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Edil:orial

139 Congresso Nacional do
Ministério  Público

Por
Achiles de Jesus Siquara Filho

A Confederação  Nacional  do  Ministério  Público  -  CONAMP  e  a
Associação  Paranaense  do  Ministério  Público  -APMP
realizarão,       nos  dias  25  a  28  de  outubro  do  fluente  ano,  o  13Q

Congresso  Nacional  do  Ministério  Público.

Trata-se  de  um  evento  bienal,  que  reúne  Procuradores  e  Promotores
de justiça  de  todo  o  país,  com  o  escopo  de  discutir  sobre  a  atuação  do

fi         Ministério  público.

Achíhs de Jesus
Siquara Füho ,

Procurador de ]ustiça
do Estado da Bahia, é

Presidente da
Confederação
Nac;i,onal do

Mintstéri,o Púbhco -

CONAMP
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0  Congresso  concretiza  a  oportunidade  rara,  rica  e  fecunda,  de
reflexão  séria  e  comprometida  sobre  as  atribuições  constitucionais  do
Ministério  Público,  consubstanciando  idéias  que  signifiquem,  cada  vez
mais,  a  afirmação  da  nossa  instituição  como  instituição  do  nosso  tempo,
essencialmente  democrática,  cuja  legitimidade  se  afirma  na  proporção  em

que  responde  de  forma  propositiva  às  demandas  sociais.

Onze  anos  após  a  promulgação  da  Constituição  de  1988,  não  temos  a
menor  dúvida:  o  Ministério  Público  exerce  relevantíssimo  papel  na
construção  do  Estado  Democrático  de  Direito,  na  elevada  função  de
Órgão  do  Estado,  mas,  sobretudo,  como  vigoroso  braço  da  sociedade
livre  e  plural,  na  implementação  do  diálogo  entre  as  instituições  e  os
homens  e  na  busca  permanente  de  superação  dos  conflitos.

Merece  destaque  a  realização  do  13Q  Congresso  Nacional  do  Ministério
Público,  cujo  tema  central  será  o  /14Í.77G.sfe'r£.o  P¢éJ/í.co  Socí'cz/,  não  somente

pela  certeza  do  êxito  no  que  respeita  ao  conteúdo  científico-cultural,
devido  à  qualidade  das  teses  que  serão  apresentadas,  nem  mesmo

quanto  à  excelência  dos  debates  que  serão  promovidos  por  ilustres
convidados,  mas,  por  ser  realizado  em  Curitiba,  no  Estado  do  Paraná,
cujo  Ministério  Público,  altivo  sem  jactância,  tem  se  revelado  um
exemplo  a  ser  seguido  por  todos  quantos  exercitem  a  função  ministerial
com  a  permanente  preocupação  social.

Particii)emos  todos  !
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Paraná recepciona
Ministério Público brasileiro

No próximo mês de outubro, entre
os dias  26 e   29,  Curitiba  irá receber
integrantes  do Ministério Público  de
diversos Estados brasileiros.   Nesta
oportunidade a Capital do Paraná será
a sede do 13Q Congresso Nacional
do Ministério Püblico.

0 Congresso anterior ocorreu no
ano de  1998,  em Fortaleza/CE.
Embora esse evento aconteça a cada
dois anos,  sua realização ainda em
1999  se  deve  à  pretensão  da  CON4J14:P
em dissociar a data dos Congressos do
calendário eleitoral, visto que nas
últimas edições o evento foi
prejudicado pela coincidência destas
datas,  considerando-se a atuação do
Ministério Público Eleitoral.  ApÓs o
encontro de Curitiba,  o Congresso
passará novamente a ser realizado a
cada dois anos,  sendo transferido para
os anos ímpares.

0 último Congresso Nacional do
MP no milênio terá como tema
prLrLc:ipal  "0 Mtnistério Público Soctal".
0 tema inspirará uma avaliação destes
últimos onze anos de atuação do MP,
período relativo à promulgação da
Constituição  Federal de  1988,  que
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alterou sobremaneira o perfil da
lnstituição.

Apesar  da  COAZ4j714P ainda  não
haver definido oficialmente o nome
dos painelistas,  praticamente toda a
programação do evento já está
ancorada.

A seguir,  passamos a transcrever
algumas  informações fornecidas pelo
Presidente  da  APMP,  Se~7^g!.o j?é'7?czZo
SÍ.%borz.,  a  respeito  do conclave:

Por que Curitiba foi escolhida
como sede deste evento ?
Sérgio -  " 0 Estado do Paraná e a
cidade de Curitiba foram escolbidos
unanimemente  i)elas  Associações
componentes  da  CONAMP i)cwa
sediar este  13°-Congresso  Nacional.
Eu  tenbo  Percebido  em  meus
contatos  com  os  colegas  de  outros
Estados que  de bá muito existe uma
curiosidade  de todo o Brasil em
conhecer o MP do Paraná,  de
conhecer Curitiba,  de  conhecer o
nosso  Estado,  que  são  hoje
destacados no concerto  das  cidades
brasileiras  e  dos  Estados brasileiros,
i)elo  Progresso,  Pelo  arrojo
urban{stico de Curitiba e Pela

T(,;\'I.o    (.`I u„'T.ll

ondc,   ii(,()iiti,(.i.r;l   a

1\hl.l.llll.:\     (1()

13`2  Congress(t  Nê`i`ional  do

Ministério  Público

Própria atuação do nosso MP, ciue é
uanguardeiro, que i;em sa{do na
frente  em  uários  setores  e  que  tem
sido  eftciente  de  um  modo  geral."
Qual a expectativa de
participação ?
Sérgio   -  "  Temos  a  exi)ectatiua,  de
fazer um grande Congresso
Nacional. Grande em quahdade, rico
em  suas  discussões,  e  representatiuo
i]elo  número  de  parttcipcmtes.
Pretendemos trazer para Curitiba
cerca de  1500 representantes  do MP
de  todos  os  estados  da federação."

Com respeito à organização do
evento, que providências já foram
adotadas ?
Sérgio   -  "  Desde  a deftnição da
cidade  de Curitiba como sede  do
Congresso,  nós já Passamos  às
i)rimeiras tratatiuas referentes a sua
organização. Procedemos à
contratação de uma empresa Para
sua execução, após uma minuciosa
auahação de  outras empresas ciue se
habilitaram i)ara esta tarefa, e
acabamos escolhendo a "ldealíza
F:werLios" ,  emi)resa  com  experiência
em grandes euentos nacionais e
internacioncús, com tradição
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139 Congresso  Nacional  do MP

especialmente na realização de
congressos da área médica,  e  que
i)ossui  sede  em  Curitiba."

0 que já está definido em termos
de programação para este
Congresso ?
Sérgio    -"    Nós  abróremos  o  euento
na noite do dia 26 de outubro, uma
terça-feira, no Grande Auditório do
Teatro Gua{ra. I.á trá acontecer a
sessão solene,  enquanto nos  dias  27,
28 e 29 de outubro serão reali2;adas
as  sessões  técnicas,  nos  auditórios
do  CIETEP.  Estes  auditõrios  estão
localizados  no  nouo  complexo  da
Federação das lndústrias do Estado
do Parcmá, na Auenida das Torres, ah
no ]ardim Botânico . "

Quais as razões que levaram à
escolha do CIETEP como uma das
sedes do evento ?
Sérgio -  "  0  esi]aço  recém-
inaugurado,  além de ser bel{ssimo,  é
confortáuel  e  dotado  de todas  as
condições técnicas Para a reahzação
do  euento.  Possui uma ui,sta
Pcmorâmica da Cidade, é agradáuel,
Próximo  do  Centro  e,
Princii)almente,  dispõe  de  um
estacionamento Para 1200 ueículos,
o  que faciiita o  acesso  aos
Particii)cmtes,  Pois  muitos,  seja  do
Paraná ou dos Estados uizinbos,
uirão  com  seus  Próprios  carros.  De
modo  que  não  teremos  o  Problema
do  centro  da cidade  aonde uocê  é
obrigado a chegar a Pé.  Por isso
optamos  i)or  ele,  i)or  estas  uárias
comodidades,  e   Por ser adequado
Para  este  tipo  de  euento."

E a programação social ?
Sérgio -  "  Na i)arte social já
reseruamos  as  instalações  do  Clube
Curitibano ~ o salão azul - onde no
mesmo dia,  ai)ós a abertura solene,
será seruido um grande e cbarmoso
jantar Para todos os congressistas. ]á
para o encerramento, na sexta-feira
dia 29, tcmbém já reseruamos o
restaurante Madalosso -  três salões
com capacidade Para 2000 Pessoas.
A idéia é Proi)orcionar ah um
congraçamento mais descontra{do,
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Sergio Renato Sinhori
Presidente  da  APMP

diuertido,  leuando os Participantes
do  Congresso  a  um Ponto  tur{stico,
Santa Felicidade,  que é Passagem
obrigatória para todos os uisitcmtes
de nossa cidade.
Além disso,  estamos  cuidando
igualmente  de  estabelecer um
calendário tur{stico,  com i)asseios,
que ocorrerão  concomitantemente
aos  euentos  técnicos,  Para  que
Posscmos  também  recepcionar e  dcw
uma atiuidade intensa aos
acompanbantes  dos  congressistas,  e,
mesmo  i)cwa  aqueles  que
permanecerem Por aqui no ftnal de
semana ai)Ós o encerramento,
estcmos  Programando  Passeios  Pela
Serra da Graciosa, Vüa Velha, e um
"tour" Pela cidade,  apresentando

i)ontos tur{sticos  de  nossa  Capital.
Além  disso,  é  claro,  ofereceremos
oPções  de  roteiros  i)ela  uasta  rede
gastronômica, bares, tecüros,
Parques,  casas  de  espetáculos,
galerias de arte e demais
i)rogramações culturais que estejam
sendo  leuadas  à  época."

Além destas atividades sociais e
da programação técnica, o que
mais acontecerá ?
Sérgto -  "Durante  o  Congresso
algumas oui;ras atiuidades,
igualmente importcmtes i)ara a

discussão do MP, também serão
desenuoluidas  em Paralelo,  como  a
reunião de Procuradores-Gerais de
]ustiça,  no âmbito  do  Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais de
Justiça dos Estados, a reunião da
CONAMP,  agregando  todos  os
i)residentes  de  Associações,  e  ainda
reunião  do  Conselbo  dos
Corregedores-Gerais  do  MP.  Cabe
destacar que estas reuniões não
acontecerão  somente  de forma
isolada;  serão efetiuadas também
reuniões  conjuntas  destes  segmentos
todos i)ara um grande debate entre
as  lideranças  resi)onsáueis i)ela
formulação da Pol{tica administratiua
e institucional do MP."

Como serã o encaminhamento
das discussões e a condução do
tema central proposto ?
Sérgio  -  "  Discutiremos  em  C:uritiba  o
que foi  o  MP  neste  Per{odo  de  onze
anos, Pós-Constituição de 88, numa
realística auahação da atuação da
instituição. iguaimente, faremos uma
Prospecção,  ou i)rojeção,  buscando
indagar das Perspectiuas i)ara o MP
que uirá no i)rõximo milênio e i)ara
o  MP  no  ónício  do Próximo  século.
Teremos  então,  em  decorrência do
tema central,  "0 Mintstério Público
Socicú", a i)ossibilidade de fazer uma
anáhse de todas as áreas de atuação
do  MP.  Poderemos  debater  nos
grui)os  temáticos  ou setoriais,  a
t{tulo  de  subtemas,  a inserção e
Postura geral do MP em todas as
áreas.  Nas i)romotorias  especiais,
nos centros de apoio, na função de
ftscalização da ai)hcação da lei, e,
fundamentalmente, porque a
sociedade mais do que nunca clama
Por soluções contra a uiolência,  rio
desempenho  de  nosso  i)apel
originário e básico, que é na área
criminal.  As teses,  que  serão
apresentadas  Pelos  colegas  do  Brasil
todo, Poderão abranger qualquer
área de atuação do MP,
especialmente  estas  que  demcmdam
uma maior Proximidade com o
cidadão,  que dizem mais de Perto
aos  interesses  da  coletiuidade,  dos
direitos  difusos  de  modo  geral."
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As Mulheres no
Ministério  Público

Por
Marcelo Miguel

CrístÊna Maria Suter Ccirreta dla Sü®a  ( Proinc]fora  de ./ustlça -Assesstji.ti  tlu  Co).recge(loi.ía-GCJi.cil  d() Ministéi.i(j Públlco).
Ivana Farina     (Procuradcira-Geral dejiisTiça do Es{acl(j de Gtjiáis)    e
Maria Tereza Uüle Gomes  (Pr(jin(jtora deJ ]í,istiçu -Assess(yra cle Gabliie{e da Prociiraclorla-Gei-cil dejiisliça).
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Mulheres

0 ápice da democracia ateniense,
no período da Grécia Clássica,
aconteceu por volta dos séculos IV   e
V   a.C.  .  0 sistema político criado
pelos gregos passou a ser adotado
muitos anos mais tarde por grande
parte da civilização ocidental,  mesmo
com algumas pequenas  imperfeições.
Ainda observando este sistema na
Antigüidade,  a participação  "popular"
propalada na democracia era proibida
aos escravos,  estrangeiros e às
mulheres.

Neste último século,  as mulheres
passaram gradativamente a conquistar
espaços dentro da estrutura social e
política,  conquistando do direito de
voto à igualdade de tratamento,  da
participação política à emancipação
profissional.

Buscando transportar esta análise
um pouco mais para a nossa
realidade,  percebemos que hoje a
mulher ocupa novos espaços,  na
iniciativa privada,  em Órgão públicos e
em instituições de caráter não-
govername-ntal.  No  Paraná,  já
dispomos de uma Vice-Governadora,
que por diversas vezes assumiu
interinamente o cargo máximo de
dirigente do Estado.

Com referência ao universo do
Poder ]udiciário,  recentemente
presenciamos a nomeação da Dra.
Regina Portes no cargo de
Desembargadora. A primeira entre  34
homens.  0 Estado do Paraná conta
atualmente com 3 Procuradoras de
Justiça,  138 Promotoras,  129 }uízas  e
41  Delegadas,  dados estes
computados até o início de março de
1999.

Mas,  às vésperas de ingressarmos
no novo milênio, como estará a
participação da mulher dentro do
Ministério Público? 0 que pensam as
mulheres que trabalham hoje no MP e
o que esperam em termos de
participação?

Proc`uradora-geral

Pela segunda vez na história de
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Prc]mcjtora de justiça
Maria Terezza Uille Gcjines

Goiás uma mulher chega ao cargo de
Procuradora-Geral de ]ustiça do
Estado:  Ivana Farina,  empossada no
último dia  12 de março em Goiânia,
também foi a quarta mulher a ocupar
a presidência da respectiva Associação
em seu Estado.

Aos 35 anos de idade,  10 anos de
atuação no Ministério Público,  ela
lembra que nunca uma mulher
chegou à presidência da CONAMP,
mas é categórica em afirmar que não
existe um processo de discriminaçâo
contra as mulheres:   "Nós temos
atualmente cada vez mais mulheres
participando do MP e na direção das
associações de  classe. A participaç`ão
da mulher na administração superior
do MP brasileiro é uma prática que
vem se impondo muito mais pelo
valor profissional das pessoas que
ocupam alguns cargos do que como
demonstração de abandono de
discriminação.  Eu quero crer que o
espaço existe para profissionais
capacitados,  dedicados e
comprometidos,  sejam eles homens ou
mulheres."

Seguindo a mesma linha de
pensamento, a Promotora de justiça
Maria Tereza Uille  Gomes,  34 anos,  12
anos de atuação no MP paranaense
declara:  "Nunca senti nenhum tipo de
dificuldade na minha profissão pelo
fato de ser mulher." Para a Promotora,
que desenvolve atualmente a função
de Assessora de Gabinete da
Procuradoria-Geral de ]ustiça,  formada
em Londrina e

há três anos residindo em Curitiba,
o fato de ser mulher até colaborou em
muitos momentos na realização do
seu trabalho:  "A mulher é realmente
mais sensível do que o homem.  E eu
acredito que,  no trato com as questões
sociais,  esta sensibilidade acaba
contribuindo para o seu bom
desempenho  ."

Outros Tempos

Mas as coisas nem sempre foram
assim. A Procuradora aposentada
Celita Alvarenga Bertotti ,  segunda
mulher a ingressar nos quadros do MP
araucariano,  em 1959,  lembra que teve
algumas dificuldades em seu início de
carreira:  "Havia um tratamento
diferenciado à época. Você tinha a
obrigação de ser melhor porque você
não podia ser igual, você tinha que
saber mais, tinha que estar mais
disposta a  ir para  os piores lugares.
Porque os homens, quando eram
designados para ir para tal lugar,
diziam `ah, eu estou com um
problema de família'  e estava tudo
bem.  Mas se  a  mulher dissesse  isso:
`ah,  é  mulher'.  Então,  eu  sofri

bastante,  mas também percorri a
minha carreira indo para todos os
lugares aonde me mandaram.  Eu fui,
por exemplo, para Santo Antônio do
Sudoeste aonde ninguém queria ir.
Não ficava promotor nenhum por lá.
Eu fiquei dois anos.  Eu sou
promotora,  e para onde me
mandavam eu ía.  Os colegas mais
antigos tinham mais dificuldade para
ver essa evolução da mulher no
mundo." A Procuradora   Celita ainda
destaca:  "  Quando eu entrei no MP
não havia nenhuma outra mulher. De
forma que acabei encontrando uma
maior resistência até dos próprios
colegas.„

Mesmo alguns anos mais tarde,  o
número de mulheres no MP do Paraná
ainda era reduzido. A atual
Procuradora Sônia Taques, que
ingressou no MP em novembro de
1979,  lembra:  "Naquela época não
existiam muitas mulheres.  Não
passavam de seis ou sete atuando na
ativa." Quanto ao fato de ser mulher
ela declara:  "Nunca tive nenhum tipo
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Mulheres

de problema dentro do MP pelo
fato de ser mulher.  Da mesma forma,
nunca tive problemas com as
comunidades onde atuei.  Quando
você trabalha e ganha igual ao
homem não tem este tipo de
discriminação."

Diferenças  no  interior

Apesar das  transformações
trazidas pelo tempo,  as  dificuldades
já  não  são mais  as mesmas.  Mas,  em
alguns  lugares,  elas  ainda  existem.
Para  a  Promotora  Siomara  Nogari
Machado,  atualmente  na  comarca  de
Francisco Beltrão,  há  mais  de  9  anos
no MP,  em algumas comunidades do
interior a cobrança é um pouco
maior e  acontece  principalmente  por
parte  das  próprias  mulheres.  "
Realmente você  sente  uma  cobrança
maior por parte da comunidade pelo
fato  de  ser mulher,  e  é uma
cobrança  maior até  mesmo das
próprias  mulheres.   Nestes lugares
existe  uma  necessidade  de  se  fazer
um trabalho árduo para  mostrar do
que  a mulher é capaz.  Você precisa
se  fazer respeitar pelo  trabalho
desenvolvido.  Mas  isso  acontece
quase  que  sÓ  em poucos lugares  no
interior.  Na  capital você  é  sÓ  mais
uma  entre tantas.  "

Apesar de  épocas  diferentes,  a
Procuradora   Celita  Bertotti  reforça:
"Eu  também fui para  o  interior,

direto  para  Paranavaí de  1960.
Sempre um pouquinho eles  olhavam
com reserva.  Mas,  à  medida  que  a
gente  ia trabalhando na  comarca  a
gente  percebia  que  a  aceitação  era
muito grande.  A reserva  havia  pelo
fato de  ser mulher.  Porque quando
eu  comecei eu  era jovem,  bem
mocinha e,  segundo,  era mulher.
Mas realmente com o povo eu  não
senti  grandes  restrições.  Eu
sinceramente  não  tive  problema  em
comarca nenhuma por onde eu
passei.„

Dupla  jomada  de  trabalho

Mas  as barreiras para  a  atuação
da  mulher começam  muitas vezes  na
própria  casa.  Ser mãe,  esposa  e  ter
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uma profissão é  o mesmo que ter
dupla  jornada  de  trabalho.  Segundo
a  Procuradora  Celita é  mais  uma
dificuldade:    "Claro  que  para  a
mulher há  sempre  aquela  dificuldade
de  ser mulher,  mãe,  esposa  e
profissional,  há  uma dificuldade
grande  porque  se  exige  ainda  da
mulher que  ela  resolva todos  os
problemas  da  casa,  que  esteja  sob  a
responsabilidade  dela  a  educação
dos  filhos,  etc,  etc.  Então,  a  ].ornada
de trabalho  da  mulher efetivamente
é  grande,  é  maior,  porque  ela  faz
expediente  no  serviço  como  ela  faz
expediente  em casa. Ainda  hoje,
quando  os  maridos já  participam  do
trabalho  da  casa,  da  criação  dos
filhos  e  participam muito  mais,  hoje
o ambiente está muito melhor,
mesmo  assim  ainda  a  maior parte
ainda  cabe  à mulher.  E  eu  não  sei  se
isso em  certos  aspectos não  está  até
certo,  porque  é  típico  da  mulher a
tentativa  de  resolver os  problemas,
de  solucionar pendengas,  de
equilibar a  harmonia  conjugal.

Mas,  apesar dessas  considerações
a  Promotora  Maria  Terezza  Uille
encara  a  dupla  função  com
naturalidade:  "  Eu  sou  casada  e
tenho três  filhos.  Acho  perfeitamente
possível  compatibilizar  a  vida
pessoal  e  profissional."

Quanto  a  esta  sobreposição  de
responsabilidades,  a  Procuradora
Sônia Taques  ressalta  que  nunca
encontrou  maiores  impedimentos
para  o exercício  das duas  tarefas:"Nunca  deixei  de  participar ou

exercer minha  profissão  pelo fato  de
ser mãe  e  esposa"

Mesmo  a vida  profissional  não
sendo  prejudicada  pela  atuação  no
MP,  a maioria das mulheres   chega
ao consenso quando a  questão é
colocada  sob  o  ângulo  inverso.  A
Promotora  Siomara  frisa:  "  A
interferência   maior é  do  trabalho
em casa,  e  não de  casa  no trabalho.
0  trabalho nunca  ficou  prejudicado
em função  da  minha vida  pessoal,
mas  a  minha vida  pessoal já  foi
muitas vezes  prejudicada  em função
do meu  trabalho."

Viva  nossas  cliferenças!

0  crescimento  da  participação  da
mulher nos  quadros  do MP  é  reflexo
do  crescimento  desta  participação  na

própria  sociedade.  Um tratamento
desigual  em função  do  sexo já  pode
ser considerado  coisa  do  passado,

por mais  que  se  identifiquem ainda,
poucas vezes,  alguns  resquícios  de
preconceito.

0  discurso da disputa homem x
mulher não tem mais  espaço.  A
consolidação  da  igualdade,  tanto  por

parte  dos homens  como também das
mulheres,  é  hoje  uma  obrigação  para
o  indivíduo  do  novo milênio,  mas
cabe  sempre  lembrar que viver com
respeito  e  harmonia  entre  os  iguais  é
uma  tarefa  muito  mais  fácil.
Devemos é não esquecer que o
verdadeiro  exercício  de  convivência
harmônica  se  dá  diante  de  nossos

Pr(>cii radt]rci  clc> jits[lçci
S(^)'Il,i(,lTcl(llICJS,

única mulber a integrar a 2@ Câmara
Criminal Tribunal de ]ustiça
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Mulheres

Celita  Alvzirenga  Bertotti

A Procuradora Celita Alvarenga
Bertotti nasceu no Estado do Rio de
]aneiro, mas veio para Curitiba ainda
no ano de  1949. Fomou-se em
Direito em 1958 pela UFPR, e, antes
disso, obteve graduação em Letras
Neolatinas pela Universidade Católica
de Filosofia, Ciências e Letras em
1956.

No MP, foi titular nas comarcas
de Alto Paraná,  Nova Londrina,
Santo Antônio do Sudoeste, Pato
Branco,  Cornélio Procópio e
Curitiba.  Promovida a Procuradora
de Justiça em  1982,  tendo sido a
primeira mulher a alcançar este
posto, aposentou-se no ano de
1994.

APMP em Revista:
Ainda existe preconceito contra
a mulher?

CeH*a:.  Acbo  que  existe.  É  evidente
qHe en Posso falar dentro do
ambiente onde eu uiuo,  mas como
eu,  como i)romotora,  tive
oportunidade de uiuer com todo
n{uel  socicú  de Pessoas,  a gente
Percebia que a mulher ainda está
i)recisando de muita coisa Para ser
o  que  ela Precisa ser,  isi:o é,  igual.
Com suas di];erenças naturaj,s tanto
ftsiológicas qucmto de
temperamento,  de  emoção,  nós
somos  diferentes  dos  homens,  não
somos igucús,  mas com direitos
tguaós, com oportuntdades tguais.
Aindafalta muita coisa Pcwa as
mulberes  de  todos  os  níueis.  Taluez
nos níueis mais altos, tanio
intelectuais quanto sociais, haja
maior facilidade de rompimento
dessas barreiras Por Parte das
mulheres.  No n{uel  médio  e  no
níuel baixo (socicús e culturais) a
resistência ainda é muito grcmde.
Então eu acho que a gente tem que
crinda caminhcw algumas décadas,
não são alguns anos, i)ara nós
cbegarmos numa fase ideal, onde
todos estejam juntos ccminhando
Para a melboria de todos, da
comunidade, de cada um
i)essoalmente .
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equipe  da  Corregedoria-Geral
de  ]ustiça,  e  a  Dra.   Jve3.c7e
/14e%¢7.?.77?,  que  foi  assessora  do
Gabinete  do  Procurador-Geral  de
]ustiça.  Entende  extremamente
importante  resgatar  a  história
dessas  e  de  outras  pioneiras  da
lnstituição,  que  semearam  o  campo
cultural  e  contribuíram  para  a
transformação  da  visão  da
sociedade  sobre  o  trabalho
feminino  no  âmbito  do  Ministério
Público.

E  nesse  diapasão,  sustenta  que
é  preciso  um  aprimoramento
constante  em face  das  novas
tecnologias  e  conhecimentos,  visto
que  o  progresso  intelectual
constitui  requisito  permanente
para  o  alcance  dos  propósitos
profissionais  e  pessoais  das
mulheres.

Segundo  ela,  "esse  processo
passa  pelo  aguçamento  da
consciência  relativamente  ao  valor
da  nossa  atuação,  o  valor  que  esse
trabalho  tem  para  nós,  para  os
seus  destinatários  e  para  a
sociedade  em  geral.  Essa  visão
funciona  como  grande  força
propulsora  e  permite  às  mulheres
relativizar  os  problemas  diários,
redimensionar  as  variáveis  que
constituem  etapas  difíceis  da  vida,
para  sobre  elas  atuar  e  mudar  seu
curso,  atingindo  de  forma  mais
eficiente  os  seus  objetivos".
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A  Promotora  de ]ustiça  Dczg773czr
jv%%es  CcZG.o,   que  atua  na
Coordenadoria  de  Recursos
Criminais  há  dois  anos,  afirma  que
a  evolução  das  mulheres  no
Ministério  Público  deve  ser
analisada  no  contexto  da  evolução
da  mulher-profissional  em  geral,
nos  mais  diversos  segmentos  da
sociedade.  Acrescenta,  inclusive,

que  é  possível  estabelecer  um
paralelo  entre  o  crescimento  do
ingresso  das  mulheres  na
lnstituição  e  o  aumento  do
ingresso  delas  nas  faculdades  de
Direito.  Cresce  cada  vez  mais  o
número  de  mulheres  empenhadas
em  se  preparar  adequadamente
para  a  vida  profissional,  de  modo
a  poder  exercitar  todas  as  suas
potencialidades.

A  propósito  disso,  enfatiza  a
necessidade  de  buscarem-se  as
raízes  históricas  da  participação
feminina  no  Ministério  Público,

para  que  se  compreenda  a
evolução  do  papel  da  mulher  na
lnstituição  e  o  caminho  trilhado
para  o  reconhecimento  da  sua
importância.  Faz  questão  de
ressaltar  a  figura  de  algumas
autênticas  pioneiras  do  Pczr¢z/é'Í

paranaense,  como  a  Dra.   Ce/¢'Ícz
4/c/czre77gcz  Berfo}JG.,  que  integrou  o
Conselho  Superior  do  Ministério
Público,   a   Dra.  /ose/Í.ícz  Eé7cÁ?é'r
Bézré)osóz,  que  compôs  a
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PARANAPREVIDÊNCIA=
Prejui'zo para os Servidores

Públicos
Por

Diana de Lima e Silva
Jornalista e Advogada,  especialista em  Direito Contemporâneo e

suas  lnstituições  Fundamentais  e  em  Poli'ticas  Públicas,  pela

Universidade  de  Bologna,  ltália.

Os Poderes Legislativo e Executivo
do Estado do Paraná parecem
competir com o período autoritário
que vingou no País por mais de 20
(vinte) anos,  através de legislação
ofensiva aos direitos mais elementares
do cidadão,  chegando inclusive a
menosprezar os ditames da vigente
Constituiçâo Federal,  que visou
instaurar no Brasil um Estado
Democrático de Direito.

Esta situação está estampada no
conteúdo da Lei estadual sob nQ.
12.398,  publicada no Diário Oficial do
Estado do Paraná em 30 de dezembro
de  1998.  A norma cria  o Sistema  de
Seguridade Funcional do Estado do
Paraná,  através da transformação do
lnstituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Paraná - IPE - em
serviço social autônomo,  denominado
PARANAPREVIDÊNCIA.

Tal  legislação obriga  a todos os
servidores a associarem-se no plano
de saúde criado pelo Fundo de
Serviços Médico-Hospitalares ,
integrante do sistema previdenciário
do Estado, constituído sob a
denominação de
PARANAPREVIDÊNCIA. Tal associação
implica em contribuição impositiva,
como dispõe o art.  79 da malfadada
proposição:

"Ari.79 -Os segurados atiuos,

inatiuos e os pensionistas contribuirão,
mensal e obrigatoriamente, para o
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Fundo de Seri)iços Médico-
Hosi)italares, com Percentual de 2%o
(dois Por cento)  sobre  o total  de sua
remuneração,  subs{dios,  Prouentos  e
Pensão„ .

A obrigatoriedade imposta pela
referida Lei fere o princípio da
liberdade,  insculpido na Constituição
Federal.  "Ninguém pode ser
compelido a se associar ou
permanecer associado".  E,  ressalte-se,
a afronta ultrapassa ao inciso XX do
art.  5Q.,  posto que  atinge  ao  ceme  da
Carta Magna.  Não se pode olvidar que
o constituinte de  1988 instituiu o
princípio da liberdade no preâmbulo
da Lei Fundamental,  como sinal de
maior relevância e respeito à história
do povo brasileiro.  Digamos,  até,
como uma reação ao período
ditatorial e sua Lei.  É no preâmbulo
que se situa o núcleo filosófico da
Constituição.

Nota-se que o dispositivo
rechaçado não dispõe sequer de
gradação na contribuição segundo a
capacidade contributiva dos servidores
públicos,  conforme  preconiza  o  §  1Q.
do  art.145  da Constituição Federal.
Todos,  na forma do artigo 79,
contribuirão com dois por cento dos
proventos para o Fundo de Serviços
Médico-Hospitalares.

Salienta-se que contribuicão
obriç{atória ainda é cumulativa com os
Derc-entuais disDostos no artiç{o 78 da

referida  lei,  quais  sejam:  10% (dez

por cento) sobre  a parcela da
remuneraçâo,  subsídios,  proventos ou
pensão que for menor ou igual a R$
1.200,00 (hum mil  e  duzentos reais);  e
14°/o (quatorze por cento) sobre a
parcela da remuneração,  subsídios,
proventos ou pensão que for superior
a R$  1.200,00 (hum mil e  duzentos
reais).

Como retro exposto,  a contribuição
previdenciária imposta através do
artigo  78  da  Lei  12.398/98 foi gradada
de acordo com duas faixas salariais.
Entretanto,  a contribuição compulsória
ao Fundo de Serviços Médico-
Hospitalares,  que  por si sÓ é
inconstitucional,  ainda fere o princípio
da capacidade contributiva dos
servidores  públicos estaduais.

Em suma, o Govemo do Estado
cria com a Lei n.  12.398/98 um ]2knQ
de saúde Drivado comDulsório e
tributa  curiiulativamenÊe  os
vencimentos dos servidores estaduais.
Avança ainda na inconstitucionalidade,
uma vez que a assistência à saúde é
dever do Estado,  nos termos dos
artigos  196   198.  Darágrafo único e  203
da õonstituicão F-eder-al.

Aliás,  nunca é demais lembrar da
interpretação do constitucionalista
josé Afonso da Silva, em Curso de
Direito Constitucional Positivo,  ed.
Malheiros,  10a.  ed,  pág.761:
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"A saúde é  concebida como direito

de todos e dever do Estado, que a
deve garantir mediante políticas
sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doenças e de
outros agravos.  0 direito à saúde
rege-se pelos princípios da
universalidade e da igualdade de
acesso às ações e serviços que a
promovem,  protegem e recuperam".

Portanto,  o Estado não Dode
instituir contribuicão comD-ulsória
sobre a saúde.  sobre a cariuflaç2em de
instituicão  de  Dlano  de  custeio -via
orç!anizacão dà seguridade social.  A
co-ntribuicão aue ó Estado e
MunicíDios Do-dem estabelecer é  de
caráter-Drevidenciário.  Obviamente.  a
saúde d-os servidores não se sujeita a
contribuicão.

Esta conclusão merece crédito
porque provém da ordem
constitucional vigente.  Neste sentido
também defende o eminente
tributarista Sacha Calmon Navarro
Coelho sobre o  art.  149 e seu
parágrafo, e adverte com extrema
perspicácia:

"Somente a União pode instituir

tributos com finalidades parafiscais,
Estados e Municípios não podem fazê-
lo. A competência da União, pois,  é
privativa,  opom'vel erga omnes.  0
constituinte,  no entanto,  pôs uma
regra de atenuação no parágrafo do
artigo,  dando Dermissão aos Estados e
MunicíDios Dara  criar sistemas
Drevidénciários  Dara  seus fúncionários
= deles cobrar.  c-om caráter de tributo.
uma  contribuicão  (PREVIDENCIÁRIA
EVIDENTEMENTE).  Comentários  à
Constituição de  1988,  Rio de Janeiro,
Forense,  1990,  p.  163,  grifamos.

A COBERTURA DO PIANO

Como se observa no Título IV -
DO  PROGRAMA DE  SERVIÇO
MÉDICO-HOSPITALAR,  artigos 76 a 77
da  Lei  12.398/98,  os  servicos a serem
Drestados não são bem definidos e
hão há  garantias  de  coberturas.  aDesar
da contribuicão Dara o referido fúndo
ser OBRIGATÓR-IA!
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Exemplo dessa instabilidade imposta
aos servidores públicos que
contribuirão compulsoriamente está
inscrito no parágrafo primeiro do
artigo  77  da  Lei  12.398/98:

" A;rl . 77   -...

Parágrafo primeiro - 0 Conselho
de Administração deverá fixar o nível
anual de cobertura dos serviços,  com
base na arrecadação prevista,  ocasião
em que deverá estabelecer limitação
para exames de custo elevado e

" A cobrança

compulsória  e

abusiva será

iniciada  em

noventa  dias,

contados da data

de  vigência

fixação de elementos moderadores
para consultas eletivas,  emergenciais e
exames complementares".

Enquanto os planos médico-
hospitalares privados estão sendo
regulamentados para evitar prejuízos
aos consumidores desses serviços,  cria
o Govemo do Estado do Paraná um
plano de saúde privado
desrespeitando os segurados,  posto
que os mesmos são contribuintes
compulsórios e não conhecem as
coberturas  a  que  terão direito.  A
seguranca  iuridica.  como  orincíDio
geial do direito   está flagr-antem-ente
ferida Dela criacão do Fúndo de
Servicós Médico-HosDitalares  do
Governo do Paraná.

A comprovação mais evidente da

cumulatividade da  contribuicão
fixada  no  artigo  79  da Lei  12.398/98
está  descrita  rio  artigo  30.  inciso  11  da
referida  lei.  cuia incànstitucionalidade
se argüi:

"Art.  30  -  São  RECEITAS

ADMINISTRATIVAS VINCULADAS :
11  -  as  importâncias,  em dinheiro,

vertidas,  pelo Estado,  à
PARANAPREVIDÊNCIA,
especificamente para cobrir os gastos
desta natureza, do FUNDO DE
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES ,
no percentual de até  5°/o (cinco por
cento),  percentual este incidente sobre
o montante total das contribuições do
Estado,  segurados e pensionistas,
destinadas  a  este FUNDO."

A cobrança compulsória e abusiva
será iniciada em noventa dias,
contados da data de vigência da lei.
Neste caso,  impende esclarecer que o
veto  oficial sobre  artigo  118,  que
preconizava que tal norma entraria em
vigor na data de sua publicação, abriu
espaço para  aplicação do  art.1Q.da Lei
de  lntrodução do  Código  Civil.
Destarte,  em consonância com este
dispositivo,  a  lei começou  a vigorar 45
(quarenta e cinco) dias depois de
oficialmente publicada,  posto que não
houve nenhuma disposição em
contrário.

Logo,  publicada em 30/12/98 pelo
Diário Oficial do Estado do Paraná,
começou a viger em  13 de fevereiro.  E
a cobrança sobre percentuais de
remuneração,  após a celebração do
Contrato de Gestão,  "que deverá
ocorrer no prazo de 90(noventa) dias,
contados do início da vigência desta
Lei,  "  segundo  o  art.114.  Em
considerando tal dispositivo o prazo
encerra-se  em  13  de  maio de  1999.

Todavia,  não pense o servidor que
após pagar a contribuição terá ele
direito a desfrutar dos serviços
médicos-hospitalares,  de  imediato.
Negativo.  0 Fundo Médico-Hospitalar
terá até um ano Dara orestar
assistência médiéa aos associados   na
forma  do  aue  Drescr'eve  o  artiç{o  103`
oarágrafo  órim-eiro.  da Lei  12.598/98.
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Trata-se.  Dois   de  carência
inaceitável D-ara  a  Drestacão  de
servicos mé-dico-hósDitalares
sobretudo em se reiévando aue os
Dlanos  Drivados  estão obrriçm-dos  à
ieducãó de carências.

CONCLUSÃO

Apesar de considerarmos apenas
alguns artigos,  aqueles que interessam
diretamente ao corpo do Ministério
Público,  a inconstitucionalidade
macula toda a legislação estadual sob
nQ.  12.398/98.  Os  arautos  do
neoliberalismo defendem as
privatizações,  porque o Estado deve
arcar com o ônus dos serviços
indispensáveis e essenciais,  como
saúde e educação.  No entanto.  imDõe-
se ao servidor.  um servico de saúde
reç!iamente remunerado.  auando o
atãndimento deveria ser giatuito.  na
forma  Drevista  nas Consti-tuicões
Federai e  Estadual.

Vale dizer, tal lei,  com cento e
dezessete  artigos,  visa instituir o
Sistema  de  Seguridade  Social  do
Paraná,  no intuito de manter os
beneficios de previdência e assistência
à saúde dos servidores públicos civis e
militares e agentes públicos do Estado.
Contudo,  cria, para isso,  novo ente
jun'dico que passa a gerir os recursos
arrecadados junto aos servidores
públicos estaduais.  Esquece que a
previdência social básica é obrigação
do Estado, cumprindo a fúnção de
igualar os desiguais,  impedindo a
miséria  a  idosos e  incapazes. A
responsabilidade estatal não pode ser
substituída por nenhuma outra.  Não
pode simplesmente repassar sua
atribuição à uma entidade de direito
privado. Não se trata de previdência
privada ou complementar, mas de
previdência básica e públíca, que é
obrigação do Estado e de sua
competência, conforme disposto
na Constituição Federal, em artigos
201 e seguintes.

0 poder público estadual cria um
plano de saúde semelhante a muitos
dos instituídos por pessoas juridicas
de direito privado,  como Golden
Cross,  Bradesco e outros.  Com uma
significativa  diferença,  é  bem pior!!
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Não se pode ignorar que
associações de servidores e
funcionários públicos há muito têm
planos próprios de saúde para atender
sua  categoria profissional,  e  cuja
constituição foi desrespeitada pela Lei
12.398/98.

A exemplo o PROMED,  plano de
saúde do Ministério Público
paranaense,  que atende seus
servidores em todo o Estado do
Paraná.  São  2.200  usuários,  com  1.737

"Não se trata de

previdência privada
ou complementar,

mas de previdência

básica e púb]ica, que

é obrigação do

Estado e de sua

competência,"

profissionais  (médicos,  psicólogos,
fonoaudiólogos e fisioterapeutas),  48
hospitais,  234 clínicas e 69
1aboratórios conveniados em todo
Paraná.

Tal plano de saúde,  inscrito no
cadastro geral de contribuintes do
Ministério da  Fazenda sob  nQ.
76106483000175,  está registrado no
Ministério  da  Saúde  sob  nQ.  35.298,  e
segue os ditames legais aplicáveis à
categoria.

J7? cczsc/,  surgem questões que
interessam ao MP:  Como ficarão os
contratos já firmados pelo PROMED e
o atendimento do plano de saúde
criado pelo Governo Estadual,  através
da lei  12.398/98? Atenderá todos  os
servidores dos Órgãos públicos
distribuídos em todas as cidades do

Estado? Hoje,  bem se sabe que o
IPE,  autarquia que está sendo extinta e
cujas atribuições estão sendo
repassadas para  o  "serviço  social
autônomo" PARANAPREVIDÊNCIA,  não
consegue atender a contento servidores
da capital,  quanto mais do interior.

Quando a Constituição Federal,  em
seu  artigo  5°,  inciso XX,  vedou  a
imposição para alguém associar-se ou
permanecer associado,  o fez
privilegiando o princípio da liberdade,
que nâo pode ser conspurcado pelos
poderes públicos,  que dirá privados,
com pretensão de função pública.

Assim,  novamente tomando como
exemplo os associados do PROMED,
para facilitar a concretização do que
igualmente acontece com os outros
planos de saúde originários de outras
categorias profissionais,  feridos pelo
ataque da norma estadual à liberdade
de opção;  nota-se que há
extravasamento sobre os limites da
aceitabilidade legal,  que obviamente
extrapola o princípio da liberdade,
quando os filiados são compelidos pelo
Estado a se associarem a outro plano,
autoritariamente delineado pelo Poder
Público.  Restou,  concretamente,
cerceada,  ilegal e
inconstitucionalmente,  a liberdade de
associação dos servidores,  em franca e
absoluta vulneração  aos  ditames legais.

Todas  essas  ilegalidades  e
afrontas  à  Carta  Magna  merecem
arguição  através  de  Ação  Direta  de
lnconstitucionalidade.  E  tal  foi  feita,
com  a  colaboração  desta  signatária,
que  retratou  na  Adin  encabeçada
pela  bancada  nacional  do  Partido
dos  Trabalhadores  os  pontos  aqui
analisados.  Destarte,  em  24  de
fevereiro  do  corrente  o  PT
ingressou  com  a  ação  no  Supremo
Tribunal  Federal.  Tal  petitório  tem
como  relator  o  ministro  Sepúlveda
Pertence.  E  se  este  ainda  for  fiel
aos  princípios  da  liberdade  de
opção  do  cidadão,  que  o  fez  lutar
no  final  dos  anos  70  pela
instauração  de  um  Estado  de
Direito  Democrático,  a  ADIN  tem
um  forte  aliado  para  o  julgamento
de  sua  procedência.

Abril   99



PROMED  INFORMA

A Prevenção é o
melhor remédio

Milton Couto Costa
Procurador de Justiça e

Diretor de F?elações Públicas do
PF?OMED

Algumas  doses:

Você  sente  dor  no  i)eito.  Acba  que  está  tendo

um infarto. o que faz ? Pensa em tomar uma
aspirina. É o que recomenda a Associação

Americana de Cardiologia,  e, segmdo esiudo
recente Í)ubhcado na reuista Circulation, da AHA,
até 100 mil uidas americanas i)oderiam ser saluas

se  todos  seguissem  esse  conselbo.  (1)

De acordo com Giovanni Tredici e
Alberto Bertelli,  docentes de anatomia
humana na Faculdade de Medicina da
Universidade de Milão,  o vinho   contém
uma substância (resveratrol) que
potencializa a memória e o aprendizado.
De acordo com o professor ]ohn M.
Pezzuto,  da Universidade de Chicago,  o
maior benefício do resveratrol está na
sua capacidade de prevenir tumores.  No
entanto,  de acordo com pesquisa
francesa, o consumo moderado de
vinho não protege todas as pessoas,  as
vítimas de enfarto por exemplo, já que
pode aumentar o risco de novo ataque
cardíaco.  (2)

Pesquisadores da Universidade de
lllinois,  em Chicago,  descobriram que o
resveratrol,  substância contida em doses
elevadas na casca da uva,  além de
propriedades anticoagulantes e
anticolesterol, é capaz de prevenir -
até mesmo curar- tumores. Além disso,
demonstrou grande capacidade
antiinflamatória,  sem dar sinais de
toxidade para o organismo.  (5)

De acordo com estudo publicado na
revista  BM],  Órgão  da Associação Médica
Britânica,  se  o  alto  nível  de  colesterol

pode levar à morte,  o baixo pode levar
a tentativas de homicídio,  por causar
depressão.  (3)
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Usado  constantemente  na
alimentação,  cru e cozido,  o alho
equilibra  as taxas  de  colesterol  e
triglicerídeos,  reduz a hipertensão e
evita  arteriosclerose.  Desintoxica,  acalma
e aumenta a capacidade do organismo
de resistir ao frio e ao calor.  0 extrato
de alho é usado como antibiótico em
infecções por fungos.  Os chineses
empregam doses altas de alho no
tratamento da meningite criptocóccica.
De acordo com pesquisadores da
Universidade de Ohio,  além de reduzir o
colesterol e evitar resfriados,  o alho
ajuda a manter a principal artéria   do
coração flexível.(2  e 4)

Segundo indicam pesquisas   realizadas
pelo lnstituto Mexicano do Seguro Social
(IMSS), o consumo de abacate diminui o
excesso de gorduras no sangue e é
recomendável para evitar doenças do
coração e do sistema circulatório. Os
especialistas frisam que o consumo de
abacate é par[iculamente benéfico para
pessoas de idade madura com hábitos
sedentários, já que contém ácidos graxos
(Omega 9) que multiplicam a elaboração
orgânica de proteínas e gorduras
(lipoproteínas), que protegem o sistema
cardiovascular. (4)

Margarinas e gorduras vegetais

podem fazer mais mal ao coração que a
manteiga,  segundo estudo publicado no
"The New England journal of Medicine".

Os cientistas descobriram que o
principal  ingrediente da margarina e das
gorduras vegetais,  uma gordura
chamada hidrogenada,  aumenta o risco
de doenças   cardíacas. Segundo Walter
Willet,  um dos pesquisadores,  o pior
tipo de gordura é aquele mencionado
nos rótulos do produtos como   "gordura
parcialmente hidrogenada",  que está
presente na margarina,  ela é encontrada

em bolachas  e lanches.  (3)

De acordo com pesquisa da
Faculdade de Medicina da Universidade
do  Sul  da Califórnia,  a vitamina  E ajuda
a bloquear o avanço de problemas
cardíacos.  (6)

Estudos publicados no British
Medical journal mostraram que  a
vitamina C ajuda pessoas idosas a se
manterem vivas.  Segundo
pesquisadores,  esse antioxidante não só
protege contra resfriado,  mas também
contra derrame e melhora o
funcionamento do sistema imunológico.
De acordo com estudo divulgado pela
revista Nature,  doses diárias de até 60
miligramas de vitamina C podem ajudar
até na prevenção contra o câncer. Acima
desta medida tornam-se prejudiciais. A
dosagem excessiva pode causar
alterações de DNA,  e consequentemente
desenvolver câncer, endurecimento das
artérias  e artrite reumatóide (inflamação
nas  articulações).(6)

Pesquisadores finlandeses afirmam
que comer maçá, cebola e outros
alimentos ricos em flavonóides ajuda a
proteger o coração. Os flavonóides são
antioxidantes que inibem a danificação
das células provocadas pela oxidaçâo. (6)

Uma dieta rica em tomates   pode
ajudar a prevenir câncer de próstata. A
descoberta foi publicada no journal of
de National Cancer lnstitute dos Estados
Unidos. A substância mais protetora do
tomate seria o pigmento lycopene.  (6)
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PROMED

Ajustandolse aos
novos tempos

Com a mudcmça na legislação que
regulcmenta o funcionamento dos

plcmos de saúde i]riuados,
sancionada no in{cio deste ano, o
PROMED terá de sofirer algumas
adaptações e alterações no seu

conjunto normatiuo, bem como na
sua estrutura administratiua.

Para tanto, a APMP celebrou
recentemente  contrcüo  de

Prestação  de seruiços  com  a
empresa Actuarial - Assessoria e
Consultoria Atuari,al S/C Ltda que

irá desenuoluer estudos,  anáhses e
nota técni,ca atuarial, aftm de

Propor alterações  e  adaptações
estatutárias e administrctiiuas ao

PROMED.

Preuê-se que na i)róxima
Assembléia Geral da catesoria, a se

reahzar em julbo deste cmo, uma
série  de  estudos  e  aualiações  de

ordem técnico-atuarial seja
apresentada aos integrcmtes da

APMP c;om o objetiuo de bahzar as
decisões a serem adotadas.

A Atuarial atende outras entidades
de  classe  e  empresas Priuadas  de
Plano de saúde,  constituindo-se,

assim, como uma das i)oucas
empresas especializadas nesta

matéria.  Um dos seus  diretores,  o
estatístico Luiz Fer'nando

Vendramini, concedeu entreuista a
APMP em Reuista analisando o

trabalho a ser desenuoluido junto a
PROMED.
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Entrevista:
Por que houve uma alteração na
legislação que regulamenta os
planos de saúde?

"A lei 9656,  que  institui todas  as

normas e regras de funcionamento
tanto de planos quanto de seguros
que envolvem assistência à saúde,
trouxe muitas coisas que eu considero
positivas para o sistema,  pois era
observado um mercado que
concentrava muitas empresas
diferenciadas e onde ocorriam
disparidades.

Não é o caso do PROMED nem de
nenhum plano de autogestão, mas
havia muitas empresas,  principalmente
comerciais,  que vendiam um plano,
cobravam período de carência e
depois disso não atendiam ao usuário,
e ainda aconteciam absurdos onde o
conveniado era despejado de uma
UTI, ou de médico que deixava de
atender casos de emergência.   Às
vezes,  o usuário tinha um número
limitado de consultas, tinha cobertura
para determinados serviços e outros
nâo, enfim, podemos dizer então que
alguns destes planos eram bem
mercantilistas e não visavam à
proteção à saúde e sim ao lucro."

Qual a situação do PROMED
atualmente, tomando-se por base
as mudanças da nova legislação ?

"0 PROMED hoje tem um plano muito

mais completo do que a própria
legislação exige.  0 Conselho de Saúde
Complementar editou  14 resoluções

Por
Marcelo Ivliguel

que regulamentam a lei.  Nosso
objetivo nesse momento é fazer a
adequação do PROMED à legislação
que já está em vigor.  A Lei é  auto-
aplicável em alguns artigos e outros
entram em vigor no máximo até o dia
2 de dezembro de 99.  NÓs,estamos
fazendo todos esses estudos agora,
bem antes do prazo final, porque
sabemos da necessidade de aprovação
em Assembléia Geral,  do processo de
discussão que deve haver entre a
classe,  na metade deste ano."

Qual a principal mudança no
PROMED nesse processo de
adaptação?

"NÓs fizemos a avaliação do PROMED já

no ano de 97, quando fomos
contratados para fazer um trabalho
específico, principalmente no segundo
semestre de 97, quando desenvolvemos
um diagnóstico geral do PROMED em
várias situações, pois o plano estava
numa situação delicada em relação ao
seu caixa, havia descompasso entre o
que se recebia e o que se pagava.
Dentro dessa avaliação nós corrigimos
algumas coisas. Algumas alíquotas
estavam abaixo, foram majoradas, outras
acima, foram reduzidas, com aprovação
da Assembléia Geral no começo do ano
de 98.   Na ocasião, as nossas propostas
não foram aprovadas na íntegra, mas
uma boa parte delas foi aprovada.
Graças a essa coragem, tanto da
diretoria quanto dos associados, houve
uma estabilização, mas o aspecto mais
positivo foi a questão do gerenciamento
do PROMED, que foi profissionalizado
com a contratação de uma médica
auditora e com a fixação de alguns
critérios.
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Então,  com a criação de regras mais
claras definindo coberturas, com a
auditoria médica que foi instituída e
com a criação do Conselho Diretor do
PROMED, o plano ganhou novo
fôlego.

Ainda com relação à criação do
Conselho do PROMED,  cabe destacar
que,  quando uma decisão é feita em
grupo,  apesar de ser mais demorada,
ela é mais representativa,  mais
consistente e tende a ter uma melhor
repercussão. Antigamente existia uma
pessoa que se dedicava muito a essa
área,  mas ficava sozinho na hora da
decisão.

Como estava a situação do
PROMED no momento desta
primeira avaliação, comparando-se
com a situação atual ?

Na ocasião o que estava acontecendo,
em última análise,  era uma
descapitalização  da classe dos
associados da APMP e dos usuários do
PROMED,  e uma  capitalização  da
classe médica e alguns médicos que
atendiam.  Então começou-se a
verificar absurdos,  que foram
corrigidos ao longo do tempo.  Diria
que  a  avaliação  atuarial,  a  análise
técnica mais o gerenciamento com
auditoria e o comitê que foi criado
para essa função,  estão gerando um
superávit que já está sendo
contabilizado,  embora ainda não nos
níveis desejados,  porque você tem
uma classe muito seleta com um
plano extremamente bem
fundamentado e com uma cobertura
muito ampla.  Isso é um risco muito
grande dadas as próprias
características etárias  e dos  associados
envolvidos.  0 plano é coberto hoje
pelo nível contributivo.

Qual a expectativa do trabalho a
ser desenvolvido?

0 que se espera em relação ao
trabalho é uma adequação,  ou seja,
nós temos de dar uma apertada no
parafuso,  mas não no sentido de
cortar benefícios ou restringir usos,  e
sim no sentido de adequar ao que a
lei manda.  Hoje o
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plano tem uma filosofia  solidária
muito forte,  muito interessante,  onde
os associados contribuem de acordo
com o seu  nível salarial.

A lei baliza os benefícios  mínimos
necessários.  0  PROMED  cobre  essas
exigências,  então não há necessidade
de muitas  alterações  nesse  sentido.
Talvez  a questão mais delicada seja  o
fato de que a lei traz a

" 0  PROMED

hoje tem  um

plano  muito  mais

completo do que

a própria

legislação  exige."

Luiz Fernando Vendramini

obrigatoriedade  de  se instituirem
faixas etárias,  devendo,  então,  uma
das modificações ocorrer nesse
sentido.  Outras para  corrigir as
distorções verificadas hoje,   em itens
que não estejam totalmente
interligados com a questão médico-
hospitalar,   e que o próprio Conselho
e  a  auditoria já constataram.

Mas ainda existem alguns acessórios
ao plano que estão sendo estudados.
A decisão não é só atuarial,  a nossa

parte é dizer o quanto custa,  e essa
decisão é mais interna da categoria,
eu diria até que a deliberação maior é
da Assembléia,  assumindo a
responsabilidade com a diretoria da
APMP   e do conselho no sentido de
como serão tratadas essas coisas,  mas
aí é uma questão que foge à parte
técnica.  Eu digo o quanto custa,  o
quanto não custa...

Você vê muitas dificuldades nesse
processo?

Não.  Eu  não vejo  dificuldade,  eu
vejo  a  necessidade.  Porque  a  coisa
mais temerária  que  há  num plano  de
saúde,  e  por isso  a  criação  dos
fundos,  é chegar uma fatura de um
médico  ou  de  um hospital  e  não  se
ter caixa  para  pagar.  Isso faz  com
que  o  plano  caia  em descrédito,  a
classe  médica  não  atenda  mais,  e  aí
você  quebra  o seu  crédito  e  fica  com
toda  a  classe  desassistida.  Hoje  já
existe  um Poo/ em  formação,  não
está  ainda  num nível  que  nós
julgamos  adequado,  mas  ele  já  dá
uma  tranquilidade  para  o plano,
então  nâo precisa  ficar ninguém
preocupado  nesse  sentido,  mas essa
regulamentação  específica  dos
valores  do Poo/,  esse  tipo  de  coisa,
ainda não saiu,  que  é a perna que
está  faltando  na  regulamentação  da
lei.  Você  tem  a  lei  que  foi  instituída,
a  lei  e  a  medida  provisória,  aí vêm
as  regulamentações  do  Conselho  de
Saúde  Suplementar (que  é  o  Consul),
e  faltariam  as  regulamentações  do
Conselho  Nacional  de  Seguros
Privados,  que  é vinculado  ao
Ministério  da  Fazenda,  o  que  ainda
sÓ  existe  em termos  de  minuta,  e
que  determina  os  níveis  técnicos
necessários  para  esses  fundos.  Mas,
independentemente de  sair ou  não,
a  nossa  função  aqui  é justamente
dimensionar esses  fundos.

Existe  muita diferença entre
esses planos de saúde privados e
o PROMED?

NÓs  atendemos  bastante  o  segmento
de  autogestão,  no  qual  o  PROMED
está  inserido,  e  temos um cliente  de
peso,  que  está  na  área  comercial.
Tanto  no  segmento  de  autogestão
quanto  nessa  empresa  a
preocupação  é  efetivamente  pela
saúde,  e  manutenção  da  saúde.  É
Óbvio  que  esse  plano  aberto visa  ao
lucro,  isso  todo  mundo  sabe,  mas
uma  coisa  é você  tratar a  saúde com
dignidade,  honestamente  e  outra  é
sÓ visando  ao  lucro.
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0 Princl,Pioda ampla defesa e as
condutas com intuito

meramente protelatório no
procedimento Processual Penal

É indubitável que o direito à
ampla defesa merece guarida.
Trata-se de imposição
constitucional, estampada no art.
5Q, LV, da Carta de 1988, cuja
observância é tambéin c7eüer do
Ministério Público (art. 129, 11),
mesmo quando atua na condição
de promotor da ação penal.
Dentro dessa ótica, o órgão do
P¢rq%ef deve velar, sempre, para
que o procedimento persecutório
penal observe sobremaneira
todas as garantias legais e
constitucionais conferidas aos
acusados. Tal imposição também
existe para o ]uízo.

A questão  que  proponho  é:  atos
abusivos  e manifestamente

protelatórios  estão  abrangidos  pelo
"direito  à  ampla  defesa"  ?

Entehdo  que  não.

E  o  faço já  referindo  que  o

presente  e  despretensioso  arrazoado
está  calcado  em brilhante  decisão  da
lavra  do  Exmo.  Sr. ]uiz  VLADIMIR
PASSOS  DE  FREITAS  (1),  nobre
integrante  do TRF/4a  Região,  cuja
ementa  tem o  seguinte  teor:

"PROCESSO  PENAL.

SUBSTITUIÇÃO  DE  TESTEMUNHAS.
INTUITO PROTELATÓRIO.  CPP,
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"... o conteúdo da

decisão ora defendida

não justifica que o

raciocínio doravante

desenvolvido  pelos

aplicadores da lei deva

ter por prisma a

mitigação do direito à

ampla defesa."

ARTS.  209,  PAR.  2Q,  251  E  405.

0  réu  tem direito  de  substituir
testemunhas  não-localizadas,  porém
este  direito  não  é  absoluto,  pois,
verificando  o  juiz  o  caráter

protelatório  das  substituições,  fruto
da  indicação  de  testemunhas
residentes  em outros  Estados  e
sistematicamente  não  encontradas,
cabe-1he,  velando  pela  regularidade
do  processo,  indeferir a  prova."

Para  melhor  compreensão,
imperativa  uma  breve  síntese  dos

Por
Douglas Fischer

Procurador da República
no Rio Grande do Sul.

fatos  que ocasionaram a querela
ora em  comento.  Cinco  testemunhas
foram arroladas  em  defesa  prévia,
três  na  localidade  onde  corria  a  ação

penal  e  outras  duas  em  municípios
de  dois  distantes  Estados.  As

precatórias  deixaram  de  ser
cumpridas  porque  não  localizadas  as
testemunhas.  Permitiu-se,  então,  a
substituiçâo.  0  requerimento  indicou
outras  duas,  ambas  residentes  em
cidades  de  Estados  diversos.
Novamente  não  se  as  localizou,  ao

que  se  seguiu  novo  pleito  de
substituição,  que foi  indeferido,
contra  o  que  se  ajuizou  irresignação

perante  a  Corte  Regional.

Ressalto  desde  já:  o  conteúdo  da
decisão  ora  defendida  não justifica

que  o  raciocínio  doravante
desenvolvido  pelos  aplicadores  da
lei  deva  ter por prisma  a  mitigação
do  direito  à  ampla  defesa.  Não.
Sobretudo  porque,  no  processo

penal,  condutas  que  se  revelem
abusivas  não  podem ter a  chancela
oficial  quando,  em verdade,
camaleonicamente,   estão
desvirtuando  norma  criada  com
outra  finalidade.  Em  suma,  nâo  se
está  mitigando  absolutamente  nada,

pois  atos  deste jaez  - Por
desbordarem  da lealdade Processual
(art.14,11,  CPC  c/c art.  3Q,  CPP) -
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Princi'pio da Ampla  Defesa

não  estão  abrigados  pelo

princípio  constitucional  nominado,
inserto  pelo  legislador  constituinte
na  Carta  Maior,  amparado  em

premissas  diversas.

Portanto,  esse  modo  de agir do

juízo  reclama  incursões  quando  a
conduta  revelada  pela  clefesa  -  ¢c/e,
em  certos  casos,  infeiizmente  se
zJerG/G.céz -  indicar  o  intuito  de

obstaculizar a  efetivação  das  normas

procedimentais  penais  na  aplicação
do  direito  material.

Anoto,  também,  que  não  discuto
aqui  o  mérito  da  causa  que  originou
o  precedente  em  destaque.  A análise
situa-se  no  plano  das  normas

procedimentais  aplicáveis  ao
incidente.

Com efeito, no voto-condutor,
percebe-se de plano a
preocupação com a efetividade do
processo penal, mas sem, jamais,
prejudicar o  /eg¢1c.77?o interesse da
parte em se defender de
imposição tão grave decorrente
de uma ação criminal.

A  premissa  inicial  do  julgado  está
fundamentada no art.  405  do CPP,

que  permite,  em não  se  encontrando
as  testemunhas  arroladas
exordialmente,  sejam  outras
indicadas  em  substituição.

Perfeito.

Mas  a  seqüência  dos fatos
denotou  que  a  pretendida
substituição  das  testemunhas  náo
estava  arrimada  no  preceito
constitucional  declinado,  senão  e
tão-sÓ  fora  feita  para  impedir  o
normal  processamento  do  feito,

provavelmente  com o  objetivo  de
fazer  incidir  o  instituto  da

prescrição.  Aliás,  está  referido
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expressamente  no  ato  monocrático
indeferitório,  consoante  citado  no
relatório  do julgado  colegiado,  que  o

prazo  da  prescrição  se  aproximava.

Foi percuciente, o voto, ao
referendar a doutrina de ]úlio
Fabbrini Mirabete, que, em seu
conhecLdo Código de Processo
Penal lmerpretado , diesta!ca:. " ...
deue o juiz Prouei. à regularidade do

ProcessQ ou seja, não só evüar que
as irregularidades de rito e de

" 0 Juiz  moderno

deve  estar consciente

de seu  elevado papel

poli'tico  e  social.  De

igual  entendimento

comunga  Dalmo de

Abreu  Dallari]"

ordem formal ocorram, mas Prouer
as medidas que assegurem a justa
aphcação da lei Pencú no Processo."
(grifei)

0 processo é uma atividade
ordenada no sentido de chegar ao ato
final que é a sentença.  É um caminhar

para a frente,  não para os lados,  nem
para trás.  Está moldado segundo
determinados ritos e não admite atos
írritos,  isto é,  fora  do rito estabelecido,
nem se compadece com atos inúteis
ou  onerosos (economia processual),
nem solertes (`chicana'),  nem
insinceros (deslealdade).  Está,  por

isso,  disciplinado  segundo
determinada   reg2Á/cz77?e7?ÍczÇc~z~o.  Cabe

ao  juiz  prover  a  sua  7ieg44/czrí.c7czc7e.  Ele

o faz com dupla  ação:  positiva,  ao
determinar o que há de ser feito;
negativa,  ao desfazer o mal feito por
seus auxiliares,  pelas partes ou por
terceiros que intervenham no processo
(2).

De fato, o ]uiz não deve ser um
espectador da vontade das partes,
impassível diante de fatos que
dificultem a aplicação da lei penal.
Ele é o condutor do processo e,
provavelmente melhor do que
ninguém, conhece o processo que
está sob seus olhos. Diante de uma
sociedade que reclama ]ustiça
rápida e  eficiente,  Je77¢  o  c7é'uer c7e
euitar  atos  que  leuem  ao  desprest{gio
daJustiça.

Nesse diapasão,  destaque deve ser
£eí+o paLra o  contempt of court do
direito norte-americano,  instituto que

pode  ser  definido  como    "ç7zÁcz/ç72Ác?r
ato ou omissão que tenda a diftcultar
a administração da justiça Pelo ju{zo
ou que diminua sua autoridade ou
c7Í'g773.c7%dé' " (3).  No  sistema  processual

norte-americano,  dois requisitos
básicos  do  processo  judicial  -oPoc7é'r
de presewar a ordem  no i)rocesso e
no  desenuoluimento  de  seus  atos  e  o

Poder de garcmtir imperatiuidade a
sz/czs o7ic7e7?s - são  atendidos  pelo

contemi)t of court, serLdo, por esse
motivo,  possível compreender a
afirmação de que juízo sem o poder
de aplicar o princípio de que se trata
não  é  um juízo.  0  Órgão jurisdicional
deve ter autoridade para impor suas
próprias ordens,  empregando meios
coercitivos,  no caso de a dignidade do
direito e do respeito do público pelo
]udiciário estarem ameaçados (3).
Cabe realçar que,  na obra retrocitada,
a primeira situação exemplificada que
pode  caracterizar  o  co7¢}e77?PÍ,  em  se
tratando do comportamento de uma
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Princi'pio da Ampla  Defesa

das partes durante a instrução
processual ou ainda fora dela, é
justamente a obstrução do
procedimento judicial mediante atos
que impeçam ou perturbem seu
regular desenvolvimento.

0 juiz moderno, bem disse o
nobre relator - ao que adiro -  ,  deve
estar consciente de seu elevado papel
político e social.  De  igual
entendimento comunga Dalmo de
Abreu  Dallari (4).

Bem pondera Paulo Lúcio
Nogueira (5),  em sintonia com o
assunto,  casos há em que a defesa
arrola testemunha fora da jurisdição
com o intuito meramente protelatório
para ganhar tempo.  Cabe ao juiz a
direção do processo e evitar que fatos
dessa natureza ocorram,  prejudicando
o andamento normal do feito.

Deve assim agir quando verificar
que a conduta da defesa não tem por
escopo real a prevalência do disposto
no art.  5Q,  LV,  da  CF/88.  Nessa  linha
de raciocínio,  o   culto relator bem
observou.. "   .. . o jutz não Pode frustrar
o leg{timo direito  do réu em ouuir
uma testemunba domicihada fora da
cidade em que se Processa a ação
i)enal. Mas não Pode, da mesma
forma, Permitir que este direito do réu
seja utihzado com desuio de intenção,
Prei)ondercmdo o desejo  de Protelar a
decisão sobre o interesse em ouuir a
testemunha.  Se isto for i)ermitido
estará sendo cerceado o direito do
Ministério Púbhco em uer julgada a
ação Penal."

Sobre esta última assertiva,  ouso
dar um passo adiante:  frustrado estará
o direito da sociedade de,  em sendo o
caso, ver condenado aquele que
pautou sua conduta em
desconformidade com a lei penal.

Em uma época em que se
questiona a efetividade dos atos do
Poder ]udiciário e em que, em nome
da ampla defesa,  proliferam condutas
que têm por intuito a procrastinação

is    AEMMVEA

dos feitos,  o precedente em análise
vem a corroborar a necessidade de
um controle mais efetivo sobre as
diligências requeridas em ações
penais.

A propósito, em adendo
jurisprudencial, o Egrégio ST] já
asse"ioíu q"e "0 réu tem direito ao
exercício da def iesa Plena. Pode,
por isso, requerer o que for úiü à
s%¢ £ese. 0 juiz, todavia, presidente
do processo,  pode indeferir a
realização de provas,  caso entenda

"„. frustrado estará o

direito da sociedade de,

em sendo o caso, ver

condenado aquele que

pautou sua conduta em

desconformidade com a

lei  penal."

procrastinatório.  Defesa não se
confunde com exercício abusivo do
direito" (6). Também o STF,
analisando caso semelhante ao em
tela, consolidou não haver
nulidade no indeferimento da
oitiva de testemunhas não
encontradas (7). Na mesma linha,
decisão do TACRIM/SP,  que
f"} tr\ou.. " ... tendo sido arroladas as
teste`munbas ime xistemes, o
magistrado deverá ence'i!.rar a
instrução sem Per'i!nüir que as
rnesmas seóam substüuídas, se
bouve a inie`nção de f ii.ustrar o
amdamenio do feüo e apucação da
lei, Pois o Princípio da lealdade

Processual deve inspirar a
conduta das Partes em juízo" ¢8).

Todos devemos ser fiscais da
aplicação do princípio constitucional
da  "ampla defesa",  porém jamais
permitindo que aí se enquadrem atos
tendentes a desvirtuar o instrumento
processual criado para a efetivaçâo da
lei material,  condutas essas que afetam
a própria moralidade e a dignidade da
Justiça (9).  0 princípio da lealdade
processual deve ser obedecido por
todos que se envolvam na causa. Ele é
a guia-mestra que deve conduzir a
ação do juízo para, em sendo
necessário,  intervir no processo com o
objetivo de impedir que o
procedimento persecutório venha a
perder sua finalidade  "em nome da
ampla  defesa".

(1)  Autos  ng  1998.04.01.031223-0-PR,   la
Turma  do TRF/4ê  Região,  unânime,

julgado  em  27.10.98,  publicado  no  D]U.
em    25.1198,  pág.  349.

(2)  TORNAGUI,  Hélio.  Curso  de
Processo  Penal,  Saraiva,  1990,  pág.  475.

(3)  SALLES,  Carlos  Alberto  de.
Execuçâo judicial  em  Matéria  Ambiental,
RT,  pág.  210  e  seguintes.

(4)DALLARI,  Dalmo  de Abreu.  0  Poder
dos ]uízes,  Saraiva,  1996,  págs.  87/88.

(5)  NOGUEIRA,  Paulo  Lúcio.  Questões
Processuais  penais     Controvertidas,
Sugestões  Literárias  S/A,  1977,  pág.  34

(6)  RHC.  nQ  94.0004187-8-BA,  Rel.  Min.
Luiz  Vicente  Cernicchiaro,    6a  Turma,  ST],
unânime,  D]U.  06.11.95,  pág.  37.594.

(7)  RT  51/91,  citado  também  no  RHC
50.954-MG,  in  RTT  66/67

(8)  HC.  123.672,  TAcrim,  4a  Câmara,

julgado  em  09.03.84

(9) TOURINHO  FILHO,  Fernando  da
Costa,  Processo  Penal,  vol.  3,Saraiva,  1993,

pág.  20
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Noti'cias APMP

Viceipresidente da CONAMP
assume a ProcuradoriaiGeral

de Justiça de Goiás

Foto:

I\-am  Fai.im  e  Mozart  Bruin  da  Sil\'a,  Presidente  (1a  AGi\lp,  visitam  secle  da  APMP  em  Ciiritibíi.

Ivana Farina,  35  anos,  ingressou  no  Ministério  l'úbli(`o  em  1989.

Atual  I'rocur:idorzi-Geral  cle .|ustiç`a.  é  Prom()t()ra  de justiçíi  titular  do  Tríbum\l  clo júi-i  de  Goiânia.

No  último  dia  12  de  março,  a
Promotora de justiça do Estado de
Goiás e Vice-Presidente da CONAMP,
Ivana Farina, tomou posse no cargo
de Procuradora-Geral de ]ustiça do
seu Estado.  Pela segunda vez em sua
história  institucional,  uma mulher
assume esta posição no Estado de
Goiás.

A conquista do cargo aconteceu
em eleiçào em que lvana Farina
obteve um total de  173 votos contra
124 votos dados a outro concorrente.
Ela ficou 49 votos à frente,  o que lhe
valeu a indicação por parte do
Governador do Estado.

A novidade com respeito a esta
escolha é que,  pela primeira vez,  uma
promotora de justiça ascende ao cargo
de Procurador-Geral.  Outros
promotores já haviam concorrido mas
até hoje nenhum havia vencido o
processo.
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Metas

Segundo informou durante visita à
sede da APMP em Curitiba,  um dos
principais  objetivos de  sua  gestão
frente à Procuradoria-Geral de justiça,
será o de  profissionalizar o Ministério
Público em seu  Estado.  "  NÓs temos lá
em Goiás concluído um concurso
para os quadros da carreira na Capital,
uma sede própria com 80°/o da obra já
concluída e,  no interior,  concursos em
andamento,  outros findos para quadro
de carreira na   promotoria no interior;
então,  eu pretendo prosseguir com
esse trabalho de provimento de
serviços  auxiliares,  especialização  e
aprimoramento dos quadros da
carreira.  Pretendemos ter um MP mais

preparado,  diagnosticar a demanda
social e devolver para a sociedade
serviços de  melhor qualidade."

NOvOs
Procuradores

0  Colégio de Procuradores de
justiça recebeu como seu  novo
integrante o colega Antonio César
Cioffi de Moura,  promovido ao
cargo de Procurador de ]ustiça e
empossado em  11  de dezembro de
98,  em solenidade bastante
prestigiada,  realizada  no Auditório
Ary Florêncio Guimarães,  da  PG].
Cioffi de Moura,  em seu engajado
discurso  acentuou  que:   "4  77¢z.se`7^G.cz

aJ;etiua é tão ou mais graue do que
a miséria material, Pois tira do ser
bumano sua condição de homem
i)articipante de um agrui)amento e
o conduz à mesciuinbez e à
solidão.„

Ainda,  no último dia  10 março
tomaram posse,  também no cargo
de Procurador de justiça,  no
Gabinete do Procurador-Geral de
]ustiça., os colegíis Eruin Fernando
Zeidler e Agenor Dallagnol, dc;is
brilhantes colegas que construíram
respeitável  currículo na  la  instância,
angariando respeito e
reconhecimento de toda  a
comunidade jurídica.

Acima,  o  Procurador-Geral  do  Estado,

/oe/ CoÍ`77?br¢,  em  visita  de  cortesia  ao
Ministério  Público,  a  cujo  quadro  ativo

pertenceu  até  há  poucos  dias.  Neste  mês
de  abril,  Coimbra  recebe  homenagem  dos

colegas  da  comarca  de  Maringá,  onde
atuou  como  Promotor de justiça  por vários

anos,  elegendo-se,  posteriormente,
representante  da  região  na  Assembléia

Legislativa.  Ao  seu  lado,  o  Presidente  da
KPMP ,  Sérgio Renato Sinbori
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Noti'cias APMP

Seminário
Estadual do MP
do Paraná

Entre  os  dias  s e  10 de  abril foi
realizado em Curitiba o Seminário
Estadual do Ministério Público do
Paraná,  sobre o tema   "Penas
Alternativas e a Reforma da Parte
Geral  do Código Penal  -  Lei 9.714/
98".  0 evento foi uma promoção
conjunta   da Procuradoria-Geral de
]ustiça,  do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de
Execução Penal e da APMP  .

ApÓs a abertura,  ocorrida na noite
do dia s no auditório da
Procuradoria Geral de ]ustiça,
contando com a palestra do
Procurador-Geral, Dr.  Gilberto
Giacoia,  as demais atividades foram
realizadas na sede da APMP.

A programação apresentou os
seguintes painelistas:   Dr. josé
Tavares,  Secretário de Estado da
Justiça e Cidadania,   discorreu sobre
"Penas Alternativas",  a Promotora de

]ustiça Maria Tereza  Uille  Gomes
tratou dos  "Comentários sobre a Lei
9.714/98  ",  a  Promotora Mônica
Louise de Azevedo versou sobre
"Desafios na  atuação do Ministério

Público do Paraná frente às
alternativas  Penais",  a  Promotora
Wilma de Sottomaior Siqueira tratou
da  "Experiência do juizado Especial
Criminal  de Curitiba",  o ]uiz Rogério
Etzel   falou  sobre  a   "Central  de
Execução de Penas Alternativas de
Curitiba",  o promotor Mateus
Siqueira Bertoncini discorreu acerca
da  "Destinação dos recursos
captados via alternativas penais",  o
advogado Dálio Zippin Filho tratou
do  "Advogado Criminal e as
Alternativas Penais",  e o juiz Valter
Ressel apresentou  "0 novo Código
de Trânsito e  as Penas Alternativas".
0 Seminário teve seu encerramento
com pagode e churrasco na chácara
da APMP no dia  10 de abril.

¥0    AEMMv,EA

Semana de Estudos
Jurídicos

Sob a coordenação do Promotor
de ]ustiça Divonzir josé Borges,
Diretor do Núcleo de Curitiba da
Fundação Escola  do Ministério
Público,  realizou-se,  no  período  de  lQ
a 05 de março do corrente,  a Semana
de Estudos ]urídicos, em
homenagem ao Desembargador Luiz
Viel.  0 evento marcou o início das
atividades da Escola neste período
letivo e incluiu  renomados juristas
brasileiros.

A abertura ocorreu às  19h30min do
dia  lQ,  com palestra do Promotor de
]ustiça paulista Edilson Mougenot
Bonfin,  no salão nobre da Faculdade
de  Direito  de  Curitiba.

Dentre os palestrantes,  falaram os
Ministros  Félix Fischer e Paulo
Roberto  Saraiva da  Costa  Leite,  do
Superior Tribunal de justiça,  no dia 05
de março,

abordando,  respectivamente,  os
temas  "Prova  Ilícita"  e  "Dano Moral".

No mesmo dia,  às  17h30min,  no
10Q andar do Tribunal  de ]ustiça,
ocorreu o lançamento de obra jurídica
com artigos doutrinários e acórdãos do
saudoso Desembargador Viel,  ex-
integrante do Ministério Público.

0 Procurador-Geral de Tustiça,
Gilberto Giacoia,  proferiu palestra no
dia  04,  sobre  "0 Ministério Público
Social".  Também participaram os
professores Romeu  Felipe Bacellar
Filho,  Robertson Fonseca de Azevedo,
Clémerson Merlin Clêve,  Miguel  Kfouri
Neto,  Maurício Kuehne,  Luiz Alberto
Machado e René Ariel Dotti,
abrilhantando o evento que foi objeto
de elogios e cumprimentos por
diversos segmentos da comunidade
jurídica paranaense.

A  pai-tir  da  esquercla  os  Pi.omotores  de

Tustiça  Cláuclia  Cri,stim  Rodrigues  Martíns,

Vani  Antônío  Bueno  e  Dagimr  Nunes  Gaio,

recepciomndo,  ein  \'isita  à  sede  (la

Funclaçàt>  Escola  clo  Ministério  Público  em

Curitil)zi`   ao  centr(>,   t>s  Ministros  clo  STj

Paulo  Roberto  Sai.ai\+a  da  Costa  Leite  e  Félix

Fischer,  acompmhacl()s  ch  Di-a  Carla  e  clo  Dr.

Roque  Viel  (ainb()s  assessores  do  Ministro

Fischer  e  este  fílho  clo  homemgeado`  Luiz

Viel),  do juiz  Guilherme  Luiz  Gomes`  ex-

Presídente  da  ALçsocíaç`z~io  clos  Magistr£idos  do

P;iraná,  i.  cl()  Diretor  do  Núcleo  de  Loncliim

da  FEMPAR`  Raimunclo  Nogueiríi  Soares.
FACULDADES

CURITIBA-'.1-Sessào  d:i  Semana  cle  Estudos juríclicos  m

Faciildaclc.  cle  Direíto  de  Curitiba,  co(>rdem`cla

pelo  Desembargzidor  Sídney  Zappa,

Presíclente  do  Tribimal  de ]ustiça,  tendo

como  expositores  os  Minístr()s  clo  ST],  Félíx

Físc`her,  ex-integi.ante  do  MP  clo  Piiraná,  e

Paulo  Roberto  Sarai\ra  cla  Costíi  Leite.
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Not]'cias APMP

Empossados novos
Promotores Substitutos

No último  dia  16  de  abril,  sexta-
feira, foi realizada no auditório
Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco,  em Curitiba,   a
solenidade de posse dos 29 novos
Promotores Substitutos do Ministério
Público do Paraná.

A solenidade,  presidida pelo
Procurador-Geral de Tustiça,  Dr.
Gilberto Giacóia,  contou com um
grande número de presentes, entre
autoridades,  membros do Ministério
Público e familiares dos empossados.

Além do Procurador-Geral de
justiça,  fizerain parte da mesa
condutora dos trabalhos o Procurador
de ]ustiça Hélio Airton Lewin,
Corregedor-Geral  do Ministério
Público,  o Procurador de ]ustiça
Danilo de Lima,  representando a
Associação Paranaense do Ministério
Público,  da qual é  lQ Vice-Presidente,
e  a  Fundação Escola  do Ministério
Público,  o juiz Celso Rotoli de
Macedo,  Presidente do Tribunal de
Alçada do Paraná,  os Procuradores de
}ustiça Munir Gazal,  Milton Macedo,
Tair Cirino dos Santos,  Lineu Walter
Kirchner,  0lympio de Sá Sotto Maior
Neto,  e ainda o Deputado Federal ]osé
Rodrigues  Borba  e o  Cel.  QOPM
Valdemar Kretschemer, Sub-
Comandante  da  Polícia Militar do
Paraná, na oportunidade
representando o Comandante,  Cel.
QOPM Luís Fernando de Lara.

ApÓs o juramento e entrega da
beca pelos respectivos padrinhos e
madrinhas,  os novos Promotores
receberam o diploma de posse das
mãos do Procurador-Geral de ]ustiça,
que destacou em seu discurso a
importância da nova função.
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Procurador-Geral  de Tustiça,  Gilberto  Giacóia,

felicita  nova  promotora  substituta

Curso de Adaptação

Entre os dias  19 e  30  de  abril  os
novos Promotores Substitutos estarão
realizando um curso de adaptação à
nova função e ao Ministério Público.
Além de palestras,  a programação
inclui também uma série de visitas aos
Órgãos do Ministério Público na
Capital,  bem como a outras
lnstituições e a setores do Sistema
Penitenciário.

Entre as visitas  programadas,
destacamos a que será realizada à
Academia de Polícia do Guatupê no
dia  22/04,  ao Sistema  Penitenciário e
ao Educandário São Francisco,  em
Piraquara, também no dia  22/04,  à
FEMPAR, no sábado dia 26/04, e a
visita à APMP, no dia 30, onde serão
recepcionados na sede administrativa
à tarde e,  à noite,  na sede campestre,
para uma festa de encerramento do
curso e confraternização com colegas
da  lnstituição.

APMP inaugura
Hotel de Trânsito

No dia 30 de abril os novos
promotores estarão visitando a sede
administrativa da APMP,  onde serão
recepcionados pelo seu presidente
Sérgio Renato  Sinhori.  Na mesma  data,
aproveitando a presença dos novos
Promotores Substitutos,  será  realizada
a inauguração oficial do Hotel de
Trânsito em Curitiba,  constituído de  4
apartamentos recém adquiridos e
decorados,  e que estarão à disposição
dos  associados a  partir do início de
maio.

Os novos
Promotores e
suas Seções
Judiciárias

Ci.istiano Valois de Souza
São José dos  Pjnhais
Danielle Garcez da Silva
Lapa
Adriana Vanessa Rabelo
l rati
Maurício Cirino dos Santos
Bela Vista do  Parai'so
Simone Rodrigues  Borba
Apucarana
Fábio  Bruzamolin  Lourenço
Rolândia
Adriano Zampieri  Calvo
Cianorte
lvana Ostapiv
Telêmaco  Borba
Simone Tavarnaro  Pereira
Colombo
Maroelo Adolfo  Rodrigues
Guarapuava
Angela  Domingos Calixto
Sto  Antonio  da  Platina
Amari'lis  Fernandes  Pioarelli
Cornélio  Procópio
Maria  Luiza Correa de  Mello
Toledo
Fabri'cio Trevizan de Almeida
Pato Branco
Vera de Freitas Mendonça
Campo  Mourão
Rodrigo Mazur Casagrande
Paranavai'
Andréa Fabiana Baradel
Nova Esperança
Willian  Lira de Souza
Umuarama
Larissa  Haick Vitorassi
Laranjeiras  do  Sul
Marcelo  Luiz Beck
Assis Chateaubriand
Dorenides Guerra Pires
Cruzeiro do Oeste
Mônica  Helena  Derbli
União  da  Vitória
Mai.oos Neri de Almeida
Bandeirantes
Silvio Aparecido dos Santos
Gual'ra
Miohele  Flibeiro  Morrone
Medianeira
Tiago de Oliveira Gerardi

fira9rpc?:gsahsizueNakajo
Loanda
Suzana Maria Maluf
lvaiporã
Cristiana  Koliski
Francisco  Beltrão

AEM:MMvPA2+



Grupo de

No final do ano de  1998 foi
reestruturado o Grupo de Estudos do
Ministério  Público  da  Capital,  tendo
sido aclamados para as funções de
Coordenador, Vice-Coodenador e
Secretário,  os Promotores de Justiça
Sérgio Luiz Kukina,  Dagmar Nunes
Gaio e Alberto Vellozo Machado,
respectivamente.

Na perspectiva de que a
convivência entre Procuradores e
Promotores de ]ustiça,  proposta pelo
Grupo,  contribui para criar ímpar
oportunidade de  congraçamento,
viabilizando não sÓ o aprimoramento
jurídico mas  também ocasiões  cle
entretenimento,  o Grupo de Estudos
"Aristeu  Santos  Ribas"  tem se  reunido

mensalmente,  para discussão de
matérias jurídicas  e  institucionais,
tratando preferencialmente de temas
relacionados  às múltiplas  áreas  de
atuaçào  do PGz7i¢£6ef,  oportunizando-se
aos participantes,  logo a seguir e pelo
sistema de adesão,  momentos de
confraternização em local previamente
definido.

Dando início às atividades do ano
de  1999,  no dia  10 de fevereiro,  o
Professor Clémerson Merlin Clêve

participou da reunião do Grupo de
Estudos  "Aristeu  Santos Ribas",

proferindo palestra e participando de
discussões acerca  das  recentes
reformas constitucionais.  0 evento
teve lugar na sede administrativa da
Associação Paranaense  do Ministério
Público,  a partir das  18 horas  e findou
com a já tradicional  confraternização
entre  os participantes.

No dia  10 de março o Grupo de
Estudos do Ministério Público  da
Capital escolheu  o Promotor de ]ustiça
Vani Antonio Bueno como
representante-suplente do Grupo no
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Estudos de Curitiba

Conselho de  Curadores da Fundação
Escola  do Ministério Público.

P\Ta  mesma  ocasião,  o  Grupo
deliberou  pelo envio de
cumprimentos ao Promotor de justiça
Divonzir josé Borges,  Diretor do

" Foi formada uma

comissão com

integrantes do Grupo

de Estudos para

proceder ao
levantamento do

número de processos

penais em andamento

e dos tipos de crimes

núcleo de  Curitiba  da Fundação
Escola  do Ministério Público pelo
êxito alcançado com o ciclo de

palestras promovido  no  períoclo  de  lQ
a 05 de março,  que incluiu renomados
juristas brasileiros,  dentre  os  quais  os
Ministros Félix  Fischer e Paulo
Roberto  Saraiva  da  Costa Leite,  do
Superior Tribunal cle ]ustiça,  e
culminou  com uma  homenagem
reaüzada conjuntamente com o Poder
judiciário ao saudoso desembargador
Luiz Viel e o kmçamento de obra
jurídica  com  artigos  doutrinários e
acórdâos  de  sua  lavra.

No referido dia  10 de março,  as
discussões do Grupo de Estudos do
Ministério Público  da  Capital

Por
Dagmar Nunes Gaio

Promol:ora de Justiça

versaram  sobre  aspectos  estruturais  e
funcionais  da  atuação  do  Ministério
Público  na  área  criminal.  Na  ocasião,
dentre  outras  questões,  foram
debatidas  as  caóticas  condições  de
funcionamento das Varas Criminais
na  Capital  (com  pauta,  em  média,

para  09  meses  e  grande  número  de
declarações  de  extinção  da
punibiliclade  pela  prescrição),  que
persistem  no  mesmo  número  desde
a  década  de  70.  0  Coordenador das
Promotorias  Criminais,  Procurador
de ]ustiça  Dartagnan  Cadilhe Abilhoa
ressaltou  a  necessidade  de
investigação  e  coibição  da  chamada
"cifra  negra  da  criminalidade",

abrangendo  crimes  que  sequer
chegam  à ]ustiça  e  lembrou  as
dificuldades  com que  trabalha  a
Promotoria  de  lnvestigações
Criminais  de  Curitiba,  que  conta  com
04  Promotores  para  mais  de  20
delegacias  de  Polícia  e  cerca  de  2
mil  policiais.

Foi,  então,  formada  uma
comissão  com  integrantes  do  Grupo
para  proceder ao  levantamento  do
número  de  processos  penais  em
andamento  e  dos  tipos  de  crimes
clenunciados,  bem  como  dos  custos
para  criação  de  uma  nova vara
criminal  e  da  conveniência  da
especialização  das  varas  por  matéria,
inclusive  com  análise  de  crimes

pertinentes  ao juizado  Especial
Criminal  que  poderiam  ser
repassados  às varas  de  delitos  de
trânsito.  Com  esse  fim  e  dando  início
aos  trabalhos,  no  dia  17  reuniram-se
os  Promotores  de ]ustiça  Rodrigo
Chemin  Guimarães,  Francisco ]osé
Siqueira  Branco,  Mônica  Louise  de
Azevedo, ]orge  Guilherme
Montenegro Neto e Vani Antonio
Bueno,  efetuando  distribuiçâo  de
tarefas  a  cada  componente  da
comissão.
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A Suprema Corte e o
Mandado de
Segurança

1     Coletânea  de  alguns  dos  julgados  reunidos  -  sob  ()  capítulo  Mandado  de

Seg"rí+nça  -  no  LLvro  ]URISPRUDENCIA  CÍVEL  DO  SUPREM0  TRIBUNAI.
FEDERAZ,   organizado pelos Procuradores de |uLstiça Alfredo de 0.  Garcindo Filho,

Ervin  Fermindo  Zeidler e ]osziphat  Pt>rto  Lom  Cleto.  A  obra,  lanç`:icla  aqui  na  APMP  neste  mês  de  abril,  traz  ainda,

erLtre  outrc]s, c`cir>'Ltulos espec'L[.icos scibTe Ação Direta de lnconstüucionalidade, Ação Popular, Acidente do
Trabalbo,  Administrativo,  Assistência  ]udic:iária,  Competência,  Correção  Monetária,  Custas,
Desai}ropriação,  Execução Fiscal,  Falência,  Magistratura,  Mandado  de  lnjunção, Ministério Públ,ico,
Precatórios, Previdência Social, Prova, Recursos,  Responsabilidade Civil e Tributário.

OS  ORGANIZADORES

ALFREDO DE  OLIVEIRA GARCIND0  FILHO
Ex-Diretor da  Escola  Superior do  Ministério  Público do
Estado  do  Paraná  e  organizador da  obra /2Á77.sP7%c7é;7?cG.cz

Cr£.77¢í.7?¢/ c7o  S7F e c7o  S71/ (5a  edição  prevista  para  maio/99)

ERVIN  FERNANDO  ZEIDLER
lntegrante,  por  maís  de  s  anos,  da  Coordenadoria  de
Recursos  Cíveis  (para  o  STF  e  o  STj)  da  Procuradoria

Geral  de justiça  clo  Estado  do  Paraná

]OSAPHAT PORT0 LONA CLETO
Ex-Procurador  Geral  de ]ustiça  e  Chefe,  desde  março  de
1993,  da  Coordenadoria  de  Recursos  Cíveís  da  PGj/PR

Competência. Impetração contra ato
de ]uiz de Direito.
Asrauo regimental. -Além de ma,ndado de
sesurança não ser substitutiuo de recurso
extraordinário, máxime quando não bá
decisão algui!na de última instância, o
certo é que foi ele impetrado contra ato
de ]uiz de Primeiro grau de jurisdição - o
MM. Juiz da la. Vara C{uel da Comarca de
Piracicaba (SP) -, autoridade que não está
arrolada entre aquelas contra as quais o
artigo 102,1, "d", segunda i)arte, da
Constituição dá competência originária a
esta Corte Para i)rocessar e julgar
mcmdado de segurança. Agrauo a que se
nega  Prouimento.
(AGRAVO  REG.  EM MANDADO  DE
SEGURANCA  N.  23.164/SP,  Plenário,  Rel.
Min.  Moreira Alves,  Dju  16.10.98)
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Competência. Impetração contra ato
de ]uiz de Direito por autarquia
federal.

MANDADO  DE  SEGURANÇA  IMPETRADO
POR AUTARQUIA  FEDERAL  CONTRA
ATO  DE IUIZ  DE  DIREITO.
C,OMPFrÊjNCIA.   Em i)rinc{Pio,  qualquer
ação i)roi)osta Pelos  entes  relactonados  no
inc. I do art.109 da Constttuição é de
comi)etência da ]ustiça Federal. Tratando-
se, entretanto, de mcmdado de segurcmça,
que,  em  nosso  sistema juridico-Processual,
se  rege  também Pelo i)rinc{Pio  da
bierarquia,  Preuê  o inc.  VIIl do mesmo
dispositiuo a competência dos tribunais
federais,  obuiamente, em ra2:ão do
respectiuo grau hierárquico. Em relação
aos ju{zes federais,  a competência é dos

tribunais regionais federais (art.108,1, c,
da C;arta da Rei)úbhca), regra que, Por
simetria,  é de aphcar-se aos ju{zes de
diretto.   Acórdão que, Por encontrar-se
orientado  no  sentido  exposto,  não  merece
7iÉ?P¢7^o.   Recurso  extraordinário  não
conhecido.
(RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  N.  176881/
RS,  Plenário,  Rel.  Min.  Ilmar  Galvão,  D]U
06.3.98)

Competência. Impetração contra ato
de Ministro da ]ustiça.
CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  COMPETÊNCIA.    /.  -  0 ¢Zo
do Presidente da Repúbhca é de  18.8.94,
caso em que ocorreria a decadência do
direito de impetrar o mandado de
segurança. Mas o ato impugnado é, na
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Mandado de Segurança

reahdade,  do Mlnistro da ]ustiça,  hipótese
em  que  a  competência Para  o Processo  e
julgamento do ii`rí{. originariamente, não é
da Corte  Sui)renm.11.  -Mandado de
segurança nâo conbecido.
(MANDADO  DE  SEGURANÇA  N.  22.628/
DF,  Plenário,  Rel.  Min.  Carlos Velloso,  Dju
13.3.98)

Condições da ação (declaração de
oficio) / Perda do interesse processual
(ato superveniente) / Recurso
ordinãrio (cabimento).
1 ) .Mandado de segurança: recurso
ordinário constitucional: o i)razo. ]á antes
da lj. 8.038/90, era de quinze dias o Prazo
i)ara a inteposição do recurso ordinário
constitucional em mandado de segurança,
contado em dobro qucmdo recorrente a
Fazenda Pública: os arts. 508 e 188
C .Pr .Ciuil Prejudicam a Súm . 319 do
Supremo Tribunal. 2 . Mcmdado de
segurança: recurso ordtnário
constitucional:  cabi,mento.  Para o efieito de
cabimento do recurso ordinário
constitucional, é denegatória de mandado
de segurança a decisão que não o
concede,  se]a Por julgar imi)rocedente  o
i)edido,  seja i)or reputar  descabido  o
remédio processual,  à falta de condições
da açào. 3 . Mandado de segurança: Perda
do  interesse  i)rocessual  i)ela
superueniêricia de ato da autoridade
superior.  Prejudica o i)edido de mcmdado
de segurança contra ato de Ministro de
Estado a supeweniência de ato
equiualente  do  Presidente  da Repúbhca,
que faz desaparecer para o impetrante a
utilidade do deferimento da ordem contra
a decisáo ministerial, dado que seria
inopon{uel  ao  desi)acbo  Presidencial
subseqüente.  4.  Condições  da ação
(mandado de segurança): declaração de
oficio em qualquer grau de jurisdição
ordinária . A inexistência ortginária ou o
desaparecimento das condições da ação
i)or fato  superueniente  podem  ser
declaradas de oftcio em qualquer grau de
jurisdição ordinária, incluída do recurso
ordinário constitucional em ma,ndado de
segurança.
(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  21.106/DF,  Plenário,  Rel.
Min.  Sepúlveda  Pertence,  D]U  24.4.98)

Decadência. Declaração no julgamento
de recurso ordinãrio.
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -
DECADÊNCIA  -  DECLARAÇÃO  NO
IULGAMENTO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO
-  VIABILIDADE.   PossÍzJe/  e`  77egczr-sc'

Prouimento a recurso interposto contra
decisão Proferida em mandado de
segurcmça a Partir de conclusão sobre a
incidêncta do i)razo decadencial de cento
e uinte dias.
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(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  22.910/SP,  2a  Tiirma,  Rel.
Min.  Marco Aurélio,  Dju  04.12.98)

Embargos infringentes.
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA:  APELAÇÃO:
EMBARGOS  INFRINGENTES:  NÃO
CABIMENTO.  SÚMULA  597-STF.  I  .  -Njão
cabem embargos infringentes de acórdáo
que, em mcmdado de segurcmça, decidiu,
Por mcúoria  de uotos,  a  ai)elaçâo.11  .  -
imi)ossibihdade da trarisformação de
embargos inftingentes em recurso
extraordinário.  RE interi)osto  a destemi)o.

Impetração contra

demora no

cumprimento de

decisão judicial.

111.  -R.E.  tndeferido.  Agrauo  nâo Prouido.
(AGRAVO  REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  191.843/SP,  2a  Turma,
Rel.  Min.    Carlos  Velloso,  D]U  22.5.98)

Honorários advocatícios.
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO
DE  SEGURANÇA:  INDEFERIMENTO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.   J,  Nc~z~o
cabe condenaçào em hoiwrários de
aduogado na açâo de mandado de
segurança (Súmula 512 do S .T.F .) . 2 .
Embargos recebidos Para se cancelar a
condenação ao i)agamerito da verba. 3.
Custas  "ex-lege".
(EMB.  DECL  EM  RECURSO
EXTRAORDINARIO  N.  221.539/SP,  Rel.
Min.  Sydney  Sanches,  DJU  18.9.98)

Impetração argüindo suspeição em
processo administrativo.
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -
DEMISS~A:O .  0 mandado de segurança não
é o meio hábil a deftnir-se quer a
Participação, no Processo administratiuo,
de  seruidores  susi)eitos,  em face  de
inimizade com o impetrante, quer a

justiça, em si,  do ato atacado.
(MANDADO  DE  SEGURANÇA  N.  22.711/
PR,  Plenário,  Rel.  Min.  Marco Aurélio,  Dju
02.10.98)

Impetração contra decisão de Relator,
do Plenário ou de Turmas do STF.
CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ATO JURISDICIONAL
PRATICADO  PELO  RELATOR:  NÃO
CA;BIMENTO . 1.- A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no  sentido do
náo cabimento de mandado de segurcmça
impetrado contra decisão do Plenário, de
suas Turmas ou contra ato de conteúdo
jurisdicional emanado do Relator.
Precedentes.   11.-  No  caso,  admitidos  os
embargos  de  diuergência Pelo  Rela{or,  no
ST], cumprta à i)cme insatisfeita interpor
agrauo,  o que,  ahás,  ocorreu. Não
obstante, foi impetrado, também,
mandado de segurança contra o despacbo
do Relator,  segurança euidentemente
incab{vel.111.-Recurso nâo |)rouido.
(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  22.904/DF,  2a  Turma,  Rel.
Min.  Carlos Velloso,  Dju  13.02.98)

Mandado de segurança:
inadinissibilidade contra decisão
jurisdicional de Turma do STF,
ademais, transitada em julgado.
(AGRAVO  REG.  EM  MANDADO  DE
SEGURANCA  N.  22.897/SP,  Plenário,  Rel.
Min.  Sepúlveda  Pertence,  Dju  03.4.98)

DIREITO  CONSTITUCIONAL  E
PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA  IMPETRADO  CONTRA ATO
DE  RELATOR  NO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  DESCABIMENTO,
SOBRETUDO,  EM  SE  CONSTATANDO
QUE  0  ATO  NÃO  É APENAS  DO
RELATOR,  MAS  DO  PRÓPRIO  PLENÁRIO.
1. É Pac{ftca a jurisi)rudêncta do S.T.F. no
sentido  de  que  descabe  Mcmdado  de
Segurança contra acórdãos de seu
Plenário ou das Turmas. Precedentes.  2.
No caso,  o ato impugnado é acórdão do
Plenário em Reclamação. 3. Seguimento
negado ao Mandado de Segurança. 4.
Agrauo improuido.  5. Decisão unântme.
(AGRAVO  REG.  EM  MANDADO  DE
SEGURANCA  N.  22.900/TO,  Plenário,  Rel.
Min.  Sydney  Sanches,  DJU  03.4.98)

Impetração contra decisão judicial
transitada em julgado.
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  OBTETO  -
DECISÃO  TRÂNSITA  EM TULGADO.
Conforme assentado por esta Corte,  "não
cabe mandado de segurança contra
decisáo judicial com trânsito em julgado",
óptica soinente a`fastáuel em se tratando
de quadro reuelador de uerdadeira
teratologia.  Isto não ocorre relattuamente
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Mandado de Segurança

A |)arttr da
esqueirda,  os
Procuradores de
Justiça
]osaphcdt  Porto
Lona Cleto,
Alfredo  de
Ohueira Garcindo
Filbo e Erutn
Fernando Ze¢dler.

à situação concreta na qual, em eleições
pretéritas,  o  ccmdidato  teve  o i)edido  de
registro indeferido, considerada rejeição
de  contas,  e,  na eleição subseqúente,  em
que concedido o registro, já lançara mão
da faculdade i)reuista na Parte ftnal da
al{nea "g" do inciso 1 do artigo  lQ da l.ei
Complementar n°- 64/90 .
(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  22.910/SP,  2a  Turma,  Rel.
Min.  Marco  Aurélio,  DJU  04.12.98)

TRABALHISTA.  ACÓRDÃO  QUE
ENTENDEU  PELO  DESCABIMENTO  DE
MANDADO  DE  SEGURANÇA  CONTRA
DECISÃO TUDICIAL  TRANSITADA  EM

]ULGALDO.  Persiste,  ai)ós  a  C:onstituição
de 1988, o enunciado da Súmula 268 do
STF,  no  sentido  do  descabimento  de
mandado de segurança contra decisão
judicial transitada eiín julgado . Inutihdade
|)rática do Processamento do recurso
extraordinário quando o acórdão recorrido
se barmoni2:a com a jurisprudência desta
Corte.  Agrauo  regimental  improuido.
(AGRAVO  REG.  EM AGRAVO DE
INSTRUMENT0  N.  218.841/R],  1a  Turma,
Rel.  Min.  Ilmar  Galvão,  D]U  05.02.99)

Impetração contra demora no
cumprimento de decisão judicial.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  RECURSO.
AQUISIÇÃO  DE  IMÓVEL  FUNCIONAL.
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DIREITO  RECONHECIDO  POR  ACÓRDÃO
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE TUSTIÇA.
ALEGAÇÃO  DE  DEMORA POR  PARTE  DA
AUTORIDADE  COATORA  NA
IMPLEMENTAÇÃO  DOS ATOS
NECESSÁRIOS  À  ALIENAÇÃO.  CARÊNCIA
DA AÇÃO  MANDAMENTAL  POR  NÃO
SER  PRÓPRIA A VIA  ADOTADA.  Correfo
o acórdão do Superior Tribunal de ]ustiça,
que julgou a recorrente carecedora da
ação, Por não ser a uia do mcmdado de
segurança api'o|)riada Para se alegar
demora no cumprimento de decisão
judicial, i)ois Para tanto bá Preuisão
específtca da reclamação. Decisão
Proferida em consonância com o
entendimento sufragado Pela Sesunda
Turma desta Corte, em acõrdão da lcwra
do eminente Ministro Carlos Velloso  (RMS
22.181,  D]U de  14.11.96). Recurso a que
se  nega  Prouimento.
(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  23.157/DF,1a  Turma,
Rel.  Min.  Octavio  Gallottí,  Dju    13.11.98)

Seria  a  reclamação  (art.  105,  f,  da  C.F),  e
não o emprego sucessivo de mandados de
segurança,  com o mesmo objeto,  o meio
adequado de obter o cumprimento da
ordem,  por primeiro  deferida.
(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  23.037/DF,  1a  Turma,  Rel.
Min.  Octavio  Gallotti,  D]U   04.12.98)

Impetração contra lei  em tese.
CONSTITUCIONAL.  MANDAD0  DE
SEGURANÇA:  LEI  EM  TESE.
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE  0
LUCRO:  Lei  nQ  7.689/88:
constitucionalidade.  1.  -  jv%~o  cczZ)e
mandado de segurança contra lei em tese.
Súmula 266-STF.11. -Contribuição social
sobre o lucro:  Lei nQ  7.689/88:
constitucionalidade.111. -R.E. inadmitido.
Agrauo  não Prouido.
(AGRAVO  REG.  EM RECURSO
EXTRAORDINARIO  N.  203.973/PE,  2a
Turma,  Rel.  Min.  Carlos  Velloso,  DJU
11.12 .98)

Impetração pleiteando devolução de
multa indevidamente cobrada.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMÓVEL
FUNCIONAL.  MULTA  INDEVIDAMENTE
COBRADA:  DEVOLUÇÃO  PLEITEADA
MEDIANTE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
0 mandado de segurança é meio babil
para se pleitear a deuolução de multa
indeuidamente cobrada Pela
Administração Pública, restando incólume
o disposto nas Súmulas 269 e 271  do
Supremo Tribunal Federal, Porquanto não
se trata de ação de cobrança nem
i)retende o writ a obtenção de i)arcelas  de
vencimentos.  Precedentes.  Recurso
prouido.
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Mandado de Segurança

(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  22.959/DF,  2Ê  Turma,
Rel.  Min.  Maurício  Corrêa,  Dju 09.10.98)

Impetração por ameaça de direito.
Exigência.
Sem ach ar-se documentalmente
comi)rouada a ameaça de direito ern; cuja
existência insiste a agraucmte, não se bá
de cogitar de i)reterição da garantia
constitucional da utihzação do mandado
de segurança (art , 5Q, LXIX) .
(AGRAVO REG.  EM AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  N.  212.222/CE,  lê  Turma,
Rel.  Min.  Octavio  Gallotti,  DJU   26.02.99)

Legitimação passiva.
Mandado de segurança. Questão de
ordem. incomi)etência. -]á se ftrmou a
jurisi]rudência desta Corte no sentido de
que a errônea indicação da autoridade
coatora pelo  impetrante  imi)ede  que  o
Juiz, agindo de oftcio, uenha a substituí-la
i)or outra,  altercmdo,  desse modo,  sem
dispor de Poder Para tanto,  os sujeitos
que  compõem a relação i)rocessual,
especialmente  se  bouuer de  dechnar  de
sua competência,  em fauor do Sui)remo
Tribunal Federal, em uirtude da mutação
subjetiua  operada no Polo i)assiuo  do
"writ" mandamental. -A mesma

orientação, Por identidade de razão, se
aphca ao caso Presente,  em que o
mcmdado de segurança não foi ii'npetrado
contra ato do Presidente do Tribunal de
Contas da União, mas, sim, contra ato do
Secretário-Geral desse Tribunal, não
Podendo  os  impetrcmtes,  depois  de
Prestadas as informações e já decorrido o
Pra2:o de decadência i)ara a sua
impetração, emendar ou alterar, de forma
direta ou indireta, a indicação da
autoridade coatora. Questão de ordem
que  se  resolue  no  sentido  de  não  se
conbecer do mandado de segurança,
determinando-se a deuolução dos autos
ao ]u{z:o  de  origem.
(MANDADO  DE  SEGURANÇA  N.  22.970/
DF,  Plenário,  Rel.  Min.  Moreira Alves,  Dju
24.4.98)

Mandado  de  segurança:   /é'gG.Z3.773czÇcz~o

Passiua  da Pessoa  de  direito Público  ou
assern,elhada, à qual seja imputáuel o ato
coator, cabendo à autoridade coatora o
Papel  de  seu  rei]resentante  i)rocessual,
posto que de identiftcação necessária:
conseqüente Possibilidade  de  sanar-se  o
erro do impetrante na identiftcação da
autoridade coatora, mediante emenda da
inicicú, i)ara o que se determina a
intimação da Parte:  uoto médio do relator
Para o acórdão .
(RECLAMAÇÃO  N.  367/DF,  Plenário,  Rel.
Min.  Sepúlveda  Pertence,  DJU   06.3.98)
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CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  AUTORIDADE  COATORA.  1.
-  Ato concreto Pratícado Por órgão outro

que não o indicado como coator. Não
conbecimento  do Pedido.11.  -Mandado
de Segurança não conbecido.
(MANDADO  DE  SEGURANÇA  N.  22.758/
Rj,  Plenário,  Rel.  Min.  Carlos Velloso,  D]U
12.6.98)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO  CONTRA ATO  DE
MINISTRO  DE  ESTADO.  REAjusTE
SALARIAL.  PRETENSÃO  A  PARCELA
MAIOR.  SEGURANÇA  NÃO  CONHECIDA

Prova.  Flecusa no

fornecimento de

documento

indispensável à

impetração.

PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE TUSTIÇA
POR ILEGITIMIDADE  PASSIVA AD
CAUSAM.  RECURSO  ORDINÁRIO
DENEGA:DO.  Reuela-se  incensuráuel  o
acõrdão do Sui)erior Tribunal de ]ustiça,
que, ao fundamento de que o ato
questionado não fora Praticado i)or
Ministro de Estado,  embora tenba ele
editado a Portaria lnteri!ninisterial nQ 26/95
orientadora do Pagamento do reajuste,
mas sim por órgão de bierarquia inferior,
extinguiu a ação mcmdamental diante da
incompetência da Corte. Irn,i)rocedência
do Pedido alternatiuo  de  remessa  dos
autos à ]ustiça Federal de Primeiro grau,
i)or bauer sido indicado como autoridade
coatora  o  Presidente  do  INSS.  0  Pólo
Passiuo na relação Processual,  em se
tratando de mandado de sesurança, deue
ser ocupado Pela autoridade  competente
pcwa a Prática do ato que se quer desfazer,
não cabendo ao õrgão julgador "substituir
a autoridade situada Pelo imi)etrcmte no
Pólo Passivo  da  relação i)rocessual"  CF+MS

21.444,  Rel.  Min.  Octavio  Gallotti).
Recurso  desprovido.
(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  22.780/DF,  la  Turma,  Rel.
Min.  Ilmar  Galvão,  Dju  04.12.98)

MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  RELAÇÃO
PROCESSUAL  -  PARTE  PASSIVA.  Deue
tomar conbecimento da imi)etração a
Pessoa juridica que Poderá uir a sui)ortar
as conseqüências da concessão da
segurança.
(RECURSO  ORD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  22.772/DF,  2a  Turma,  Rel.
Min.  Marco Aurélio,  D]U  05.02.99)

Ijminar. Concessão, ou não,  e recurso.
Mandado de Segurança. Medida liminar. 2 .
Não cabe agrauo regimentcú contra a
decisão  do  Relator que  concede  ou
indef:ere medida liminar em mandado de
segurança.  3.  Precedentes do  STF.  4.
Agrauo regimental não conbecido.
(AGRAVO  REG.  EM  MANDADO  DE
SEGURANCA  N.  22.946/SP,  Plenário,  Rel.
Min.  Nérí  da  Silveira,  D]U  20.3.98)

RECURSO  -  PROPRIEDADE  -  LIMINAR  -
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  A

jurisprudência  do  Supremo Tribunal
Federal é no  sentido  de  não  admitir o
agravo  regimental  contra  decisão  de
relator que,  nos autos de mandado de
segurança,  haja  implicado  a  concessão,  ou
não,  de  liminar.  Ressalva  de  entendimento
pessoal  na  busca  da  almejada  unidade  clo
Direito,  sempre  a  pressiipor uniformização
da  jurisprudência.
(AGRAVO  REG.  EM  REC.  ORD.  MAND.
SEGURANCA  N.  22.665/DF,  2a  Turma,  Rel.
Min.  Marco Aurélio,  Dju  14.8.98)

Mandado de segurança coletivo.  Ato
em tese.
MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO  -
DECRETO  NQ  646/92  DO  PRESIDENTE  DA
REPÚBLICA  -  INVESTIDURA  NAS
FUNÇÕES  DE  DESPACHANTE
ADUANEIRO  E  DE  ATUDANTE  DE
DESPACHANTE  ADUANEIRO  -
IMPETRAÇÃO  CONTRA ATO  EM TESE  -
INADMISSIBILIDADE  -  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  266/STF  -  MANDADO  DE
SEGURANÇA  NÃO  CONHECIDO.    -  Os
Princípios básicos que regem o mandado
de segurança indiuiducú informam e
condicioncm, no plano jur{dico-
Processual, a utili2:açãc] do writ
mandamental  coletiuo.  Atos  em  tese
acbam-se i)ré-exclu{dos  do  âmbito  de
atuação e incidência do mandado de
segurança, aphcando-se, em
conseqüência, às ações mandamentais de
caráter coletiuo, a Súmula 266/STF. -
Quahftca-se  como  ato  em tese  o  Decreto,
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Mandado de Segurança

que, editado i)elo Presidente da República,
disi)õe sobre situações gerais,  abstratas e
ii'npessoais. Contra esse ato Presidencicú,
reuestido de eleuado coeftciente de
generalidade abstrata, não se reuela
cabíuel o mandado de segurança,
indiuidual ou coletiuo. -0 remédio do
mandado de segurcmça não é sucedâneo
da ação direta de inconstitucionahdade.
Precederite .
(MANDADO  DE  SEGURANÇA  N.  21.615-
8/Rj,    Plenário,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,
Dju  13.3.98)

Prova. Momento de produção.
MANDADO  DE  SEGURANÇA -  PROVA.  4
Proua no mandado de sesurança é Pré-
constituída, ou seja, deue uir acostada à
própria inicial.  Descabe estabelecer fase
iristrutória obj etiuando inf trmar Í)remissas
do relatório ftnal da comissão apuradora
da infração administratiua .
(MANDADO  DE  SEGURANÇA  N.  22.827/
MT,  Plenário,  Rel.  Min.  Marco Aurélio,
D]U  02.10.98)

Prova. Recusa no fornecimento de
documento indispensãvel à
impetração.
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO
DE  SEGURA.VÇA.  AUSÊNCIA  DOS
DOCUMENTOS  INDISPENSÁVEIS  À
PROPOSITURA  DA AÇÃO.  ART.  6Q  DA  LEI
NQ  1.533/51.  DETERMINAÇÃO  DO JUÍZO
À ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA PARA
REMESSA  DE  DOCUMENTO  AO  QUAL  0
IMPETRANTE  NÃO  TEVE  ACESSO.  NÃO
CUMPRIMENTO  DA  ORDEM.  CARÊNCIA
DE  AÇÃO  DOS AUTORES.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA
CONTROVERTIDA  E  COISA TULGADA.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CABIMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE  PROVIDO.  J.  Dec¢'s¢~o

que  declara os  impeti'cmtes  carec,edores  do
direito de ação em face da
imi)ossibilidade de juntarem aos autos os
documentos indispensáueis à sua
i)roi)ositura  e  de  comprovarem,  Por
requerimento ou certidão, que a
autoridade coatora recusou-se a fomec;ê-
los. Insubsistência.1.1. Preceitua a Lei ng
1.522/51, em seu art. 6Q, Parágraf:o único,
que,  "no caso em que o  documento
necessário à proua do alegado se ache em
repartição ou estabelecimento Público,  ou
em Poder de autoridade  que recuse
fornecê-lo Por certidão, o juiz ordenará,
prehminarmente, por oftcio,  a exibição
desse  documento em original ou em  cópia
autêntica e marcará Para o cumprimento
da ordem o Prazo de dez dias" .1.2. Se a
Adrninistração Púbhca sequer se dignou
cumprir a decisão judicial, neste sentido
Prof:erida, outro não seria o seu
Procedimento  diante  de  simples
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re querimento administratiuo
euentualmente  ai)resentado Pelo
interessado.  1.3 0 não cumi)rimento do
despacho  ordinatório Proferido Pelo juízo
da causa somente ueio Patentecw o
cerceamento  imposto  aos  impetrantes Pela
Administração . 2 . Mcmdado de segurança.
Proua controuertida.  Concessão do writ.
Impossibihdade . 3 . Coisa julsada ,
Mcmdado de Sesurcmça. Inadequação da
uia eleita i)cwa a sua rescisão. Recurso em
Mandado de Segurança conbecido e
Parcialmente i)rouido.
(RECURSO  DE  MANDADO  DE
SEGURANÇA N.  22.792/DF,  2a Turma,  Rel.
Min.  Maurício  Corrêa,  DJU  22.5.98)

Liminarl

Concessão,  ou

não,   e  recurso.

Recurso. Interposição pelo Ministério
Público.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.
LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  PARA  RECORRER DE  DECISÃO
PROFERIDA  EM  SEDE  DE  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  MILITAR,  INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.  EXCLUSÃO  DAS
FILEIRAS  DA  CORPORAÇÃO.  NÃO
OBSERVÂNCIA AO  PRINCÍPIO  DO
CONTRADITÓRIO  E  DA AMPLA  DEFESA.
NULIDALDE.1.  I,egitimidade do Ministério
Público Para recorrer de decisão i)roferida
em sede de mandado de segurança.
Jurisprudência pac{ftca na corte . 2 . Militar .
Infração discíplinar . Exclusão das ftleiras
da Corporação . Vulneração ao art . 5°-, i.V
da Constituição Federal. A aphcação de
i)enalidaes discii)linares no âmbito das
corporações militares não Prescinde de
i)réuio Procedimento  administratiuo,
facultando-se ao acusado o exercício do
contraditório e da ampla defesa,  com os

meios e recursos a ela inerentes. Recurso
extraordinário conhecido e Prouido.
(RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  N.
214.265/DF,  2a /Turma,  Rel.  Min.  Maurício
Corrêa,  DJU  27.02.98)

Recurso Ordinãrio Constitucional.
Cabimento. Prazo.
1)Mandado de segurança: recurso
ordinário constitucioncú: o prazo. ]á antes
da L. 8.038/90, era de quin2:e dias o Prazo
Para a inte7Posição do recurso ordinário
constitucional em mcmdado de segurança,
contadc] em dobro quando recorrente a
Fazenda Púbhca: os arts. 508 e 188
C .Pr.Ciuil Prejudicam a Súm . 319 do
Supremo Tribunal. 2 . Mcmdado de
sesurança: recurso ordinário
constitucional:  cabimento. Para o efeito de
cabimento do recurso ordinário
constitucional, é denegatória de mandado
de segurança a decisão que não o
concede,  seja Por julgar improcedente  o
Pedido,  seja i)or rei]utar  descabido  o
remédio Processual,  à falta de condições
da ação. 3 . Mandado de segurança: Perda
do  interesse  Processual Pela
superueniência de ato da autoridade
superior. Prejudica o Pedido de rncmdado
de segurança contra ato de Ministro de
Estado a superueniência de ato
equiualente do  Presidente da Repúbhca,
que faz desaparecer para o imi)etrante a
utihdade do deferimento da ordem contra
a decisão rninisterial, dado que seria
inopon{uel  ao  desi)acbo  Presidencial
subseqüente.  4.  Condições  da ação
(mandado de segurcmça): declcwação de
oftc,io em qualquer grau de jurisdição
ordinária. A inexistência originária ou o
desaparecimento das condições da ação
Por fato  sui)erueniente  i)odem  ser
declaradas de oftcio em qualquer grau de
jurisdição ordinária, inclu{da do recurso
ordinário constitucional em mandado de
segurança.
(RECURSO  0RD.  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  N.  21.106/DF,  Plenário,  Rel.
Min.  Sepúlveda  Pertence,  DJU  24.4.98)

Reiteração de pedido.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PRETENDIDA  REINTEGRAÇÃO  DO
IMPETRANTE  AO  EXERCÍCIO  DO
MANDATO  DE  DEPUTADO  FEDERAL.
Impetração que reproduz o mesmo
pedido (declaração  de  nulidade  do
processo  de  cassação  do mandato  do
impetrante)  e  a  mesma  causa  de pedir
(indispensabilidade  da  oitiva  da
testemunha Wanda  Carneiro e  da
realização  de  prova  pericial)  de  mandados
de  segurança  anteriores.  Improvimento.
(AGRAVO  REG.  EM MANDADO  DE
SEGURANCA  N.  23.179/DF,  Plenário,  Rel.
Min.  Ilmar  Galvão,  Dju  16.10.98)
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Noel  Nascimento=
Poeta de Of i'cio

"a tarefa dos artistas,  dos

escritores e dos poetas é guiar
a humanidade para um

mundo melhor"

Noel Nascimento

A  poesia  lhe  escapa  dos  olhos

de  forma  gritante.  Os  gestos

calmos  e  tranqüilos  parecem  entrar

em  harmonia  com  o  restante  do
universo.  Assim,  quem  tem  a

oportunidade  de  conhecer  o
PToc:n[2Ldor   de ]ustiça  Noel

iv¢scG.77?e77Ío  percebe  no  primeiro

contato  que  nele  habita  a  alma  de

um  Poeta.

Nascido  em  Ponta  Grossa  no

ano  de  1925,  formou-se  em  Direito

na  C/FPR em  1949,  na  então  turma

Rui  Barbosa  .  Logo  em  seguida,  já

no  ano  de  1950  ingressou  nos

quadros  do  Mtnistério Público
Paranaense  após  ter  participado  do

primeiro  concurso  da  instituição.

Entre  os  anos  de  1951  e  1955

foi Vereador na  cidade  de

Rolândia.  Atuou  nesta  comarca  e

também  nas  comarcas  de
Apucarana,   ]andaia  do  Sul,

Mandaguari  e  Guarapuava,  quando

em  outubro  de  1964  foi  afastado

em  conseqüência  do  golpe  militar

através  do  Ato  institucional
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n.Q  1.  Ficou  então  na  cidade  de

Guarapuava,  exercendo  a
advocacia  até  que  em  1970  fixou

residência  na  Capital  do  Estado.

Após  a  Lei  da  Anistia,  NoéJ/

iv¢scí'77?e7¢Ío  foi  reintegrado  aos

quadros  do  MP  e  se  aposentou
como  Procurador  de }ustiça  em

Curitiba  no  ano  de  1983.

A  intimidade  com  as  letras

Titular  da  cadeira  n.Q  27  da

Academia  Paranaense  de  Letras,

cujo  o  patrono  é   07%ózr  Go7?Çcz/cJes

da Mota,  Nascimento é a.uto[  de
diversos  livros,  entre  eles

o  romance  histórico
"Casa Verde" ,

publicado  em  1973,  e
"Arcabuzes", este

último  ganhador  do
Prêmio  Nacional  de

Romances  em  1995.

Além  destes,  o

Procurador  também  é

autor  de  dois  livros  de

poesla.,   "C:oreto  de

Pczpe/",  publicado  em
1994  e,  mais

recentemente,
"Cosmonaue",

gentilmente

Por
Marcelo Miguel

presenteado  a  todos  os  integrantes
do MP  do  Paraná,  remetido  no final

do ano  passado através  da APMP.

Dentro  do universo  da  poesia,  ele

lembra que,  ainda como estudante

em Ponta  Grossa,  colaborou

" Os homens que fazem as

revoluçôes são os melhores dotados,

e não simplesmente os generais ou os
heróis  de  gueiTa".

Noel Nascimento
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Poeta de Ofício

com  jornais   locals                      e

editou  seu  primeiro  trabalho

intitulado  "Nuvens".  Leitor  de

C;astro  Alues  e  Casimiro  de  Abreu,

aos  dez  anos  de  idade  copiava

versos  de  Gonçalues Dias e
apresentava  aos  seus  colegas

dizendo  que  os  versos  eram  seus.

A  poesia  no
Ministério  Público

Extremamente  envolvido  com  as

questões  sociais,  fato  facilmente
comprovado  após  uma  análise  de

suas  obras,  o  Procurador  ivoe/

ivczscG'me77Jo  é  um  militante  voraz

que  carrega  a  sensibilidade  dos

poetas  no  seu  dia-a-dia.
Percebemos  isso  em  seu
discurso,  em  seus  modos,  em
suas  palavras.  Talvez,  por  isso
sua  atuação  no  Ministério
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Público  tenha  tido  a  mesma

vibração  que  tem  o  artista  diante

da  finalização  de  sua  obra  de  arte.

Um  pleno  de  satisfação  em  que  se

percebe  a  busca  pela  beleza  e  pela

perfeição.  Como  ele  mesmo

Íust.iFica..  "  A Poesia  me  influenciou
nas Próprias  idéias i]ara escreuer
minhas  obras  e  inclusiue  em todas
as minbas atitudes no MP."

Dia  internacional  da  poesia

No  dia  14  de  março  foi

comemorado  o  dia  lnternacional

da  Poesia.  Aproveitando  esta

oportunidade,  a APMP em Revista
oferece  sua  homenagem   ao
Procurador  JVoe/  jvczscG'7%e7?Jo,   que

empresta  sua  poesia  ao  MP,  e  a

quem  o  Ministério  Público
emprestou  à  Poesia.

Finalizamos,  destacando  as

palavras  de  sua  esposa,  Bé'cz/rí.z
Zeme  Go72Ç¢/uc.s,   com  quem  está

casado  há  mais  de  doze  anos.     "

Me  sinto  hsonjeada  e  merecedora
de  um prêmio i)or estar  casada
com  um  bomem  de  sentimentos
tão nobres,  delicado durante  24
horas  do  dta.    Ele  é  o  bom  senso

em forma  de  bomem.  Sou  sua fã
número  1."

Poema  Curitibano

No Largo  da  Ordem
as primeiras  estrofes  de fé

sâo  a  igrejinha  antiga.

As  ruas são  de  sonhos,
vaivém  de  amores,

carrossel  dos tempos.

As  casas  de  arte  e  história,
ciência  e  fantasia.

Nas  ruas,  feira  de  bricabraque
aos  domingos.

0 coração bate que bate
na  praça;  tique-taque  no cháo.

0 cavalo de pedra
dá  água  ao  chafariz.

E  os últimos versos erguidos
são  as  Ruínas  do  São  Francisco

No chão,  o tique-taque;
o coração bate que  bate.

Banhado  a  ouro  de  sol
e  a  prata  de  luares,  colorido,

o relógio  das flores
marca  as horas  das  saudades.

"Sou  um pequeno intelectual

que atuo como publicista,
disseminando  idéias.

Tenho algo de poeta."

Noel Nascimento
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Livros

Crimes contra
o Ambiente

Autor: Luiz Régis Prado
valor: R$ 27,00

Autor
renomado,
Promotor de ]ustiça
de  Entrância Final
da Comarca de
Maringá - PR,
formado em Direito
pela Faculdade de
Direito da
Universidade
Estadual de
Londrina,  ostentando em seu vasto e
qualificado currículo,  entre outros,  os
seguintes títulos,  pertinentes à matéria
ambiental: Pós-doutorado em Direito
Penal Ambiental Comparado (Centro
de Direito Ambiental da Universidade
Robert Schuman de Estrasburgo,
França);  Estágio de  Pesquisa Científica
em Direito Penal Ambiental ltaliano
(Faculdade de Direito da Universidade
de Florença - Itália);  Pesquisador
convidado em Direito Ambiental da
C.N.R (Centro  Nazionale della Ricerca
- Universidade de Florença - Itália);
Doutorado sobre Proteção ]urídica do
Meio Ambiente   na Espanha e na
Europa (Faculdade de Direito da
Universidade de  Saragoça -Espanha).

Sua fértil e abalizada produção
científica  abriga vários livros e
inúmeros artigos publicados em
revistas  especializadas do Brasil e  do
Exterior.
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Sinopse

A APMP  informa aos seus associados e   familiares que estão à

disposição  de todos,  em sua sede  administrativa,  as seguintes  obras:

Direitos
Humanos
do Preso

Autor: Cândido Furtado Maia Neto
valor:  FZ$ 32,00

0 Doutor
Cândido Furtado
Maia Neto é
Promotor de
]ustiça do Estado
do Paraná da
comarca de Foz
do lguaçu. Além
disso,  ele é
especialista  do
direito
penitenciário e
ostenta vasta titulação afeta à matéria,
salientando-se a de Professor
Coordenador da Pós-graduação em
Direitos  Humanos  e  Ciências  Penais
da UNIOESTE,  Campus de Foz do
lguaçu,  a de Consultor lnternacional
das Nações Unidas,  e a de Presidente
da Escola Penitenciária Nacional do
Ministério  da Justiça  (1989/1990).

A obra é uma edição inédita no
Brasil sobre  a  Lei de  Execução Penal
(7.210/84),  onde se analisam de forma
completa todos os direitos do preso,
com base nos instrumentos de Direitos
Humanos a que o governo brasileiro
aderiu e/ou de aceitação universal
(ONU/OEA),  além de contar com
remissões a artigos da Constituição
Federal,  Código Penal e de Processo
Penal,  e toda a  legislação pátria
vigente  relativa ao tema carcerário.

Advocacia,
cá entre nós

Autor: Octavio Blatler Pinho
valor: F?$ 30,00

0 autor,
Promotor de
Justiça
aposentado,
atualmente
maestro de
conceituado
escritório  de
advocacia  no  Rio           WHl"H

de Janeiro,
transmite inesquecíveis lições de vida

profissional,  cuja parte mais
substancial,  segundo ele, foi haurida
no exercício da Promotoria no lnterior
do Paraná,  sem prescindir de uma
sistematizada preleção teórica e

prática sobre o exercício da advocacia.

Octavio Blater Pinho ainda faz um
adendo,  onde  explicita:  "Advocacia,  cá
entre nós.  Para que todos nós,
Advogados, ]uízes,  Promotores,
Defensores Públicos,  Serventuários
.... e  Clientes,  nos  conheçamos
melhor.„

0 livro é produzido pela Editora
Lumen juris do Rio de janeiro.
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Livros

Curso de
Direito Penal

Brasileiro

Autor: Luiz Regis Prado
valor: Fl$ 46,00

Membro  do
Ministério
Público  do
Paraná,
professor
titular  de
Direito  Penal
na
Universidade
Estadual  de
Maringá,  Luiz
Regis  Prado
lança  mais  uma  obra  no  campo  do
Direito  Penal.  Trata-se  do  livro
intitulado  "Curso  de  Direito  Penal
Brasileiro",  pela  Editora  Revista  do
Tribunais.

A  obra   esta  voltada
primordialmente  para  o  ensino  do
Direito  Penal,  apresentada,  por
isso,  a  partir  da  perspectiva
fundamental  da  aprendizagem.
Nesse  contexto,  busca-se  facilitar  o
estudante  a  prender
cognitivamente.

A Revelia e a
Suspensão

do Processo
Penal

Autor: Fábio André Guaragni
valor: R$ 18,00

0 Doutor
Fábio André
Guaragni é
Promotor de
justiça em Curitiba
e Professor da
Fundação Escola
do Ministério
Público.  0 livro
"A Revelia  e  a

Suspensão do
Processo Penal"  tí\mbém :iborcla
aspectos  controverticlos  clo  Ai.tigo  366
do  CPP  e  outras   qiiestt`>i'``    s(jbre  a  Lei
9271/96.

0  Ministro clo  Siiperior Tribiinal  de
]ustiça,  Félix Fischer,  i.eferenclou  a
obra,  nela enaltecendo a maneira
harmoniosa e sistemática com que o
autor conciliou uma abordagem
teórica profunda,  ainda que didática,
com uma criteriosa parte prática
complementar, evidenciando sua
grande e imediata utilidade.

Comentários ao
Código Penal

Militar

Parte Geral e Parte Especial

Autor: Jorge César de Assis
valor: a confirmar

0 Promotor de
]ustiça ]orge César
de Assis procura
demonstrar, dentre
outros pontos, a
ampliação do
conceito de crime
militar,
especialmente em
relação aos
policiais militares,
apresentando inclusive o que
convencionou chamar de `crime militar
em razão do dever juridico de agir'.

Em anexo, discute temas como a
inaplicabilidade da Lei 9.099/95
0uizados Especiais Criminais) na ]ustiça
Militar e, a inconstitucionalidade da Lei
9.299/96, que deslocou a competência
dos crimes dolosos contra a vida para a
Justiça Comum.

Esta obra é mais uma publicação da
Editorajuruá.

Helena
Kolody

No  ano  de  1997,  com o  objetivo

de  proferir a  aula  inaugural  da

Universidade  Federal  do  Paraná,  o

professor Domenico  Corradini
Brousard,  catedrático  em Filosofia

do  Direito  da  Universidade  de  Pisa,

na  ltália,  esteve  em nossa  Capital e

tomou  conhecimento  do  trabalho
da  escritora  paranaense  Helena

Kolody,  com quem  fez  contato.

Encantado  com a  qualificação  de

seus textos  poéticos,  decidiu  traduzir

o  livro  "Viagem no Espelho"  para  o

italiano,  buscando uma  editora  para

publicá-lo.

Uma  editora  italiana  já  manifestou

interesse  em fazê-lo,  no  entanto,

solicitou  que  fosse  incluída  no

final  da  obra  uma  "Tábula

Amicalis",  ou  seja,  a  inclusão  do

nome  de  amigos e  admiradores que

se propõem a adquirir pelo  menos
dois  exemplares  da  obra.

Uma  lista  para  inclusão de

nomes  dos  interessados  em

participar e  ajudar nesse  processo
estará  à  disposição  na  sede  da

APMP,  até  o final  do  mês  de  abril.
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Livros

Temas
Polêmicos em

Matéria Criminal

Organização: Roque Viel
valor: Fl$ 26,00

Seleção  de
acórdãos  e
estudos do
saudoso  Des.
Luiz  Viel  (1936-
1998),  produto
de  coletânea
organizada pelo
seu  filho  Roque
Viel.

Os  acórdãos  escolhidos,  entre
tantos  outros,  versam  sobre  abuso
na  acusação,  o  problema  da  fé-
pública  na  intimição  dos
advogados,  a  sonegação  dos  autos,
calúnia,  falso  testemunho  e
denunciação  caluniosa,  a  aplicação
da  pena  de  multa,  Lei  de  lmprensa
e  reservas  indígenas.

Ciência Penal i
Coletânea de

Estudos

Organização:
Prof. Mauri'cio Kuehne

valor: F?$ 34,00

Esta  obra  é
uma homenagem
ao brilhante

professor e
Promotor de

]ustiça Alcides
Munhoz  Netto,
Coma

organização  do

professor  Maurício  Kuehne,
editado  pela jM  Editora,  contando
ainda  com  a  colaboração  do
Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná,  via  Centro  de  Estudos  e
Aperfeiçoamento  Funcional  e
Fundação  Escola  do  Ministério
Público.

&2    AEMMvPA

Penitenciarismo
en el  Mercosur

Autor: Cândido Furtado Maia Neto
Valor: Fl$ 40,00

0  1ivro,  em  espanhol,  contém

dados  atualizados  sobre  a  evolução

histórica  da  pena  privativa  de

liberdade,  as  influências  das

teorias  criminológicas  sob  a  Ótica

da  história  da  política  criminal  e

penitenciária  brasileira,  desde  o

descobrimento  até  os  dias  atuais,

além  de  propostas  avançadas  e

alternativas  práticas  para  as

questões  penitenciárias  de  difícil

solução.

Filha  do  Procurador  de ]ustiça  aposentado  Odilon

de  Oliveira  Carneiro,  a  premiadíssima    Rosi  Greca  é

compositora,  intérprete,  produtora  e  atriz  em

Curitiba.

Vencedora  de  diversos  prêmios,  entre  eles  o

troféu  Grcz/¢Gz 4;z2// cze 92/93,  pela  Trilha  Sonora  da

peça  o   "0 /14e#£.72o Mcz/%¢#¢.73¢o",  Rosi  Greca  também
é  a    produtora  dos  CD's   "Ge77Ze  CrG.cz73Çcz" e   "0

Menino Maluquinho".

Pela  sua  excelente  qualidade,  estes  dois  trabalhos

são  recomendados  para  todos  os  nossos  colegas  do

MP,  independente  da  idade  ou  gosto  musical.

Vale  a  pena  conferir.
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Livros

Os  livros  abaixo  relacionados também se  encontram  à

disposiçâo  dos  interessados  na APMP:

Latim: Língua e Direito vivos
Autor:  Ccwlos  Bachtnski
ualor: a conftrmar

0  autor,  Promotor  de ]ustiça  na  comarca  de  Cascavel/
PR,  apresenta  uma  obra  de  relevante  valor  lógico-
didático  para  a  vida  acadêmica  e  inolvidável
importância  na  vida  profissional  dos  operadores  do
Direito  e  daqueles  que  ambicionam  obter  o  mais
profundo  conhecimento  das  raízes  da  língua
portuguesa.

]urisprudência Cível do STF
Autor:  Alfredo  de  Oliueira  Garcindo F.i+ho, Tirv.m
Fernando  Zeidler  e josaphat  Porto  Lona  Cleto.
ualor:  R$  30,00
(Veja Página 23 a 27)

Cosmonave
Autor:   Noel  Nascimerito
ualor:  brinde já remetido  a todos  associados  da APMP
(Veja Página 28 a 29)

Página na WEB

A  APMP  está  com  sua  bo777c>-Pczge  na  lnternet  no

endereço  www.mppr.com.br,  oferecendo,  assim,  mais
um  serviço  a  seus  associados  e  demais  interessados.

Podem  ser  acessadas  informações  sobre  as  sedes  e

seus  regulamentos  de  utilização,  convênios,  guia  de

credenciados  do  PROMED,  o  informativo  4Pfl4P em

Pcza/Ícz,  as  colunas  semanais  na   C¢zÉ?Ícz  c7o PozJo  e  no

EsÍózc7o  c7o Pczrcz7€cÍ,  a  íntegra  de  todos  os  artigos,

reportagens  e  fotos  publicados  nas  edições  da  4PMP

c'773  J?euí.s}cz,  correio  eletrônico  para  comunicação  com

a  entidade  (apmp@fast.com.br)  e  outros  assuntos

associativos.  De  nossa  página  propiciamos  /£.7?Á?s  com

a  PG]  e  a  Corregedoria,  demais  associações,

Ministérios  Públicos,  Tribunais  e  muitos  outros

endereços  interessantes,  especialmente  sobre  o

mundo  jurídico.  A  propósito,  o  Superior Tribunal  de

justiça  está  lançando  na  rede  todos  os  seus  acórdãos
na  íntegra,  concomitantemente  com  a  publicação

respectiva  das  ementas  no  Diário  da ]ustiça.
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APMP Oonbuiida

* lnauguração do
Hotel de Trânsilo

No próximo dia  30  de  abril,  às  16h30min,  será  inaugurado

oficialmente  o Hotel de Trânsito em Curitiba,  recém adquirido

pela APMP.  Uma pequena solenidade será realizada,

aproveitando  a visita  dos  novos  Promotores  Substitutos,  que

na  ocasião  estarão  realizando uma visita  à  sede  administrativa

da APMP, em Curitiba.

Aproveitamos  o  ensej.o  para  convidar todos  os  associados

para conhecer as unidades que  compõem as instalações do
Hotel de Trânsito criado pela APMP.

Os novos apartamentos,  já mobiliados e equipados,  estarão à

disposição dos associados da APMP a partir de maio.  0

sistema  de  reserva  e as  regras de utilização  ainda estão sendo

definidos pela Diretoria,  espelhando-se no modelo de Foz do

lguaçu,  que tem sido eficiente  e  do agrado  dos colegas.

* Atividades Sociais

Jantar Dançante alusivo
ao Dia das Mães

Informamos que no próximo dia 7 de maio será realizado no

Salão da  Sede Administrativa  da APMP,  em Curitiba,  um jantar

dançante em comemoração ao Dia das Mães.

A animação  da festa ficará a cargo do cantor Marcelino e  seus

músicos.  Comunicamos  ainda  aos  associados  e  interessados

em participar do evento que o estacionamento do próprio

edifício  estará  à  disposição,  conforme  prática já  adotada  em

jantares  anteriores.  As  reservas  devem  ser feitas

antecipadamente  com  Luciane,  no  fone  352-2919.
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Galeria  APMP

Jairtiair reo euffü llhai do Mehl

Marcando o início das

atividades no ano de
1999,  o tradicional jantar

de abertura foi realizado
em final de janeiro no
Buffet llha do Mehl em

Curitiba.  0  evento
contou com grande

participaçáo  dos
integrantes do MP e seus

34   APMP
ENI  I\EVISTA

familiares.  Marcelino  e  seus

músicos,  que  embalaram a

noitada e caíram no gosto
de nosso público,  animarão

o jantar do dia das mães,
no salão de festas da APMP,

em 7 de maio.

Veja,  nas fotos,  algumas

!Jt    "qÉ:=`                    Cenas  da festa.
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Galeria  APMP

Os jantares da APMP têm sido cada
vez mais  concorridos,  contando

sempre  com um expressivo número
de colegas do interior do Estado,

principalmente  mulheres,  que  alegram
a  festa.
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Integrados  à família  do Ministério  Público,

para  nossa  satisfação,  o  Dr. j?#jJ FGmcz7?c7o
c7e O/Í'#eí'M%,  Presidente  da  Associação  dos

Magistrados da Paraná,  e esposa,  ao centro,

tico"pdrLhados de ]osehta Becher de Araújo
Barbosa, seH mar.+do  Toleb Barbosa e a

cohega  Neide Menarin.
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Das coxias do MP

A   Prova é sua Doul:or !...

Rui Cavallin Pinto
Procurador aposentado

Algumas vezes   servi como fiscal
de provas nos concursos do MP.
Nessas ocasiões passava horas
seguidas circulando discretamente em
salas amplas, geralmente lotadas de
candidatos,   que   disputavam o
ingresso na carreira.  Nossa obrigação
era   zelar pela incomunicabilidade dos
participantes e a   correção das provas,
além   de atender uma ou outra    das
conveniências das salas de prova.
Numa dessas ocasiões   os candidatos
chegaram cedo, - como era de praxe,
e, enquanto se acomodavam,
ajeitando os pertences,  ficaram no
aguardo do início dos trabalhos.  Nesse
entretempo, sempre surgia um
cumprimento mais afetivo de algum
conhecido,   ou mesmo,   um rápido
diálogo com quem as circunstâncias e
o interesse aproximavam.  Daquela
vez,  porém,  minha prosa se alongou.
Era com um jovem de boa presença,
bem vestido e loquaz.   Falou-me do
seu interesse pela carreira,  pela qual
se sentia realmente vocacionado.  E
me revelou sua sedução pela imagem
do promotor,  que idealizava sob certa
aura romântica,  como uma figura
quase heróica, vibrando a   intrépida
espada  da justiça.  Indaguei-1he  então
de sua força em Direito Penal;  a
disciplina mais exigida nas provas e
no próprio dia-a-dia   do promotor,
por se tratar de uma das   importantes
funções  institucionais.  Ele  então   me
confiou que em Direito Penal não era
bastante forte,  mas sua esperança
eram os bons conhecimentos que
trazia de Constitucional,
Administrativo e   das demais
disciplinas do concurso,  que
certamente compensariam   essa
diferença.   Ora,  a simpatia do rapaz
me conquistou e fiz fé no seu
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sucesso.  Quem sabe estava ali uma
esperança bem talhada para a função?
Sim,  o Direito Penal é importante
para o promotor, mas não requer
especialização.  A experiência  é
igualmente   enriquecedora e se amplia
a cada dia,  imune, muitas vezes,  aos
riscos   das  limitações e  dos
reducionismos das monografias.
Enfim,  o exercício geral da função é
que é o grande professor.  E, foi
durante essas excogitações que a
prova começou:   justamente a de
Direito Penal...   A princípio,  um longo
silêncio,  natural para quem procura
primeiro se localizar e repassar as
ideias. Vencida, porém, essa primeira
fase,  quase todos se puseram a
trabalhar.   Menos o meu candidato,
que vi pensativo,  distribuindo um
olhar vago pela sala ou folheando à
solta o Código Penal.  Com o tempo,
me aproximei,   com discrição.  La
estava o   rapaz aflito e inerme diante
de uma das questões da prova.   Uma
simples indagação sobre prescrição
retroativa,  cuja solução o próprio
Código oferecia.  Fiquei   surpreso.  E
mais uma vez excogitei da
importância do Direito Penal; juízo
contrariado, porém, pela idéia de que
não devemos avaliar as pessoas   pelo
que eventualmente não souberem dar
resposta. Valor maior é o seu
potencial pessoal, sobretudo quando
se é jovem.  0 mais importante é o
grau de interesse geral e a capacidade
de se engajar,  de se envolver   numa
missão,   de se ligar a um destino;
coisa que os concursos não avaliam.  E
foi assim que sutilmente soprei a
resposta,  mas a sottovoce  :   110...
Era o número do artigo do Código,
com sua redação anterior.  Foi o que
bastou;  o moço foi à lei e vi que se

pôs   a escrever.  Depois disso sÓ o
fitava de longe e me parecia ocupado.
Noutra ocasião,  ainda,   li de soslaio
uma de suas respostas em Direito
Constitucional.  Não me agradou e
cheguei a perder a fé.  Mas devo ter
feito algum gesto ou expressão que
ele entendeu de, aprovação.  Usara
uma sÓ palavra para definir um dos
princípios  da Constituição!...
Terminadas as provas,  os candidatos
se confraternizavam nos corredores do
prédio e trocavam impressões em
grupos, sobre seus desempenhos e
expectativas. Ao vê-lo,  fui
cumprimentá-lo,  como fiz aos outros,
e quis saber como se saíra e o que
esperava das provas:

-   Doutor, fui   muito bem e faço fé
de passar,   disse-me   ele com um
sorriso efusivo e um abraço
confiante.  E,  olhando nos meus olhos
acrescentou: doutor, essa prova não
foi minha,  foi sua.  Foi sua...   Foi o
senhor que fez. Mas,  muito obrigado...
Se passar,  como acredito,   devo minha
aprovação ao senhor.  E,  de agora em
diante,  em todas as minhas orações
hei de rezar pelo senhor, para que
Deus o proteja e o conserve para
sempre.   Muito obrigado  doutor!...

Confesso que estupidifiquei.  Devo
ter assumido uma tonalidade tendente
a vermelho-arroxeada.  Pois sim:  eu
que  fiz  sua  prova!!!...  Era  sÓ  o  que  me
faltava...   Mas,   disfarcei o embaraço  e
sai depressa,  carregado de culpa.
Ainda,  depois disso o vi uma outra
vez,  irradiando a mesma confiança à
entrada da Procuradoria.  Mas os
resultados ainda não tinham sido
divulgados.  Depois,  nunca  mais  o vi...
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Sede   Londrina

Sede de Londrina
A APMP concluiu em janeiro uma

reforma geral na subsede de Londrina,

qualificando-a ainda mais e ampliando
algumas dependências,  como a sauna,
agora mais atraente e confortável. A
remodelação imprimiu um aspecto
mais moderno à edificação,
anteriormente concebida num modelo
ri'istico.  0 objetivo maior foi o de

preservar a construção,  que já
apresentava algumas deficiências
decorrentes do uso e da ação do
tempo, mas também procurou-se dotá-
la de melhores condições para o lazer

Fotos:
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dos associados,  embelezando-se
igualmente as  áreas  externas,  com a
incrementação  do paisagismo.  A
direção da subsede estava a cargo do
colega  Bruno  Sergio  Gallatti,  2Q Vice-

Presidente  da entidade,  que,  após
concluir a reforma,  transmitiu-a a
Antonio Winkert Souza,  escolhido

pelo grupo de promotores local e
reconhecido,  como seu antecessor,

pela vasta gama de realizações em
beneficio de  nossa associação.
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Ministério Público,
pacifismo e poder

Por
Marcello Augusto Cleto Melluso

Promotor de Justiça em Curitiba.

"Somos todos anjos de uma asa sÓ  e somente
conseguiremos voar se todos nós dermos as mãos."

Confúcio

Refletindo  sobre  nossa  última
Assembléia  Geral,  no  início  do
fluente  ano,  chega-se  à  conclusão
Óbvia  quanto  à  recente  reforma
previdenciária:  envelhecermos  todos
juntos,  como uma grande  família.

Bem ou mal,  é chegada a hora de
autocrítica,  avaliação  do  trabalho  até
aqui  realizado  e  principalmente  das
metas  a  serem  cumpridas  neste
lumiar  do  terceiro  milênio.

Nósso  Procurador-Geral  enfatizou
naquela  oportunidade  os riscos  de
uma  cisão interna,  esperada  e,  ouso
dizer,  minada  por nossos  inimigos
institucionais,  que  insistem  em
sufocar o crescimento  da  grande
árvore  semeada  pela  Carta Magna  da
República  de  1988.

Mas,  todos  eles  têm  em comum,
além de  ignorância  crassa  quanto  às
nossas  reais funções,  um sentimento
que  considero  positivo  e  que
infelizmente  nos  falta:  o
corporativismo.

Sob a Ótica salutar,  o  "spg.rc.£ o/
corps"   dos norte-americanos
adubaria o solo fértil do
Ministério Püblico Araucariano, a
começar pela cúpula, mais
sensível às investidas externas.

Da unidade,  pois,  do  Colégio  de
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"  Nosso  espírito  de

corpo será

lastreado  no

pacif ismo  com

autonomia

funcional  plena"

Procuradores  fluirá  a  base  do
corporativismo  ideal,  sob  os  firmes
pilares  da  justiça  social  e  da
cidadania,  tão  conclamados  pelos
paranaenses  e  defendidos  às  duras
penas  por nós  Promotores  de ]ustiça
de  primeiro  e  segundo grau.

Nosso  espírito  de  corpo  será
lastreado  no  pacifismo  com
autonomia funcional plena;  e  então
vem a pergunta:  o  que  é  o  ser
Pacifista?

a)      Ser pacifista  é  abraçar uma
causa  com todos  os  riscos  a  ela
inerentes;

b)      Serpacifista  éter   féno
potencial,  não esmorecendo ante
os  obstáculos;

c)      Ser  pacifista  é  ser  rebelde
contra  o  sistema  injusto  de
dominação  ideológica;

d)      Ser pacifista  é  ter coragem
para  enfrentar os ventos  contrários;

e)      Ser  pacifista  é  fazer  questão
de ser respeitado e  não querido
pelo  seu  trabalho;

f)       Ser pacifista  é  defendera
verdade  real,  mesmo quanto
instado  a  omiti-la;

g)      E  porfim,  ser pacifista é
dividir as vitórias  com os  colegas,
protegendo-os como verdadeiros
familiares.

Neste  diapasão,  nosso
corporativismo  alimentará  os
sonhos  de ver frutificar a grande
árvore  anteriormente  referida,  para
sermos  de  fato  e  de  direito  o
Quarto Poder,  sob liderança do
Promotor Geral  de justiça,  eleito
democraticamente  pela  classe,  com
mandato  próprio  e  sem a
ingerência  dos  demais  Poderes  do
Estado.
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LAZER

Encontra-se em vigor convênio
firmado com a Associação Mineira do
Ministério Público propiciando aos
nossos associados   a utilização da
Colônia de Férias situada em Santa
Cruz de Cabrália-BA,  pertencente
àquela instituição.  Reservas  com o  Sra
Socorro pelo fone:  (031)  295-4878.

TURISMO

A APMP firmou  convênio com duas
empresas que operam no setor
turístico de Foz do lguaçu,
possibilitando aos Associados e
Dependentes excelentes opções de
lazer a preços  especiais.  A Helisul
Taxi Aéreo oferece vôo panorâmico
sobre as cataratas,  aos seguintes
preços:  Crianças até  7 anos,
acompanhada, não paga;  de 07 a  10
anos  R$  20,00;  adulto  R$  40,00.
A llha do Sol oferece o famoso
Passeio do Macuco,  aos seguintes
preços:  criança até 07 anos,
acompanhada,  não paga;  de 07 a  10
anos  R$  12,50;  R$  25,00.  Para  usufruir
desses valores,  bastante inferiores aos
normalmente praticados,  o associado
ou dependente deverá retirar seu
credenciamento na subsede da APMP
em Foz do lguaçu.

FARMÁCIA E  LIVRARIA -

CAIXA  DE  ASSISTÊNCIA  DOS

ADVOGADOS DO PARANÁ

0 Depaitamento 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 média,  são de 25 °/o a 30 %
inferiores aos praticados no mercado.
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AQUISIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS

0 associado,  munido da carteira
funcional,  deve dirigir-se até uma das
famiácias da  C.A.A.,  nos 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. joão  Cândido,  n.Q
344 -4Q andar,  fone:  (043)  337-7616;
Foz do lguaçu:  R.  Belarmino de
Mendonça,  n.Q 804 - sala 01  -fone:
(045)  574-5529;  e Apucarana:  R.
Osório Ribas  de Paula,  n.Q 699.

JÊAPMP
ASSOCIACÃO  PARANAENSE
D()  MINISTÉR[C)  PÚJ3I.1CO

AQUISIÇÃO  DE  LIVROS

Aos colegas da CAPITAL:
pessoalmente,  na livraria situada na
Rua Cândido Lopes,  nQ  i46 - i3Q
andar ou através do 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 (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.

PRODUÇÃO  GRÁFICA  -

LIVROS

Os associados da APMP que tenham
pretensões literárias podem produzir
livros,  revistas e catálogos na   Gráfica
e Editora Núcleo com até 20% de
desconto ou com forma de pagamento
facilitada. Além do serviço de
editoração  e  impressão,  a  jvúc/eo
oferece também consultoria para
distribuição e divulgação de obras
jurídicas,  ficcionais ou  não-ficcionais.
Contato através dos telefones (041)
252-1294  e  253-6949

VALE-ALIMENTAÇÃO

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

FINANCIAMENTO

Os  colegas  que  necessitarem podem obter
empréstimo junto à Caixa Econômica
Federal,   Banco Real e BicBanco,
atráves  de  desconto  em folha,  mediante
certidão  informativa  do  /Í'¢#í.ó7o
co7?s¢'g7?cã#e/ expedida  pela  Procuradoria-
Geral.  Informações  junto  ao  funciónário
Mariotto,  na APMP.

CARTÃO  DE  CRÉDITO

Através da APMP o associado poderá
obter o cartão vinculado  "corporate"
da American Express Card,  pagando
R$  9,00 (Nove reais) anuidade,  em
duas parcelas.

VESTUÁRIO

A ]arbas Magazin,  situada na rua  Rocha
Pombo  509, ]uvevê,  Curitiba,  concede
clescontos  especiais  aos  colegas  na
compra  de  roupas  masculina  ou  feminina.
Confira.  Telefone  254  1945.
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0 HomeBank Banestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto consulta sua conta corrente, pode se
infomar sobre lançamentos, criar exhatos, exportar para outros aplicativos e até imprimir. Se quiser, pode fazer tTansferências entre contas e

poupanças de qualquer titularidade ou DOC's e pagamentos de ti'tulos de outros bancos. Se vai viajar, pode
programar pagamentos e sen7iços com até 120 dias de antecedência. Se quer sigilo, conta com caixa postal
eletrônica com senha e transmissão de dados criptografados. E tudo isso c`om economia: um simples clic e
você conecta, desconecta e atualiza dados, sem congestionamento. Aç!àE=ç:sqT:ev:::êp::cei:.a.


