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A nova sede da APMP é motivo 
de orgulho para os Associados. 

Após concluída, a sede será uma 
das maiores e melhores de todas as 
associações do Ministério Público 
do Brasil. 

Há pouco, foram disponibiliza
dos aos Associados sete flats no Ho
tel de Trânsito da nova sede, que se 

somam aos quatro antigos. Nos próximos dias, será inau
gurado o restaurante, para uso dos Associados, familia
res, convidados e servidores, inicialmente servindo Buffet 
no almoço de segunda a sexta-feira, tudo para poder pres
tar ao Associado o melhor. 

A partir de janeiro deste ano, antiga reivindicação clas
sista restou concretizada, operando-se a redução do per
centual da diferença de entrância, de 10% para 5%, além 
disso, os atrasados foram requeridos para pagamento 
desde a promulgação da Constituição Estadual. Proto
colamos também requerimento para o cálculo dos juros da 
P AE, além de outras solicitações no interesse da Classe 
(regulamentação dos plantões, redução do percentual do 
desconto previdenciário, etc.) 

O reconhecimento da contagem do tempo ficto para a 
aposentadoria foi obtido em julgamento do nosso requeri
mento perante o CNMP. A devolução da contribuição co
brada dos aposentados e pensionistas está em vias de ser 
concretizada, bem assim aguarda-se para breve a resti
tuição ou compensação dos valores da contribuição previ
denciária cobrados a maior de alguns associados. 

As eleições para a Diretoria da APMP, biênio 2011/ 

2013, foram exemplo de democracia, contemplando em
bates no campo das ideias e propostas, com maciça parti
cipação dos associados. 

Atenciosamente, 

Wanderlei Carvalho da Silva 
Presidente 
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ELE IÇAO DA APMP 
A eleição da APMP foi uma grande festa democrática 

Tranquilidade e diálogo marcaram todo 
o processo eleitoral que se iniciou oficial
mente dia 29 de abril. Duas chapas esta
vam na disputa: "Paz, Justiça e Trabalho. 
Participe!" e "APMP Plena". 

No dia 30 de junho, data da votação, 
desde as 9 horas da manhã os presidentes 
das duas chapas, o Procurador de Justiça, 
Wanderlei Carvalho da Silva, e o Promo
tor de Justiça de Cascavel, Carlos Alberto 
Hohmann Choinski, respectivamente, e 
demais integrantes das chapas, acompa
nharam na sede administrativa da Asso
ciação, local da votação, a expressiva parti
cipação dos associados. 

No final do mesmo dia, foi proclamada, 
com 395 votos, reeleita a chapa "Paz, Jus
tiça e Trabalho. Participe!", para com
por a nova diretoria da Associação Para
naense do Ministério Público. 

No total foram computados 719 votos, 
sendo 312 para a chapa "APMP Plena", 5 
votos em branco e 7 votos nulos (confor
me tabela). Comparando com a eleição do 
biênio 2009/2011, a atual contou com 223 
votos a mais. 

Estiveram presentes na votação promo
tores (as) e procuradores (as), ativos (as) e 
aposentados (as), e pensionistas, que pude
ram se confraternizar e encontrar antigos 
colegas. Já os promotores do interior enca
minharam seus votos lacrados à Comissão 
Eleitoral até as 17 horas do dia 30. Durante 
a apuração a serenidade imperou entre as 
duas chapas e a comissão eleitoral. 

I. Vanderlei Antonio Bonamigo, 
Wanderlei Carvalho da Silva, Carlos Alberto 
Hohmann Choinski e Helio Airton Lewin 
2. Wanderlei Carvalho da Silva, Nilton Marcos Carias 
de Oliveira e Brasilino de Lima 
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Em seu pronunciamento o presidente 
Wanderlei Carvalho da Silva agradeceu 
a honestidade e a participação da chapa 
concorrente e a todos que ficaram na 
apuração dos votos. O Promotor Carlos 
Alberto Hohmann Choinski ressaltou a 
efetiva participação dos associados nessa 
eleição e o exemplo de democracia. 

Chapas Participantes 

A chapa "Paz, Justiça e Trabalho. 
Participe!" estará na diretoria durante o 
biênio 2011/2013, dando continuidade ao 
trabalho que já está sendo realizado. 

3. Apuração dos votos 

Capital 

Interior 

TOTAL 

% 

Paz, Justiça e 
Trabalho. 
Participe! 

188 

207 

395 

54,94 

4. Integrantes da chapa "Paz, Justiça e Trabalho. Participe!" com a comissão eleitoral 
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APMP 
Plena Brancos Nulos 

110 3 6 

202 2 1 

312 5 7 

43,39 0,70 0,97 

Integrantes da Diretoria 
Biênio 2011/2013: 

PRESIDENTE 
Wanderlei Carvalho da Silva 

1° VICE-PRESIDENTE 

Total 

307 

412 

719 

Nilton Marcos Carias de Oliveira 

r VICE-PRESIDENTE 
Pedro Ivo Andrade 

lo SECRETÁRIO 
Altair Pissaia 

r SECRETÁRIO 
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APMP apoia criação da Defensoria Pública 
A secretária de Justiça, Maria Tereza Uille Gomes, 

o vice-presidente da Associação Nacional dos Defen
sores Públicos (ANADEP), Antônio José Ma:ffezoli 
Leite, o diretor da ANADEP, Cristiano Vieira Heerdt, 
e a integrante do Movimento Pró-defensoria, Clara 
Maria Roman Borges, visitaram a APMP no dia 31 de 
março, pela manhã, e foram recebidos pelo presiden
te da Associação, Wanderlei Carvalho da Silva, e pela 

1 a Tesoureira, Marcia Isabele Graf Beninca. Na oca
sião, o presidente da APMP reforçou o apoio da enti
dade à criação da Defensoria Pública do Estado do 
Paraná. O apoio também foi formalizado através de 
uma moção, feita em conjunto com a CONAMP, en
tregue a Secretária de Justiça. A Lei estadual que ins
titui a Defensoria Pública foi sancionada no dia 19 de 
maio, dia do Defensor Público. 

Cristiano Vieira Heerdt, Marcia /sabe/e Graf Beninca, Antônio José Maffezoli Leite, 
Clara Maria Roman Borges, Wanderlei Carvalho da Silva e Maria Tereza Ui/te Gomes 

Colchões recolhidos pela Provopar 

APMP colabora com 
desabrigados da 
enchente de Morretes 

No início do ano a região litorânea do Estado do Pa
raná foi atingida com fortes chuvas, causando grandes 
danos a diversas cidades da região. Com o objetivo de 
ajudar a população assolada pelas enchentes, a APMP 
abriu uma conta na Sicredi-Credjuris para receber 
doações. Com as doações em dinheiro dos Associados, 
a APMP adquiriu 21 (vinte e um) colchões de solteiro, 
entregues a Provopar, que providenciou a distribuição 
na cidade de Morretes. 
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Novos integrantes do Ministério 
Público do Paraná 

No último semestre, 8 novos membros do Ministério Público do 
Paraná foram empossados como promotores substitutos. 

O presidente da APMP, Wanderlei Carvalho da Silva, recebeu a 
todos na sede da Associação, para apresentar as iniciativas e ativida
de desenvolvida pela entidade de classe. Na ocasião, os novos mem
bros aproveitaram para conhecer as instalações da nova sede, além 
de se filiarem a APMP, PROMED e Mútua. Também conheceram os 
serviços oferecidos pela Sicredi-Credjuris e pela JUSPREV. 

Eventos na sede litorânea 

Novos Promotores Substitutos 
Ana Vanessa Fernandes Bezerra 

Beatriz Aguiar Arend 

Clarice Bonelli Santos Salgado 

Gilberto Geraldino Filho 

Juliana Mitsue Botomé 

Lucas Cavini Leonardi 

Mabiane Czarnobai Message 

Rita de Cássia Pertussatti Ribeiro 

Aconteceram na sede litorânea da APMP as tradicionais festas de reveillon e carnaval, de 2011 
O reveillon contou com aproximadamente 170 pessoas, entre adultos e crianças, e para garantir a diver

são na hora da virada, foram distribuídos aos participantes um "Kit Festa" com serpentina, confete e diver
sos acessórios. Já durante o período do carnaval, as crianças participaram de jogos e brincadeiras e os adul
tos tiveram atividades como caminhada, alongamento e exercícios. 

Além disso, para animar o carnaval, houve matinê para as crianças, com desfile e premiação de melho
res fantasias, e um baile, com distribuição de acessórios carnavalescos. 

PROMED - Campanha de vacinação 
contra a gripe 

Com o objetivo de possibilitar a imunização 
dos associados, e seus dependentes, a PROMED 
promoveu, nos meses de abril e maio, a Campa
nha de Vacinação Contra a Gripe. 

Ao todo foram adquiridas, aproximadamen
te, 300 doses da vacina para imunização contra 
a gripe comum e H1N1. Em Curitiba as vacinas 
foram aplicadas na sede da APMP, já no inte
rior do Estado, as vacinas estavam disponíveis 
nos fóruns das cidades participantes. 

Aplicação da vacina contra a gripe 
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• 
Obras nova sede da APM P 

I: Hotel de Trânsito da nova sede- 2: Cerca externa da APMP 

3: Jardim fron tal - 4: Casa do caseiro - 5: Salão de jogos 

As obras da Associação estão em andamento, dan
do continuidade ao trabalho de construção da sede de 
Curitiba. Em abril desse ano, o Hotel de Trânsito, com 
7 apartamentos, já foi disponibilizado para uso. Com 
espaço para 4 pessoas, as acomodações se localizam 
no primeiro andar da nova sede, e conta com frigobar, 
microondas e televisão a cabo. Os portões de entrada 
e saída da Associação já estão automatizados, para a 
comodidade dos usuários do Hotel de Trânsito. 

Além disso, já foram colocadas as cercas externas, o 
jardim já está sendo terminado, as escadas internas 
estão sendo pintadas e a casa do caseiro já está termi
nada. A sala de jogos já está sendo montada e conta 
com uma mesa de sinuca. O restaurante já está fina
lizado, e em breve estará aberto para atendimento, 
inicialmente com Buffet de segunda a sexta-feira. 
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Almoços no restaurante da nova sede 
A APMP promoveu três almoços no res

taurante da nova sede. 
O primeiro foi destinado aos participan

tes do curso "Direito à saúde - Assistên
cia Farmacêutica no SUS", promovido 
pelo MP-PR, e contou com a presença de 
aproximadamente 70 pessoas. 

No segundo, dia o6/04, as pensionistas 
foram recepcionadas para um encontro de 
trabalho e almoço de confraternização, e, a 
seguir, visitaram as dependências do novo 
prédio. O último, no dia 13/04, foi um mo
mento de confraternização, dessa vez com 
os associados aposentados. 

Neste primeiro semestre, ainda foi reali
zado na nova sede, no dia 15/ o6, tradicional 

Encontro de trabalho com os aposentados 
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Chá das Senhoras, organizado por um grupo 
de Anfitriãs da APMP. O encontro de con
fraternização, que reuniu aproximadamen
te 120 pessoas, entre associadas, procura
doras, promotoras, esposas de associados e 
pensionistas, também teve caráter social, 
pois a arrecadação foi destinada a duas ins
tituições sociais: Lar Escola Leocádio 
Correa e Lar São Francisco de Assis. 

Encontro de trabalho com as pensionistas 

Lanche Beneficente das Senhoras 



Sedes interioranas 
A sede da APMP de Foz de Iguaçu, desde o início do 

ano, está com dois novos apartamentos para acolher 
aos associados, totalizando sete apartamentos. As aco
modações têm espaço para quatro pessoas, com cama 
de casal, beliche, ar-condicionado e televisão. 

Na sede litorânea, antes da temporada de final de 
ano de 2010, foram instalados aparelhos de ar condi
cionado frio Split 12.000 BTUS em todos os aparta
mentos. 

Novo apartamento de Foz do Iguaçu 

I Torneio Regional de Futebol Suiço da APMP 
A APMP realizou, de 13 a 15 de maio, o I Torneio 

Regional de Futebol Suiço da APMP em Foz do Iguaçu, 
no Hotel Rafain Palace. 

Os jogos contaram com a participação de associa
dos de várias comarcas, representando times de Curi
tiba, Maringá e Foz do Iguaçu. 

Na classificação final, Curitiba ficou em 3° lugar, 
Maringá sagrou-se como vice-campeão e Foz do Igua
çu foi o campeão do evento. 

Fernando Cubas (equipe de Foz do Iguaçu) foi o 
artilheiro do torneio, o título de atleta revelação ficou 
com Gustavo Bravo (Foz do Iguaçu) e de atleta desta
que com Sandro Alex Hannickel (equipe de Maringá). 

Confira abaixo a programação esportiva para o se
gundo semestre de 2011. 

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA 

AMISTOSOS DE FUTEBOL SUIÇO 

Data Local 

Dias 02 e 03 (sábado e domingo) Londrina 

Agosto - Dias 13 e 14 (sábado e domingo) Maringá 

Setembro - Dia 17 (sábado) Guarapuava 

Outubro - Data a definir A definir 

X TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL SUIÇO 

Novembro - Dias 12 a 14 Belo Horizonte 

Categorias: Livre, Master e Supermaster. 

Participantes do I Torneio Regional de Futebol Suiço 
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CIRO EXPEDITO SCHERAIBER 

"O Ministério Público 
na Defesa do Consumidor" 

Ao longo da história as relações de consu
mo passaram por diversas modificações. Do 
escambo, com negociações baseadas nas rela
ções pessoais, às relações complexas de com
pra e venda, com relações impessoais e indi
retas, o consumidor passou a exercer um dife
rente papel perante o fornecedor. 

Conhecido como a "parte fraca" da relação 
de consumo, o consumidor é vulnerável peran
te as forças insuperáveis do mercado, que ex
põe grande quantidade de produtos e infor
mações, além de exercer grande poder econô
mico. A sensibilização perante essa realidade 
fez o legislador atuar no sentido de criar um 
instrumento de tutela, não só de natureza eco
nômica mas também social, condição essa já 
traçada na Constituição Federal que erigiu a 
"defesa do consumidor" como direito funda
mental e como princípio da ordem econômica. 

Assim, em 11 de setembro de 1990, foi pu
blicada a Lei n° 8.078, denominada pelo Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
artigo 48, Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), que entrou em vigor seis meses depois. 

No ano de comemoração de 20 anos de vi
gência do CDC, é oportuno conhecer as vitó
rias obtidas pelo consumidor com o advento 

do Código. Com esse fim, a APMP entrevis
tou o Procurador de Justiça Ciro Expe
dito Scheraiber, Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Defesa 
do Consumidor. 

Entrevista com Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa 
do Consumidor, Procurador de Justiça Ciro Expedito Scheraiber. 

APMP: Como iniciou a defesa do consumidor 
do Ministério Público do Estado do Paraná? 

COORDENADOR: Nos idos de 1985,já sob a 
vigência da lei da ação civil pública que data de 24 
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de julho de 1985, o Procurador Geral de Justiça da 
época, Dr. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 
instituiu no âmbito da Procuradoria Geral de 
Justiça dois serviços especiais: o que denominou 



de SEDEC- Serviço de Defesa do Consumidor; e o 
que denominou de SEDMA - Serviço Especial de 
Defesa doM eio Ambiente. À época a Procuradoria 
Geral já antevia duas áreas sensíveis a merecer a 
tutela coletiva, quais sejam, as relações de consu
mo e o meio ambiente. Esses serviços que se rea
lizavam por designação de Promotores de Justi
ça, passaram mais tarde a se constituir nas pri
meiras Coordenadorias das Promotorias de Justi
ça de Defesa do Consumidor e do Meio Ambien
te, respectivamente. Com a Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público (8625, de 12 de fevereiro de 
1993) essas coordenadorias passaram a se deno
minar Centros de Apoio Operacionais. Já nessa 
época, novas áreas especializadas existiam no 
âmbito do Ministério Público do Paraná. 

APMP: Qual é a atuação do Centro de Apoio 
Operacional e das Promotorias de Justiça de Defesa 
do Consumidor no Estado do Paraná? 

COORDENADOR: O Centro de Apoio Opera
cional constitui-se em órgão auxiliar da Procura
doria-Geral de Justiça, centralizando no âmbito 
estadual o trato dos temas pertinentes à área do 
consumidor, visando gerenciar e administrar as 
políticas de atuação fixadas pela instituição e su
gerir ações uniformes de políticas de tutela das re
lações de consumo aos órgãos superiores do Mi
nistério Público. Tem também a incumbência de 
proporcionar apoio nas atividades executivas dos 
diversos órgãos da instituição de primeiro e se
gundo graus, bem como acompanhar a execução 
de planos e programas nacional, estadual e muni
cipal na área de defesa do consumidor, enquanto 
presentes interesses coletivos, em sentido amplo. 

APMP: A defesa do consumidor surgiu de uma 
necessidade premente da sociedade de consumo? O 
que a caracteriza? 

COORDENADOR: Antes da edição da Lei 
8.078 de 11 de setembro de 1990, não existiam 
normas especificas de tutela da "relação de con
sumo", mas somente normas esparsas de nature
za administrativa, civil e penal que indiretamente 

• 
tutelavam o cidadão enquanto comprador, credor 
ou mesmo devedor. O consumidor como sujeito de 
direitos, alvo de tutelajurídica especifica, surgiu 
com o Código de Defesa do Consumidor, diante de 
um quadro de grande hipossuficiência ou vulne
rabilidade no mercado de consumo, onde ele inva
riavelmente se colocava, e ainda se coloca, como a 
parte mais fraca na relação com o fornecedor. Isso 
porque as relações comerciais e industriais vêm 
se adaptando às exigências da modernidade, de 
uma produção em massa de produtos e serviços e 
de uma oferta facilitada de crédito, exatamente 
para dar condições ao mercado de absorver a 
gama de novidades que surgem no dia a dia, cada 
vez mais abrangente,fruto do fenômeno da globa
lização também. 

APMP: Quando se caracteriza uma relação de 
consumo a merecer a tutela do Ministério Público? 

COORDENADOR: Sempre se afirma que to
dos somos consumidores e merecemos da tutela do 
Código de Defesa do Consumidor. Em verdade, 
nem sempre agimos na condição de "consumido
res" e nem sempre podemos nos utilizar das regras 
do Código. É que a Lei 8.078/90 conceituou o 
consumidor e o fornecedor, levando em considera
ção aspectos econômicos, objetivos, ao delinear 
que existe consumidor quando a pessoa física, ou 
mesmo jurídica, for "destinatária final" de um 
produto ou serviço, colocado no mercado por um 
fornecedor, ou seja, por quem exerça uma ativida
de econômica com o objetivo de lucro ou median
te remuneração, deforma habitual e profissional. 
Ou seja, se o cidadão, um funcionário público, por 
exemplo, alienar sua residência para, com o re
curso auferido, adquirir outra em cidade diversa, 
para onde foi transferido, para seu uso pessoal, ele 
não é fornecedor, embora quem a adquira possa 
ser um consumidor. Essa relação estará sob a 
égide do Código Civil e não do Código de Defesa do 
Consumidor. Ou, quando há uma prática comer
cial entre dois fornecedores, a relação é regula
da pelas normas comerciais ou empresariais. 
Também no fornecimento de matéria prima, se o 
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produto ou serviço for um "insumo" significa que 
não há relação de consumo. Resumindo, o que 
caracteriza uma relação jurídica como de "con
sumo" é a existência de um consumidor de um la
do e de um fornecedor de outro, acerca de um bem 
ou produto que tenha significação ou valor eco
nômico. 

APMP: Que assuntos mais importantes são tra
tados nas Promotorias de Defesa do Consumidor? 

COORDENADOR: Como afirmamos já, 
quando houver uma relação de consumo, entre 
duas pessoas físicas ou jurídicas, a questão me
rece a tutela das normas do Código de Defesa do 
Consumidor. A variedade de temas que merece a 
tutela das relações de consumo é quase infinita. 
Costuma-se reunir em macro temas as relações de 
consumo, agrupando-as em três pares de letras, 
conforme o assunto a ser tratado: SS (Saúde e 
Segurança); QQ (Qualidade e Quantidade); e PP 
(Publicidade e Práticas Comerciais), de produtos e 
serviços. Destacamos daí as más práticas nas 
prestações de serviços de saúde; as cláusulas abu
sivas de exclusão de procedimentos em contra
tos de planos de saúde privados; as ações para 
retirada de serviços inseguros; ainda, as práticas 
visando adequar publicidades enganosas e 
abusivas, como aquelas ofertas que induzem em 
erro por serem falsas ou mesmo abusivas, em 
relação ao preço, juros, quantidade, qualidade ou 
mesmo quanto à segurança dos produtos e ser
viços. E, ainda, a oferta massiva de empréstimos 
consignados que levam ao superendividamento, 
só pra citar alguns. E isso ocorrerá nos aspectos 
cíveis, administrativos e penais. No aspecto cível, 
releva mencionar a busca das medidas de pre
venção às práticas nocivas aos interesses dos con
sumidores ou de remoção ou reparação das le
sões que ocasionam. No aspecto administrativo, o 
Promotor de Justiça pode expedir recomenda
ções administrativas, realizar audiências públi
cas, apresentar sugestões de projetos de leis, par
ticipar de ações públicas ou privadas de incenti
vo às políticas afirmativas em defesa do consu-

12 1 APMP -Julho de 201 1 

midor, tomar Termos de Ajustamento de Condu
ta, dentre outras iniciativas. Na seara penal, per
seguir a aplicação da lei penal dos crimes con
tras as relações de consumo, sejam nos chamados 
crimes próprios do consumo, quanto dos impró
prios (aqueles comuns aplicados no contexto de 
uma relação de consumo). 

APMP: O Código de Defesa do Consumidor 
causou mudança no comportamento do consumi
dor no seu dia a dia? E ao fornecedor? 

COORDENADOR: Certamente, a ambos. Ho
je o consumidor está mais consciente de seus di
reitos e também de algumas medidas que pode 
adotar, caso se veja lesado por alguma prática 
abusiva ejou lesiva. O próprio fornecedor, em 
geral, tem se preocupado em atender mais ade
quadamente aos reclamos do consumidor, até 
porque à época a defesa do consumidor se resumia 
praticamente na defesa do preço, quando grassa
vam os altos índices diários de inflação, hoje, com 
a estabilidade econômica, outros fatores passa
ram a importar na política da manutenção da 
fidelidade do consumidor no mercado. Assim é 
que os Serviços de Atendimento ao Consumidor 
(SACs) de algumas centenas saltaram para vários 
milhões durante a vigência do CDC. 

APMP: O Ministério Público conta com o con
curso de outros organismos públicos e privados pa
ra exercer as suas atribuições na área de defesa do 
consumidor? 

COORDENADOR: O Ministério Público na 
sua missão maior de defesa dos interesses indis
poníveis possui atribuições, ao exercício das quais 
conta com instrumentais jurídicos, inseridos na 
Constituição Federal e nas leis ordinárias. Em es
pecial, na área da defesa do consumidor, na Lei da 
Ação Civil Pública, no Código de Defesa do Consu
midor propriamente, e num espectro mais amplo, 
de normas específicas, tais como a dos delitos con
tras as relações de consumo da Lei 8137/90, ou do 
Estatuto do Torcedor (Lei n. 10.671, de 15 de maio 
de 2003), só pra fazer referência a algumas de 



âmbito federal. Como as atribuições das funções 
públicas são distribuídas em competências diver
sas, administrativas principalmente, o represen
tante do Ministério Público terá, antes de valer-se 
das atividades de outros organismos públicos e 
privados para exercer o seu desiderato, também 
de zelar, muitas das vezes, para que esses mesmos 
organismos cumpram o seu mister. Mas de uma 
forma ou de outra, o Ministério Público tem elabo
rado Termos de Cooperação Técnica, Convênios, 
Protocolos de Intenções, com os mais diversos seg
mentos representativos públicos e privados, en
tre eles a ANATEL, CREA, URBS, IPEM, IPPUC, 
ANP, Confederações e Federações de Desportos, 
Associações de Defesa dos Consumidores, ABRAS 
e APRAS, Sindicatos, Ministérios e Secretarias da 
Agricultura, Saúde e Justiça, entre outros. Tam
bém gerencia a efetivação de projetos estratégicos 
de atuação, em diversas áreas, tais como no Con
sumidor em Ação, o projeto Municipalização de 
PROCONs. Estreito relacionamento técnico man
tém com as autoridades policiais, tais como Polí
cia Civil (Delegacias de Crimes contra o Consu
midor), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e 
também com as Vigilâncias Sanitárias Nacional, 
Estadual e Municipal. 

APMP: É possível caracterizar a tutela do con
sumidor antes e na chamada pós-modernidade? 

COORDENADOR: Sim. Através do tempo as 
relações de consumo, que são em geral relações 
econômicas de interesse social, se modificam e 
adquirem feições próprias conforme o momento 
econômico mundial (globalizado) ou mesmo con
forme as características locais. Importante citar 
o estudo, no campo da publicidade, de Martin 
Lindstrom, publicitário americano, que lançou 
recentemente o livro ''Buyology: Truth and Lies 
About Why We Buy", sobre o comprometimen
to decisivo da publicidade sobre as pessoas, con
clusões extraídas de cerca de três anos de pesqui
sa do chamado "neuromarketing ". Ilustra com 
o exemplo da publicidade do cigarro, em que as 
mensagens sempre recorreram a imagens de 

• 
pessoas bem sucedidas economicamente ou mes
mo que gozassem de prestigio público, consumi
doras dos produtos em ambientes paradisíacos ou 
em situações de extremos prazer e conforto, que 
levam a uma dependência de consumo em eleva
dos índices. Em contrapartida, recentemente se 
instalou campanhas de advertência dos malefí
cios que o fumo causa, com fotos de pessoas gra
vemente enfermas e até mutiladas em razão do 
vício nas embalagens de cigarros. No entanto, diz, 
em vez de reduzir, o consumo aumentou em 14 % 

nos últimos anos. Já o filósofo francês Gilles Li
povetsky, em sua obra '~felicidade paradoxal" 
traça interessante classificação das fases do con
sumo através do tempo. Afirma que hoje estamos 
na era do "hiperconsumo", em que as pessoas não 
mais se contentam em adquirir um bem melhor 
que o do vizinho, por mero luxo, mas até para 
alcançar maiores confortos e felicidades dado os 
avanços tecnológicos acelerados. 

APMP: Mas, afinal, em que contexto deve o 
Ministério Público firmar suas iniciativas de tutela 
do consumo? 

COORDENADOR. O Ministério Público é vo
cacionado para a defesa do interesse social, bus
cando concretizar a política das relações de con
sumo de afirmação da cidadania e da dignida
de social. É no mundo do subconsumo ou do con
sumo incipiente que impera nas sociedades me
nos desenvolvidas ou perante classes menos favo
recidas, que estão mais propicias às armadilhas 
do poder de convencimento das agressivas prá
ticas de marketing. A atuação do Ministério Pú
blico não pode desviar a sua rota na busca da 
tutela do reequilibrio da relação de consumo, com 
base na transparência, harmonia e na melhoria 
da qualidade de vida do consumidor, exatamente 
dos que estão na condição de alta vulnerabilida
de ou hipervulnerabilidade, tais como os consumi
dores idosos, crianças e adolescentes, ou pessoas 
com necessidades especiais, por exemplo. 
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Dia 15 de março, celebra-se o Dia Mundial dos 
Direitos do Consumidor. A data nos apresenta um 
bom motivo para relembramos da história e pon
tuarmos as perspectivas da defesa do consumidor 
no âmbito do Ministério Público do Estado do Pa
raná. O trabalho nessa seara, dentro do MP-PR, 
iniciou-se mesmo antes do advento do Código de 
Defesa do Consumidor, mais precisamente em 
1985, com a criação do Serviço Especial de Defesa 
do Consumidor (SEDEC). 

No início, a atuação se baseava na Lei da Ação 
Civil Pública (Lei n° 7347/85) para as questões de 
natureza difusa ou coletiva, mas operava também 
no atendimento do interesse individual da popu
lação, pois no Paraná não havia Procons, na con
formação atual. 

Posteriormente, o SEDEC transformou-se em 
Coordenadoria de Defesa do Consumidor e, mais 
tarde, com a Lei Orgânica N acionai do Ministério 
Público, no Centro de Apoio Operacional das Pro
motorias de Justiça de Defesa do Consumidor. 

Historicamente, a necessidade de uma tutela 
se fazia premente ao consumidor, porque exposto 
a forças insuperáveis no mercado, posiciona-se 
como a parte mais fraca. 

Tal situação sensibilizou o legislador, que vis
lumbrou nessa vulnerabilidade a necessidade de 

oferecer um instrumento de tutela não só de natu
reza econômica, mas também social, condição es
sa já traçada na Constituição Federal que erigiu 
a "defesa do consumidor" como direito funda
mental e como princípio da ordem econômica. 

Assim, em 11 de setembro de 1990, foi publi
cada a Lei n° 8.078, denominada pelo Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, artigo 48, 
Código de Defesa do Consumidor, que entrou em 
vigor seis meses depois. 

Mas, desde essa época, a atuação sempre prio
rizou o atendimento do que hoje se passou a cha
mar de macro temas, a que se atribui ordinaria
mente três grupos de duas letras: SS (Saúde e 
Segurança); QQ (Qualidade e Quantidade); e PP 
(Publicidade e Práticas Comerciais), de produtos 
e serviços. 

Dos macro temas que sempre orientaram a 
atuação do Ministério Público vale destacar no 
campo da saúde do consumidor as ações junto à 
Vigilância Sanitária, no sentido de perseguir o 
cumprimento efetivo dos serviços de inspeção 
municipal (SIM), estadual (SIF) e federal (SIP) , 
com o objetivo de proporcionar produtos inspe
cionados de origem animal e vegetal. Ainda, na 
defesa da saúde, o MP atua na tutela da comercia
lização de medicamentos, que devem informar 

CiRO EXPEDITO SCHERAIBER É PROCURADOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- MP/PR. 
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os registros no Ministério da Saúde, bem como na 
observação das boas práticas recomendadas na 
produção. 

Uma das mais importantes atuações refere-se 
à segurança de produtos e serviços. Desde pro
curar assegurar o transporte coletivo mais segu
ro, a exemplo do Compromisso de Ajustamento 
de Conduta que motivou a reforma da frota do 
transporte coletivo de Curitiba; passando pela 
atuação na adequação dos estádios de futebol pro
fissional, para conforto e segurança dos torcedo
res (hoje com legislação expressa de tutela do tor
cedor, equiparado a consumidor - o Estatuto do 
Torcedor), até, por meio de procedimentos admi
nistrativos, a atuação na adequação das informa
ções ou advertências sobre produtos inseguros, tal 
como ocorreu em relação à empresa produtora de 
álcool gel, buscando prevenir explosões. 

No que concerne às ações referentes à quanti
dade de produtos e serviços, perseguem-se medi-

• 

das no sentido de fazer valer o sistema de metrolo
gia nacional que adota normas da ABNT como 
oficiais. Destaca-se a edição de normas técnicas 
de instalação e comercialização de parques de di
versões em praças públicas, alcançado junto ao 
CREA-PR pela atuação do Ministério Público do 
Paraná. Igualmente, a provocação para a regu
lamentação da devolução de resíduos em botijões 
de gás liquefeito de petróleo, bem assim investi
gações intentadas para adequar ou tolher a adi
ção de soro de queijo ao leite. Somam-se as trata
tivas e medidas em conjunto com os órgãos esta
duais na rastreabilidade de produtos de origem 
vegetal comprometidos com agrotóxicos fora das 
especificações. 

Em relação a produtos e serviços, há a preven
ção e repressão de vícios de insegurança, capazes 
de gerar danos físico-psíquicos, como podem ocor
rer no consumo de produtos deteriorados, falsifi
cados ou corrompidos. Assim é a persecução cri-
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minai na repressão da pirataria ou falsificação 
de produtos os mais diversos; ou na prevenção e 
repressão aos vícios de qualidade por inadequa
ção, em razão da disfuncionalidade do produto e 
ineficiência do serviço, porque não cumpre o ob
jetivo a que é destinado, proporcionando danos 
patrimoniais ao consumidor, à exemplo de medi
dajudicial alcançada para a manutenção dos equi
pamentos de telefonia denominados TUPs (Ter
minal de Uso Público), os popularmente conhe
cidos "orelhões". Em função da atuação do MP, 
estão passando por manutenção 6o.ooo TUPs no 
Estado do Paraná, sob responsabilidade da em
presa telefônica Oi. Também teve êxito recomen
dação administrativa aos setores competentes pa
ra iniciar ações de retirada das chamadas tachas 
ou tachões fixadas na via pública transversalmen
te, de forma a dificultar a circulação de veículos. 

E, finalmente, no que se refere à publicidade 
de produtos e serviços. A publicidade se constitui 
numa das mais relevantes técnicas de marketing. 
É por meio dela que se apresentam produtos e 
serviços ao mercado consumidor e se exercita o 
poder de convencimento ou de criação de necessi-
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dades artificiais de consumo. Diz respeito ao dis
posto no artigo 30 do CDC que determina a vincu
lação da informação ou publicidade ao contrato 
sobre o produto a ser fornecido e sobre o serviço 
que vier a ser prestado, desde que feita de forma 
suficientemente precisa. E o dispositivo ora citado 
tem relação direta e estreita com o artigo 31 que 
trata da "oferta e apresentação" de produtos e ser
viços, ao traçar exemplificativamente alguns dos 
requisitos para a eficácia da informação. Ela deve 
trazer as diversas características dos produtos e 
serviços, dentre os quais a qualidade, garantia, 
quantidade, prazos de validade, entre outros, de 
forma correta, precisa, ostensiva, clara, em língua 
portuguesa. 

Podemos citar como exemplo prático de atua
ção em relação à informação sobre produtos, a 
retirada de circulação por Compromisso de Ajus
tamento de Conduta de creme dental importa
do, que trazia várias advertências e restrições ao 
uso, sem observar a língua portuguesa. Digno de 
nota foi o inédito Compromisso de Ajustamento 
de Conduta, de caráter nacional, alcançado por 
iniciativa do MP do Paraná, assinado por quase 



todos os Estados da Federação, com as monta
doras de veículos de todo o Brasil, em um traba
lho intenso de agregação, no sentido de unifor
mizar os critérios do exercício da publicidade de 
veículos, atuação que atingiu cerca de 100 horas 
de reuniões. 

No campo das práticas comerciais e contra
tuais, viceja a do fornecimento de serviços os mais 
variados. A tutela do consumidor ocorre na pres
tação dos serviços bancários, tais como ações e 
orientações acerca do fenômeno moderno do su
perendividamento, e medidas visando modificar 
ou anular cláusulas contratuais abusivas com in
dexação em dólares. Ainda, as incursões visando 
impedir a cobrança de boletos bancários do con
sumidor, e o cumprimento das legislações que 
determinam a cobrança de meia-entrada para 
eventos. Nas práticas comerciais, o combate ao 
malsinado cadastro positivo de consumo, dada a 
propalada falsa ideia de beneficio ao consumidor. 

Vale ressaltar também a prática dos emprés
timos consignados, que têm proporcionado a fun
cionários públicos e aposentados a bancarrota de
vido aos soberbos endividamentos, porque são 
levados a autorizar empréstimos com descontos 
em folha de vencimentos ou proventos acima do 
percentual de 30% que autoriza a lei. Neste cam
po, há a atuação agressiva dos chamados "corres
pondentes bancários" que, por não se constituí
rem em bancos, operam sob a coordenação destes 
e alcançam os mais recônditos lugares do país. 
Relevante, por fim, as conquistas na prestação de 
serviço público, tal como o compromisso assu
mido com empresa de saneamento estadual para 
viabilizar de forma transparente e efetiva o blo
queio prévio de cobrança de taxa de iluminação 
pública nas faturas. Por fim, a atuação na pres
tação dos serviços de saúde ou médico-hospita
lares, contratados em geral por planos de saúde, 
que demanda, muitas vezes, o controle de cláusu
las contratuais por abusividade. 

Oportuno é um passar de olhos à tutela do con
sumidor durante os 20 anos do Código. Como pro
tagonista da chamada relação jurídica do consu-

• 
mo, o adquirente e o usuário não encontravam até 
os 20 anos passados uma especial atenção. Esta
vam inseridos no contexto de uma legislação vol
tada à igualdade das partes na relação jurídica. 

A evolução da relação entre as partes no consu
mo - o consumidor de um lado e o fornecedor de 
outro - se fez sentir, com experimentada vanta
gem a ambos, a partir da concretização do trata
mento desigual para desiguais na relação de con
sumo. Muitas foram as conquistas, apesar das re
sistências de setores econômicos particularizados 
que até nos dias atuais se fazem presentes, ressal
tando-se a assegurada dignidade e a valorização 
da cidadania do consumidor, já que o mercado 
passou a dar maior importância a oferta de produ
tos e serviços com critérios claros e verdadeiros. 

De vários matizes foram os instrumentos de 
tutela do consumo, perpassando pela readequa
ção da ordem positiva material e processual e pela 
institucionalização de mecanismos de viabiliza
ção do acesso à almejada tutela, em relação à qual 
o Ministério Público assumiu e vem assumindo 
papel decisivo e eficiente. 

Hoje, pode-se dizer que o prometido instru
mental tornou-se realidade, e realidade positiva, 
com alcance visível daquilo que era almejado, o 
reequilíbrio das relações jurídicas e o reconheci
mento da dignidade do consumidor. 

No entanto, muitas frentes estão por explorar, 
e a realidade ainda não é tranquila, pois renova
dos fatores desafiam à contínua luta pelo assegu
ramento das conquistas e por superar outras ques
tões. É necessário, por exemplo, voltar as atenções 
para os fenômenos paralelos do hipoconsumo e, 
do mais moderno, o hiperconsumo, ambos resul
tados de uma realidade de desigualdade extrema, 
no contexto de uma sociedade caracterizada pela 
exclusão social. 

A conscientização da verdadeira posição do 
consumidor no contexto sócio-econômico - como 
agente participativo e necessário, mais que mero 
elemento convenientemente passivo de uma rela
ção oportuna -, parece, sim, ter sido uma concreta 
conquista do Código de Defesa do Consumidor. 
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MP é inserido na 
PEC 05/2011 

O Deputado Nelson Marquezelli, do PTB-SP, pro
tocolou em o8 de fevereiro deste ano a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) n° 05/2011, que esta
belecia a fixação de subsídios para o presidente da 
República, o vice-presidente, ministros de Estado, se
nadores e deputados federais idênticos aos dos mi
nistros do Supremo Tribunal Federal (STF). O tex
to original não mencionava o Ministério Público, ne
le só constavam as cúpulas dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

Baseando-se na Constituição de 1988 que esta
beleceu contornos singulares ao Ministério Público, 
não o integrando a nenhum dos três Poderes e conce
dendo-o autonomia administrativa e orçamentária, 
e, também, no próprio texto constitucional que esta
beleceu após a Emenda Constitucional n° 45/2004, a 
simetria entre os regimes do Judiciário e do Minis
tério Público, alguns integrantes da Frente Associa
tiva da Magistratura e do Ministério Público solici
taram que na PEC fosse expressamente mencionado 
o Procurador-Geral da República. Assim, no dia 31 
de maio, esses integrantes realizaram intensa articu
lação na Câmara dos Deputados com o autor da PEC, 
Marquezelli, e com o relator, Deputado Arthur Oli-

César (di r.) conversa com Marquezelli (esq.) , autor da PEC 5/20 I I 
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veira Maia (PMDB-BA), para tratar da alteração do 
texto. Estiveram presentes no encontro com o parla
mentar, os presidentes da CONAMP, César Mattar 
Jr., da Associação Nacional do Ministério Público Mi
litar (ANMPM), Marcelo Weitzel, da Associação Na
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Sebas
tião Caixeta, e da Associação Nacional dos Procura
dores da República (ANPR), Alexandre Camanho, e 
o vice-presidente da ANPT, Carlos Eduardo Lima. 

No dia 01jo6 a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara aprovou, por unanimidade, a Pro
posta. A matéria foi aprovada com emenda sanea
dora, sugerida durante a reunião do dia 31 de maio 
pelas entidades associativas, acrescentando o procu
rador-geral da República à lista de autoridades remu
neradas de modo isonômico. Logo,após a aprovação 
da matéria na CCJ, os presidentes da CONAMP, da 
AMPRO e da ANMPM se reuniram, durante almo
ço, com o autor da PEC 5/2011. Marquezelli discutiu 
com César e W eitzel a tramitação da proposta, que 
agora será analisada por uma comissão especial. So
mente depois, a matéria seguirá para votação no ple
nário da Casa, em dois turnos, e então para aprecia
ção pelo Senado. 

Arthur Maia (esq.) e o presidente da CONAMP 
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RUI (AVALLIN PINTO 

Bento Fernandes de Barros 
e o litígio do Contestado 

Bento Fernandes de Barros foi nosso primeiro Pro
curador-Geral de Justiça, nomeado após a implan
tação do regime republicano e durante a composição 
dos quadros do serviço público e da justiça estadual. 
Nascido em Sobral, no Ceará, em 1834, veio para o 
Paraná como bacharel em direito, integrante da últi
ma turma de Olinda, antes da Faculdade se transferir 
do mosteiro de São Bento para a Rua dos Hospícios, 
em Recife. Infelizmente nos faltam maiores notícias 
sobre sua presença e a de sua família no Ceará, embo
ra nesse sentido tivessem sido promovidas diversas 
diligências, inclusive pessoais, sem maior proveito. 
Assim, em sua própria terra ele passa por um quase 
desconhecido. Ao contrário do Paraná, aonde vai, de 
início, integrar uma família tradicional do Estado e 
deixar memória destacada, de um lado como advo
gado, e, de outro, fez carreira de juiz, que culminou no 
cargo de Desembargador do então Superior Tribunal 
de Justiça, além de ter sido o primeiro Procurador
Geral do Ministério Público estadual. Ao final , porém, 
foi vitimado pelas paixões políticas da época, duran
te a quadra insana da revolução federalista, quando, 
após expulsos os sediciosos, o presidente Vicente Ma
chado, em exercício, colocou em disponibilidade to
do o tribunal, sob o pretexto injusto de que seus mem
bros se mostraram complacentes e até coniventes com 
os abusos dos revolucionários. Afastado da magistra
tura Bento ainda advogou amplamente aqui e em 
Santa Catarina, mas acabou se transferindo para o Rio 
de Janeiro, onde faleceu em 1908. 

Foi também autor de obras jurídicas, como "O Mo
vimento Progressista da Criminalidade", "A Organi
zação da Polícia Administrativa e Judiciária", "Notí
cia sobre o Paraná", mas, para nós paranaenses, sua 
obra mais importante foi certamente "Discussão da 
Questão de Limites entre o Paraná e Santa Catarina", 
uma brochura de 82 páginas, que fez publicar em 1877, 
cujo parecer foi adotado como subsídio valioso para 
compor a defesa dos direitos do Paraná, na ação rei
vindicatória ordinária n. 07, aforada por Santa Cata
rina junto ao Supremo Tribunal Federal, sobre o cha
mado "Contestado", uma área de 47.82om2 e uma 

população de 45.000 habitantes, cujo domínio foi dis
putado por ambos os Estados. Esse foi, certamente, o 
mais grave litígio de limites e de direito territorial 
protagonizado por dois membros da Federação, tanto 
pela extensão da área reivindicando como pelo nú
mero da população nela envolvida, e, especialmente, 
pela exaltação a que chegaram os ânimos dos dois 
Estados, quase à margem de um conflito armado. O 
texto é denso e procura cobrir toda a visão histórica e 
física do evento, com centro na região Sudeste e nos 
dois Estados em confronto. Bento faz uma resenha 
histórica da conquista da terra pelas bandeiras pau
listas e curitibanas, seu espaço geográfico e o esforço 
de sua ocupação e integração ao domínio nacional. 

Por princípio, o cenário é imenso: a capitania ge
ral de São Paulo passou a reunir em 1710 as capitanias 
de São Vicente e as duas outras porções de Santo Ama
ro, e, pelos testemunhos de Southey, Aires de Casal, 
Casado Giraldes, Silva Lisboa, toda essa área subcon-
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tinental fazia limite ao Sul com o rio Uruguai e o 
território de São Pedro do Sul. Com o tempo, porém, 
ela foi sendo desmembrada com a criação de Minas 
Gerais (1720), a vila de Parati, incorporada ao Rio 
de Janeiro (1726), a ilha de Santa Catarina e S. Pedro 
do Sul que passaram a constituir a mesma capitania 
(1738), ainda Laguna (1741) e a criação dos territórios 
de Goiás e Mato Grosso (1749), seguidos de Lages 
(1820) e da emancipação do Paraná (1853), que, como 
nova Província, representou o último recorte meri
dional de São Paulo. Invocando Southey e Aires Casal, 
sustenta o parecerista que Santa Catarina corres
pondia à ilha, propriamente dita, e um território de 
6o léguas no continente, que não passava de vinte 
léguas em sua maior largura, contadas do rio Saí. E, a 
partir daí, caminhando na extensão Norte-Sul, ter
minava na divisa de São Pedro do Sul, no encontro 
com o rio Pelotas ou Uruguai. O interior, porém, a 
oeste da faixa de ocupada por Santa Catarina ficava 
então a terra paulista e, por herança, a do Paraná, 
recebida com a emancipação. Outro ponto que serviu 
também de lance para as reivindicações catarinenses 
e, em contrapartida, provocou enérgico arrazoado de 
Bento, foi a alegação de que, com o desmembramento 
da Ouvidoria de Paranaguá e a criação pelo Conselho 
Ultramarino de outra Ouvidoria (1749), com jurisdi
ção sobre Santa Catarina, a contar da "barra austral 
do rio de São Francisco, pelo Cubarão ... e pelo rio Ne
gro .. . e. (n)o Sul acabará nos montes que deságuam 
para a Lagoa-Imiri". Invocando esse desdobramen
to jurisdicional e as delimitações consignadas à nova 
Ouvidoria, todo o território ocupado pelo Paraná ao 
Sul dos rios Negro e Iguaçu, passaria a constituir es
bulho, reparável mediante sua devolução ao seu do
no. O argumento fundamental de Bento foi então o de 
demonstrar a diferença entre distrito de ouvidoria e 
distrito de governo e capitania, acrescentando ainda 
que nem sempre a divisão judiciária coincide com a 
administrativa. No caso, exemplifica que muitas vezes 
o distrito administrativo incluía território de capita
nia diversa, como aconteceu com Santa Catarina, que 
constituída em capitania em 1739, continuou fazen
do parte da Ouvidoria de Paranaguá, da qual só foi 
desanexada pelo alvará de 1849. Embora Alfredo 
D'Escragnolle Taunay (ex-presidente de Santa Cata
rina - 1876; e futuro presidente do Paraná - 1885-
1886) sustentasse a favor do Estado catarinense, que 
a Provisão de 1749 ainda contava a seu favor com o 
reforço de outros atos isolados anteriores, como os que 
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a seguir menciona, sejam os de 1720, 1738, 1747 e 
1748. Em resposta, seu opositor qualifica a Provisão do 
Conselho de letra morta, caduca, pois de modo algum 
faz qualquer demarcação de espaço, estranhando que 
Taunay pretenda admitir que atos ainda anteriores 
a ela tenham o condão de dar ao Alvará um caráter 
diverso daquele que ele traz em si. Por fim, entre tantas 
outras considerações, o argumento igualmente rele
vante da disputa, foi o da fundação de Lages e o alcan
ce que se pretendia atribuir à sua jurisdição. Para 
Bento, o governador da capitania de São Paulo, D. Luiz 
Antonio de Souza Botelho Mourão, morgado de Ma
teus, nomeou capitão-mor dos sertões de Curitiba 
Antonio Corrêa Pinto, que, em 1766, alcançou os cam
pos de Lages e fundou uma comunidade, construiu 
uma capela e a converteu em vila de Nossa Senhora 
dos Prazeres dos Campos de Lages. Porém, a deman
da reivindicatória que vai se instalar depois disso, 
procura menoscabar a empresa de Correa Pinto, a 
quem qualifica de mero explorador, vagando sem ru
mo pelos campos de Lages, indiferente aos sinais vi
síveis de posse de Santa Catarina. Foi então que, pas
sados anos, depois de iniciativas que incluem inva
sões de terras e a acusação de elas teriam sido usur
padas, Santa Catarina, logrou obter do governo da 
metrópole, em 1820, a desanexação da vila de Lages e 
seu termo, para incorporá-los à capitania de Santa 
Catarina. Para Bento, entretanto, a incorporação de 
Lages atendeu interesse público de proteger a popu
lação local contra o ataque dos selvagens, como diz 
seu próprio texto, e não o de estabelecer divisórias 
ou estender domínios. Ocorre, porém, que, para ali
mentar a ambição de Santa Catarina, seus defenso
res ainda deram ao território uma extensão verdadei
ramente fabulosa, inverossímil, compreendendo to
das as terras entre os rios Negro e Iguaçu, ao Norte e o 
Uruguai, ao Sul, incluindo os campos de Palmas, 
somando mais de 2.000 léguas quadrada, território 
até então desconhecido, conclui o prestadio defensor 
dos interesses do Paraná. Prosseguindo, sustenta que 
o Marquês de Pombal, assumindo o governo de Por
tugal, na segunda metade do século XVIII, passou 
a incentivar iniciativas que visassem garantir a ex
pansão do domínio português no continente, prin
cipalmente diante do crescente assédio dos espa
nhóis pelas mesmas terras. Assim, inúmeras expe
dições paulistas passaram a devassar os sertões des-
conhecidos do Tibagi e Guarapuava, até alcançarem 
Vacaria do Sul, abrindo caminhos de conquista no 
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entre rios do Iguaçu e Uruguai, promovendo a paci
ficação dos índios, fazendo assentamentos e incen
tivando o estabelecimento de propriedades rurais, 
agrícolas e pastoris, empreendimentos que incluem a 
fundação do povoado de Palmas. E, então, menciona 
o nome de diversos sertanistas: Bruno da Costa, ca
pitão Silveira, general Cândido Xavier, coronel Afon
so Botelho, coronel Joaquim José Pinto Bandeira, 
conselheiro João da Silva Correa, e até os curitibanos 
e seus parentes brigadeiro Manoel de Oliveira Fran
co e seu irmão João de Oliveira Franco. 

O trabalho é sem dúvida de qualidade e revela se
guro domínio da geografia, da história nacional e da 
região, além de nota pessoal própria, que transmite 
o ardor do advogado, dono de seguro e hábil raciocí
nio. O parecer encerra com uma proposta concilia
dora. A imagem dos territórios que seriam devidos 
tanto a Santa Catarina e a serem preservados para o 
Paraná, por direito próprio e uti possidetis juris, trata
se, porém, de um rascunho simples, um esboço tra
çado à larga, de riscos fluidos: faltam-lhe detalhes, 

• 
rumos e números, como convém às definições carto
gráficas. Assim, excluído o Paraná, Santa Catarina 
partiria do litoral, desde o Sai-guassu, e, no interior, 
avançaria pela linha da serra do mar e da serra do Es
pigão, tomando, daí em diante, o braço que vai até 
quase a confluência do Goyo-Em, no rio Uruguai, fe
chando a área com uma linha imaginária entre os dois 
últimos pontos. Seguramente, tão escassas referên
cias e a falta de mapas antigos (raros e tantas vezes 
imperfeitos), ou as alterações que se sucederam na 
toponímia, torna-se realmente difícil reconstituir o 
que seria essa dupla imagem reconciliadora, capaz de 
ganhar o consenso de ambos os Estados conflitantes. 

Mas, afinal de contas, o que prevaleceu da deci
são do Supremo Tribunal Federal, na ação reivindi
catória, julgada anos depois (1904, 1909 e 1910), foi 
eleger os rios Iguaçu e o Negro como divisores naturais 
dos dois Estados. Porém, no interesse da convivência 
federativa e mediante intervenção do próprio presi
dente da República e diversas forças políticas da épo
ca, a decisão acabou por favorecer a composição das 
partes, mediante um "Acordo Honroso", aceito como 
forma de acomodar os interesses de ambos os Estados 
e de encerrar definitivamente esse capítulo da nossa 
história federativa. Enfim, para nós que, a despeito do 
destaque pessoal alcançado por Bento Fernandes de 
Barros em nosso Estado, mas do pouco que sabíamos 
dele e de sua convivência conosco, senão através de 
notas pontuais, seu parecer constituiu, na verdade, 
uma surpresa reveladora. De um lado porque eviden
cia suas qualidades superiores de intelectual, seu 
conhecimento extenso da história do país e regional, 
e, com mais razão, sua desenvoltura de advogado e 
argumentador seguro e perspicaz, o que prova que 
Bento não chegou gratuitamente ao Tribunal, nem 
a chefia do Ministério Público estadual lhe foi con
fiada sem merecimento. Por outro lado, a presença 
de Bento Fernandes de Barros entre nós, tal como o 
imigrante ou migrante nacional, sobretudo o nordes
tino (pois foram tantos), se vieram a ter conosco, à 
procura de uma oportunidade de trabalho ou de vi
da, como é próprio da atração que exerce uma Pro
víncia recém criada e em organização, embora eles 
sejam injustamente esquecidos na terra de origem, 
compensam o preço dessa ausência, integrando-se 
de tal modo à vida e aos ideais da comunidade que 
os acolheu, que merecem serem tratados com o títu
lo de batismo, correspondente aos melhores dos seus 
próprios filhos. 
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Processo Civil & Direitos Humanos 
AUTOR: CÂNDIDO FURTADO MAIA NETO 

A obra possui como objetivo difundir 

princípios de Direitos Humanos constantes 

nos Tratados, Pactos e Convenções interna

cionais de aceitação tácita universal, bem como aqueles ins

trumentos aderidos e ratificados pelo governo da República 

Federativa do Brasil, que devem ser observados e respeitados 

na jurisdição nacional. Ela apresenta nova (re)leitura sobre as 

fontes do direito ou do sistema legal, com base nos princípi

os de Direitos Humanos, para a correta interpretação e apli

cação das normas positivas, segundo critérios de intertem

poralidade, dicotomia, antinomia, e avançado processo civil . 

Valor: R$ 98,oo 

Temas de Direito e Meio Ambiente 
AUTOR: EDSON LUIZ PETERS 

Trata-se de obra reunindo oito traba

lhos do autor sobre temas palpitantes e 

atuais de direito e meio ambiente, organi

zados numa sequência lógica. Parte-se de uma reflexão fi

losófica intitulada Temas de Direito e Meio Ambiente segui

do de um exame do instituto da servidão no direito romano e 

sua evolução histórica numa perspectiva ambiental. Entra -se 

na sequência em temas constitucionais e administrativos, 

como é o caso do Licenciamento Ambiental e o Processo Li ci

tatório e uma proposta de Autonomia das Regiões Metro

politanas na Gestão Ambiental Transmunicipal. Segue estu

do sobre o instituto da Reserva Florestal Legal e a obrigação 

de reflorestar no Brasil e outro, abordando a Gestão Trans

fronteiriça de Espaços Naturais Protegidos. No final apresen

ta uma análise dos crimes contra o meio ambiente perante os 

Juizados Especiais Criminais e se arremata com uma exposi

ção sobre a Tutela Penal do Meio Ambiente na Espanha. 

Valor: R$ 30,00 

Ativismo Judicial e Políticas Públicas 
AUTOR: MARCO AURÉLIO ROMAGNOL/ TAVARES 

Trata o presente livro do surgimento do 

estado como ente representativo e, conse

quentemente, das forças atuantes em seu 

interior, em especia l no Estado liberal, resul-

tando no surgimento dos direitos fundamentais como meio 

de defesa do cidadão contra este jogo de forças e interesses. 

Aborda ainda, a precária convivência desses poderes, em espe

cial quando fundada em uma forma tripartirdes ideal que 

nunca chegou a funcionar na prática, o que leva ao descumpri

mento reiterado dos direitos previstos na Constituição Federal. 
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Direito Penal- Releitura 
à luz do conceito significativo 
de conduta e da teoria 
da imputação objetiva 

AUTOR: 0DONÉ SERRANO JÚNIOR 

Este livro expõe uma releitura da teoria do crime à luz das 

contribuições do conceito significativo de conduta e da teo

ria da imputação objetiva. Enfocam-se os conceitos dogmá

ticos enquanto modelos teóricos que auxiliam a concretiza

ção normativa e o controle racional da correição da decisão 

jurídica. As experiências hauridas no exercício das funções de 

Promotor de Justiça e no magistério contribuíram na elabo

ração deste texto. O livro opta por prestigiar a exposição de 

exemplos, facilitando a visua lização da aplicação prática dos 

conceitos tratados. Buscou-se ir direto ao ponto, expor o que 

é chave para a resolução dos problemas, além disso, criar 

um texto conciso e, ao mesmo tempo, bem embasado, que 

abordasse todos os elementos estruturais do conceito jurídi

co-dogmático do injusto penal e do juízo de culpabilidade. 

Valor: R$ 21,00 

Introdução à 
Contemporânea Teoria dos 
Direitos Fundamentais 

AUTOR: 0DONÉ SERRANO JÚNIOR 

Nesta obra publicam-se alguns resul

tados da pesquisa iniciada pelo autor no Mestrado e apro

fundadas no curso de Doutoramento em Direito, abordan

do a teoria contemporânea dos direitos fundamentais, que, 

após a promulgação da Constituição de 1988, passou a ocu

par posição central no cenário jurídico, ensejando a revela

ção de novos métodos de aplicação do Direito e resolução de 

colisões entre interesses juridicamente protegidos. O presen

te livro pretende ser um instrumento didático que possa con

tribuir com os estudos daqueles que procuram compreen

der melhor o papel dos direitos fundamentais na contempo

raneidade e seus desdobramentos teóricos e práticos. 

Valor: R$ 24,00 

Também é destacada a hipótese de atuação judiciária conhe

cida como ativismo, suas formas, limites e barreiras quando 

contrastada com o exercício dos Tribunais europeu e ameri

cano. Traz uma análise das ferramentas processuais para o 

exercício do ativismo perante políticas públicas incompletas, 

em especial quando desrespeitado o orçamento público, bem 

como, busca fundamentar a atuação judiciária na hipótese de 

descumprimento das previsões constitucionais. 

Va lor: R$ so,oo 
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Comemore com 
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Quanto mais Sicredi você usar, mais chances de ganhar. Participe. 
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CAiXA.J50 1ns 
UMA HISTÓRIA ESCRITA POR TODOS OS BRASILEIROS. 

OS ESCRAVOS POUPARAM .A 
CAIXA PARA COMPRA UM BEM 

QUE JAMAIS DEVERIA TER PREÇO: 

A UBE DADE~ 

scravos de ganho eram 

aqueles cedidos por um 

senhor a outro para 

trabalhos esporádicos em troca de um 

pagamento. Cada escravo tinha direito 

a uma parte. do dinheiro que seu 

trabalho rendia. Depositavam esse 

dinheiro numa caderneta de poupança 

da CAIXA, até obter o suficiente para 

c o m p r a r sua c a rt a de a I f o r r i a . 

Pagavam assim por um direito que 

nunca lhes deveria ter sido roubado: 

a liberdade. 


