provenientes
de  contribuições  e  por  bens,  direitos  e
ativos  de  qualquer  natureza,  mediante
lei  que  disporá  sobre  a  natureza  e
administração  desses  fundos.

Art.  250.  Com  o  objetivo  de  assegurar
recursos  para  o  pagamento  dos
benefícios  concedidos  pelo  regime
geral  de  previdência  social,  em  adição
aos  recursos  de  sua  arrecadação,  a
União  poderá  constituri. fimdo  integrado
por  bens,  direitos  e  ativos  de  qualquer
natureza,  mediante  lei  que  disporá
sobre  a  natureza  e  administração  desse
fundo.„

Ar[ 3° É assegurada a concessão de
aposent.adoria e pensão, a qualquer
tempo, aos servidores públicos e aos
segurados do regime geral de
previdência social, bem como aos seus
dependentes, que, até a data da
publicação desta Emenda, tenham
cumprido os requisitos para a obtenção
destes benefícios, com base nos
critérios da legislação então vigente.

§ 1° 0 sen7idor de que trata este
artigo, que tenha completado as
exigências para aposentadoria integral e
que opte por permanecer em atividade
fará jus a insenção da contribuição
previdenciária até completar as
exigências para aposentadoria contidas
no art. 40, § 1°,111, a, da Constituição
Federal.

§  2°  Os  proventos  da  aposentadoria  a
ser  concedida  aos  servidores  públicos
referidos  no  capzjf,  em temos  integrais
ou  proporcionais  ao  tempo  de  serviço
já exercido  até a  data de publicação
desta  Emenda,  bem  como  as  pensões
de  seus  dependentes,  serão  calculados

go    flÀBM,BÀ

de  acrodo  com  a  legislação  em vigor  à
época  em  que  foram  atendidas  as
prescrições  nela  estabelecidas  para  a
concessão  destes  benefícios  ou  nas
condições  da  legislação  vigente.

§  3°  São  mantidos  todos  os  direitos  e
garantias  assegurados  nas  disposições
constitucionais  vigentes  à  data  de
publicação  desta  Emenda  aos  sewidores
e  militares,  inativos  e  pensionistas,  aos
anistiados  e  aos  ex-combatentes,  assim
como  àqueles  que  já  cumpriram,  até
aquela  data,  os  requisitos  para
usufruírem  tais  direito,  observado  o
disposto  no  art.  37,  XI,  da
Constituição  Federal.

Art. 4° Observado o disposto no art.
40, § 10, da Constituição Federal, o
tempo de serviço considerado pela
legislaç`ão vigente para efeito de
aposentadoria, cumprido até que a lei
discipline a matéria, será contado como
tempo de contribuição.

Art. 5° 0 disposto no art. 202, § 3°, da
Constituição Federal, quanto à
exigência de paridade entre a
contribuição da patrocinadora e a
contribuição do segurado, terá vigência
no prazo de dois anos a partir da
publicação desta Emenda, ou, caso
ocorra antes, na data de publicação da
lei complementar a que se refere o § 4°
do mesmo artigo.

Art. 6° As entidades fechadas de

previdência privada patrocinadas por
entidades públicas, inclusive empresas
públicas e sociedades de economia
mista, deverão rever, no prazo de dois
anos, a contar da publicação desta
Emenda, seus planos de benefícios e
serviços, de modo a ajustá-los
atuarialmente a seus ativos, sob pena
de intervenção, sendo seus dirigentes e
os de suas respectivas patrocinadoras
responsáveis civil e criminalmente pelo
descuprimento do disposto neste artigo.

Art. 7° Os projetos das leis
complementares previstas no art. 202
da  Constituição  Federal  deverão  ser
apresentados  ao  Congresso  Nacional  no
prazo  máximo  de  noventa  dias  após  a
publicação  desta  Emenda.

Art.  8°  Observado  o  disposto  no  art.  4°
desta  Emenda  e  ressalvado  o  direito  de
opção  à  aposentadoria  pelas  normas
por  ela  estabelecidas,  é  assegurado  o
direito  à  aposentadoria  voluntária  com
proventos  calculados  de  acordo  com  o
art.  40,  §  3°  ,  da  Constituição  Federal,
àquele  que  tenha  ingressado
regularmente  em  cargo  efetivo  na
Administiação  Pública,  direta,  autárquica  e
ftindacional, até a data de publicação desta
Emmch quando o seridor, amulati`mmmúe:

I - tiver cinqüenta e três anos de
idade, se homem, e quarenta e oito
anos de idade, se mulher;

11 - tiver cinco anos de efetivo
exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria;

111 - contar tempo de contribuição
igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e
trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de
contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, na data da
publicação desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1t' 0 servidor de que trata este
artigo, desde que atendido o disposto
em seus incisos 1 e 11, e observado o
disposto no art. 4° desta Emenda, pode
aposentar-se com proventos
proporcionais ao tempo de
contribuição, quando atendidas as
seguintes condições:

I  -  contar  tempo  de  contribuição
igual,  no  mínimo,  à  soma  de:

a)  trinta  anos,  se  homem,  e  vinte  e
cinco  anos,  se  mulher;  e

b)  um  período  adicional  de
contribuição  equivalente  a  quarenta  por
cento  do  tempo  que,  na  data  da
publicação  desta  Emenda,  faltaria  para
atingir  o  limite  de  tempo  constante  da
alínea  anterior;

11  -  os  proventos  da  aposentadoria
proporcional  serão  equivalentes  a
setenta por cento do valor má3rimo que
o servidor poderia obter de acorio com
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o  capuf,  acrescido  de  cinco  por  cento
por  ano  de  contribuição  que  supere \a
soma  a  que  se  refere  o  inciso  anterior,
até  o  limite de  cem por cento.

§ 2° Aplica-se ao magistrado e ao
membro do Ministério Púbrico e de
Tribunal de Contas o disposto
neste artigo.

§ 3° Na aplicação do disposto no
parágrafo anterior, o magistrado ou o
membro do Ministério Público ou de
Tribunal de Contas, se homem, terá o
tempo de serviço exercido até a
publicação desta Emenda contado com
o acréscimo de dezessete por cento.

§  4°  0  professor,  servidor da  União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e
fundações,  que,  até  a data  da
publicação  desta  Emenda,  tenha
ingressado,  regularmente,  em  cargo
efetivo  de  magistério  e  que  opte  por
aposentar-se  na  foma  do  disposto  no
capu4  terá  o  tempo  de  serviço  exercido
até  a  publicação  desta  Emenda  contado
com  o  acréscimo  de  dezessete  por
cento, se homem,  e de vinte por cento,
se  mulher,  desde  que  se  aposente,
exclusivamente,  com  tempo  de  efetivo
exercício  das  funções  de  magistério.

§  5° 0  servidor de  que trata  este  artigo,
que,  após  completar  as  exigências  para
aposentadoria  estabelecidas  no  capu/,
permanecer  em  atividade,  fará  jus  a
isenção  da  contribuição  previdenciária
até  completar  as  exigências  para
aposentadoria  contidas  no  art.  40,  §  1t',
111,  a,  da  Constituição  Federal.

Art.  9t'  Observado  o  disposto  no  art.  4t'
desta  Emenda  e  ressalvado  o  direito  de
opção  à  aposentadoria  pelas  normas  por
ela  estabelecidas  para  o  regime  geral  de
previdêncai  social,  é  assegurado  o  direito
à  aposentadoria  ao  segurado  que  se
tenha  filiado  ao  regime  geral  de
previdência  social,  até  a  data  de
publicação  desta  Emenda,  quando,
cumulativamente,  atender  aos  seguintes
requisitos:

I - contar .com cinqüenta  e três anos de
idade, se homem,  e quarenta e oito anos
de  idade,  se  mulher;  e
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11 - contar tempo  de  contribuição  igual,
no mínimo, à soma:  `

a)  trinta  e  cinco  anos,  se  homem,  c;;`:
trinta  anos,  se  mulher;  e

b)  um  período  adicional  de
contribuição  equivalente  a  vinte  por
cento  do  tempo  que,  na  data  da
publicação  desta  Emenda,  faltaria  para
atingir  o  limite  de  tempo  constante  da
línea anterior.

§  1t' 0  segurado  de  que  trata  este  artigo,
desde    que  atendido  o  disposto  no  inciso
1  do  capuí,  e  observado  o  disposto  no
art.  4t'  desta  Emenda,  pode  aposentar-se
com  valores  proporcionais  ao  tempo  de
contribuição,  quando  atendidas  as
seguintes  condições:

I  -  contar  tempo  de  contribuição  igual,
no  mínimo,  à  soma  de:

a)  trinta  anos,  se  homem,  e vinte  e
cinco  anos,  se  mulher;  e

b)  um  período  adicional  de
contribuição  equivalente  a  quarenta  por
cento  do  tempo  que,  na  data  da
publicação ídesta  Emenda,  faltaria  para
atingir  o  limite  de  tempo  constante  da
alínea  anterior;

11  - o  valor  da  aposentadoria

proporcional  será  equivalente  a  setenta
por  cento  do  valor  da  aposentadoria  a
que  se  refere  o  capuf,  acrescido  de  cinco
por  cento  por  ano  de. cohtribuição  que
supere  a  soma  a  que  se  refere  o  inciso
anterior,  até  o  limite  de  cem  por cento.

§  2t' 0  professor que,  até  a  data  da
publicação  desta  Ernenda,  tenha  exercido
atividade  de  magistério  e  que  opte  por
aposentar-se na foma do disposto no cap[//,
terá  o  tempo  de  serviço exercido  até  a
publicação desta Emenda contado com o
acréscimo  de  dezessete  por  cento,  se
homem,  e  de vinte  por cento,  se  mulher,
desde  que  se  aposente,  exclusivamente,
com tempo  de  efetivo  exercício  de
atividade  de  magistério.

Art.  10.  0  regime  de  previdência
complementar  de  que  trata  o  art.  40,  §§
14,  15  e  16,  da  Constituição  Federal,
somente  poderá  ser  instituído  após  a
publicação  da  lei  complementar  prevista
no  §  15  do  mesmo  artigo.

Art.11.  A  vedação  prevista  no  art.  37,  §
10,  da  Constituição  Federal,  não  se  aplica
aos  membros  de  poder e aos  inativos,
sen/idores  e  militares,  que,  até  a
publicação desta Emenda, tenham

ingressado  novamente  no  serviço  público
por concurso público de provas ou de
provas  e  títulos,  e  pelas  demais  formas
previstas  na  Constituição  Federal,  sendo-
lhes  proibida  a  percepção  de  mais  de
uma  aposentadoria  pelo  regime  de
previdência  a  que  se  refere  o  art.  40  da
Constituição  Federal,   aplicando-se-lhes,
em  qualquer  hipótese,  o  limite  de  que
trata  o  §  11  deste  mesmo  artigo.

Art.  12.  Até  que  produzam  efeitos  as  leis

que  irão  dispor  sobre  as  contribuições  de
que  trata  o  art.  195  da  Constituição
Federal,  são  exigíveis  as  estabelecidas  em
lei,  destinadas  ao  custeio  da  seguridade
social  e  dos  diversos  regimes
previdenciários.

Art.  13.  Até  que  a  lei  discipline  o  acesso
ao  salário-família  e  auxílio-reclusão  para
os  servidores,  segurados  e  seus
dependentes,  esses  beneficios  serão
concedidos  apenas  àqueles  que  tenham
renda  bruta  mensal  igual  ou  inferior  a  R$
360,00  (trezentos  e  sessenta  reais),  que,
até  a  publicação  da  lei,  serão  corrigidos
pelos  mesmos  índices  aplicados  aos
benefícios  do  regime  geral  de  previdência
social.

Art.  14.  0  limite máximo  para  o valor
dos  benefícios  do  regime  geral  de
previdência  social  de  que  trata  o  art.  201
da  Constituição  Federal  é  fixado  em  R$
1.200,00  (um  mil  e  duzentos  reais),
devendo,  a  partir  da  data  da  publicação
desta  Emenda,  ser  reajustado  de  forma  a
preservar,  em caráter permanente,  seu
valor  real,  atualizado  pelos  mesmos
índices  aplicados  aos  benefícios  do
regime  geral  de  previdência  social.

Art.  15. Até que a lei complementar a que se
refere o art. 201,  § 1°, da Constituição Federal,
seja publicada, permanece em vigor o disposto
nos arts.  57 e 58 da Lei   n.° 8.213, de 24 de

julho de 1991, na redação vigente à data da
publicação desta Emenda.

Art.  16.  Esta Emenda Constitucional entra
em vigor na data de sua publicação.

Art.  17. Revoga-se o inciso 11 do  §  2° do art.
153  da Constituição Federal.

Sala das Sessões, em 1° de dezembro de
1998.

Deputado Amaldo Madeira
Relator
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Muito  obrigado  Doutor„,

Conta-se  que  quando  o  promotor

atendia o expediente de família, no

fórum da cidade, foi procurado  por

uma mulher que fazia queixa dos maus

tratos do marido. Era mulher de

aparência ainda jovem, mas pobre e

simples,  e parecia extremamente

assustada. Vinha pedir garantia de vida

e explicou que era casada e vivia com

o marido e duas ou três crianças, nos

arredores da cidade. Mas seu parceiro

era homem irascível e dado a tratá-la

com violência à propósito da menor

falta ou descuido. E, por vezes lhe

aplicava  castigos tão severos que ela

acabava toda machucada,  além do

temor  de viver na companhia de um

homem que constantemente prometia

um dia matá-la.

E o demônio do companheiro

escondia  arma de fogo em casa e não

se separava de um punhal que trazia

sempre consigo, escondido por dentro

da calça. Assim, obrigada a viver  nesse

clima  de castigo e risco de vida,

resolvera   fugir de casa com os filhos.

Estava escondida com um família  de

amigos, mas morria de medo de ser

descoberta e voltar a ser espancada

g2    ARMMVEA

pelo malvado, ou até que ele

pudesse cometer  alguma tragédia.

Então, para encerrar o relato,  inclinou-

se para o promotor e confidenciou,  a

meia voz:

"0 homem era

mesmo  um  criminoso

à fresca.  Um foragido

da justiça de má

i'ndole,  que a polícia

buscava há já algum

tempo..."

-Doutor,  o homem é assassino e

foragido da justiça!

Ouvido isso, o  promotor quis saber

o nome do sanhudo  e o endereço

onde morava. Iria  mandar chamá-lo  ao

fórum para explicar sua conduta e seu

passado.  E ela que se acalmasse, pois

nenhum mal iria lhe acontecer, de agora

Por
RUI    CANALLIN    PINTO
Procurador de Justiça

aposentado
em  diante,     a   ela  ou  seus   filhos.

-Minha senhora,  fique tranqüila,

garantiu com firmeza o promotor. Deixe

esse caso por nossa conta. Acalme-se e

vá para casa, que com certeza esse

malfeitor nunca mais  vai incomodá-la.

Confie em  nós... e na justiça, acentuou

o doutor, sacudindo o dedo em riste.

Dito isso, mal a mulher saiu do

gabinete,  - agora  mais confortada,  o

promotor  fez contato com  a Delegacia

local, para tirar informações sobre o réu

fugido. Lá estava!... 0 homem era

mesmo um criminoso à fresca. Um

foragido da justiça cle má índole, que a

polícia buscava há já algum tempo..

Ora, conhecido o valhacouto do

rebelde,  a polícia partiu para buscá-lo.

Foi então  que as coisas chegaram  a

um triste desenlace. Afeito a resistir o

bandido não quis se entregar e, à mão

armada, saiu ao confronto da escolta.

Porém, o desalmado logo caiu varado

de balas, pondo fim à sua resistência ao

alcance  da  mão da justiça e livrando a

mulher das suas impiedades. Porém,
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passado   uns dias,  a viúva voltou ao

fórum.

- Vim agradecer, doutor, disse com

expressão de singelo reconhecimento.

Quero que o senhor aceite meu muito

obrigado, e que Deus  o abençoe,

doutor,   por  ter mandado matar meu

marido...  Graças ao senhor agora  estou

livre daquele tirano. E, ainda repetiu

agradecida, como quem retribui uma

graça: -  Obrigado, doutor, por ter

mandado matar meu marido!...

E, nunca mais o tal promotor pôde

recordar esse episódio sem sentir, no

fundo de sua consciência, certo travo

de culpa,  pequeno mas não  menos

amargoso,  por se achar responsável, de

certo modo, pela   impressão que,

afinal, havia ficado   no  espírito simples

daquela pobre mulher.

ARAZÃO   DE   QUEM   NÃO
OFERECIA     RAZÕES

Aquele era um hábito que o

promotor repetia em todos os recursos

cíveis em que oficiava. A parte

recorrente esmerava-se em produzir

suas razões enquanto o nobre  agente
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do MP, por sua vez, punha lá, sÓ e

simplesmente:  "Pela confirmação da

douta sentença, pelos  seus

Íúndamentos". E, em seguida,

lançáva generosa assinatura ao pé da

singela manifestação. Para quem

acompanhava   suas intervenções,

ficava a impressão de que todas as

decisões do juízo eram justas, e não

comportavam  reforma ou correção.      -

Porém, alguém delatou o expediente

" De nada adiantava,

porianto, jogar   mais

gordura no assado,

sÓ pela vaidade de

repetir argumentos

que já foram  ditos..."

inoficioso ao Corregedor-Geral que

cobrou explicações do promotor,

lembrando que o art. 22, da LOMP,

impõe às  manifestações do Ministério

Público as mesmas formalidades das

sentenças dos  juízes, como a obrigação

do relatório, seguido da  análise

fundamentada de todas as  questões de

fato e de direito versadas na decisão.

Nem  por  isso,  porém,  o  esperto

fiscal da lei se deu por achado, e

justificou-se, alegando que leu e

analisou detidamente toda a sentença.

E, nesse cuidado  não  descobriu

qualquer defeito. Assim, por ter se

convencido de que  a  decisão era

completa e justa, só podia opinar no

sentido da sua confirmação pelo

Tribunal. Entendia também que não

precisava ficar a  repisar argumentos já

amplamente expendidos nos autos ou a

rever  prova feita, se de tudo a decisão

cuidara  com exemplar competência.

De nada adiantava, portanto, jogar

mais gordura no assado, sÓ pela vaidade

de repetir argumentos que já foram

ditos, reditos, batidos e rebatidos.  0

nosso tempo   exige soluções  práticas,

destacou, sobretudo quanto à

distribuição da justiça. E, por tudo isso,

sua manifestação de mérito se

reportava  apenas à confirmação d

decisão, que era, a seu ver, quanto,

afinal, lhe competia dizer.  Assim era ...

Um colega seu que também fora

advertido por incidir  na  mesma

omissão, acabou se desculpando e,

como sempre sucede, transferindo a

culpa para o excesso de serviço. Do

nosso "arrazoador", porém, não se

soube,  até hoje, que destino lhe foi

dado ou recomendado. Ou será que

acabou   por convencer seus superiores.
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39 Campeonato Sullbrasileiro
de Futebol Sui'ço

Textos:
Paulo  José  Gallotti  Bonavides
Diretor  de  Esportes  da  APMP

e    Marcelo  Miguel

Foi  realizado  em  Porto  Alegre,

nos  dias  30  e  31  de  outubro  e  lQ  de

r+oNerrbro,  o  39  Campeonato  do

Mínistério  PúbJico  Sul-bi.asjJeii-o  de

F[/Í€bo/ Su/'Ço,  com  a  participação

dos  Estados  do  Paraná,  São  Paulo,

Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul.

0  conclave  esportivo  aconteceu  na

magnífica  sede  de  campo  da

Assocjaçáo  cJo  Ministéi.Ío  Publíco  do

j?CS,    localizada  no  bairro  da

Cavalhada,  em  Porto  Alegre.

As delegações chegaram no dia

30 e foram recebidas pelos colegas

anfitriões.  Na seqüência,  na noite

do mesmo dia,  aconteceu um

jantar de confraternização, seguido
de um congresso técnico para

ajustar as regras do torneio.  Na

manhã do dia 31,  as partidas

tiveram início,  tendo a delegação

do Paraná realizado 04 jogos,  02  na

categoria  n2zsfer e  02  na  categoria

força livre.

No domingo, no período da

manhã,  as equipes paranaenses

realizaram mais 02 jogos,  sagrando-

se vice-campeã na modalidade

mas/cr e obtendo o 4Q lugar na

34    AEMMi£A

Na f()to acimi,  £` equjpc. /7j4'/.4`fíJ/.cle S2`io l'ztulo (c`mpeã do t(7i.neio na

czitegoria ), enqii£mto abaixo o qiiaclro veterano repre``enkintc. clo Río

Grande clo `Sul.
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força  livre.   Cabe  ressaltar  o

excelente  nível técnico  apresentado

nesta categoria,  posto que as

equipes  estavam verdadeiramente

niveladas, sendo artilheiro desta

ultima modalidade o paranaense

Choinski,  com 04 gols.

0 campeonato transcorreu de

forma muito acirrada dentro das

quatro linhas,  mas fora de campo

predominou o espírito de
fraternidade e harrmonia entre os

colegas participantes,  havendo que

se louvar a organização dos

anfitriões. Ao término do torneio,

houve a premiação geral,  com a

oferta de belos troféus  às  Os

equipes, bem como medalhas para

todos os participantes e dirigentes

das entidades associadas.

Para o ano que está confirmada a

realização do torneio no Estado de

São Paulo, com sede ainda por ser

definida, com probabilidade de que

aconteça em Bauru, Ribeirão Preto,

Campinas, Atibaia ou  Bertiç>ga.   Até

lá,  devemos nos preparar para mais

este precioso encontro institucional

e social, que teve como organizador

pioneiro  (1996-1Q  Sul-brasileiro)  o

nosso querido Estado do Paraná.

Os  Resultados

Na categoria masfcr a equipe do

Paraná conquistou duas vitórias e

sofreu uma derrota. 0 Paraná

venceu a primeira partida contra o

Dezembro  98

Ai`íi"t  totki  zi  deleg:iç`ât)  (lo  l'araná,  atletzis  e  clirigentes  clzLs  catcgoi.ias

foi.ç`a  li\,'rc  e  /7j.'ítçT/c]r,  clui.ante  o  3Q  Cmiipe()mto  Siil-hi.iisjleii.().

Na f()t() al)ziíxo,  m()mento cli. confraterm7£iç:~io eri[i-e a[1etis (12is cquipes

/7)<'/L``fcJ/. de Santa  Czitarim  e  Paraná.
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Rio  Grande  do  Sul  por  3xl,

derrotando em seguida o time de

Santa Catarina pelo placar de  2xO.

No i'iltimo jogo, foi derrotado pela

equipe de  São Paulo,  pelo mesmo

placar de  2xO,  ficando  com o vice-

campeonato na categoria. A equipe

/J2a5`fc.rde São Paulo sagrou-se

campeã.

]á na categoria força livre,  o

Paraná foi  clerrotado três vezes:  4x3

a favor do Rio Grande  do Sul,  7x5  a

favor de  Santa  Catarina  e  5x2  a

favor de São Paulo.  Nessa categoria

o Paraná obteve o 4Q lugar,  ficando

o título também com a delegação de

São Paulo.

A  equipe  /7];?Lç/c'/-do  Paraná  foi

composta pelos colegas:   Reginaldo,

Ivonei Sffogia,  Leonir Batisti,  Cid

Loyola,  Paulo César Tavares,

01ympio Sotto Maior,  Paulo

Bonavicles,  Bruno Gallatti, ]oão

Carlos Gomes, ]. Godinho, Valdecir

Guidini e Cesar Cioffi.  0 time foi

dirigiclo por Dirceu Sodré.

já a equipe força livre contou

com: Reginaldo Rolim, Edmárcio,

Choinski,  Nivaldo, ]oelson,  Lula

Delázari,  Cl`áudio, Marco Porto,

Pedro lvo, Lucilio e Raimundo.  0

comando ficou a cargo de Luiz

Carlos Delázari.

96    AEMWvi£A

Independentemente da classific`aç`ão, {odos

aqiie]cs que participaram do 3Q Campeo"to

Sul-brasilciro de Futebol SuíÇ`o se divertíram e

se armaram do verdadeiro espírito esportivo`

Nas fotoLç podemos ()bservar a zilegria doLç

in[egréintes cla cleleg£tç'ão píiranaense no

moinen{o da pfemíação d:is duas i`ategorias.
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Clube Curitibano recebe
tenistas do  Ministério  Público

Em confronto acontecido no  lç'
semestre do corrente ano,  os atletas
do Ministério Público foram os
ganhadores pelo placar de três
vitórias contra duas, nos jogos
realizados na quadra de nossa
Associação.

Desta vez,  a vitória sorriu para
os tenistas representantes do Clube
Curitibano,  também pelo mesmo
placar de três vitórias contra duas,
sendo o resultado consolidado
somente na última partida.

Atuaram pelo Ministério Publico
os teriistas HÉI,IO HENRIQUE
I,OPES FERNANDES LIMA, DICESAR
AUGUSTO KREPSKI, PAULO
EDISON DE MACEDO PACHECO,
ODORI,Y SOARES PEREIRA, ]OSÉ
CARI,OS DO AMARAI.,  ROBSON
CURY, josÉ ANTONIO PEREIRA DA
COSTA, ROMARIO TERRAMOTO,
PAUI,O ROBERTO I,IMA DOS
SANTOS e CARLOS AljBERTO
GUIMARÃES AMARAI..

ApÓs a realização dos jogos,  os
tenistas participaram de uma
churrascada de confraternização e,
na oportunidade, já definiram a
disputa  da  111 COPA AMIZADE
para  o  lQ semestre  do  ano que vem,
nas dependências da chácara da
APMP.
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Acima, Luiz Eduardo Zagonel, Ademir Maia, Paulo Pachcco e Di(`ésar Ki.epski.
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FARMÁcm E  LlvRARIA -

CAIXA  DE  ASSISTÊNCIA  I)OS

ADVOGADOS  DO  PARANÁ

0 Departainento de Convênios da
APMP, dirigido pelo colega Moacir
Gonçalves Nogueira Neto, objetivando

propiciar aos associados condições mais
favoráveis para a aquisição de livros

(em especial obras jurídicas) e
medicamentos, celebrou
convênios com a CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS

ADVOGADOS DO PARANÁ,
cujos preços, em méclía, sào
de 25 °/o a 30 % inferiores
aos praticados no mercado.

AQUISIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS

0 associado, munido da
carteira funcional, deve
dirigir-se até uma das
farmácias da C.A.A., nos

APMP -APMP -APMP

telefone  223-1784,  ramais  122  /  123  e

124 (fax), com entrega do pedido no
local de trabalho.

Aos colegas do INTERIOR: entrar em

contato,  através do telefone (041)  223-
1784,. com um dos atendentes,
confirmando a disponibilidade do título
almejado e após depositar o valor
correspondente na conta corrente nQ

3103-3,  agência nQ 377,  da Caixa
Econômica Federal, de titularidade da
C.A.A. do PR. Na sequência, via fax

VALE-ALIMENTAÇÃO

Reservas de valores devem ser efetuadas até
o dia 20 do mês anterior ao da aquisição com
Mariofto, na Associação.

VESTUÁRIO

Ajarbas Magazin, situada na rua Rocha
Pombo 509, ]uvevê, Curitiba, concede
descontos especiais aos colegas na compra de
roupas masculina ou feminina. Confira.

Telefone  254  1945.

SEGURO

APMP
CONVÊNlos

seguintes endereços:

Curitiba: R. Cândido Lopes, n.Q 146 -3Q

andar,  fone: (041) 223-1784 -ramal
215;

Ponta Grossa: Rua 7 de setembro, n.Q

800 -4Q andar,  fone:  (042)  223-0267;

Maringá: R. Pres. ]uscelino Kubitschek,

n.Q  970,  fone:  (044)  226-2536;

Londrina: R. Prof. ]oão Cândiclo, n.Q 344
-4Q anclar,  fone:  (043)  337-7616;

Foz do lguaçu: R. Belarmino de

Menclonça,  n.Q 804 -sala 01 -fone:

(045)  574-5529;   e

Apucarana: R. Osório Ribas de Paula, n.Q

699.

AQUISIÇÃO  DE  LIVROS

Aos colegas da CAPITAL: pessoalmente,
na livraria situada na Rua Cândido
Lopes, nQ 146 -13Q andar ou através do

gs    AEMMvi£A

(041)  223-1784,  ramal  124,  enviar  o
comprovante do depósito e pedido
formal, indicando título, autor, editora e
código, fazendo constar também o
nome e endereço completos do
adquirente. As despesas com o SEDEX
correrão por conta do comprador.

ÓTICA

Lembramos que foi firmado convênio
com a ÓTICA VISOARTE, localizada na
Rua Fagundes Varela, n.Q 1154, ]ardim

Social, em Curitiba, fone 326-3153, pelo

qual os associados são beneficiados com
descontos de 15°/o para pagamento à
vista e 5°/o para pagamento em quatro

parcelas.

A Banestado S/A Corretora de
Seguos tem fornecido aos
nossos associados descontos de
42°/o (37°/o + 5°/o pela existência

de alarme anti-furto no veículo)
na contratação de seguro de
veículo. Para orçamentos e
esclarecimentos adicionais fale
com Valdomiro, fone 041

3228182.

FINANCIAMENTO

Os colegas que necessitarem podem obter
empréstimo junto à Caixa Econômica
Federal,  Banco Real e BicBanco, atráves
de desconto em folha, mediante certidáo
infomativa do //'qu/.do contç`/ácrn4'v€/ expedida

pela Procuradoria-Geral. Infomações junto ao
funcionário Mariotto, na APMP.

MúruA

0 colega Sonny Maftins Cameiro,
Diretor da Mútua da APMP, clá a

conhecer a posição financeira atual:
Número cle associados =         481
Valor do pecúlio                           R$

105.043,20

Contribuição pai.a ingresso =  R$ 218,84

Fundo de contingência =          R$

325.947,47

Valordajóia:até50anos=       R$

677,00;  mais  de  50  anos  =  R$  1.354,00
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EDITAL  DE
CONVOCAÇÁO

O presidente da ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO

PÚBLICO, no exerci'cio de suas atribuições estatutárias (art. 9Q),

convoca os associados para a ASSEMBLÉIA GERAL

0RDINÁRIA a realizar-se no dia 29 de janeiro de 1999, às 14:00

horas, em primeira convocação, e às 14h30min, em segunda

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

Abreu, n.9 526, torre "A'',10Q andar, Centro Ci'vico, Curitiba-PR),

para deliberar sobre a seguinte pauta:

(1 ) apresentação de re]atório das atividades da Diretoria no último

semestre;

(2)análise das Reformas constitucionais da Administração pública

e da Previdência Social, da Lei Orgânica Estadual do Ministério

Público e demais projetos de emenda constitucional, de leis

complementares e ordinárias relativas à lnstituição;

(3) apresentação de relatório financeiro da entidade e prestação

de contas referentes ao segundo semestre de 1998;

(4)     apresentação de relatório financeiro, prestação de contas e

análise da política administrativa do PROMED  e da MÚTUA;

(5) discussão de assuntos gerais de interesse associativo e

institucional.

Curitiba,10 de dezembro de 1998.

Sergio Renato Sinhori
Presidente

Convite

JANTAF} DE

CoNFFmTEFiNizAÇÃo

A APMP  realizará  no dia
29 de janeiro, sextaifeira,

a partir de 20:30h, o
tradicional jantar

dançante de
confraternização  que
marcará o térmjno do

peri'odo de férias
coletivas e o reinício

das atividades
funcionais alusivas ao

ano de  1999.

0 evento acontecerá no
Buffet  llha do  Mehl, na

Ftua Emi'lio de Menezes,

697,  no bairro de São
Francisco,  em Curitiba,  e

o convite é extensivo a

todos os integrantes do
Ministério  Público  ativos  e

inativos e seus

respectivos familiares.

A APMP solicita que os
interessados em

participar conf irmem a
presença e o número de
acompanhantes,  através

do telefone (041) 352-
2919, com a secretária

Luciane.



0 HomeBank Banestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto c`onsulta sua conta corrente, pode se
infomar sobre lançamentos, criar extratos, exportar para 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 seiviços com até 120 dias de antecedência. Se quer sigi]o, conta com caixa postal
eletrônica c`om senha e transmissão de dados criptografàdos. E tudo isso com economia: um simples clic e
você conecta, desconecta e atualiza dados, sem congestionamento. Aç:âàÊ=::sqT:ev::âêp::cei:.a.


