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Editorial

Emp  ffldd h®vq
direl®ri€E

Empossada no último dia 30 de julho,  no auditório Ary
Florêncio Guimarães, em Curitiba, a nova diretoria da
APMP. Na oportunidade, Mari.a Tereza Ui.//e Gomes,

presidente eleita para o biênio 1999/2001,  reafirmou os
compromissos e objetivos à frente da entidade.

Para abrir nossa primeira edição deste ano, a APMP em
revista transcreve a seguir o djscurso de posse proferido

pela  presidente eleita:

"  Na  nossa vida,  às  vezes  permeadas  de

situações tão complexas, existem momentos em

que  as  palavras  mais  simples,  são  as  melhores
para  retratar  os  nossos  sentimentos  e  estados
de  alma.

Se  assim  é,  outra  expressão  não  poderia
registrar  com  tanta  propriedade  a  emoção  que
me assalta nesta ocasião quanto dizer MUIT0
0BRIGADO!

Esta gratidão  sincera,  em  nome  da  nova
Diretoria e do Conselho Consultivo, aos amigos
e   Colegas   dc>   mais   alto   quilate   que   nos
incentivaram e apoiaram, e a todos aqueles que
direta  ou  indiretamente  nos  prestigiaram  no
último pleito, exprime o reconhecimento de que
apenas por este apoio é que fói possível alcançar
um coeficiente de votos dos mais expressivos já
obtidos  em  pleitos  realizados  nesta .Associação
e que dcmonstra, sem qualquer dúvida, a grande
união  da  classe.  Este,  aliás,  é  o  maior  valor  a

proteger   na   gestão   que   se   inicia,   dever
impostergável de todos  nós.

Volto os olhos para o passado e percebo
na heróica história desta agremiação, os nomes

que aqui deitaram rai'zes, plantando árvores cujos
frutos colhemos ainda hoje. Falo e faço questão
de homenagear meus notáveis antecessores que
Presidiram a APMP, esta simpática senhora de
47 anos de idade . Foram eles aru'fices de grandes
avanços  institucionais.   Falo  dc  j4r/  F/ort?^#c?.o
Guimarães, de Octacílio T/ielra Arcouerde, de Alcino

de Carualho e Sou%a, de Manoel Guimcirães  de Abreu,

de Eddie  Santos Rlbas, de Ayr Scildanba de IAyola,

de  Acyr Ferreira  de  Camargo,  de  Gullberme  de

Albuquerque Maríinhào, de Fríimisco Postareck„ do

"Não 'será. não se

assustem. uma gcstão cor

de rosa, mas saibam que

serei um pouco de cada

uma de hinhas valorosas

Colcgas na administração

que se inicia ."

sçi]idoso  Jeronymo  de  Albuquerque  Mciranbão>  de

IJónidaJ Tabordd Ribas, de Eduardo Correia Braga,
do  empreendedor  Rc7#4ÁJo j4#/o#?.o  Bo/G/úo,  de

Nilton  Marcos  Carias  de  O/iueira, q"f=  rros horrra
como orador na atual Diretoria, de j4#/o#/.o BcuJ?.,
dc  Milton  Riquelme  de  Macedo,  de  ]air  Círino  dos

Jcz#/or,  sempre  presente  e  emprestando  sua
solidariedade,  e  de  J`G'rgz.o  Rc7#4/o  Jz.#Áon7.,     meu

colega  de  concurso,  c  que  encerra  um  biênio
deixando  marcas  de  importantes    realizações,
dentre  elas,  a  de  ter  se  empenhado  com
determinação, na escolha do nosso Estado para
sediar,  em  outubro  próximo,  o  Congresso
Nacional, inequívoco reconhecimento do valor
do Miristério Público do Paraná .

Promotores  e  Procuradores  de Justiça
sempre  serão  devedores  insolventes  de  uma

grande dívida com as suas famílias. A devoção à
carreira  faz  com  que  se  subtraia  um  tempo
irrecuperável de  convivência  familiar,   às  vezes
em momentos que  somos muito necessários  .

Mapia Tereza Uill©  ffiomes
Ppesident,e da APMP

Não  obstante,  estas  doloridas  ausências,  as
nossas   famílias  sempre  responderam  com
compreensão  e  amor.  Eu  também  não  destôo
desta  regra.  Temo  até,  pela  responsabilidadc
embutida nas novas  funções, que minha família
tenha que abdicar de alguns momentos da nossa
vida  em  comum  no  futuro próximo.  Com  ela,
entretanto, estará sempre o meu pensamento, o
meu coração e a minha gratidão, especialmente
aos  meus  pais,  pelos  exemplos  de  dignidade,
àqueles  que  embora  não  estcjam  fisicamente

presentes,  espiritualmente  nos  acompanham,
aos  estimados  parentes  e  as  minhas   filhas
Stephanie, Patrícia e Samara pelo forte amor que
nos  une.

Sou   a   primeira   mulher   a   exercer   a
Presidência da APMP. É uma distinção que não

passa  dcspercebida  e  é  muito  reveladora  a
respeito da forma democrática e isenta de como

pensa a Classe  .

Não será, não sc assustem, uma gestão cor
de rosa, mas saibam que serei um pouco de cada
uma    de    minhas    valorosas    Colegas    na
administração que  se inicia  .

Quis o destino que no curso da nossa vida
institucional  nos  deparássemos,  eu  e  tantt)s
companheiros, compartilhando do mehsmo z.JG4/

que  culminou  por  nos  legitimar  a  doravante
represer[tí+r  íL  As]ocla{ão  Parciní2ense  do  Min;Stério

Pub/lco.

0    /.c7Gcz/   de    uma    lnstituição    forte,

compromissada  com  uma  sociedade  que  cada
vez  mais  cresce na luta pelos  seus  direitos.

APMpemREVISTA
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À  APMP  muito  cabe  neste  imenso
compromisso,  pois   ao   se  bater  em  lutas
intransigentes em defesa dos interesses  de seus
membros,   que   são   os   Promotores   e   os
Procuradores  de ]ustiça,  e  arrostar  as  grandes
batalhas  institucionais  que  se  ferem  no  nosso
Estado  e  em  Brasília,  ela  o  fáz,  não  buscando
benesses e privilégios para associados, mas antes
advogando o devido   respeito a conquistas que
se  traduzem  em  verdadeiras  garantias  para  a
socicdade, que precisa de um MP independente
e  atuante,  ficl  à  Constituição  e  não    submisso
diante  de  obscuros  interesses  e  interessados

poh'ticos.

Entendo,   portanto,   que   compcte   à
Associação  scrvir   aos  membros  do Ministério
Público, uni-los e fortalecê-los nos embates que
enfrentam como guardiães da Lei e da sociedade

que, por isso mesmo, os têm identificado como
dos mais legítimos instrumentos de defésa social.

Garimpo  no  rico  espólio  cultural legado

por Ro¢é'r/o Ly/z7, o desenho do novo Ministério
Público: o chamado Ministério Social. Dizia ele:
"o  Pro7motor  Púb/ico  ó  o  Precursor  de  uma  época,  em

que,  nci  5ociedíide,  só  Se  ouuirá  uma  uozlegítíma,  a  dela

Próprn,  co7m  resumo  Puro  e  rea/  dcM  notcM  ef|)cims".

0 Ministério Público do Estado do Paraná
orgulha-se  de  ter  trilhado  este  caminho.  Foi
considerado, em pesquisa feita pelo ldesp de São
Paulo, um dos melhores Ministério Públicos do
Brasil,  aquelc  que  mais  se  aproxima  de  sua
destinação  social.

Embora  este  novo  MP  seja  uma  obra
comum, pertencente e feita por todos nós, diáfia
e  operariamcnte,  muito  deve  ele  de  seu  rumo
ideológico  aos  últimos  Procuradores-Gerais  de

]us{iça, Lzílç. CarloJ  Delf i«cirl,  Olympio  de  Sá  Sotto
Mc%.orNG/o e ao atual procurador-Geral de ]ustiça
Gz./¢€Í/o  Gz.c7coz.c7  (e  aqui  não  devo  esquecer  do

Corregedor-Geral  do  Ministério  Público,  Hó7`//.o
z4/'r/o#   L6/#/.#).   Foram   e   são   eles   grandes
condutorcs deste processo. Fizeram-no por si e
seguindo  as  pegadas  dos  Procuradores-Gerais

que       os       antecederam.       Merecem       o
reconhecimento  da  classe  por  tão  alto  terem

projetado o nosso MP.

A  sociedade  muito  espera  de  nós,  pelo
verdadeiro   mandato   em   branco   que   nos
outorgou  na  Constituição  Federal  de   1988.
Sabemos que isto não foi fruto do acaso ou obra
acidental da natureza, mas sim resultado de uma
luta  enoi-mc  de  companheiros  de  ontem  e  de
hoje, do  País inteiro  .

Será, portanto, pcrmanente a aliança que

temos  com  a  sociedade,  como  agentes  de  sua
legítima  defesa  em  f.ace  dos  agravos  que  se
cometem contra seus interçsses indisponíveis e
contra as garantias fundamentais do cidadão. É
nossa  missão  sagrada  atuarmos  em  nome
daqueles excluídos de qualquer possibilidade de
vida  digna,  nossos  infelizes  conterrâneos,  cujo
contingente está a aumentar dramaticamente.

Abandonemos  o  vão  romantismo  da
neutralidade  processual.  Nós  somos  parte  e
temos  um  lado  a  defender,  que  é  aquele

precisamente  descrito da Constituição  Federal.

Fazer  um  Ministério  Público  Social  nos
conduz   a   questionamentos   inquietantes.

Quantas vezes, ao agirmos como operadores do
Dircito,    nos    deparamos    com    situações
absolutamente  injustas  de  aplicação  da  lei,
especialmente  na  área  criminal,  tão  tradicional
em  nossa  atuação  cotidiana,    em  que  normas

" A soçiedade muito
s

espera de nós, pelo

vcrdad£iro mandato em

branco que nos outorgou
'  na Consfituição

Federa] de 1988."

ultrapassadas,  elaboradas  num  momento  de
nítida  defcsa  do  sistema  econômico,  acabam
impondo  ao  infrator,  vi'tima  de  um  duro

processo  de  exclusão,  pesadas  penas,  a  serem
cumpridas desnecessariamentc em penitenciárias

que  não  cumprem  minimamente  o  seu  papel
ressocializador.  É  o  miserável  que  furtou  um
lençol, um  botijão  de gás, uma bicicleta ou um
boné. É o Direito Penal dos pobres que as elites
se  escandalizam  ao  perceberem  que  cada  vez
funciona menos e a protege menos.

Enquanto  isso,  aqueles  que  desviam
impostos,  que  deveriam  estar  sendo  aplicados
especialmente em poh'ticas básicas de educação,
saúde e habitação, são agraciados com a extinção
da  punibilidade  quando  reparam  o  dano  antes
do oferecimento  da denúncia.

É  a  este  Ministério  Público,  que  não  se
conforma com tais contradições, que não se cala

diante  das  injustiças   sociais,  mas   age   fir-
memente,  que  a  nova  Diretoria  da Associação
Paranaense   do   Ministério   Público,   hoje
empossada,  segue  e  crê.  E  sei  muito  bem  que
este  é,  também,  o  pensamento  que  anima  os
seus  associados.

Mas  se  existem  as  maiúsculas  discussões
institucionais,  há,  por  outro  lado,  o  aspecto
associativo doméstico a merecer a nossa atenção
e  trabalho.

Para  a  consecução  de  nossos  objetivos,
temos uma meta de trabalho, que surge de uma
estrutura  administrativa  completamente  nova.
Criamos    nove   Diretorias    Operacionais,
entregues  a valorosos  companheiros  de todo o
Estado,  representando  a  nossa  unidade  e  o

pensamento das várias regiões, a fim de atuarem
em conjunto com a Diretoria da Associação, paraa
fazer   frente   às   crescentes   neccssidades
associativas    e    tornar    a    entidad€    mais
descentralizada  e  participativa.

A idéia é, friso mais uma vez, que em cada
Diretoria  Operacional  possamos  contar  com
vários  Colegas,  que  mostrem  afinidade  com  a
área  e  se  proponham  a  dar  sua  imprescindi'vel
contribuição.

Contamos,     desde     logo,     com     os
importantes  nomes  de /c7z.r  C/.#.#o  c7or  Jc7#/oj.,  de

I:jneu Wa/ter Kircbner, de  Sérglo Rgncito  Sinhori, df=

Paulo  JOJó  Gcillotti  13onciuides    de ]Çictrrez:inho  e  de

Wl/liam Gll Pinbeiro Pinto, de Ctuzeiro do Oestf=,

para   a   DIRETORIA   DE   ASSUNTOS
INSTITUCI0NAIS    E    DE    ACOM-
PANIIAMENTO LEGISLATIVO, que visa
a permanente vigilância e interferência em todas
as  propostas  legais  de  interesse  do  Ministério
Público  e  uma  frente  de  atuação  constan-
temente  aberta  em  defesa  da  poll'tica  salarial

justa  e  digna.  Atuará  esta  Diretoria,  ainda,  no
atendimento  especial  das  questões  associativas

que  envolvam  os  Colegas  aposentados  e,  por
fim,  na  defesa    no  plano  individual  c  coletivo
daqucles  vulnerados  no  exercício  rincional,
desagravando-os  publicamente  e  promovendo
a correção que se impuser na via judiciária.

ChzLmzimos  Agenor  Dallagnol,  Joselita  A.13.

Bcirbo§a e Clro E>q)edito  Scberaiber, d€ CmiriibçL, e

Maxlmiliano  Riheiro  De/iberíidor, de Cruze:+ro  do
Oeste,  para  integrar  a  DIRETORIA  DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Devemos  adequar  o  importanti'ssimo
Promed à nova legislação federal -Lei n° 9.656/
98   e   dar  tratamento   preferencial   e   mais
abrangente aos  usuários.

APMpemREVISTA
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Iremos  cotejar o  Promed  com  o  que  há
de melhor nos outros planos de  saúde, ampliar
os  credenciamentos  de  serviços  e  reavaliar  o
sistema de  reembolso  de  despesas.

Para        a        DIRETORIA        DE
CONVÊNI0S  virão  os  Colegas  M4#.o /oJG'
Esbcilqueiro  e  Maria  E5Peria  Costd  Mourci,  de

Cuiit:ibíi,  e  Mar/eiie  ].  da  Moftci  Amilicito,  àe
Cascavel  .

A  meta  aqui  é  construir  um  abrangente
sistema  de  convêrios,  item  fundamental  na

prestação  de  serviços  ao  associado  .  Faremos
divulgar  catálogo  (sempre  atuahzado)  para
conhecimento  dos  convênios  existentes  e  os
demais que vierem a se firmar.

A   DIRETORIA   DE   COMUNI-
CAÇÕES  será  formada  por  C/.d R4/##Jo
LQyo/a  Junior,  T/aléria  Telxeira  de  Meiroz Grilo  e

C/ayton Maranbão,de C"iriJba, Leonildo  de  Sou«a
Grotta,  de  C,a.mbé,    e  Mtirio  Lui5  Bergdntini,  de
Paranavai'.

Vamos  estabelccer  novas  formas  de
comunicação  com  os  Colegas  e  também  de
veiculação  das  atividades  associativas,  tendo
destaque  a  ampla.  divulgação  dos  trabalhos
desenvolvidos  pela  Entidade  e  pelos   seus
associados.

Virão    para    a    DIRETORIA   DE
EVENTOS  CULTURAIS  R#z.  Pz.#/o,  A4o#z.f¢
IAuíf e  de Az!euedo e S)hio Ri)berto D. Kiíhlmm de
Curitiba,  Mczm J#g;z.o RocÁc7, de Campo Mourão,
Guilberme Frelre, deFoz doTg}i:í+çn e Carlos Alberto
Hc)ÁÂ#c7##   CÁo/.#íÁ/.,   de   Marechal   Cândido

Rondon.

Temos  importantes  planos  neste  setor:
apoiar  financeiramente  os  Grupos  de  Estudos
na  realização  de  reuniões,  resgatar  a  docu-
mentação  histórica  da  entidade,  promover

palestras  de  cunho  interdisciplinar,  estiriular  a
participação  de  interessados  em  Congressos,
formando  grupos  para  a  viagem,  e  incentivar
a  efetiva  participação  dos  colegas  no  próxi-
mo  Congresso  Nacional  do  Ministério  Públi-
co,  a  ser realizado  de 26  a 29  de  outubro,  com
ênfase  especial    à  apresentação  de  teses  que
espelhem   a   nossa   produção   científica   e
funcional  .

Na  DIRETORIA  SOCIAL  E  DE
TURISMO, teremos o valioso auxflio de Dcz##zz7
Nc7c7cz/,  de  Telêmaco  Borba,  de     lJ7lí./ío# /oíG'

Gcilbeira,   de  Celltci  Aluarenga  13ertoti  e  de  Dalvd

F/É##.wdo J.  R/Éo#z., de  Cascavel.

Entre suas incumbências estará promover

grupos dc excursão e passeios para os associados
e  seus  familiares,  principalmente  aproveitando
as  férias  e  feriados prolongados,  congregando-
nos  em  épocas  que  habitualmente  andamos
dispersos,  e  realizar  bimestralmente  eventos
regionais  de caráter cultural,  social e esportivo,
contemplando,   sucessivamente,  todos  os
Grupos de Estudos, facultada a participação dos
integrantes  dos  demais Grupos  e aposentados.

Na  tão  apreciada  área  esportiva  teremos
a DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER,
contando com /oc~zo Cc7#/oJ MczJ#€z.rtz, de Cascavel,
B"7io Sergio Ga/atti, de Londi+", Rgncin Gabardo
Eaua, de Foz ào T.guaçu, LulzFernando F. Dela«ari,
de  Curitiba,  Pc!Jro  J#o  Í4#c//zzc7G,  de  Paranavaí,
Marce/o Balz!er Correia> d€ Gu2uíipuíNa, e  Mamd
habe//e IJ)i)es Grcif, df=  Ara:poü .

A idéia é definir com a classe o ini'cio de
execução  do  projeto  de  construção da Colônia
de  Férias  no  Litoral,  resolvendo  as  questões

"A  ideologia que nos

inspira  é  a  de

colaborarmos na

construção de uma

cidadanià  cfetiva..."

pendentes para  tanto.

Vamos,  também,  discutir  a  obtenção  de
novas áreas de lazer no interior do Estado, que
sejam de interesse reãonal para promover o lazer
e  o  cor]graçamento,  e  promover  competições
esportivas  de âmbito estadual e reãonal.

À DIRETORIA DE INFORMÁTICA
caberá  estabelecer  parcerias  para  a  aquisição
subsidiada  de  bens  de  informática,  contendo
legislação,  jurisprudência  e  doutrina  e  também

promover  a  produção  de  material  próprio  em
CDs,  divulgando  a  produção  jurídica-dos
Colegas.

Neste  trabalho  estarão  integrados  Hz.#o#
Cor/€j.€  C4r#ej>c7ro,  de  Curitiba,  Jérg;.o  Á#g#íZo
A/tbaus, dc Gu2irçLpu2Na.,  e José Pereira Pio de Abm
NG/o, de Paranaciqr.

Por último, na MÚTUA, tão importante,

mas  que  é  aquela  que  ninguém  quer  usar,
estíxrííwo  Somy Martins  Cameiro  e  Oriualdo  Spcigjno/,

Colegas  aposentados  de  Curitiba.  Manteremos
o excelente padrão dos serviços que vêm sendo

prestados,  deixando  intacta  a  finalidade  para  a
qual  foi  criada  a Mútua  e  assegurando  pronta
liquidez  no pagamento dos  benefícios.

Estas  são,  apenas,  e  eu  repito,  apcmas,
algumas medidas que se pretende implementar
desde  logo.  Queremos  muito  ouvir  a  classe  e,

para tanto, logo estaremos encaminhando amplo
questionário  em  busca  de  novas  propostas  e
aperfeiçoamento daquelas iniciativas já em curso.

Estaremos  sempre  juntos,  por  telefone,
nos  Grupos  de   Estudos,  nos  Encontros
Estaduais,  nos  instantes  de  descontração,  nas
correspondências,  e,  principalmente,  naqueles
momentos  que  o  Colega  precisar  da  sua
Associação  .  Ela não lhe faltará .

FicH,oCidMarcufT/cisquef,oT/a/decirGuidim
c7eA4o%#(representandoMaringáefeãão),oÍ4#.o#
Rolim Pereim, o Judo Cefíw Cí2ldt" ¢rc:p±ese;ntímdo a.
reãão  dos  Campos  Gerais),  o  1%#c7GÍ/G7.  Cc7mz7/4o

ddsllva,çLcaml/bMcirquesDibcrippa(tç:pKc:serrtãr+do
z` teÉÃo Sudoeste) , o A/tair Pissaia. o Nilfon Marcos
Carias de Ollueira,o 0/y7¢io de S á S otto McilorNeto, o
E/z.j.€#j4z//4 (representando a reàão de Umuarama)
eoPzz#/oCG+jzrLÍz.é}7./.ézT4z/zzrGí(representandoareãão

de Londrina), que disputamos esta eleição  dizendo
na nossa chapa PARTICIPE, queremos honrar a
expressiva vitória, agindo com absoluta dedicação

para fazer jus à confiança que nos foi depQsitada .

0  nome  da  chapa  (PARTICIPE)  é  o
convite   permanente   para   que   todos   os
associados  da  Família  Ministério  Público  se
aproximem   mais   e   estejam   conosco   nos

próximos dois anos  .

Finalizando, pedimos a Deus que continue
iluminando a lnstituição e mantendo a sua força
moral e jurídica . A ideologia que nos inspira é a
de   colaborarmos   na   construção   de   uma
cidadania  efetiva,  em  defesa  dos  interesses  da
sociedade,  para  que  unidos  possamos  amparar
fraternalmente  o  nosso  semelhantcL,  buscando
reais  condições  de vida  digna,  capacitando-o  a
enfrentar com igualdade, liberdade e dignidade
as  vicissitudes  da  vida.  Este  país  não  poderá
desfrutar de plena felicidade enquanto tivermos
uma criança a esmolar nas ruas.

E  que  a  Associação  Paranaense  do
Ministério Público seja mais um cspaço de.luta

para fortalecer os agcmtes do Ministério Púbhco
na concretização deste ideal.

PARTICIPEM!"

APMpem:aFgY.nsaTê?
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A   Promot,ora,  de
Just,iça Marla
Tereza,  Ullle

Gomes
toma posse no
a,udit,ório 14jy

Florêncio
Gulma,ráes,
apla,udida,

ca,lorosa,ment,e
pelos  int,egrant,es
do MP e amgos.

Fldgmhles dd P  sse

Acima,  a,lguns dos integpa,ntes  da nova,
diretoria,  da, APMP.  Aba,ixo,  o  auditório

completa,mente tomado.

Na, fot,o a,o la,do, da esquepda para,
direit,a,, o Deputa,do Fedepal

Rubens Bueno;  Ppesidente  da,
CONAMP,  Achlles  de  Jesus

Slquara Fl]ho;  o  ex-president,e
da, APMP,  Sepglo  Renato

Slnhorl; o Ppooupa,dor-Geral de
Justiça,  GIlbepto  Gla¢ola,;  a,

Presidente empossa,da da, Apm,
o Secret,ário de Estado da, Justiça,,

José Tavai.es  e  o  Coppegedor-
Geral do Minístépío Público ,

Hélio Airton  Lewin.

Acima,  a, President,e  da Aphff  i.ecebe  os
cumpriment,os  de Procura,dores-Gera,is  e

President,es  de Associa,ções  de  outros  Est,a,dos.
Abaixo, jantar no  sa,láo Rosa do  Clube

Curitibano .

APMpemp:gY,nsaTêç
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0    13°    Congresso    Nacional    do
Ministério Público,  realizado  em  outubro  do
ano passado na cidade de Curitiba,  foi o  maior
em  toda  a  história  institucional  do  Ministério
Público,     considerando     o     número     de

participantes  (ceréa de  1.800 pessoas)  e dc tescs
apresentadas  (240).

A solenidade de abertura, que ocorreu no
Teatro  Guaíra,  reuniu  entre  participantes  e
convidados  mais  de  2.000  pessoas,  contando
ainda  com  a  presença  à  mesa  do  Govcrnador
do  Estado  do  Paraná,  /c%.Ãz7€  LGr#Gr,  da  Vice-

Goverr+íLdotçi,  Emíhci  de   Sd//es  Be/inatti,  do
Procurador-Geral  de  justiça  do  Paraná  e
Presidente    do    Conselho    Nacional    dos
Procuradores-Gerais,   Cz./éJétr/o   Gz.czcoz.cz,   do

Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  e
Presidente    do    Conselho    Nacional    dos
Corregedores  Gerais  do  Ministério  Público,
H€'//.o Áz'r/o#  Lew?.#,  da  Procuradora-Geral  do
Ministério  Público  de  Goiás,  JZJ##c7  F-éz#.#cz,    do

Procurador-Geral  de justiça  do  Estado  de  São
PaJilo,  Luiz Antônio   Guimarães  Miwre`y,  do
Deputado  Estadual  Hc)r#czf  Br¢#c7#~o,  do  Vice~

Presidente  do  Tribunal  de justiça  do  Paraná,
Desembargador Aroldo Bernardo  dd  Siluci Wolff`,   ào

Prefeito Municipal em exercício, Vercador j4z./Zo#
4r¢#/.o,  do  Presidente  da  ltaipu  Binacional
E#c/7.dGr  Ll'cé7/co,   da   Sccrctária   de   Estado   da

Administração,   Mczr7.cz   E/7.rc7   Pczfz.or#/.cÁ,   da

Procuradora-Chefe  da  Procuradoria  Geral  da
República do Estado do Paraná, A44rf6/c7 P€7.xo/o,

do  reprcscntante  da  Associação  Brasileira  dos
Magistrados,  Dcsembargador  J`/`c/#6/ Mo% e  do
representante do Presidente da OAB - PR,

tLdNoga.do  FLolf f  Kõener  Júnior.

A Prornotora,  Mt2m  Tere*a  Ui/le  Gomes,
presidente  da  APMP,  énfatizou  durante  o
discurso  de abertura a   importância do  evento,
lembrando ainda o compromisso dos membros
do  MP  em  atuar  de   forma  a  extirpar  as
desigualdades sociais e garantir o direito daqueles
colocados à margem dos beneficios produzidos

por toda a sociedade. Logo após, o Procurador-
Geral  de  ]ustiça  do  Paraná,   G/./¢Gr/o  G/.czco/.úÍ,

expressou    as    boas-vindas    a    todos    os
congressistas,  reafirmando  o  compromisso
social  que  deve  nortear  o  MP.  Finalizando,  o
Governador /úÍ/.z7%  LGr##  ressaltou  a  valorosa
atuação do MP no zelo pelo efetivo respeito dos
Poderes  Públicos  aos  direitos  assegurados
constitucionalmente  e  também,  a  significativa

presença  em  nosso  Estado  de  membros  do
Ministério Público de todo o País.

'

Na    mesma    noite,    aconteceu    um
concorrido  jantar  no  Clube  Curitibano  sob  a
animação do Grupo Carlinhos de ]csus  do Rio
de ]aneiro.

0 Ministério Público Social

Nos dias seguintes, uma série de atividades
ocorreram   no CIETEP - Centro lntegrado
de     Eventos     dos     Trabalhadores     e
Empresários  da  lndústria  do  Estado  do
Paraná.  Três  painéis  foram  apresentados  e,
devido  a  lotação  dos  auditórios,  foi  necessária
a transmissão simultânea destes através de telão.

d®

Por
Marcelo   M18uel

Solenidade  de
abertura realizada,  no

Teatro  Guaíra em
Cupitiba.

0  Govepnador  Jaime
I,erner foi  o

Presidente  de  Honpa
do  Congresgo.

0  primeiro  painel,  "EÍ].ca,  ComzmJ.cafa~o  e
Z)eJzzocracJ.a",  contou  com  a  explanação  de
CristóuãoRicímdoCauahandBuarque,BucindrodoCar`mo

Guimarães  e  l.ulzAntónio  Guimarães  Marry.  0
seg!in!do, ``0 Ministério PúbJico e as Ref;orinas
Consa.fzicJ.oméz/.s",  teve  como  painelistas, Ácú/./Gr
de JeJuS Siquara Filho, Deputcido António Car/os Bi]cdia

G  J#cz%  Fcz#.#¢.  0  terceiro,  que  teve  por  tema
"Controle  Social e Direitos  Humanos", £c;i

ÇrpreserrtírdoporGilbertoGiamú,]oãoMestierie]uímez

cirino dos s dnt05.

0  mesmo  local  abrigou  também  as
Comissões  Temáticas  e  Grupos  de  Trabalhos
Setoriais,  que  discutiram  e  versaram  sobre  as
mais  de  200  teses  apresentadas  por  colegas  de
todo  o  Brasil.  Na  ocasião  o  Presidente  da
COíNAM:P   Acbiles  de  Jesus  Slquara  Filbo  e  o

Deputado   Federal   z4#/o#7.o   C4r/or   B/.j.ccz?.c7

receberam  justas  homenagens.

Lembramos  que  o  livro  dos  anais  do
Congresso está em fase de conclusão e em breve
será remetido  aos  congressistas,  no  entanto,  as
teses  discutidas  podem  ser  consultadas  pela
internet através  do  site www.mppr.com.br

0  Congresso  foi  encerrado  com  uma
sessão  plenária  no  dia  29  de  outubro  e  um

grandioso   jantar  de   confraternização   no
RGj./##rzz#/G  Mc7ÁÍc7/oíro,  em  Santa  Felicidade,  em

cuja  oportunidade  fói  homenageada  a  PrÉ7j./.-
Jc)#/g  Józ .4PMP  pela  organização  do  evento,
contando  com  o  apoio  de  inúmeros  amigos,

que  não  mediram  esforços  para  recepcionar
os  congressistas.

APMpemREVISTA
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A  seguir  transcrevemos  o  discurso  de
abertura  do  13°  Congresso  Nacional  do:
Ministério  Público,  pr(>ferido  por  JwarJ.é!
Tei.eza Uille Gomes:

"Multos  transes   ...   tenf  Padecido,   de5g;rd{ado

Brafi/,  muitof  fe  defiTfram  Pím  Je fa¥erem,  muifo]

edificara7m fJa/ácios com f)eddços  dcM tuci§ ruínas, multos

co7/iemi  o  feu  Pão  ou  o  Páo  nõo  Seu,  com  o  Swor  do  tew

rosto;  eles  ricos,  tu j)obre;  e/es  Saluos,  tu  em  |jerig/o;  elef

Por  tj  uíyiendo  em  ijroperidade,  tu  Por  e/e]  a  risco  de
G>¢z.rz7/" Padre Antonio  Vieira,  no  Sermão de
Vis.itação  de  Nossa  Senhora,  prcgado  no
Hospital  da Misericórdia da Bahia,  em  1640).

"Ministros  da  República,  da justiça,  da

Guerra, do Estado, do Mar, da Terra: vedes as
obrigações  que  se descarregam  sobre o vosso
cuidado,  vedes  o  peso  que  carrega  sobre  as
vt>ssas  ct>nsciências,  vedes  as  desatenções  do

governo, vedes  as  injustiças, vedes  os  roubos,
vedes ()s descaminh()s, vedcs os enredos, vedes

as   dilaçõcs,  vedes   (>s   subornos,  vedes  os
respeitt>s, vedes  as  potências  dos grandes  e as

vexaçt~]es dos pequenos, vedes as lágrimas dos

pobres, os clamores e gemidos de todos ? Ou
vedes  ou  não vedes.  Se  o  vedes,  como  o  não
remediais  ?  E  se  o  não  remediais,  como  o
vcdcs?  Estais  cegos"  (Sermão  da  Quinta  Quarta-

feira  da  Quaresma,  pregado  na  Miseric(`)rclia  de  ljisboa,

em  lí,67).

Da(s)  prédica(s)  de  Vieira  vêm  os  ecos
de um passado distante apenas no tempo. Estas

palavras     soam     tão     atuais,     tão     sem
constrangimento,  tão  n(>ti'cia  quc  deu  ontem
no    jornal,    que    ditas     hoje    passariam
despercebidas em qualquer noticiário. 0 retrato
de  ontem  é  ()  retrato  de  hoje,  não  há  como
negar.

Não  sei  o  que  pensavam  os  brasileiros
daquele  tempo,  mas,  hoje,  se  navega  numa
maré  de  inctiferença  geral,  com  a  perigosa
convicção popular que o que é de todos não é
de  ninguém.  E  justamentc  para  lancetar  tão
dramáticas  questõcs  que  abre-se,  nesta  noite

APromotora
Mtmla Tereza
Ume  GomeEi,
president,e da,

APMP,  ppoferiu
vibrante discurso de

a,bert,ma pei.ant,e
- elitizados

Congpes sistas que
lotarani o Tea,tro

GuaíI'a.

memorável,  o  13°  Congresso  Nacional  do
Ministério Púbhco, em Curitiba.  Discutiremos
o destino das nossas relações com a sociedade
e a modemidade que queremos.

Aliás,  alguns  sustentam  a  esse  respeito

que  já  estamos  em  plena    pós-modernidade
verde-amarela.  Na  verdade,  o  h()mem  é  pós-
moderno  desde  a  década  de  60,  quando  se
iniciou a desconstrução do discurst)  filosófico
ocidental. A pós-modernidade é um fenômeno
ti'pico das  sociedades  pós-industriais  baseadas
na  informação.  Ou  seja,  a  p(')s-modernidade
não  é  nada  que  tenha  muito  a  ver  c()n()sco.
Ainda lutamos  para ter acesso à modernidade

Reuniáo conjunta,
do CNPGJ, do

Consemo Na,cional
de Corregedores-

Gera,is do Minist,ério
Público e dos

Pi'esidentes da,s
Associações do

Minist,épio Público
(CONAMP),

realiza,da, dura,nte o
i 5° Congresso em

Cmitiba.

primária  e  para  que   seus   frutos  possam
ser  mi'nima  e   seriamente  distribuídos,  o

que   pressupõe   que   haja  ingresso   para
todos   e   não  apenas  para  os  de  sempre,
conhecidos  sócios  remidos  do  patriciado
nacional.  Mas  é  fatal  concluir  que  muitos,
milhões  de  nós,  já deram  adeus  às  ilusões,

porque  se   sabem  sobrando.   Estes  brasi~
leir()s  não   estão  aqui  hoje.   Estão  por  aí,

do lado de f.ora.  Nas  f.avelas,  sob os viadu-
tos,  perambulando  pelas   ruas.   Como   se
ft^>ssemos   num  número   demasiado  para
ter direito a alguma facilidade tecnológica,
direitt>  a  alguma  melhoria  na  vida,  direito
a  uma  s(>bra  de  felicidade.

APMpem::gY.nsaTêç
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Somos  o  etemo  futuro  que  não  chega,
somos aqueles que saíram do Welfare State sem
nunca ter nele estado. Longa e antiga sina, em
face  desta  que nem  sempre  tem  sido  a nossa
mãe gentil. Entramos nos Tempos Modernos,
sem  a graça de  Carhtos.  I'ortanto, o  signo  de
um  Ministério  Público  Social  significa  bem
mais  que  inspiração  para  um  congresso
nacional,  pois  aqui  marcamos  um  encontro
com o nosso futuro.

Fazer  as  contas  que  devemos  fazer  e

prestar as que temos que prestar, estabelecer o
necessário    c7:ggz.c"#c7Â#¢#/o   das    estratégias

institucionais,  ver-nos  todos  e  cada  um,  de
alguma forma, refletidos no contraste de idéias

que  povoará  esta  casa  nos  próximos  dias,
compõem  um  contexto  do  qual  extrairemos
forças para alavancar o tempo que há de vir.

Esta   reavaliação   é   fundamental   e
transcende  em  muito  o perímetro doméstico,

porque  seus  efeitos  se  estenderão  para  bem
mais  além.  Dela depende, verdadeiramente,  o
nosso  êxito  enquanto  agerites  de  positivas
transformações  sociais  que  pretendemos  ser,
naqueles limites que a Constituição Federal nos
delegou.

Para  isso,  é  necessário  ,  em  primeiro
lugar, exorcizar os  nossos  fantasmas.  Um dos
mais assustadores é termos um modelo liberal-

positivista que estrutura o nosso direito ahado
a uma realidade social francamente excludente.
Esta é uma dupla francamente explosiva e um
desvio  explica  o  outro.  Explica,  também,  os
nossos  pesadelos  em  torno  da  segurança

jurídica. Explica, igualmente,  a máxima de ciue
o que não está no processo não está no mundo,
obra    prima    da    alheação    erguida    em
homenagem a vetustas concepções do Direito.
Explica  uma  enorme  dificuldade  do  Poder

judiciário  em  lidar  com  conflitos`de  massa  a
partir de modelos privatistas concebidos muito
antes de nascermos, num outro mundo, quase
um  outro  planeta.  Explica,  também,  porque
as  grandes  e  mclhores  reformas  no  mundo

jurídico  e  que  visem,  de  fato,  o  bem-estar
população,  estão  na  emperrada  legislação
ordinária e não nas alturas constitucionais onde
se  travam  acesas  escaramuças  políticas.  Esta
dupla,  enfim,  explica  muitas  coisas  mais  e
explica um pouco o que aj está nas  ruas.

Tard'a, pois, que lancemos um novo olhar
sobre a dogmática. Que a vejamos libertadora
e reconstrutora da cidadania e não reprodutora
de uma vida social que não cxiste mais.

Falta que escrevamos, como nação, uma
nova pedagogia sobre  o  direito das  pessoas  e
das gentes  (e dai', então,   ficamos combinados
com  os  interessados  que,  desta  vez,  é  para
valer...). Falta que asfaltemos o acesso à justiça,
hoje  não  mais  que  miserável  trilha,  cuja

precariedade de trânsito  se debita vesgamente
apenas  a  um  Poder  da  República,  que  virou
bode  expiatório  e  que  é  responsabilizado  por
muito mais culpas do que, em verdade, tem.

Estudos  avançados  já  indicaram,  há
algum tempo, que "institutos obsoletos, como
o  reexame  necessário  em grande  número  de
causas,   a   rígida   restrição   à   legitimação

processual   extraordinária,   a   tradicional
interpretação do conceito de coisa julgada cm
desfavor  de  milhares  de  lesados  e    a  quase
infindável  possibilidade  de  interposição  de
recursos,  devem  ser  modificados."  Q4arciane
Bonzanini,     As     ações     coletivas     e     a
democratização  do  acesso  à  justiça, ]ornal  da
A]URIS, nov/95, n° 46, p.10).

As  taxas,  custas  e  emolumentos  dos
serviços  judiciais,  notariais   e  de  registros
extrajudiciais de toda natureza são oiitro  fator
a impedir um serviço que devia ser concedido
a  todos   sem  ônus.   E  isso,   sabemos,  são
somente  parte  das  razões  deste  oceano  que
separa a população  da ]ustiça.

Mudando   para   o   campo   penal,   e
apanhando  exemplos  ao  acaso,  temos,  para
ficar na discussão da moda, a questão do direito
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penal  mírimo. Não existe dúvida que havemos
de   rumar   para   um   direito   penal   mais
humanitário, que preserve aquilo que Boutros
Ghali,    ex-Secretário    Geral    da    ONU,
denominou  de  "o  irredutível  humano",  na
Conferência   sobre   Direitos    Humanos,
realizada  em Viena,  em  1993.

Mas  se  não  existe  reparo  quanto  a  este
rumo  óbvio  da  nossa  evolução  legislativa,
devemos  entcLndê-lo  rcflctida  e  criticamente.
Estamos  discutindo  um  certo  abolicionismo

penal e dizendt> que o nosso sistema carcerário
está aquém da dignidade humana (o que é uma
irrefutável  verdade),  como  justificativas  para
fórmulas    penais    mais    liberais.    Porém,
esquecemos de admitir que o Estado brasileiro
f(ii      absolutamente     incompetente     no
cumprimento     daquelas     c()ndições     de
salubridade,  atcnção  c  respeito  devidas  ao

prcs(>,  ciue ctinstam  há muitos  anos  da Lei  de
F,xecuções  Penais.  Estãt>  aí as  celas apinhadas,

a  contaminação  irrefreável  de  detentt]s  por
d(>enças fatais, as rebeliões cruentas, os núcleos
t]e r)odcr criminoso que existem nos presídios,
infensos  a  qualquer  controle  do  Estado  que,
nãt>  raro,  por  alguns  de  seus  segmentt>s,  dele

se nutre  numa infindável  teia de corrupção.

Com(> as condições legais de vida carcerária

que seriam devidas aos presos, muitas vezes, não
são  scquer  desfrutadas  por  pessoas  que  não
delinqüiram, criando o que seria para alguns um
discri'men de injustiça  (dar a um  "criminoso"  o

que  um  "homem  de  bem"  não  não  consegue
pt>ssuir  honestamente),  resolvemos  tudo  "  à
moda  brasileira",  isto  é,  nem  melhoramos  a

qualidade dc vida d(>s pobres, nem os presos têm
os  seus  dircitos  respeitados,  numa  diabólica
ison()mia. Fica tudo como está, inclusive porque
é  mais  barato.  Para  aqueles  que  devem  mesmo

permanecer  segregados,  por  força da gravidadc
dos ilícitt>s que cometeram, desdna-se não o efeito
ressocializadtjr  da  pcna,  mas  uma  verdadeira
vingança  st>cial,  porque  se  hediondo  foi  o  seu
crime,  hediondo  terá  que  ser  o  seu  tratamento

prisional.

Portanto,     estamos     dando     por
superado  um  sistema  que,  no  fundo,  nunca
foi posto  efetivamente para funcionar e que

poderia, não sustar a modemização do nosso
direito  penal  e  penitenciário,  mas  evitar  o
vexame  internacional  e   os   quadros   de
revoltante   violência   e  indignidade   que
caracterizam  permanentemente  as  nossas
cadeias.

Dolorosa      contradição      dc      um
vergonhoso   mostruário:   o   Estado   dá
barretadas a um humanismo penal de fim de
sécülo,   com   o   esfarrapado   gorro   dos
incapazes,  daqueles  que  não  honraram  o
compromisso   de   cumprir   a   lei   e   dar
condições de vida minimamente digna a seus

presos.     E     depois     rasga     as     vestes,
escandalizado, com efeitos que daí escorrem

para  a  sociedade.

Vale  lembrar  ainda,  numa  (>utra  ponta
-  inversa  -  do  processo  penal,  do  velho

inquérito   policial,   inspirado   no   antigo
Código Rocco, concebido por Manzini, para
servir  o  fascismo  de  Mussolini.

Não  fosse este pecado original, toda a

prática  mais  recente  tem  evidenciado  às
escâncaras  a  necessidade  de  revisão  deste
instrumento, sobre o qual temos - Ministério
Público   -   pouco   ou  nenhum  controle.
Procedimento  tantas  vezes   cercado  de
apetites  inconfessáveis  e  que  por  eles   se
conduz, e cujo falível conteúdo, embora não
admitido  oficialmente,  tem  contribui'do  a
todo  momento  para  condenar  réus  neste

país.

Quero,  por  fim,  dizer  duas  palavras
sobre  o   que  penso   seja   uma  espécie  de
rcerguimento  da  cidadania,  tarefa  para  qual
devemos  crescentemente  contribuir  com  o
nosso  coração  e  mentes,  circunstância  tão
bem  assimilada  pelos  Colegas  que  ct>nstitui
o  motor  oculto  nas  entrelinhas  das  teses
apresentadas  neste  Congresso.

E que para nós  está mais que claro que
os  padrões  constitucionais  de  direitos  sociais
e individuais, almejados em  1988, dão  sempre

para  uma  espécie  de  realidade  virtual,  sem
grandes  compromissos  com  o  dia-a-dia  das
pessoas.

0     Estado     brasileiro     age     meio
esquizofrenicamente,   como   se   elas   não

percebessem  o  que  ocorre,  como  se  bastasse
tão   só  prever  direitos,   ter  uma  retórica
simpática e populista, que tudo depois se ajeita.

E  assim  tem  sido.  Basta  vermos,  por
exemplo,  que,  para  solucionar  as  graves  e
endêmicas     questões     econômicas     que
enfrentamos,    se  age  com  criatividade  digna
do Conselheiro Acácio, ou seja, com um certo
encanto  juvenil  a  burocracia  especializada
impõem-nos  a  solução  de  sempre,  isto  é,  o
aumento da carga tributária, enlevo que só cede

quando substituído por outro: o do "próximo
imposto".

A injustiça do  sistema fiscal brasileiro, a
sua miopia em relação aos grandes ganhos não
tributados,  o  abismo  que  há  entre  o  que  a

população paga de impostos e a contrapartida
que recebc, se não explicasse a vaga de miséria
humana que arrisca a tudo engolfar, daria bons
romances  de  realismo  fantástico.

A lista clássica dos  exclui'dos, muito  útil

para  exemplos  acadêmicos,  que  inclui`a  as
prostitutas  e  as  crianças  dc  rua,  por cxcmplo,
algo  sempre  um  pouco  longe  da  realidade  da
classe  média  e  muito  mais  ainda  daquelas
classes melhor aquinhoadas, foi aumentada. ()s
neo-exclui'dos  da hora  são  os  desempregados,
contingente   que   cresce   sombriamente,
realidadc qiie não nos é indiferente. Quem não
tem  nas  suas  relações  pessoais  alguém  nesta

situação  ?

Sa]'mos  daquele  antigo  terreno  dos
eternos  despossui'dos  sem voz para outro que
influi  decisivamente  nas  ações  políticas  e
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governamentais,  a  classe  média.  0  novo
exemplo  de exclusão  não  são  mais  os  outros,
somos  nós.

No  seu  último  trabalho,  o  sociólogo
italiano Domenico De Masi pôs  a descoberto
a  ferida  social  da  falta  de  trabalho.  Disse  que
"o  crescente  desemprego  é  tomado  já  não

como promessa de alegre liberação do trabalho,
mas     como     espantalho     para     manter
disciplinados  os  trabalhadores,  eficiente o  seu
rendimento      e      competitivo      o      seu
comportamento. E para empurrar massas cada
vez  mais  numerosas  para  baixo  da  linha  da

pobreza" (0 futuro do trabalho - fadiga e ócio
na  sociedade  pós-industrial,  UNB,  1999,p.
288).

Divergências conceituais à parte, o fato é

que temos uma elite voraz e predadora, que se
nutre dos alti'ssimos contrastes de distribuição
de  renda  e  que  nunca  se  viu  seriamente

questionada pelo Estado brasileiro, que, como
sabemos, "está deitado etemamente em berço
esplêndido,  ao  som  do  mar  e  à  luz  do  céu

profundo".

Não   bastasse   isso,   apanhamos   da

globalização o pior. No máximo faremos parte
do bloco dos países prestadores de serviço, um
degrau acima da África,  que integra a  ala dos
consumidores.

Saiu numa edição recente do Le Monde
um  interessante  artigo,  assinado  por  André
Gorz  e ]acques  R(>bin,  em  que  se  mapeava  a
impossibilidade  de  controle  por  parte  do
Estado em relação  às  suas  próprias  estruturas
e  soberania,  uma  vez  incluído  no  mundo

globalizado.      Diziam      eles      que      "as
deslocalizações  permitiram  às  sociedades
transnacionais  desvincular-se  das  leis  do
Estado-nação,  esvaziá-1o  de  significado  e
submetê-lo  às  leis  do  Estado-mundial  do
capital.  Resistir  a  isso  significava  expor-se  às
`sanções  dos  mercados',  daqueles  mercados

cujas  leis  sem  autores  subtraem  as  empresas

Neste aLi~io g o ®ngFesso Nadonal do MinistéTiio mbhco pi'e[cjt,ou
homenasem epecial ao Hesidente da CX}HAMP, Hcmiradop
àie JlifstÀ!qa. ALhllaB dB ÚeBUB SLqiam Hlho e aD Tk5p\]Ikaí3o
Tbí5!f5maL Amcmlo Gflr]g mExalB oama neocimheaímõmbo peda

exmbênGíadotmbalhDprestadomiÊa;wrmdams$1ffiJIGãD.

ao  domínio  das  leis  ®oh'ticas)  das  sociedades
humanas".

Não se tomem por inúteis clichês t)s flagelos

que ora menciono. Sabemos deles todo dia na voz
do povo que assoma aos nossos gabinetes, amda

que no mais distante lugarejo do pai's.

A diferença do tempo do Brasil Colonial,
em  que  pregava  o  Padre  Vieir4,   com  a
atualidade  é  que,  talvez,  seja  o  Ministério
Público,  que  então  não  existia,  a  grande
novidade.  Esperança  dos  humildes,  gládio  na
defesa dos  direitos indisponíveis do indivíduo
e da sociedade, agente de contenção do Estado
em  seus  limites  constitucionais.  Em  torno
destes valores  firmamos  um compromisso de
ação institucional por dias melhores para todos,
recuperando, com a largucza que permitem os
nossos   deveres   e   faculdades   legais,   os
elementos constituintes da dignidade e respeito
à pessoa onde  quer que  se  encontrem.

Se neste Congresso não falássemos com
a alma e com o coração destas e de tantas outras
coisas  que há para  corrigir, não  seríamos  nós,
não seria o Ministério Público brasileiro.

As  palavras  ciue  trago  neste  momento,

pois, não são de euforia, são, talvez, um pouco
tristes;  não  são  de  desânimo,  são  de  fé;  não
são  de  conformismo,  são  de  resistência;  não
são  de  submissão  a estrutiiras injustas,  são de
crença   no   nosso   trabalho.   São,   enfim,
fragmentos  da  nossa  visão  dc  mundo.

Tomo como meii, ncste último instante,
o   sentimento   comovido   de  /orG'  Lf#úL777#cgo,

quando   disse  na   RÉ74/ Zlcz7/é'z#?.c7  4ícz  J'#G'c7.cz,  por
ocasião  da  entrega do  Prêmio Nobel:   "cz #oz

que  leu  estcM Pág!inas  quer Ser o  ei:o  dcis  uo*es  conjuntas

de   7muitcM   |)8Ssoas;  |)erdoai-nos   Je   lhe   Pareceii   f)ouco

lsto  que  j)cira  nós  ó  tudo".
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Ao término do ano de  1999 o  A4P do
Paraná  assistiu  ao  nascimento  de  sua  LG/.
Orgt£%.ct7 Ej./z7c/#cz/, que norteará  o novo perfil

da   lnstituição   e   consolidará      maior
autonomia e independência às  suas ações  e

gestões  administrativas.

Sancionada  pelo  governador  Jaime
Lerner  no  último  dia  27  dezembro,  a  LG7.
Orgz£#?.ctz  vem  substituir  o  estatuto  do  Ã4P

que  data  ainda  do  ano  de  1968,  após  um
longo  e  dificil  processo  de  elaboração  e
aprovação.

Segundo  informou  o  ex-Procurador-
Geral 0lympio de Sá Sotto Maior Neto,
que atuou diretamente nesse processo, tanto
como  Procurador-Geral  como  também
integrante  da  comissão  encarregada  de
apresentar  proposta  de  anteprojeto,  a  Lei
Complementar  n°  40/81  é  um  importante
marco  nesta  história:   "Nós  tínhamos  o
Estatuto  do MP de  1968,  quando  em  1981
a     Lei      Complementar     n°40/81      já
determinava  aos  Estados  que  fosse  feita
uma adaptaçâo no seu modelo jufídico. Nós
não .a  fizemos.  Então  veio  a  CF  de  1988,
traçando  normas  de  caráter  constitucional
sobre  esse  que  seria,  eu  acredito,  um  novo
A4P.  Em  especial  um A4P que  se ocupe  das

grandes questões coletivas e difusas, porque
a  história  da  lnstituição  é  uma  história  de
atuação em relação  a interesses individuais,

particulares.  É  a  partir  da  L.C.  40/81  que
se  passa  a  ter essa visão  de  que  o  A4P tem
como  dever  institucional  exatamente  a

preservação  dos  valores  e  dos  interesses
sociais  mais  significativos.   Então,  nessa

perspectiva,   o   A4P   é   o   defensor   dos
interesses  individuais  indisponi'veis,  mas

especialmente,  dos  interesses  coletivos  e
difusos.  Por isso  é que  se  fazia necessário a

adaptação da legislação estadual  no que diz
respeito     a     organização     e     f.unções
institucionais do A4P."

Igual  importância  imputa  também  ao
fato  o  atual  Procurador-Geral,  Gilberto
Giacoia,    resgatando    ainda    em    seu
comentário   um   pouco   mais   sobre   o

processo  da  elaboração  da  Lc'Í.  Orgó#¢.~
Ej./#c7#4/:  "  É  uma  conquista  notável  que
vinha sendo perseguida a algum tempo, há
três  gestões  anteriores  da  PG/,  inclusive
nesta quarta gestão, que tem buscado obter
este  diploma  normativo,  que  afinal  de
contas      trataria      de      disciplinar      o
funcionamento,  especialmente  interno  da
lnstituição do A4P do Paraná.  É bom ressaltar
essa  necessidade  muito  mais  intensa,  após  a
CF de 88, que estabeleceu um novo perfil do
A4P brasileiro  e  que  recomendou  a  todos  os
Estados, através das leis orgânicas locais, que

pudessem disciplinar a estrutura de cada A4P.
A partir dai', toda a leãslação existente estadual
ficou  ultrapassada,  quando  não  até  mesmo
revogada,  por  força  de  um  novo  modelo
consagrado  pela  carta  política  de  88  e  os
Estados passaram a elaborar seus textos. No
caso    do    Paraná    particularmente,    tal
necessidade  se impunha de  uma maneira até
mais intensa porque o diploma em vigor no
Estado, e que disciplinava nosso A4P ademais
de estabelecer a sua estrutura, era um diploma
longevo,  ancião, ultrapassado, pois datava de
mais  de três décadas, era uma lei estadual de
1968.  Muita  coisa  se  alterou,  especialmente
na estrutura do A4P depois de 1988. Diplomas
normativos    federais   passaram   a   regular
matérias aqui ou ali criando uma verdadeira
colcha de  retalhos,  sendo  que  o Ã4P do  PR
enf.rentava   algumas   dificuldades,   por
não   saber  qual  norma  aqui   ou  ali  iria
regular     determina.do     fato     da     vida

Por
Marcelo  Mlguel

institucional.   Reinava   uma  verdadeira
confusão  no  tocante  ao  enquadramento
normativo  da  vida  funcional  do  MP  do
nosso   Estado.   Por  isso,  começou  a  se
desenvolver  com  intensidade  este  trabalho
de  adequar  ao  modelo  da  Constituição  de
88.,,

Lei  Orgânica Nacional

No  ano  de  1993,  através  da  Lei  n°
8.625 / 93 , surge rà Lei Orgânicd Nacioncil  do
Mz.#z.j`/e'#.o P¢éi/z.co.  A partir dela  também  se

fazia   necessário   uma   adaptação   do
modelo  jurídico  e  da  legislação  estadual,
mesmo  existindo  a  autonomia  dos  Ã4P
estaduais.   0   Procurador   de   justiça
Olympio  de  Sá  Sotto  Maior  Neto
observa este momento da seguinte forma:
" No  Paraná  se  desencadeia um processo

tardio.  0  então  Procurador-Geral  Luiz
Carlos  Delazari  instituiu  uma  comissão
com  o  fim  de  preparar  o  esboço  de.sse
novo   texto.   E   essa   comissão   teve   um

papel   de   extrema   importância,   pois
propiciou  a  participação  de   todos   os
membros  do  A4P.  Ela  contatou  com  os
Grupos   de  Estudos,  que,  após  ampla
discussão,  enviaram  representantes  para

perante        a        comissão,        d.efender
posicionamentos  e  oferecer  sugestões  de
alterações  e  emendas.  Nos   últirrios   dias
de    seu    mandato    frente    a    PC/,    o
Procurador-Geral Luiz  Carlos  Delazari
encaminhou      a     proposta     para      a
Assembléia  Legislativa,  sem  no  entanto
levar  o  texto  à  apreciação  do  Colégio  de
Procuradores.      Quando      assumi      a
Procuradoria-Geral,  a  situação  era  essa:
o  texto  já  se  encontrava  na Assembléia  e
havia    um    reclamo    do    Colégio    de
Procuradores no sentido de que, se abrirá
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a   oportunidade   para   os   Grupos   de
Estudos  se  manifestarem,  mas  que  não
se havia dado a mesma oportunidade para
o   Colégio   de  Procuradores"  comenta
Olympio  de  Sá Sotto  Maior Neto.

Gilberto  Giacoia  destaca  também
a atuação da comissão e resgata um pouco
mais  do  referido  processo  histórico  em
seu cotr\entàt.io..   "A Lei  Orgânicd Ef tcidual
veio  em  correspondência  aos  anseios  da
classe,  ou  seja,  trata-se  de  um  diploma
moderno,      amplamente      discutido,
democrático.   Foi   objeto   de  discussão
elaborado  por  uma  comissão  de  colegas

que  pensavam  um  A4P  da  modernidade,
ágil   dinâmico,   um   MP  que   pudesse
oferecer  as  respostas que a sóciedade dele
espera.,,

Criação  de  cargos

No  início  dos  trabalhos  e na gestão
do  Dr.  0lympio,  o  anteprojeto  volta  a
lnstituição  sem  ter  sido   aprovado   na
Assembléia  Legislativa   e,   em   face   da
situação,  bem  como  a  questão  da  criação
de  cargos,   que  necessariamente   estava
vinculada   a   aprovação   por  parte   do
Colégio  de  Procuradores,  a  proposta  é
encaminhada     para     uma     eventual
apreciação  por  parte  deste,  tendo  sido
acolhidas    e    incorporadas    algumas
sugestões.

Novamente  a  proposta  retorna  à
Assembléia,      quando      sofre      nova
interrupção    e    conforme    declara    o
Procurador  Olympio:   "No  início  da
ttarn.it'íLç~zLo   a   As§ociação   Paranaense   do

Ministório   Públlco,  nz+  gestÃç\o   do   ent~a.o

Promotor ]air Cirino dos  Santos,  ao meu
ver  corretamente,  interfere  sugerindo  a
alteração  de  dois  pontos  importantes:  0

primeiro era o de que qualquer integrante
da carreira poderia concorrer ao cargo de
Procurador-Geral  de  ]ustiça.  A  segunda

proposta  de  alteração  foi  no  sentido  de
que   os   Conselheiros   fossem   apenas
eleitos  pelo  conjunto  dos  Procuradores

e Promotores,  e não  apenas  pelo  Colégio
de Procuradores, como antes previa a lei.
Com  isso,   foi   eliminada   a   figura   dos
chamados  conselheiros  biônicos."

P£ocesso moroso

Muito mais tarde a proposta é enviada
à  Comissão  de  Constituição  e  ]ustiça  da
Assembléia,  onde  o  Deputado  Eduardo
Trevisan,  responsável  pela  relatoria  do
anteprojeto,  apresenta  um  substitutivo,
mantendó-se  o  texto  original  e  incluindo-
se ainda as sugestões feitas pela <4PMP. Tal

processo, no entanto, enfrenta ainda muitas
dificuldades no seu trâmite e se torna muito
mais  lento  do  que  o  habitual.  Na  opinião
do  Procurador  Olympio  de  Sá  Sotto
Maior  Neto,  alguns  fatores  contribuíram

para tamanha lentidão:  "Nós  tivemos  duas
ordens  de  entraves.  Uma  em  relação  ao

próprio Poder Legislativo, que demonstrava
um  certo  receio  do  A4P  melhor  organiza-
do,  com  as   suas   funções  institucionais
especificadas,  principalmente  nas  deno-

" 0 que incomodava

determinados setores da

política era justamente o
fato de o MP estar

interferindo positivamente

nas relações de poder..."

minadas  áreas  especializadas.  Na  época  já
havia um reclamo na área política quanto à
atuação  do  MP,  mas  um  reclamo  que  na
verdade  significava que  a lnstituição estava
cumprindo   com   sua   função.   0   que
incomodava   determinados   setores   da

política era justamente o fato de o Ã4P estar
interferindo  positivamente  nas  relações  de

poder  e  no  exercício  desse  poder  com
efetiva   fiscalização.   Mesmo   sem   a  LGz.
OrgóÃ#.~ o MP já começou a ter uma atuação

positiva;  cito  como  exemplo  a  Promotoria
de Defesa do Patrimônio Público, no  setor

que  passou  a  atuar  em  relação  a  crimes
praticados  por  prefeitos  municipais:  no
período  de  um  ano  foram  oferecidas  mais
de  500  denúncias.    0  outro  ponto,  infe-
lizmente,  é  que  nós  experimentávamos,  à
época,  campanha  eleitoral  para  escolha  do
Procurador-Geral de justiça e determinados

setores,  que  faziam  oposição  passaram  a
trabalhar  no  sentido  de  evitar  a  aprovação
da L6'/. Orgéí#z.ct7, achando que a existência da
Lei     seria   utilizada   como   um   trunfo
favorável  à  situação.  Houve  a interferência
negativa  por  parte  de  integrantes  do  A4P,

junto  a  Assembléia  Legislativa,  tentando
obstar  sua  aprovação."

Conquistas

Apesar  das  dificuldades,  a  L.O.  foi
aprovada,     trazendo     no     seu     bojo
conquistas  e  avanços  intitucionais,  bem
como  algumas  alterações  em  razão  da
demora,  como  lembra  o  Procurador-
Geral,  Gilberto  Giacoia:    "0  diploma
original,  estava  prevendo  a  criação  de
alguns  cargos  que  pudessem  atender  às
novas  necessidades,  a esta estrutura mais
moderna   e   dinâmica   da   lnstituição.
Porém, dada a sua lenta tramitação, alguns
desses casos que estavam sendo previstos
na  proposta  original,  acabaram  sendo
criados por leis outras, separadas do texto
do    anteprojeto.    Outros    cargos    se
inviabilizaram,  pois  nós  vivemos  uma
crise  financeira  muito  grande,  e  há  até
uma  vedação   1egal   para   a   criação   de
cargos,   a   Lei   Camata,   por   força   de
comprometimento       da       folha       de

pagamento  com  o  pessoal.

Mas    a    LG7.    O/gcâ#z.~    assegura    a

proporcionalidade   numérica   entre   os
integrantes  do  A4P  e  do  Poder judiciário
através do mecanismo da criação automática
de  cargos,  como  tJambém  estabelece  uma

proporção entre os membros de 2° grau do
A4P  e  do judiciário.  Está  assegurado  esse
tratamento, como outros vários tratamentos
de  isonomia  ofertado  ao  Poder ]udiciário.
Tratamento  material   nas   construções
arquitetônicas, nos fóruns, onde o gabinete
do   Promotor   deve   guardar   a   mesma
dimensão fisica do gabinete do Magistrado,
embora ainda se dependa de uma estrutura
melhor  aparelhada  do  MP,  que  se  buscará
na  seqüência,  com  muito  empenho."

Sobre  as  conquistas,  o  Procurador
Olympio comenta:  "Somente no dia a dia é

que se poderá analisar as influências da Lei
Orgânica  no  cotidiano  do  Promotor  de

Justiça. Talvez seja mais  fácil vivenciar a Lei
do que analisar suas futuras consequências."
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No entanto ele destaca alguns aspectos

positivos,  como  o  controlc'  externo  da
atividade  policial,  disciplinado  por  ato  do
Procurador-Geral  de ]ustiça e  a instituição
das   promotorias   enquanto   instâncias
administrativas.

Resistência  ao  MP

Outro  aspecto  ainda  analisado  pelo
atual  Procurador-Geral    versa  sobre  o
moriento  que  o  MP  atravessa.  Segundo
ele:    "    A    Lei    vem    num    momento

particularmente    difícil   para    o    MP
brasileiro,  um  momento  de  resistência  e
oposição  ao  À4P,  porque  o  A4P  com  sua
atuação  passou  a  atingir  um  segmento
social  muitas  vezes   detentor  do  poder

político  e  econômico,  poder  de  resposta
muito grande, e que detém a informação.
0   MP     passou   a   sofrer   uma   certa
res.istência.     Neste     momento,     nós
conseguimos uma Lc'/. Orgég#z.~   modcrna,

talvez um dos melhores diplomas do País,
em  termos   de  legislação   avançada,   de

garantia  da  lnstituição,   fortalecimento
interno da lnstituição.  Versa  sobre  temas
importante   que   eu  poderia  citar,  por
exemplo:  A  destituição  do  Procurador-
Geral  dejustiça por iniciativa do Colégio
de  Procuradores,  portanto  valorizando  a
autonomia  de  vontade  da  instituição,  o
arquivamento  do  inquérito  policial  na

própria Procuradoria-Geral , reafirmando
concretamente   a  titularidade  da  ação

penal,  o   conceito   de  procuradorias   e
promotorias de justiça, que nos liberta de
fórmulas ultrapassadas, conferindo maior
leveza,  agilidade  e  poder  de  autogestão
às   nossas   estruturas   de   execução,   o
avançado  controle  da  atividade  policial
instituído  por  ato  do  Procurador-Geral
em hipóteses exemplificativas permitindo
a  interpretação  extensiva"  e  conclui  que,
"as  normas  da  nova  Lei  Orgânica  são

apenas  alguns  dos  ingredientes  de  uma
receita  de  luta  e  grandeza  institucional

que  levam  a  assinatura  de  todos  nós."

REGISTRO

"Vale registrar a habilidade do

Procurador-Geral de Justiça, Gilberto

Giacoia. no relacionamento com os
dcmaís poderes. assim como a

intervenção permanente da APMP.

através da promotora dc Justiça Maria

Tcrcza Uille Gomcs, foram
fundamentais para o alcance da

aprovação da Lei Orgânica.

Também, a interferência Positiva do

Deputado Hcrmas Brmdão foi
decisiva para a aprovação do tcxto.

(diga-se,original)  na  Asscmbléia
Legislativa."

Olympio dc Sá Softo Maior Ncto

Lei Orgânica Estadual
Em reunião do Colédo de Procuradores,

foi  instituída  Comissão,  composta  pelos
Procuradores de ]usüça Dirceu Cordeiro, Hélio
Airton  Lewin,  Vanderlei  Antonio  Bonamigo,
Luiz  Celso  de Medeiros,  0lympio de  Sá Sotto
Maior  Neto,  Lineu  Walter  IGrchner  e  Ervin
Fernando  Zeidler,  para  proccder  estudos  e

propor providências de novas regulamentações,
especialmente  no  que  tange  às  atribuições  do
Colégio.  Cabe  a  este  a  elaboração  de  seu
reãmento interno, dellberar Sobre as atflbuições
dasprocuradoriasepromotoriasde]ustiçacomo
instâncias  admiristradvas, eleger os  integrantes
do  recém  criado  Órgão  Especial,  bem  como

propor à Assembléia l.egislativa a desdtuição do
Procurador-geral,  o  que  constitui  um  avanço,
conferindo maior autonomia à instituição.

Entre    os    seus   principais   pontos,
destacamos os seguintes:

1              Prevê  eleição direta para os sete
membros  do  Consemo  Superior pela  classe  e
amplia  as   suas  atribuições:  determinar  a

verificação de incapacidade fisica, mental ou moral
de  membi-o  do  M.P.;  aprovar  os  pedidos  de
remoção  por  opção  (antes  privativo  do  PGj);
elaborar o seu regimento interno e aprovar o da
Corregedoria-Geral;  sugerir  o  afastamento  do
exercício do cargo, sem prejuízo dosa subsi'dios e
vantagens,  de  membro  do  Ministério  Público
indicado  em  processo  disciplinar;  sugcrir  ao
Corregedor-geralarealizaçãodecorreiçõesevisitas
de inspeção.

I     Nas promotorias dejustiça, com mais
de dois Promotores, haverá um coordenador e seu
substituto,  designado  anualmente,  com  diversas
atribuições  administrativas  previstas  na  lei.  Os
membros do Ministério público poderão, em caso
de    não    atendimento    à    notificação    para
comparecimento,  requisitar  condução  cocrcitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar.

1     Quando da criação de novas comarcas,
seções  ou  ju'zos,  haverá  criação  automática  do
respectivo  cargo  de  promotor  de  justiça.  Nas
atividades  operacionais  das  promotorias  foram
encartadas  as atribuições previstas em leãsiações
esparsas, como na l.ei Orgânica Nacional, na l.ei
da  Ação  Civil  Pública,  na  Lei  da  lmprobidade
Administrativa e outras.

1     Cria a lei, como órgãos de execução,
Sub~Procuradores-Gerais  de  ]ustiça  para
assuntos      jurídicos      e     para      assuntos
admiristrativos. Caberá também ao C orregedor-
Geral a indicação de um Procurador de Justiça

para  função  de  Sub-Corregedor,  que  será
designado pelo Procurador-Geral de ]ustiça.

1         Estabelece  satisfatoriamente  o
controle externo da atividade policial.

•     Ao provimento inicia] e à promoção

precederá  a  remoção  voluritária.  Portanto,
mesmo nos casos de promoção por andguidade,

precederá sempre remoção.

•         Disciplina  a  reversão,  que  é  a

possibilidade  de  reingresso  na  carreira  do
membro   do   M.P.    aposentado,   quando
insubsistentes os módvos da aposentadoria.

I   No tócante àquestão salariaL a matéria
não está inserida, pór não ser lei complementar
a  sede  própria  para  tratar  desta  questão,  que
inclusive   está   sendo   objeto   de   emenda
constitucional,  em  discussão  na  Câmara  dos
Deputados,  com  vigilância permanente  e que

pode  inserir  mecanismo  melhor  do  que  na
leãslação estadual que continua em vigor.

APMpemREVISTA
Página  14  ,



Cdrld d®
Pr®curdd®rioerdl

de Jusliçcl
Por

Gllbepto  Glacola
Proourador-Geral  de  duBtlça,  do

Esta,do  do  Pa,raná

Acontece  no  f]róximo  dici  21   de feuereiro  ci

elei{ão  de  eJcolha  do  nouo Procurador-Geral  de

]ufti{d Para o biênio 2000 / 2002. Até o  momento
do fecbamento  deJta  edlção  não  baulam  sido

homologados  os  candldaturas  ao  cargo.   Publlcamos

ci  seguír,  texto  dirigido  aos  integrantes  do MP  de
nosso  ef tcido  redig!ido  i)elo Procurador-Gercil

Gilberto Giacoía:

"Ao  transpor,  neste  início  de  século  e

milênio, parte maior de minha gestão à frente
da  Procuradoria  Geral  de  ]ustiça  -  e  na

perspectiva  de  um  breve  prestar  contas,  que
faz  parte  da  transparência  das  ações  e  do
diálogo  a  que  sempre  me  propus  -  reputo
oportuno    relatar    os    resultados    mais
significativos  das  ações  administrativas  no

período.

Antes,   contudo,   desejo   registrar   o
agradecimento a todos os membros do parquet
paranaense, responsáveis, ontem e hoje, pelo seu
prestigioso  nome,  pela  confiança  e  estímulo
expressos  nas  freqüentes  manifestações  de
unidade e participação, que me têm distinguido
no   plano   do   relacionamento   pessoal   e
institucional.  Construí,  com  todos,  uma
verdadeira famflia. Devo expressar o quaqto me

gratificou  -  e  me  gratifica  -  a  convivência
respeitosa e amiga com os Colegas, procurando
dispensar-lhes  tratamento  condizente  com  a

grandeza   de   caráter  que   os   identifica   e
correspondente à generosidade do apoio que me
concederam, além da tolerância e compreensão

que  tanto  me  confortai.am  suprindo  minhas
tantas hmitações  e deficiências.

Neste  momento,  ao  identificar  um
horizonte  cujo  matiz  é  a  conciliação  e  a
integração  das  forças  no  sentido  do  alcance
dos interesscs maiores do Ministério Público
do  Estado  do  Paraná,  confórto-me  em  ver
materializado  desde  logo  o  propósito  mais
significativo  do  nosso  movimento,  o  da

manutenção  da  unidade  institucional,  que
certamente não haveremos de desperdiçar.

Na perspectiva de continuar ocupando
o  Ministério  Público  o  alargado  espaço  1he
destinado pela Carta Poh'tica de 1988, dentro
do  qual  converge  sua verdadeira vocação  de
interferir positivamente  na realidade  social  e

possibilitar  vida  digna  para  todos,  imprimi
desde  logo  ao  discurso  administrativo  uma
visão  afastada  da  suposta  neutralidade
científica  do  Direito,  estimulando  o  resgate
das  categorias  de  análise  oriundas  de  uma
visão  dialética  do  fenômeno  jurídico,  por
reconhecer  a  correlação  entre  Direito  e
ldeologia.  Neste  sentido,  sendo  fiel  à  opção
ideológica    que    norteou    a    condução
institucional      nos      últimos      tempos,
especialmente  sob  o  firme  comando  do
combativo  ex-Procurador-Geral  de ]ustiça
Olympio  de  Sá  Sotto  Maior  Neto,  como  à
minha  própria  caminhada  pessoal,  procurei
exercer  sempre  democraticamente  o  poder
conferido ao Ministério Público, buscando seu
crescente  fortalecimento interno  de  modo  a

permitir  a  formulação  e  execução  de  um
projeto  ef.etivamente  participativo,  com
diretrizes  de poh'tica capaz de  responder aos
interesses  e  anseios  maiores  da  sociedade

paranaense.

Sempre com  a clara percepção  de que,
estando  o  Colega  na  linha  de  frente  das
dificuldades  de  implementação  de  suas
relevantes atribuições, em palco de resistência
e de interesses opostos, sendo o grande arti'fice
de seu novo perfil constitucional, não poderia
jamais  lhe  faltar incondicional  retaguarda  da
Procuradoria-Geral  de ]ustiça,  cuja  precípua
razão     de     ser         está     justamente     no
asseguramento da independência e autonomia
funcional.     Neste  sentido,  abandonamos  de
vez  toda  prática  de  controle  de  inspiração
autoritária,  por  uma  postura  de  absoluta

confiança e  respeito  ao  Colega, no  trato  das
mais  localizadas  questões,  cite-se  como
exemplo   o   mecanismo   de   substituição
automática,  orientado  na  descentralização
administrativa.  Busquei  nunca  abandonar  a
consideração de seus interesses pessoais, sem
descuidar dos institucionais.

Procurei  não  me  afastar  da  inspiração
de  critérios  objetivos  nos  processos  de
movimentação na carreira e respectiva gestão
administrativa.   Embora   reconhecendo
excepcionalidades,  dada  a  grandeza  e  a
complexidade do Ministério Público, fúi além
do  compromisso  assumido  e,  assim,  para
assegurar impessoalidade e justiça no trato da
carreira,      aboli      as      designações      de
responsabilidade  da  Procuradoria-Geral  de

justiça, valorizando o Princípio do Promotor
Natural.  Não  há,  hoje,  nenhuma  designação
no interior do Estado de Promotor de justiça
fora  da  circunscrição  territorial  de  sua
Promotoria,  com  prejuízo  desta.  Mesmo  os
Promotores Substitutos preferencialmente se
encontram    nas    áreas    das    respectivas
substituições (Seções judiciárias). Na Capital,
ainda que considerando as suas peculiaridades,
editei  a  Resolução  número  1467/99,  que  se
orienta neste mesmo  sentido.

Em  se  tratando  de  decisões  internas
coleriadas, como ocorre no Consemo Superior do
Mnistério Púbhco, o Procurador-Geral só fez por
chancelar,  democradcamente,  as  manifestações
coletivas,utilizandocritériosobjetivosdedesempate,
notadamente o da anügüidade.

Assim, ao grande condutor do processo
de maturação do novo perfil institucional - o
Promotor de justiça -  procurou-se dispensar
tratamento     cada    vez     mais     especial,
fornecendo-1he estrutura de apoio material e
intelectual permanentemente cuidada. Moveu-
me, em todos os instantes, a chama que aquece
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o coração jovem do vocacionado a essa luta de
um Miristério Público social. Procurei suscitar
a reflexão e discussão desse novo modelo de
Ministério Público, proporcionando cursos e
encontros  estaduais  e  regionais  objetivando
aperfeiçoamento  funcional, de  modo  a criar,

por  assim  dizer,  um  centro  de  excelência
intelectual que nos  mantenha em posição de
destaque no cenário nacional.  Realizou~se no
Paraná  o  maior  Congresso  Nacional  do
Ministério  Público,  de  intenso  conteúdo
cienti'fico.

Aqui, a agora efetiva atuação do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, sob
coordenação  do Promotor de justiça Eliezer
Gomes    da    Silva,    trouxe    inestimável
contribuição, não apenas nas parcerias para a

proveitosa      freqüência      a      extensões
universitárias   e  pós-graduações,   ou   na
implementação  de  projetos  como  o  das
"Teleconferências",  plenamente  exitoso  pela

aproximação  da  informação  e  facilidade  de

participação a ponto de servir de exemplo ao
país, mas  sobretudo de outros  ainda em  fase
de  estruturação  e  sempre  orientados  nesta
direção, especialmente na área da informação,
interligando   todas   as   Promotorias   via
"Internet".

Está   em   andamento   montagem   e
composição  de CD-ROM,  contendo vahoso
material  de  difusão  institucional,  bem  como

proposta de publicações, com iguais objetivos,
projetadas pelo aludido Centro de Estudos e
pelo  Memorial,  este  no  intuito  de  resgatar  e
conservar nossa memória histórica.

No que concerne a esse aprimoramento

jurídico-cultural,  o  incremento  e  esti'mulo  à
reciclagem  e  ao  aperfeiçoamento  individual
interna  e  externamente  foram  objetivos
sempre   perseguidos,   assim   também   a
aquisição de livros e a melhor estruturação da
Biblioteca do Ministério Público.

A   importância   do   diálogo   e   da
comunicação inspirou a criação do Núcleo de
Comunicação  lnstitucional,  célula  a  irradiar,
centralizada,    a    inf.ormação    periódica
atualizadora   e   orientadora   da   atuação
funcional, através dos Cadernos do Ministério
Púbhco do Paraná, e da Revista lgualdade,  que
têm  servido  de  modelo  a  outros  Estados,
racionalizando o canal permanente de contato
institucional.  Da  mesma  forma,  prosseguem
as   edições   do   lnformativo    destinado
especificamente  à  atualização  legislativa.

A  expressiva  ampliação  do  Quadro  de
Estagiários  proporcionou  a  possibilidade  de
atendimento   a   toda   demanda,   compa-

tibilizando-se   os   objetivos   de   auxílio
operacional  às  Procui-adorias  e  Promotorias
de ]ustiça,  a  par  de  propiciar  treinamento  e
orientação aos acadêmicos e, por vezes, atrair
e despcrtar vocações.

A  readequação  dos  Centros  de  Apoio
Operacional, competentemente coordenados,
após democrática consulta à classe, de modo
a     formatar-lhes     estrutura     de     apoio
convergente com as necessidades dos efetivos
destinatários, ensejou o suporte de orientação
técnica indispensável  a postura  funcional  de
vanguarda.  Idealizados,  como  foram,  como
órgãos de referência, receptores, informadores
e  formuladores   das  políticas  nas   áreas
respectivas.

De   se   consignar,   neste   tópico,   o

permanente   contato   com   os   Colegas,
principalmente  através  da  valorização  dos
Grupos de Estudos, incrementando cada vez

"Com o Poder Judiciário

há salutar reciprocidade na

busca do equacionamento
dos temas comuns. em

especial quanto às matérias

de maior interesse da

sociedade"

mais um programa de integração e intercâmbio,
de modo a aproximar e ouvir, globalizando as
ações no propósito de retirá-los do isolamento
do interior e tomá-los, ainda que de lá, parti'cipes
atuantes da gestão institucional e membros de
uma mesma  família.

Aqui, a obrigatória referência à sintonia
e  colaboração  da  Associação  Paranaense  do
Ministério  Público,  com  a  qual  sempre
mantive estreito e profi'cuo relacionamento no

plano  institucional,  decisivo  ao  sucesso  de
muitas  questões  que  foram,  conjuntamente,
bem  encaminhadas.  Não  me  faltou  dela,  em
nenhum  momento,  o  necessário   apoio.
Primeiramente,   do   dedicado   ex-Presi-
dente  Promotor  de justiça  Sérgio  Renato
Sinhori. Registro, em especial, a admiração e o
respeito  à  sua  atual  Presidente,  a  valorosa
Promotora  dc  justiça  Maria  Tereza  Uille
Gomes,  companhcira  e  colaboradora  de
Sempre.

Em outro aspecto, a harmonia tem sido
a tônica nas relações com os Poderes Públicos.

Com  o  Poder  judiciário  há  salutar
reciprocidade  na  busca  do  equacionamento
dos  temas  comuns,  cm  especial  quanto  às
matérias  de  maior  interesse  da  sociedade.  A
assiduidade  na  freqüência  às   sessões  dos
órgãos colegiados e o tratamento de presteza
e   respcito   na   relação   funcional   f()ram
rcsponsávcis pelo encaminhamento e solução
de relevanti'ssimas questões que acabaram por
interferir não apenas no cotidiano das pessoas,
mas  na  construção  de  conceitos  sólidos  de
cidadania, de moralidade, de responsabihdade,
moldando  uma  sociedade  progressivamente
melhor e  mais justa.

No  âmbito  do  Poder  Executivo,  a
receptividade aos riossos pfojetos decorreu do
inequívoco  reconhecimento  da  importância
institucional,  pelo  qualificado  trabalho  dos
Procuradores  e  Promotores  de  ]ustiça  na
intransigente  defesa  dos  maiúsculos  valores
da  sociedade  paranaense.   0  Ministério
Público  buscou  integrar-se  a  programa
estadual  de  reestruturação  administrativa  e
aperfeiçoamento técnico do servidor público.
A valorização do Corpo Administrativo, após
a  conquista  histórica  do  Plano  de  Cargos  e
Carreira  obtida  em  período  anterior,  fez-se
sentir  no  tratamento  respeitoso  sempre
dispensado ao Servidor do Ministério Público,
com  a  consciência  de  sua  imprescindível
integração aos objetivos institucionais, com a
adoção      de      práticas      administrativas
correspondentes  que  culminaram  inclusive
com  a  realização  de  um  Encontro  Estadual
em   tudo   similar   àquele   realizado   por
Procuradores e Promotores de justiça.

No   plano    do    rigor   à    seriedade
administrativa,  exigência'  pelo  Ministério
Público    da    constante    intervenção    e
fiscalização  do  Tribunal de  Contas  nos  mais
comuns  atos  de  gestão  orçamentária,  bem
como   permanente   auditoria   interna   a
constatar      os      menores      indi'cios      de
irregularidades  e  a  pronta  e  exemplarmente
corrigí-las, têm sido responsáveis pela absoluta
transparência  e  lisura  da  gestão  dos  nossos
recursos  financeiros.

Repatrimoniamento          (criterioso
levantamento e identificação) de todos os bens
da  lnstituição.

A     partir     do     plano     global     de
informatização  elaborado  na  gestão  anterior
c   com   ni'tida   visão   da   importância   dc

permanente  atualização  c  avanço  nesta  área,
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asscgurei       pr()gresslva       e       constantc
modernizaçãt)  de  equtpamentos  € programas
indisr)ensávcis a csse importantc instrumento
clc   trabalho.   Apcms   para   c;tar   al.ç+runs
cxcmr>los,  micros`  impressoras,  "scanncrs",
"softwares",     monitt)res   coloridos,   "kit

multimídia",     e,     espccialmentc,     novo
equipamento ("servidor",) para interligação dc
rcdcs e aumento dc dcscmpenho e segurança
dos  sistemas  aplicativos.

Com  efeito,  a  fim  de  viabilizar  aquela

posiüva intcrferência do Promotor de ]ustiça na
reálidade,  percebi  que  o  Ministério  Público
neccssita  cada  vez  mais  modernizar-se,  ciente
de quc o profissiona] quc opta pela carreira, além
da  inclinação  inata  à  sensibilidade  social,  deve
reunir  hoje  c(>ndições  mírimas  materiais  para
desempenhar sua árdua e relevante nussã().

Modernização,          ampliação          e

prosseguimento da interiorização da frota de
veículos  para  serviço,  novos  gabinetes,
telefones   exclusivos,   aparelhos   de   fax,
extensão do sistema de refrigeração nos locais
de    trabalho,    material    de    expediente
racionalmente    estocado    para    pronto
atendimento à demanda, além de outros itens
materiais,   completam   o   necessário   ao
equipamento moderno  da lnstituição.

Autonomia         administrativa         e
independência  funcional  continuaram  sendo
afirmadas     no     esforço     desenvolvido
exitosamente para reverter a tendência, devido
aos  conhecidos  problemas  fmanceiros  do
Estado,     de     redução     do     percentual
orçamentário,  para  sua  efetiva  elevação,
embora ainda insuficiente para suprir as  suas
necessidades.

Investimentos,  no  período,  marcaram
resultado patrimonial positivo  (aumento)   na
ordem de oitenta e  seis po cento  (86%).

A expansão do setor administrativo e a
alocaç,ão dc espaços próprios para atividades
dos  Orgãos  de  Execução  do  Ministério
Público  impuseram  solução  emergencial  de
obtenção  de  comodatos,  ampliando  as
instalações do  Centro de Apoio  Operacional
das  Promotorias  de  Proteção  ao  Patrimônio
Público,  em  prédios  do  Badep  (Av.  Vicente
Machado),  e  transferindo  Departamentos
Administrativos  (Galeria  Ritz),  enquanto

prosseguiam as obras de restauro da Subsede
da  Avenida  lguaçu  e  se  instalavam  algumas
Promotorias  de  ]ustiça  do  interior  já  em

próprios  do  Ministério  Público.  Concentrei,
porém,  esforços  na  conclusão  da  aludida
Subsede, quc consumiu cei-ca de três milhões
dc   reais,   tendo   a   Prefeitura  Municipal

de   Curitiba,    cm   virtude    dc    convênio
antcri(>rmentc   firmado,   repassado,   cm
velt)cidade aquém da prcvista, cerca de apcnas
um   tcrço   desse   valor   até   o   momento,
transformando-sc num dt>s mais belos prédios
da   Capital   Araucariana,   t()talmente   de

propriedadc  do  Ministério   Público,  que
abrigará o  Setor Administrativo e os  Ccntros
de Apoio Operacional e será reinaugurado no

princi'pio  dc  fevereiro,  resgatando  uma  parte
da  história  de   Curitiba.   Paralelamente,
continuei  a  desenvolver  ingentc  esf()rço  no
sentido  da  construção  da  Sedc  Própria  do
Ministério  Público,  sua  maior  referência
institucional  no  aspect(>  fisico.  Obteve-se  do
Executivo      Estadual     a     transferência
documentada do terreno no Centro Ci'vico da
Capital  e,  com  extraordinário  esforço,  a
necessária autorização para a licitação da obra
dc  cei.ca  de  14.000  metros  quadrados,  cujo
edital   chegou   a   ser   publicado.   Com   a
iminência, porém, do processo de privatização

"  Relacionamento  igualmente

harmonioso  dcsenvolveu-se  com

o Poder Legislativo. Vivendo à

sombra  de  um  regramento
normativo  estadual  ultrapassado

que  não mais correspondia ao
perf il constitucional do
Ministério  Público  da

modernidade..."

do  Banestado  e  a  assunção  próxima  pelo
Estado  do  complexo  fi'sico  (conglomerado)
de  Santa  Cândida,  viabilizou-se  melhor
solução  com  o  compromisso  documentado

(cópia inclusa) de transferência pelo Executivo
Estadual  ao  Ministéfio  Público  de  imóvel
situado no Centro Cívico, com a mesma área
construi'da,  já  pronto,  muito  possivelmente
ainda   neste   semestre   quando   algumas
Secretarias  de  Estado  passariam  para  aquele
conglomerado   (ou   alternativamente   o
imediato reim'cio do procedimento licitatório
de  construção).  Além  e  antes  disso,  obtive
também  a  prorrogação  (documento  anexo)

por  mais  cinco  anos  da  cessão  de  uso  de
imóvel  de cerca de 3000 metros quadrados (a
cessão  anterior ia até dezembro  de  1999), no
bairro Mercês, do IAP, que até hoje arca, em
virtude  disso,  com  as  despesas  locatícias  do

pfédio  onde  se  situam  os  gabinetes  dos
Procuradores  de justiça.

Criteriosa  administração  dos  recursos

financciros  asseí;rurou  absoluta  tranqüilidade
na  condução  clos  compromissos  de  custeio
da lnstituição, sempre honraclos com rigorosa-

pontualidade,  bem  como  r)ermiüu  inclusive-,
pcla  cautclosa  prcvisão  c  planejamcnto  de
gestão      futura     igualmente      tranqüila,
acumulação  de  resei-vas  quc  pcrmitam  não
apenas o mcsm() conforto administrativo por
um  longo  tcmpo  como  também  projeto  c
execuçãt)    das    obras    dc    adequação    at>
Ministério Público de  sua nova Scdc c outros
eventuais  invcstimentos.

Relacionamento                 igualmente
harmonioso  desenvolveu-sc  com  o  Poder
Legislativo.   Vivendo   à   sombra   de   um
regramento  normativo  estadual  ultrapassadt)

que   não   mais   correspondia   ao   perfil
constitucional  do  Ministério  Público  da
modernidade,  pois  editado  há  mais  dc  três
décadas,  desenvolvemos  todos  os  esforços

possi'veis visando a aprovação da Lei Orgânica,
que acabou sancionada sem vetos, a partir de
Anteprojeto amplamente discutido pela classe
e encaminhado  após  aprovação pelo Colégio
de  Procuradores  de ]ustiça.  0  texto  marca
notável avanço institucional,  destacando-se a
maior autonomia e independência funcional,
expressas  por  exemplo  na  destituição  do
Procurador-Geral  de justiça  por  exclusiva
iniciativa  do  Colégio  de  Procuradores,  no
arquivamento  de  procedimentos  no  próprio
Ministério  Público  com  recurso  apenas
interno,  na  maior  compulsoriedade  das
requisições  ministeriais,  além  de  razoável
regulação  do  controle  externo  da  atividade

policial,  da  especificação  das  atribuições  das
Promotorias  de ]ustiça,  da  instituição  de
estrutura   própria   das   Procuradorias   e
Promotorias  de  ]ustiça  com  definição  de
nossas  peculiares  prioridades  desatrelada
totalmente  da  do  Poder judiciário,  dentre
outros tantos. Devido ao tempo de tramitação,
três  mandatos  anteriores,  além  deste,  alguns
cargos  previstos  originalmente  acabaram
sendo  destacados  do  Anteprojeto  e  criados

por  atos  normativos   anteriores;  outros
necessários   -  de Promotorias  Especializadas
-   inviabilizaram-se   neste   momento   de

dificuldades financeiras, garantindo-se, porém,
no  texto,  proporcionalidadc  numérica  com
a estrutura do ]udiciário através do processo
de  criação  automátíca  dos  cargos  corres-

pondentes. 0 enfrentamento próximo será o
de,  oportunamente,  pleitear a  estrutura  ideal

para  nossa  lnstituição.   Importa,  porém,
ressaltar  a   conquista  para  a   classe,   em
momento,  no  plano  legislativo,  de  todos
conhecido,  dc  intensa  resistência  e  oposição
ao  Ministério  Público,  tratando-se  de  Lei
Complementar à  Constituição  Estadual.
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Vários    t)utros    cncaminhamentos
lcgislativos  exitt>sos,  destacandt>-se  a  criação
do Fundo Fjspecial do Ministério Público  (de

promissor    t-uturt>    na    dependência    da
instituição  da  taxa  de  atuaçã(>  dt>  Ministério
Público   nos  atos   processuais,  notariais   e
registrais,  já  encaminhada  e  em  rramitação),
ampliação do percentual orçamentário, criação
de  alguns  cargos  no  quadro  administrativo
resultante de ajustamento do plano de cargos
e  carreira.

0  ininterrupto  trabalho,  bem  ct)mo  a
constante  atcnçâo  da  Procuradoria-Geral  com
a  remuneração  do  Membro  do  Ministério
Público,    que    deve     ser    condigna    em
correspondência  à  sua  magna  função,  foram
objeto de c(>nünuada preocupaçào, assegurandt>-
lhe desdc logo o pagamcnto, cmbora parcelado,
de  todos  tjs   seus  havercs  atrasados,  cujo
creditamento mensal ainda ocorre. A fixação de
definitiva e garanüdora poh'dca de subsídio tem
sido buscada em  sintonia com a defirição que
se processa no ámbito federal.

No  plano  da  rcprcsentação  externa,
após   o   exercício,   no   primeiro   ano,   da
Secretaria  Geral  do  Conselho  Nacional  de
Procuradores-Gerais de justiça,  foi o Paraná,
como reconhecimento ao qualificado trabalho
dos Procuradotes e Promotores de]ustiça e a
conseqüente  projeção  da  instituição  no
cenário   pátrio,   destacado    com   a    sua
Presidência, cuja posse  foi prestigiada com  a
representação,  pelo  Ministro  da justiça,  do
Presidente  da  Rcpública  e  de  mensagem

pessoal   deste    (reproduzida)   contendo
expressões   de   confiança   e   valorização
institucional.  Desincumbindo-me   desse

pesado  encargo,  tenho  exercido  atento
acompanhamento a toda matéria relacionada
ao   Ministéri(]    Público    brasileiro,    não
descuidando  em  nenhum  momento  de  seus
interesses, a exemplo do trâmite da Reforma
do  ]udiciário   e   do   Ministério  Público,
Tributária, da Fixação do Teto e Subteto, dos
Projetos  de  Lei  de   Abuso  de  Autt)ridadc

(conhecida     "I,ei     da     Mordaça"),     de
Responsabilidade Fiscal, dentre outros em que
tem sido decisiva a intervenção do Ministérit)
Público,  através  do  Conselho  Nacional  e  da
CONAMP, com efetiva participação de n(>ssa
Associação,      no      cncaminhamento      c
aperfeiçoamento dos textos para preservação
e  manutenção  de  nossas  prerrogativas  c

garantias  duramente  conquistadas,  reunind()-
me  em  audiência  com  autoridadcs  fede-
rais,  inclusive  com  o  próprio  Presidente
da  República.  Constante  deslocamento  a
Brasi'lia  pcla  Dirctoria  dt>   Consclho   c   o
desenvolvimentt>  de  um  trabalho  de  vigília

pemaricntc  têm  emprestadt>  provcitoso  sup()rte
ao cada vez  mais intensificado ac()mpanhamcnto
lcí5jslativo  de  matéria  de  nosso  interesse.  Suscitei
intensa discussão accrca da nccessidade de eleição
direta  para  Prt)curador-Geral  de justiça  que,  se
inexit()sa  num  primeiro  momento,  contribuiu
decisivamente  para  a  proposta  cle  alteração  do

processo  de  esc()lha  do  Pi.ocurador-Geral  da
Rcpúbhca,  nos  moldes  constantes  dt>  Rclatórío
aprovado pela Comissão Especial de Reforma dt>

Tudiciário.

N(> tcrreno da atuação intestina, priorizei
o  combate  aos  crimes  de  maior  danosidade
social,  expressando  a  importância  de  t'jrgãtjs
dcstinados especificamente ao controle externo
da aüvidade policial e a rcprcssã() à organizaçã()
criminosa, imprimindo celeridade na apreciaçãt>
tlas  infraç(~)es  imputadas  a  maus  gcrenciadores
da  Coisa  Pública,  cstimulando  também  a

propositura  de  ações  civis  com  o  objetivo  de

" No terreno da atuação

intestina,  priorizci  o  combate

aos crimcs  de maior

danosidadc  social,  expressando

a  importância  de  órgãos

destinados  especificamcnte  ao

controle  externo  da  atividade

policial e a repressão à
organização  criminosa.~"

protegeroerário,evitandoquaisqu`erinterferências
extemas,  antes  incentivando  a  atuação  na  luta
contra a improbidade administrativa.

Procurei continuar interferindo no proces so
de aproximação daTusüça à p(ipulaçãt>, de modo a
lhe garanür acesso fácil, estimulando o Projeto das
Promotorias de justiça das Comunidades, qiie leva
o  Promotor  de jusdça  às  vílas,  bairros  e  locais
distantcs  d()s  da  sede  de  sua atuaçâ(),  em  dircto
contato  ct_tm  o  povo,  ouvindo  os  seus  rccla-
m(>s,  identificando  t)s  scus  prt)b]emas  e  lhes

dando  o  devido  encaminhament().  Realiz()u~se
Fjnctjntro  Fjstadual  das  Promt>torias  dc jusdçíi
das  C()munidades,  primeiro  n()  gêner()  a  ni'vcl
tmcionaL.

Estreitei o relacionamento com os meios
cle  comunicação,  propicianclo  difusz~io  para  a
çocicdadc  da  ima.Lrcm  do  Ministério  Público  e

prestando contas, paralelamente, da gcstão quc
fa7,  dt)s  intercsses  públict>s.

0 último concurso dc. intJrcsso na carreira
do Ministério Público foi dos mais disputados,
selecionanclo   ccrca   cle   mcia   centcna   dc
canditlatos  sob  o  comando  rigoroso  dos

princípios  da  impess(>alidadc  e  sei-iedade  quc
caracterizam  (]s  certames  dessa  naturcza  cm
nosso  meio.

De   todo  t>   [rabalh(>,  pt>rém,  reali7aclo

ct>m  a  valorosa  e  indispensável  ct>hbt>raçãt>

de   qualif-icada   equipe   de   j'\ssessorcs   e
Coordcmad(>res,  em  Gabinete  chefiad()  pelo
compctcnte  Procurador  de  justiça  Marco
Antonio Teixeira,  tend()  à  frente da Direçâ()-
Geral o incansável Procurador de justiçaj(]sé
Dcliberador Ncto, assim tambéh de fraterm
convivência  e  importante  ap()iamcnto  da
C()rreged()ria~Geral  do  Ministério  Público,

pelo  seu  Ct)rregedor-Geral   Hélio   Airton
l,ewin,  ()   que   mais   identit-ica  t>  presente
mandato, e desejo ardentemente que assim tj
seja, é a materializaçãt> de seu maior prt>pósito,
emblema do movimento que lhe deu suportc,

qual   seja,   o   da  manutenção  da  unidade
instituci(>nal  vista  num  horiz()nte  cujo  matiz
sempre  ft>i  o  da  conciliação  c  intcgração  das
fórças  no  scntido  do  alcancc  dt>s  interesses
maiorcs  da  lnstituição.

Confortar-me-ia, sobremodo, o succsso
desse  desiderato.  Que  se  possa  viver  scmpre
a  fámília  dt>  Ministério  Públict]  do  Paraná.
Mais que o evcntualmcnte irrealizadt>, a grande
marca  que  desejo  que  fique  é  a  da  harmt>nia
institucional.

Muito  pouco  seria  possível  sem  ela  e,
especialmente,  sem  a  dedicação,  o  empcnht>,
t]  qualificado  trabalho  do  Colcga,  único
responsável pelo prestígio que a lnstituiçâo a
cada  dia  ganha  na  sociedade  brasileira.   As

pessoas  passam,  mas  a  lnstituição  fica.  Quc
fique  com ela dep(]sitada,  ncste  momcnto de
minha  história,  a  crença  mais  profunda  no

germe de sua verdadeira filosofia a fermcntar
e   a  maturar,   em   meio   às   dificu[dades   e
obstáculos, o advento de iim n()vo e esperado

porvir  social.

A  conver{Ç;rência do  talento  e d()  trabalho
de tt)dt)s  é que determina n(>ss() forta[ccimento,
rcvelando  o  que de  melh()r poclemos  fazer em
bencf-i'cio  da  sociedade  paranaense  c  elcvanclo
ainda  mais  em  dignidacle  o  Ministério  Pi'iblico
do Estado do Paraná.

Ag;radeço a Deus, t-onte de t()clo bem e de
toda a graça, o permitir-mc viver este momcnto
ao  scii  laclo qucriclo Colcga e  Amigo.
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Paulo  do  Rôgo  Montelro
Rocha

Ppocuiia,dor  de  Justlça,

0homem públic(> está cercado
dc  uma  multidãt>   quando
toma               posse        num

importante  cargo.  No  fim   do  mandato,  t>u

quando  de  siia  aposentadoria,  se  vê  quase
só  e    se  pcrgunta:  Onde  estão  os  meus
amigos!  Eram  tantos  e  agora  são  tão

poucos!

I.ogo que se refaz do susto, constata

quc  viveu  por  muito  tempo  na  ilusão  de
que  era  amado,  de  que  era  admirado,  de
que  era  querido!

Desconsertado,   percebe    que    a
multidão  qiie  o  acompanhava  ao  tempo
em  qiie  era  poderoso,  dele  se  afastou,  ao
seu   lado   permanecendo   apenas   uns

poucos  amigos,  estes,  sim,   seus  amigos.
E  pensar  que  até  há  pouco  eram   tantos!

Como  se  vê,  o  homem  público  só
ct>nhece   os   amigos   quanclo   estão   se
apagando  as  luzes  do  poder!

Assim,   quem   se   deixa   envolver,
c(>ntaminar,  pelo   prestígio   que  não   era
seu,  mas  do  cargo,  já  não  tem  identidade

própria.   Sente~se   insignificante   scm   t>

poder.   Scnte-se   perdido.   P(jr   isso,   luta
com  todas  as  f'orças  para  não  perdê-lo  (>u

para  rec(>nquistá-lo.

Só  dessa  maneira  se   sente  ilguém,
se  sente  ft>rte,  se sente preenchido.  f; um

pcna  que   ciuasc   sempre   seja   assim.   Pt>r
isso,  antes  quc  scja  t`a.rde,  convém  que  as

pcsst)as   quc   dctém   qualqucr   forma   dc
poder,   mudem   o   moclo   dc   pensar   a
respeito   do   pcquenino   c   temporário

pt>dcr  d(js    homcns.

Não  é  imprescindívcl,  t()davia,  ciuc

abandonem  a vida   pública,  que  privem  a
sociedade    de    sua    participação    nas
decisões   poli'ticas   do   município,   do
estado  ou  do  pai's.

Succdc  que,  se  por  um  lado,  há  um

grande  contingente  de  homens  públicos
quc  não  têm  nenhuma  vocação  para  a
defesa  dos  interesses   sociais,  por  outr(),
há  também  um  expressivo  número  de
homens  vocacionados  a  lutar  pclo  povo
~    a    defender       as    causas    dos    mais

necessitados,  dos  pobres,  dos  excluídos,
dos   fracos,   dos   famintos,   dos   pobres
d()entes  e  dos  doentes  pobres.

Por     isso,     o     que     é     de     suma
importância  é  que  o  h()mem  se  convença
de  que  o  cargo  público  eletivo  ou  não,
nos  regimes  democrátictjs,  pertence  ao

povo  e  em  seu  nome  deve  ser  exercido.

Ninguém é Pi-esidente da República,
é    Senador,    é    Deputado    Federal,    é
Deputado    Estadual,    é    Prefeito,    é
Vereador,     Ministro,     Prof.essor     ou
Funcionário  Público,   no   scntido   mais
amplo   do   termo.   Somos   todos   apenas
cidadãos.

Um    ilustre    brasileiro,    quanclo
exercia as  funções de   Ministro de Estadt>,

dizia:    Não    sou    ministro.    Estou
ministro.

É    verdaclc,    o    cargt)    público    é

cxercido   por   h()mens   e   mulhcres,   qiic
dcvem  agir  visando  scmpre  a  defcsa  d(>s
interesscs   da   nação,   conquanto   pov()

p()liticamentc   organi2ado.

F.m   n()me   desse   povo   o   homem

r>úb[ico   dcvc   cxcrccr   suas   funçt~>cs   tju   o
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seu   mandat(]   (carg(>   eletivo),   pois   ele   é

apenas  o  seu  representante.

A     vida     pública     é     de      suma
importância.   Disso  não   se   tem  dúvida.
Não   há  pai's  quc  possa   ser  dirigido  por
uma  só  pessoa.  0  conjunto  de  podcres  e
toda  a  máquina  administrativa  do  cstado
é   que   dão   ao  cidadão   identificado   ct>m
os  problemas     sociais,  opoftunidade  dc
lutar  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida
do   povo   e   de   ajudar   a   que   muitos

próblemas       sejam       resolvidos       ou
minorados.

Eyig/cmcije  quem  Pensci  que  o   carg!o  Púhlico,

ocui)ado   i)or   elel{ão   ou   ijor   concurso,   ó   uida   de

Priullégjios,  d6  lci«er,  de  Pcisselof ,  de    úagenj.

Muito   ao   contrário,   o   homem

público  consciente  de  seus  deveres  para
com  a  pátria  e  para  com  a  sociedade  é,
ou  deveria   ser,   antes   de   tudo,   alguém
sempre   disposto   a  lutar   em  busca   de
soluções  para  os  graves  problemas  que
afligem   o   povo   -     o   desemprego,   o
analfabetismo,   a   fome,   a   doença   e   a
miséria.

Assim,   e   ao   contrário   do   que   se

possa  pensar,  o  trabalho  do  competente,
digno   e   sensível   homem   público   é
estafante.

Não  comparemos,  pois,  os   bons
homens  públicos  com  os  maus,  porque,
enquanto     aqueles     trabalham     com
seriedade,  espi'rito  ci'vico,  amof  à  pátria,
e  a  todos  os  cidadãos,  estes  só  defendem
o  que  lhes  convém.  Não  raro,  burlam  os
reais   interesses   da  nação   e   os   de   seus
compatriotas,        para        satisfazerem
inconfessáveis  interesses   pessoais   e   os

dos  grupos  dominantes.

Os  maus  homens  públicos,  e  aqui
nos  referimos  aos  detentores  dos  cargos
eletivos  só  querem  as  benesses  do  poder.
Tiram  partido  de  tudo  e,  na  época  das
eleições,  se  aproximam  de  seus  redutos
eleitorais   para   distribuir   aos   pobres   c
miseráveis,  as  migalhas  que  lhes  sobram,
em   troca   do   precioso   voto   que   pode
redimir  o  pai's  da    fomc,  do  analfabetismo
e da miséria.

Entretanto,  a  função  pública  não

pode ser vista apenas no que cla aprescnta
dc negativo.  No cenário público  c poli'tico
da   nação,   encontramos   paladinos   das

grandes   causas   sociais,   os   quc   lutam
diuturnamcnte  pelo  progresso  do  país,

pela  melhoria  da  qualidadc  de  vida  do
povo,  pelo  respeito  à  dignidade  humana,
pela  erradicação  da  fomc,  da  miséria,  da
doença,     da  escassez  de  alimcntos   e  do

perverso  analfabetismo.

0    homem    público    qiie,    com
denodo,  cumpre  seu  dever,  exerce  uma
das mais  úteis atividades humanas. É pena

que  o  povo  ainda  não  aprendeu    scpafar
o joio do trigo e   com freqüência costuma
fazer     mau     juízo   da   política   como
instituição,      e      do      poli'tico      como

profissional.

Um  ilusf re  brasileiro,

quando  exercia  as
funções de   Ministro

de  Estado  dizia:
``Não  sou  ministro.

Estou  ministro."

Esse  mau  conceito  que  se  faz  dos
maus políticos  é, lamentavelmente,  e não
raro, extensivo aos bons políticos.  Assim,
como  diz  a  sabedoria  popular,  os  bons

pagam Pelos  maus.

A culpa pela existência de maus políticos
é,  em  parte,  do  povo,  que  até  hoje  não
aprendeu  votar,  e  que  troca  o  voto  por
benefícios    pessoais,    como    remédios,
empregos,  comida  e  outras  coisas  mais.
Entretanto, é também dos poderes executivo
e legislativo, em nível federal, que ainda flão

promoveram  as  necessárias  e  tão  reclamadas
reformas  poli'tica  e  a  do  Estado,  nem  a
alteração  da lei eleitoral,  que  ainda permite  a
existência  de  uma infinidade  de partidos,
aliás,     na     sua    grande     maioria,     sem
configuração  própria,  sem  programa  e
sem metas de ação.

A  atual  lcgislação  também  pcrmitc  a

quase  sempre oportunista e nefasta mi`ç;Tração
do   p()lítico   de   um   para   outro   partido.
LTrg;e,pois, que a rcforma p()li'tica que tramita

no poder lcgislativo fedcral aprovc a fidclidadc

partidária.

Todas  cssas  deficiências  que  acabamos
de enumcrar  prejuclicam o discernimento d(>
eleit()r,  que  não  conhece  os  candidatt>s,  não
conhece  a  sua  ideologia  e  não  conhcce  as
múltiplas  e  frágeis  siglas  partidárias.  Diantc
dcsse  quadro,  o  ato  de  votar  se  torna  mo-
mento  propício  para  que  o  eleitor,  por
desinformação,  vote  em  candidato  que  não
corresponderá,  se  cleito,  as  suas  expecta-
tivas,  com  isso  perdendo  o  bom  político,  o
sofrido povo  e  a grande  e promissora nação
brasileira.

A    aprovação    do    projeto    dessas
inadiáveis  mudanças,  nelas  se  incluindo    a
instituição do voto distrital simples ou misto,
constitui exigência para o aperfeiçoamento de
nossa ainda novata   democracia.

Se  a  legislação  eleitoral  for  realmente
mudada,  se  a  esperada  reforma  política
realmente vier a acontecer,  com  a necessária
exigência  de partidos  políticos  fortes  e  bem
definidos,  será  dificultada,  em  muito,  a
migração  dos  políticos  de  um  para  outro

partido.  Cada  agremiação  abrigará,  em  seu
seio,  apenas  cidadãos  que  compartilham  da
mesma  ideologia  política  e  de  objetivos
comuns.`

Quem não comungar do ideário de iima
agremiação  política,  dela  não  poderá  fazer

parte  -  ou  dela  será  excluído.  Da  reforma
políüco-eleitoral  também  se  espera  que  o
número de partidos seja limitado. Como é de
ver,   se   efetivadas   essas   mudanças,   as
agremiações políticas se fortalecerão.  E, com
isso,  o  eleitor  não  votará  mais,  como  hoje
ocorre, apenas rio candidato, mas também no

partido a que ele pcrtence.

Finalmente, com as reformas política e
a  do  estado  por  que  tanto  se  espera,  e  com
um  maior  esforço  do  governo,    para  dimi-
nuir  o  analfabetismo  e  a  evasão  escolar  no

país,  o  cleitor  brasileiro,  em  futuro  não
muito  distante,  cstará  escolhendo,  com
mais  acerto,  os  nossos  govcrnantes  c  os
nossos   representantcs   nas   casas   legisla-
tlvas.
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Lei dd JVL®rddçq ®u
C®rrupçá®  Pr®Iegidd

Antonlo  Wlnkert  Souza
Promotop  de  Justlça

A denomjnada "Lei Mordaça",
já  aprovada  na  Câmara  dos
Deputados (Projeto de Lei n.°

2861197),  vem  sofrendo   severas  cri'ticas
especialmente  no  âmbito  do  Ministério
Público, sob o entendimento de que se trata
de medida tendente a "abafar os escândalos
de  corrupção  no  Pai's  c  se  traduz  num
flagrante  retrocesso  democrático".

A  mencionada  Lei,  na  extensão  em

que   está   formulada,   acaba  por  impor
veladamente  uma  espécie  de  censura  aos
meios  de  comunicação,  proibindo  que
Promotores  de justiça, juízes,  Delegados,
membros  do  Tribunal  de  Contas  possam

prestar       informações       acerca       das
investigações     objeto    de    inquéritos,

procedimentos  administrativos  e  ações
judiciais,  sob  o  fundamento  de  se  proteger
a  honra,  a  intimidade,  a  vida  privada  e  a
imagem  das  pessoas.

Aos        agentes        públicos        que
transgredirem   tal  norma  poderão   sef
aplicadas  pena  de  detenção,  multa  e  até

perda do  cargo, além de inabilitação para o
exerci'cio  de  qualquc.r outra  função  pública

pelo  prazo  de  três  anos.  Com  uma  espada
desse  porte,  apontada  para  a  cabeça  do
agente público, fácil prever que a sociedade,
de  um  modo  geral,  uma  vez  mais   sairá

perdendo,     maculando-se     c>     direito
fundamental  de  acesso  às  informações,  a
liberdade      de      imprensa,      a      devida
transparência    na    administração    e    a
indispensável  publicidade  dos  processos.

Além   disso,   no   rumo   inverso   da
legi'tima  aspiração  da  sociedade  brasileira,

que se insurge contra a lentidão da]ustiça e
contra a impunidade, o referido Projeto  de
Lei       estabelecc,       absurdamentc,       a

possibilidade dc o intercssado ingressar com
rccurso,  perante  o  Conselho  Superior  do
Ministério  Público,  ct)ntra  a  instauração  de
inquérito       civil       ou       procedimento

preparatório.   Assim,   mesmo   sendo   o
inquérito   de   caráter   inquisitivo,   sem
acusação formal, poderá o interessado dela
recorrer. Mais que isso: poderá provocar sua
suspensão.  Somente na hipótese de ocorrer
dano irreversível ao interesse público é que,
a  juízo  do  relator,  poder-se-á  receber  o
recurso  com  efeito  devolutivo.

E  mais  grave  ainda:  nem  precisa  ser
inquérito.  Se  o  Promotor  de ]ustiça,  ainda
tendo dúvida se é caso de inquérito civil ou
não, instaura um procedimento preparatório

(requisita    alguns    documentos,    toma
declarações de testemunhas, etc.), poderá o
interessado  ingressar  com  o  malfadado
recufso  suspendendo-o.  A  investigação  é
estancada no  nascedouro.  É  o  caos.

Saliente-se     que    o     recurso     em
referência  não abrange o inquérito policial.
Cabe  tão-somente  em  relação  a  inquérito
civil, onde se investiga atos de improbidade
administrativa,   ilícitos   contra  o   meio
ambiente, saúde pública, etc., cujos agentes
de  práticas  ilegais  integram,  de  regra,
segmento social de maior poder econômico
e/ou  político.

Imagine-se   que,   em   determinada
comarca,  o  cidadão  leve  ao  Promotor  de

justiça noti'cia de corrupção na administração
pública,  envolvendo  uma  dezena  de  agentes
públicos.  Cada  um  deles,  aproveitando-se
dessa brecha, poderá isoladamente, @rimeiro
um,  depois  outro,  e  assim  sucessivamente)
ingressar  com  o  recurso,  requerendo  a
suspensão   do  inquérito   ou  do   simples

procedimento  preparatório.  E  certamente  o
Conselho Superior do Ministério Público será
entulhado  desses   recursos,  oriundos  das
diversas comarcas do Estado. Previsível é que
o  Conselho  lcvará  meses,  ou  até  anos,  para
apreciar  tais  recursos,  o  que  dificultará,  e  até
inviabilizará,  na  prática,  a  conclusão  das
investigações.  Enquanto  isso,  as  r)rovas  já
terão  sido  forjadas,  destruídas,  consumidas.

E a caravana seguirá impune.

Não há dúvida que essa possibilidade
de  recurso,  nunca dantes  visto,  irá aplainar
ainda  mais   o  tão  combatido  caminho

protelatório,  instituindo  doravante  uma
poderosa  "rede de pizzaria".

E tem mais:  a sociedade precisa  saber

que  o  mencionado  Projeto  de  Lei,  em
flagrante    descompasso    com    a    idéia
dominante    de    se    restringir    o    foro

privilegiado,      estabelece      que,      para
determinados  agentes  públicos,  a  ação  de
improbidade  deve  ser proposta  perante  os
mesmos     tribunais     que    o    julgariam
criminalmente.   Para   citar  apenas   dois
exemplos, o prefeito e o deputado não mais
serão  processados  por  improbidade  na
comarca  onde  eventualmente  praticarem
atos ilícitos. Os tribunais, mesmo longe dos
fatos   e   ante   a   complexa   e   intrincada

produção  de  prova nessa  área,  passariam  a
apreciar  uma  gama  enorme  de  ações  civis

públicas, sujeitando-se a todos os incidentes
processuais   decorrentes   da  instrução
judicial.      Tal      norma,      ademais,      é
inconstitucional, vez que a competência dos
tribunais  deve  ser  fixada  na  Constituição,
descabendo   ampliá-la   por   via   de   lei
ordinária.

A    perspectiva    é    extremamente
desalentadora.  Não   se  percebe  na  Lei
nenhum propósito de facilitar a punição dos
criminosos ou desonestos. É lamentável que
o Projeto de Lei tenha o aval do Executivo.
Caberá ainda ao  Senado  apreciar o  aludido
Projeto  de Lei.  Espera-se que o verdadeiro
espírito  estadista  possa  iluminar  cada  um
dos     Senadores.     Caso     contrário,     a
instrumentação   jurídica   especialmente
outorgada  ao  Ministério  Público,  defensor
dos  valores  supremos  da  sociedade,  restará
deturpada,        dif.icultando        ou        até
inviabilizando os  trabalhos  de investigação,
sobretudo  no  combate  a  corrupção.
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Exe.uçá®

Mcitér;a  que  deperta  iyiteresse  e  manifiesta{õe5

dlscrpante]  Je nlaaona à questão do ]uí¢o comi)etente

Pcira dirimlr o§ inddentes que di¥em repeito á
Execução da Pena.

A  Lei  de  Execução  Penal  procurou
simplificar o assunto, estabelecendo o artigo 65

que:  "A  execução  penal  competirá  ao ]uiz
indicado na lei local de organização judiciária e,
na sua ausência, ao da sentença".

No Estado do Paraná, desde a edição do
C.O.D.j.E.,   em   1980,   e   com   sucessivas
alterações,  tivemos  até  recentemente  (1996)
apenas 2]u'zos privativos de Execução Penal.
Em  caráter  conjuntural,  duas  Resoluções
expedidas  pelo  Órgão  Especial  do  Tribunal
de ]ustiça  procuraram  resolver  problemas
afetos  à  execução  da  pena,  desde  que  foi
editada  a  Lei  7.210/84.  Reconhecidamente

proferidas  à  margem  da  Lei,  posto  que  o
Tribunal não detém competência para legislar
a respeito, contudo vinham as Resoluções de
n°   04/85   e   13/95   encontrando   plena
aplicabilidade, haja vista os benéficos efeitos.
A  partir,  entretanto,  da  Lei  Estadual  n°
11.374/96  a  situação  passou  a  tomar  novos
contornos,  precipuamc'nte  em  função  de

parecer exarado  pelo  Ministério Público nos
autos de Conflito de]urisdição de n° 113.239-
8, junto ao egréão Tribunal de Alçada, pois
concluiu pela  não  subsistência  da  Resolução
n°  |3/95.

Destaque-se que o parecer for acolhido,
em votação  unânime,  quando  da  decisão  do
Conflito, o que foi objeto do Acórdão n° 659,
2°  Grupo  de  Câmaras  Criminais,  TA  -  Pr,

julgado  em  18/12/97,  D]  06/02/98, p.  242,
concluindo desta forma o relator do Acórdão:

"Face o exposto, Sr. Presidente, inobstante

os  termos  do  parecer  n°  78/97,  da  douta
CorregedoriaGeraldajustiça,conheçodopresente
Conflito  suscitado  pelo ]u'zo  da  Comarca  de
Cornélio Procópio e, conseqüentemente, declaro
acompetênciado]uízodavaradeExecuçõespenais
da  Comarca  de  Londrina,  para  decidir  sobre

Penql  1 C®mi.elêncid
Ma.uplclo  Kuehne

Promotor  de  Justlça,  a,posentado  e
Professor  da,  Faculdade  de  Dlrelto  de  Cupltlba.

incidentes  do  cumprimento  da  pena,  nos
termos  dos  artigos  2°,  65  e  66,  da  Lei  de
Execução Penal e Lei Estadual n°  11.374/96,

que alterou dispositivos do Código ]udiciário
e defrogou a Resolução n°  13/95, inob§tante
o apenado esteja cumprindo a pena em cadeia

pública,  sem  estar  implantado  no  Sistema
Penitenciário".

Tecnicamente  a  conclusão  é  perfeita,
muito       embora       colidisse       com       o

•`A  Execução  Penal

competirá  ao Juiz

indicado  na  Lei  local  de

orsanização  judiciária  e.

na  sua  ausência.  ao  da

sentença.

pronunciamento da douta Corregedoria Geral
dejustiça ¢arecer n° 78/97) que entende estar
a viger a Resolução n°  13/95, mesmo após  a
edição da Lei n°  11.  374/96.

Nos  Tribunais  (T]  e  TA)  adotou-se,
entretanto,     a     orientação     da     douta
Corregedoria,  ou  seja,  a  prevalência  da
Resolução. A respeito e neste sentido, do TA:
Cj.105.695  -1  -1°  Gr.  C.Cr.  ;  C].115.292-3  -

2° Gr. C.Cr.  , Cj.119.617-6 -2° Gr. C.Cr.  ; RA

123.019-9  -2a  C  Cr  ;  C]   135.888-5  -2°  Gr

C.Cr    ;    Cj.135.884-7    -    2°    Gr.    C.Cr.    ;

ED135.729-1/01  -2° Gr.  C.Cr.  ;  Cj  134.123-

5  -1° Gr.  C.Cr.  ;  Cj  135  729  -1  -2° Gr.  C.Cr.  ;

Do Tj:  CC.  57.546-4 -Gr. C.Cr.  ; CC 57.146-

4  -Gr.  C.Cr.  ;  HC  57.976-2  -1a C.  Cr.

Entretanto, novo enfoque deve ser dado
à questão, diante da superveniência, agora, da
Lei Estadual n° 12.828/2000 que, além de criar

]u'zo próprio  de  Execuções  em  Guarapuava,
delimitou  as  comarcas  jurisdicionadas  aos
diversos]u'zos de Execução (Curitiba, Londrina,
Maringá, Guarapuava, Foz da lguaçu, Cascavel
e Ponta Grossa).

Em  relação  aos juízos  de  L()ndrina  e
Maringá, repetiu as disposições da ljei n° 11.374/
96,  acrescentando  a  comarca  de  Sarandi  à

jurisdição de Maringá e incluindo a Comarca de
lbiporã  à  jurisdição  de  Londrina  (constava
ei.roneamente, na Lei n° 11.374/96, Iporã).

Se não havia (como não há, muito embora
as  decisões  referidas)  sustentação  técnica  à

prevalência da Res.n°  13/95  frente não apenas
ao  disposto  no  art.  228  do  C.O.D.].  e  à  Lei
Estadual  n°  11.374/96,  mais  do  que  nunca,
agora, ante a edição da Lei n° 12.828, de 06/01 /
2000, forçoso convir que a Resolução n° 13/95
não mais vige.

0  ideal  seria  que  na  Lei  Estadual  se
contemplassem os mecanismos à delimitação de
uma  competência  provisória  em  relação  aos
condenados recolhidos em cadeia pública, fora
dos  locais  onde  se  encontram  os  ]uízos
especializados,  proposta  esta  que  há  muito
fizemos,  mas  que  ainda  não  encontrou  eco,
exceto pelo Tribunal, na edição da Resolução n°
13/95,  porém,  conforme  se  expõe,  de  forma
tecnicamente incorreta.

A  análise  efetivada  pelo  Ministério
Público no  conflito  atrás  aludido,   ao  concluir

pela  derrogação  da  Res.  n°  13/95  pela  Lei
Estadual   n°  11.374/96   mais se reforça, agora,
com  a  edição  da  nova  Lei  (üde  a íntegra  dos

pronunciamentos referidos em nosso "Execução
Penal no Estado do Paraná", jM Editora,1998).

Conclui-se, assim, que não há sustentação à
vigência  e  eficácia da Res.  n°  13/95,  dai' porque

propõe-se  alteração leãslaüva para minimizar a
pletora de ser\riços junto aos ]uízos Especializados.

Se  assim  não  ocorrer,  simples  questões
relacionadas  aos  institutos  do   "j`#/j`?.j`",  penas
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substitutivas, regime aberto, multa aplicada de
forma isolada etc., deverão ser dirimidas pelos

]uízos Especializados e não mais pelos ]u'zos
dos locais onde se encontrem os réus.

Urge, pois, a modificação, ao menos em

parte,  por  exemplo  quanto  às  comarcas
jurisdicionadas  a  Curitiba.

Sabemos    que,    por    questões    de
conveniência, nas  situações  através das  quais
não  houver  o  efetivo  recolhimento  do
condenado à prisão, continuarão os incidentes
de  éxecução  a  ser  solucionados  pelos ]uízos
dos  locais   onde  estiverem   (sursis,  etc.).
Entender-se-á, assim, que vige a Resolução já
referida. Todavia, caso haja alguma resistência,

quer por parte dos condenados, do ]uízo ou
do  Ministério  Público,  a  solução  técnica  é
solver  o  conflito  com  as  disposições  legais,
agora  reforçadas.    Poderão  os  Tribunais,
entretanto,  continuar  a  entender  que vige  a
Resolução 13/95. Exemphficarido: Se um réu
descumprír as condíções.do reãme aberto na
Comarca  de  Palmeira,  o ]uízo  Competente
seria  o  de  Ponta  Grossa  (art.  9°  da  Lei  n°
12.828/2000), todavia, como não está prevista
a  instalação  da  vara  específica  (artigo  14),  a
solução será a remessa do incidente a um dos

]uízos   de   Execução   de   Curitiba.   Pela
Resolução,  competente  seria  o  ]uízo  de
Palmeira, e é o que se pretende, continue.

Da  mesma  maneira  a  Lei  não  resolve,
na forma como previsto na Resolução 13/95,
as   situações  dos  condenados  que  estão
recolhidos em cadeias públicas (e são muitos).
Caso  queiram  requerer beneficios incidentes
na fase executória, deverão fazê-lo diretamente
a um dos juízos Especializados.

Se não for esta a intenção do Leãslador
é, contudo, a interpretação que se extrai.

Alvitra-se,   contudo,   solução   mais
consentânea         com         uma         efetiva
descentralização,  vale  dizer,  enquanto  o
condenado  estiver  na  Comarca  e  até  sua
efetiva implantação em Unidades do Sistema
Penitenciário, a solução dos incidentes deverá
se efetivar no jui'zo do local onde se encontre,
ou  seja  a  aplicação  do  que  está  contido  na
Resolução  tantas vezes referida.

Assim,  nova  Lei  (e  oportunamente
Resolução)    poderia    ser   editada    para,
complementando a recém publicada, delegar-

se ao Tribunal de]ustiça, através de seu Orgão
Especial,  a  competência  pafa  disciplinar  as
situações  expostas.

A  proposta  que  segue,  parece-nos,

poderá equacionar a situação.

Projetode Lei

Ementa:  Remete  ao  Órgão  Especial  do
Tribunal  de  ]ustiça  a  regulamentação  da
competência  em  relação  aos  condenados
recolhidos  em cadeias  públicas  e  quanto  aos

que,  condenados,  não  estejam  a  sofrer
privação de liberdade.

Art.1° -Os condenados a penas privativas de
liberdade, quarido fixados os regimes fechado
e semi-aberto, enquanto não forem removidos

"0 ideal seria que na Lei

Estadual se contemplassem
os mecanismos à delimitação

de uma competência

provisória em relação aos
condemdos recolhidos em

cadeia pública ..."

às   Unidades   do   Sistema   Penitenciário

¢enitenciárias, Colônia Agri'cola e Unidade de
regime semi-aberto feminino) terão a execução
das       penas       disciplinada       conforme
regulamentação  a  ser  expedida  pelo  Orgão
Especial do Tribunal de ]ustiça.

Parágrafo  Único  -  A  regulamentação  acima
deverá se efetivar, também, em relação àqueles
contra  os   quais   se  impuser  medida  de
segurança   consistente   em    tratamento
ambulatorial, aos condenados beneficiários do
regime aberto, quando concedido o "sursis",
ou  substitu'da  a pena  privativa  de  hberdade

por  restritivas  de  direitos  e,  ainda,  quando
aplicada a pena multa de forma isolada.

Art.  2°  -  Efetivada  a  remoção,  os  autos  de
execução  serão  remetidos  ao jui'zo  respec-
tivo,   ao   qual   estiver   jurisdicionado   o
estabelecimento  penitenciário.

Art.   3°   -   Mantidas,  no   que  couber,  as
disposições  do  artigo  228  da  C-O-D-],  bem
como  as  disposições  das  Leis  11.374/96  e
12.828/2000,  revogam-se  as  disposições.em
contrário.

De se atentar, por outro lado, que novo
Código de Organização e Divisão judiciárias
está para ser editado.

A  prudência  está  a  recomendar  que
conste  na  nova  Lei  disposição  específica
deferindo a regulamentação no que se refere
à  Execução  Penal  ao  Orgão  Especial  do
Tribunal de justiça. Assim, a redação do atual
artigo 228 poderia ser:

Art.   228.   Aos  ]uízes   das  Varas   de
Execuções  Penais,  com  jurisdição  em  todo  o
Estado,    compete,    conforme    delimita-

ção territorial especificada nesta Lei, exercer as
atribuições previstas  no Livro  IV do  Código
de Processo Penal e na l.ei de Execução Penal,
salvo  as  que  forem  privativas  de  outras
autoridades.

Parágrafo Úrico - 0 Orgão Especial do
Tribunal de justiça regulamentará, através de
Resolução,  a  competência  dos  diferentes

]uízos  privativos  quanto  a  Execução  Penal,
relativamente      aos      condenados      ao
cumprimento  de pena em  regime  fechado  e
semi-aberto,  enquanto  não  implantados  no
Sistema Penitenciário, bem como em relação
aos  que  não  ficarem  privados  de  liberdade,

quer     decorrentes     da     aplicação     dos
substitutivos penais, da concessão do "sursis'',
fixação do redme aberto, aplicação isolada da

pena de multa e quando aplicada a medida de
segurança de caráter não detentivo.

Se   tal   não   ocorrei.,   por   certo,   os
Tribunais  enfrentarão  novos  e  inúmeros
conflitos,  posto  que  haverá    entendimento

quanto a não aphcabilidade da Resolução 13/
85, assim como quanta às disposições contidas
no recém-modificado Código  de Normas  (a
respeito vide Provimento n° 26/99 - 30/08/
99, capítulo 7 que trata das Execuções Penais
e  adota  a  linha  preconizada  na  Resolução
citada).

São as considerações que, de momento,
se  consideram  oportunas,  aguardando-se
manifestações  a  respeito  para  um  perfeito
equacionamento do problema.
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Crlgtlne  Ellsabeth  Langhammer  Bonamlgo
Promotopa,  de  Justlça

A;i:r::sdá:ào::s::elãr:::orbsiq.:s:zÉdâ;
Miristério Público do Estado do Paraná têm
ingressado  com  Ações  Cíveis  Públicas,
visando a urgente implantação de defensorias

públicas para atender à população carente das
comarcas do interior.

Manifestamos  em  uníssono  nossa

pretensão, citando farta jurisprudência e pre-
visão legal, que em verdade não passa de letra
morta. A Saber:

"Diz a Constituição Federal/88 -aft. 5°,

LXXIV - "o Estado prestará assistência jurí-
dica integral e gratuita aos que comprova:em
insuficiência de recursos''.

Referido preceito consdtui complemento
ao  P77.#¢z.o dlo .4#++o cà/zMz?Ízz ', garantia plena de

que o Poder]udiciário deve estar acessível a toda
a  população,  independente  de  sua  condição
social (art.  5°, riciso XXV, da Carta Magna).
Em  complemento   ao   dispositivo  supra,
estabelece a l.ei Federal n.° 1060/50 em seu art.
T°.. `OS i)odües i)úbllcos federal e esiadual, indei)endente

da  colaboração  que Posscim  receber dos  mnic¢io]  e  da

Ordem  dos  Aduogados  do Brcisll  -  OAB,  concederão

asfiitênda judidária  aos  necesritado],  nos  termos  destd

/e,.".

Por seu turno , visando à implementação
desta  garantia,  o  próprio  legislador  cons-
titucional  previu  a  criação  das  Defénsorias
Públicas, estabelecendo  no  art.  134 da Carta
Magna que:  "A Defensoria Púbhca é instituição
essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,
incumbindo-1he a orientação juri'dica e a defesa,
em todos os graus, dos necessitados, na forma
do art. 5°, IJXXIV.

Parágrafo  único.  Lei  complementar
organizará  a  Defensoria  Pública  da  União  e
do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios  e

prescreverá normas gerais para sua organização
nos Estados, em cargos de carreira, providos,
na classe inicial, mediante concurso público de

provas e ti'tulos, assegurada a seus integrantes
a  garantia  da  inamovibilidade  e  vedado  o
exercício  da  advocacia  fora  das  atribuições
institucionais".

" Os poderes públicos fedcral e

estadual,  independente  da

colaboração que possam  recel)er

dos municípios e da  OAB,

concederão  assistência

judiciária  aos  necessitados,

nos termos  desta  lei"

Regulamentando o dispositivo supra, a
Lei  Complementar  n.°  80,  de  12/01/94,
organizou a Defensoria Pública da União, ao
mesmo tempo em que estabeleceu regras para
a implementação das defensorias nos Estados:

"Art.   1°.   A  Defensoria  Pública  é

instituição  essencial  à  função  jurisdicional
do  Estado,  incumbindo-lhe  prestar  assis-
tência  juri'dica  e  extrajudicial,  integral  e

gratuita,  aos  necessitados,  assim  conside-
rados na forma da lei.

Art. 2°. A Defensoria Pública abrange:
I  -  a Defensoria Pública   da União;
11  -  a  Defensoria Pública  do  Distrito

Federal  e  dos Territórios.
111   -   as   Defensorias   Públicas   dos

Estados.

Art.  4°.  São  funções  institucionais  da

Defensoria Pública , dentre outras:
I    -   promover,    extrajudicialm.ente,   a
conciliação  entre  as  partes  em  conflitos  de
interesses;
11   -  patrocinar  ação  penal  privada  e  a
subsidiária  da  pública;
111  -  patrocinar  ação  civil;
IV - patrocinar defesa em  ação  penal;
V  -  patrocinar  defesa  em  ação   civil  e
reconvir;
VI - atuar como Curador Especial nos casos

previstos  em  lei;
VII  -  exercer  a  defesa  da  criança  e  do
adolescente:
VIII  -  atuar  junto  aos  estabelecimentos

policiais e penitenciários, visando assegurar
à  pessoa,  sob  quaisquer  circunstâncias,  o
exercício dos direitos e garantias individuais;
IX  -   assegurar  aos   seus   assistidos,   em

processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos
acusados em geral, o contraditório e a ampla
defesa, com recursos e meios a ela inerentes;
X  -  atuar  junto  aos juizados  Especiais  de
Pequenas  Causas;
XI  -  patrocinar  os  direitos  e  interesses  do
consumidof  lesado;

Art.  97.  A  Defensoria  Pública  dos
Estados  organizar-se-á  de  acordo  com  as
normas  gerais  estabelecidas   nesta  Lei
Complementar.

Art.  106.  A  Defensoria  Pública    do
Estado  prestará  assistência  jurídica  aos
necessitados,   em   todos   os   graus   de

jurisdição  e  instâncias  administrativas  do
Estado.

Art.   107.  A  Defensoi.ia  Pública  do
Estado  poderá  atuar através  de Núcleos.

Art.108. Aos Defensores Públicos do
Estado  incumbe,  dentre  outra  atribuições
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estabelecidas pela lei estadual, o desempenho
da   função   de   orientação  e  defesa  dos
necessitados,  no  âmbito  judicial,  extra-

judicial  e  administrativo  do  respectivo
Estado.

Art. 109. Cabe à lei estadual disciplinar
os  órgãos  e  serviços  auxiliares  de  apoio
administrativo,  organizando-o  em  quadro

próprio,   com   cargos   que   atendam   às
peculiaridades    e    às    necessidades    da
administração c das atividades funcionais da
instituição.

Art.110.  A  Defensoria  Pública  do
Estado é integrada pela carreira de Defensor
Público do Estado, composta das categorias
de     cargos     efetivos     necessários     ao
cumprimento       das        suas        funções
institucionais,  na  forma  a  ser  estabelecida
na  legislação  estadual.

Art.   142.   Os  Estados  adaptarão  a
organização  de  suas  Defensorias  Públicas
aos  preceitos  desta  Lei  Complementar,  no

prazo  de  cento  e  oitenta dias."

No  mesmo  noi-te,  a  Constituição  do
Estado  do  Paraná  previu  como  uma  das
funções  essenciais  à  justiça,  a  Defensoria
Pública,  assim  estabelecendo  em  seus  arts.
127  e  128:

Art.   127.  -A  Defensoria  Pública  é
instituição  essencial  à  função  jurisdicional
do  Estado,  incumbindo-lhe  a  orientação

jurídica  integral  gratuita,  a  postulação  e  a
defesa,  em  todas  as  instâncias,  judicial  e
extrajudicial,  dos  direitos  e  dos  interesses
individuais e coletivos dos necessitados, na
forma da lei.

Art.     128    -    Lei    complementar,
observada a legislação federal, disporá sobre
a  organização,  estrutura  e  funcionamento
da Defensoria Pública, bem como sobre os
direitos,  deveres,  prerrogativas,  atribuições
e  carreiras  de  seus  membros."

Regulamentando  os  dispositivos  em
comento,  aos  4  de  fevereiro  de  1991,  foi
editada  a  Lei  Complementar  n.°  55,  a  qual
instituiu a Defensoria Pública no Estado do
Paraná,  nos  seguintes  termos:

"Art.1C' -Fica instituída a Defensoria

Pública  no  Estado  do  Paraná,  observados
os  artigos  134 e 22,  do  ato das  disposições
transitórias,  da  Constituição  Federal  e  127
e  128  da  Constituição  Estadual.

Art. 4° - São funções institucionais da
Defensori-a  Pública:

I  -  Promover  ação  penal  privada  e  a
subsidiária  da  pública;

11  -  Promover ação  civil.
111 - Promover defesa em ação penal;
IV -  Promover defesa em ação  civil e

reconvir;
V  -Atuar  junto  aos  estabelecimentos

policiais e penitenciários, visando assegurar
à  pessoa  sob  qualquer  circunstância,  o
exercício dos direitos e garantias individuais.

"Efetivamente, ao

impedir o acesso à

justiça pela população

carente. o Estado arranca

a £órceps sua

dignidade."

VI   -  Assegurar  aos   seus  as.sistidos
acusados     em     processo     judicial     ou

procedimento         administrativo,         o
contraditório  e  a  ampla  defesa,  com  os
recursos  a  ela  inerentes.

Art., 6°  -0  Poder Executivo,  em  180

(cento e oitenta)  dias, enviará à Assembléia
Legislativa  mensagem  dispondo  sobre  a
criação   e   estruturação   da   carreira  de
defensor  público,  bem   como   fixando
vencimento, vantagens, direitos  e deveres e
outra     disposições     cabíveis     para.  o
funcionamento  da  instituição."

0  descumprimento  de  tais  normas
ainda  suplanta  o  direito  fundamental  da
dignidade  da  pessoa  humana,  premissa
basilar do  Estado  Democrático  de Direito:

"Art.   1°  A  República  Federativa  do

Brasil,  formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se  em  Estado  Democrático  de
Direito  e  tem  comofundamentos:

111  -a dignidade da pessoa humana;...

Efetivamente,  ao  impedir  o  acesso  à

justiça  pela  população  carente,  o  Estado
arranca   a   fórceps   sua   dignidade;   cria
barreiras  sociais,  distanciando  os  pobres
cada  vez  mais  da  prestação  jurisdicional,
fazendo  tábula  rasa  de   seus   direitos   e

garantias  constitucionais.

Referida  omissão   estatal  também
colide  frontalmente  com  a  Declaração
Universal dos Direitos Humanos, marco da
História  mundial  que  desde  1948  constitui
a pedra de toque dos direitos fundamentais
da pessoa humana.

Ressalte-se   que   a   violação   desta

garantia  também  colide  com  os  objetivos
fundamentais  da  República  Federativa  do
Brasil,     fulcrados     na     redução     das
desigualdades sociais e na promoção do bem
de  todos:

Art.  3°  da  Constituição  Federal/88  -
"Constituem  objetivos  fundamentais  da

República  Federativa  do  Brasil:

111    -    erradicar    a    pobfeza    e    a
marginalização  e  reduzir  as  desigualdades
sociais  e  regionais;

IV  -  promover  o  bem  de  todos,  sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade
e       quaisquer       outras       formas       de
discriminação''.

Não  há  que  se  falar  em  redução  das
desigualdades   sociais  sem  antes  abrir  as

portas  do judiciário  à  população  carente,
permitindo o questionamento e a defesa de
seus  direitos.

Finalmente,  devemos  lembrar  que
também compete aos Estados "combater as
causas    da   pobreza    e    os    fatores    de
marginalização,  promovendo  a  integração
social dos  setofes  desfavorecidos"  (art.  23
inciso X da Constituição Federal/98)."
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Reuhiá®
CNpeJ e
0 Conselho Nacional de Procuradores-

Gerais de ]ustiça - CNPG] e a Confederação
Nacional do Ministério Público - CONAMP

promoveram  em  São Luís  do  Maranhão, no
último  mês  de   setembro,  uma  reunião
conjunta com o objetivo de discutir assuntos
de  interesses  institucionais.

Na   ocasião,   f.oram   abordados   os

preparativos  para o  13°  Congresso  Nacional
do  Ministério  Público,  bem  como  foram

.®hiuhld
CONMP
levantadas algumas preocupações a respeito da
Reforma do Poder ]udiciário e do Ministério
Público.

Nos  dias  6  e  7  dc  outubro  de  1999,
representantes do. Ministério Púbhco Nacional
estiveram  reunidos  em  Brasília/DF  e  foram
recebidos  pelo  Presidente  da  República
Fernando  Henrique  Cardoso  para  externar
algumas  considerações  sobre  as  reformas  e
outros  pontos de interesse institucional.

Representantes do Mínistépio Público reunem-se com o Pi.esident,e Fei.nando
Henrique  Cardoso  em Bpasília/DF.  Na foto,  o Ppesídente do  Conselho Na,ciona,l
de Pi.ocuradores-Gerais  de Justiça,,  Gilbepto  Gía,coia,  apa].ece em desta,que  com

o Pi'esidente.  Ainda estava,m ppesentes o Presidente da CONAMP, Achiles de
Jesus  Siqua,pa Filho,  a, Pi.esidente  da, AI'MP,  Maria Tereza, Uille  Gomes,  o  ex-

Presidente  da, APMP,  Sergio  Rena,to  Sihhoi'i.

Posse do
Corregedor-Geral
do Ministério
Público do Paraná

Tomou   posse     no   dia   17   de

dezembro,  no  auditório  £4rjJ  F/o7t.^#c/.o

Gz//.#óz"~€j.,  em  Curitiba,  o  Procurador

de justiça  Hélio  Airton  Lewin  que

assume  por  mais  um  mandato  o  cargo

de   Corregedor-Geral  do  Ministéfio

Público.

A  solenidade  foi  prestigiada  por

inúmeras   autoridades   e   colegas   do

Ministério  Público.  A  nova  equipe  de

Assessores    será    integrada    pelos

Promotores  de justiça Adolfo Vaz  da

Silva Júnior, Cid Raymundo Loyola

]únior,  Ney  Roberto  Zanloi.enzi  e
Hilton Cortese Caneparo.

Em   agosto   do   ano   passado,

durante o XVII Encontro Nacional do

Colegiado  do  Conselho  Nacional  de

Corregedores~Gerais   do   Ministério

Público,   na   cidade   de   Cuiabá,   o

Corregedor-Geral Hélio Airton Lewin
foi empossado  no  cargo  de  Presidente

desta  lnstituição  permanecendo   até

novembro de  1999.

4Ê Teleconferência:
"0 Desenvolvimento

do Direito Processual

Civil e seu Estado

Atual„

No   dia   23   de   fevereiro   a   partir   das
20hl5min,  acontecerá  a  4a  Teleconferência

promovida  pela  PG]  através  do  Centro  de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que tem a
coordenação  do  Promotor  de justiça  Eliezer
Gomes da Silva.

0  conferencista  será o jurista Egas Moniz
de   Aragão   que   apresentará   o   tema:    "0
Desenvolvimento  do  Direito  Processual  Civil  e
seu Estado Atual''.

Nas outras 3 oporturidades, a primeira com

o   Professor     da   USP   Fábio   Konder
Comparato  (25/08/99);  a  segunda  com  o
Desembargador    Amilton    Bueno    de
Carvalho (28/09/99) abordando o tema "0
Papel do Operador]uri'dico na Democracia"
e  finalmente,  a  terceira  com  o  Procurador
de justiça  aposentado,  Professor  Hugo
Nigro  Mazzilli  e  o  tema  "As  investigações
do Ministério Público e os inquéritos civis'',
o  sucesso  alcançado  pode  ser  aferido  pela
ampla participação, com o encaminhamento
de inúmeras perguntas de membros do MP
no Estado e de outras regiões do Páis.
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Visita ao Oeste
do  Estado

Em   agosto   do   ano   passado,   no

início de  sua gestão, Maria Tereza Uille

Gomes    visitou    em    companhia    do

Procurador-Geral  Gilberto  Giacoia  a

cidade  dc  Francisco  Beltrão  e  Cascavel,

onde  participaram  de  reunião  do  grupo

de'Estudos   e     inauguração   das   novas

sedes  da  Promotoria  de  Cascavel.

Cidadão
Honorário

No  último  dia   17  de  dezembro,  o
Promotor  de  ]ustiça   C/a'zjdJ.o   C€'sar
CorfesJ.a  recebeú  o   título   de  cidadão
honorário   da   cidade   de   OÜ€dézs   dro
JgzJaçzJ   no   sudoestc   do   Estado.   ()
merecido   título   revela   seu   reconhe~
cimento   pela   excelência   do   trabalho
desenvolvido   em   favor  da   comunida-
de.

ASSEMBLÉIAGERAL

EXTRAORDINÁRIA

A      Presidcnte      da      Associação
Paranaense  do  Ministério  Público,  M.aria
Tereza  Uille  Gomes,  no  uso  de  suas
atribuições  estatutárias  (art.9°),  tendo  em
vista  o  que  fói  deliberado  na  Assembléia
Geral  Ordinária  de  28  de  janeiro  de  2000,
convoca    todos    os    associados    para
Assembléia  Geral  Extraordinária,  a  ser
realizada  no  dia  10  de  março  de  2000,  ás
19h30min  em  la  convocação  e  às  20  horas
em 2a convocação, na sede administrativa da
entidade  (Av.  Cândido  de  Abreu,  526  -10°
andar -A, Centro Ci'vico, Curitiba, PR), para
deliberar sobre  a seguinte pauta: Discussão
e  aprovação  do  "novo  Regulamento"  do
PROMED, face necessidade de adequação
á  Lei  9656/98,  conforme  minuta  remetida

por  via  postal  e  também  disponível  aos
interessados na secretaria do PROMED.

Reuníã,o  com  Colega,s  do  MP  em  Fpa,ncisco  Beltrão.

Inaugui'a,çã,o  da,s  novas  sedes  da, Promotoria, em Casca,vel.

Visita neaAjzada ao Grupo de Estudos de liondriim.

APMpemREVISTA
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Pop
Mapcelo  Mlguel

APJVLP  pr®m®ve
Ehc®hlr®s  Regi®hdis

Desde   que   assumiu   a   gestão   da  Associação
Paranaense  do  Ministério  Público,  a  atual  Diretoria
vem   promovendo   regularmente   a   realização   dos
Encontros  Regionais  em  parceria  com  os  Grupos  de
Estudo  das  respectivas  regiões,  com  o  apoio  da  PG].

Em   setembro   do   ano   passado,   o   Grupo   de
Estudos  do  Sudoeste,  reunido  em  Í2#€c7c#  c7o  Jg%f#
sediou  o  I  Encontro  Regional,  prestigiado  em  sua
abertura com a presença do Procurador-Geral dejustiça,
Gilberto  Giacoia,  e  da  Presidente  da  APMP,  Maria
Tereza  Uille  Gomes.

]á em dezembro último, mais precisamente nos dias
7  e  8,  o  11  Encontro  Regional  foi  realizado  com  igual
sucesso  na  cidade  de  Cz.c7%r/6.  Promovido  pelo  Grupo

de Estudos de  Cc7Â#Po A4o#rj~7o e Associação Paranaense

do   Ministério   Público   ambos   coadjuvados  pela
Procuradoria-Geral de ]ustiça, contou com a presença
de  cerca  de  50  Promotores  de ]ustiça  dc  toda  a  Região.

No  período  de  25  a  27  de  fevereiro,  em  Foz  do
lguaçu,    acontece  oEncontro  Estadual.  0  evento  será
realizado  no  Hotel  Mabu  Thermas  &  Resort  (Maiores
informações  na  página  seguinte).

CSMP
aprova
assento
sobre

remoção por
Permuta

I  Enoonbro  Reglonal  na  oldade  de
Qued&8  do  18uaçu  -  G.E.  do  SudoeBbe  -  APMP

11  Enoontro  Reglonal  na  oldade  de  Clanort;e
G.E.  de  Campo  Mouráo  /  APMP

0  Conselho  Superior  do  Ministério
Público,  em  sessão  realizada  no  último  dia  23
de dezembro, aprovou por unanimidade assento
acerca  da  remoção  por  permuta  de  membros
do Ministério Público do Paraná, por iniciativa
e relatoria do Procurador de }ustiça ]air Cirino
dos   Santos,   que,   dentre   oiitras   normas,
estabelece  que  os  permutantes  removidos
devem  assumir  as   funções  na  respectiva
Comarca ou Vara, nas  mesmas permanecendo

pelo  peri'odo  mínimo  de  seis  meses,  sendo
vedada  qualquer designação,  salvo  cumulativa,
e que o requerimento de permuta será publicado
no órgão oficial, com indicação das Promotorias

permutadas,  abrindo prazo para impugnaçõcs
ou  reclamações  de  interessados.   Com  a
regulamentação estão fixados mecanismos que
dão concretude à concorrência às comarcas ou
varas  em  igualdade  de  condições  e  de  forma
mais  justa.  Integraram  a  comissão  de  estudo
sobre  a  matéria  os  Procuradores  de justiça
Antonio  César  Cioffi  de  Moura,  Hélio
Airton Lewin, ]air Cirino dos Santos e Saint-
Clair  Honorato  dos  Santos.  0  assento
também  ct>ntempla  a  reivindicação  fcita  ao
Conselho   pela   APMP   e   a   vontade   do
Procurador-Geral  de ]ustiça  de  que  f.ossem
estabclecidas regras objetivas para as permutas.

APMpemFtEVISTA
Págjna  28  ,



FEVEREIRO  -  2000    .

I   ENCoNTRo   ESTADum DE  2ooo
25 d 27 de fevereir®
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CONVITE

A    Associação    Paranaense    do
Ministério  Público,  dando  sequência à  sua

programação   de   Encontros   Regionais
Bimestrais,  promove  no  espetacular  Hotel
Mabu  Thermas  &  Resort,    em  Foz  do
lguaçu, com apoio da Procuradoria Geral de

justiça  do  Estado,  o  ``1  ENCONTR0
ESTADUAL   DE   2000",   com   dupla
finalidade:  cienti'fica  e  de    congraçamento
entre  os  colegas.  Espera  realmente  poder
contar  com  sua  importanti'ssima  Presença  e
de  seus  familiares.

A abcrtura científica  será no  dia 25  de
fcvereiro,  a  partir  das  20:00  horas,  assuntos
institucionais  e  de  interesse  da  classe,  pelo
Procurador  Geral  de  ]ustiça,  Gilberto
Giacoia,  e  pela  Presidente  da APMP.  Em
seguida será proferida palestra por renomado

jurista.  No  dia  seguintc,  a partir das  9  horas,
está  programada  uma  exposição  acerca  das
alterações   a   serem   implemc'ntadas   no
PROMED,  para  adequá-lo  à  Lei  9656/98

(conforme  deliberado  na  última  Assembléia
Geral), a  fim de que no dia  10 de março  em
Curitiba,   o   assunto   seja  dcliberado   em
Assembléia  Extraordinária.  Na  seqüência,
haverá um painel com as  principais alterações
da  Lei  Orgânica  Estadual  e  abordagem  de
outros     assuntos     gerais     importantes.

Convidaremos então o Procurador  Geral de

]ustiça  eleito  para  proferir  o  discurso  de
encerramento,  caso  já  tenha  sido  escolhido

pclo  Governador.

PROGRAMAÇÃO

Dia 25/02 -6a feira

Chegada -diária com início às 12:00 horas

(não  inclui  almoço  de  chegada  -  buffet
opcional R$20,00 por pessoa - seni bebidas e
sem taxa de  serviço).
Tarde  livre  -  o  Hotel  conta  com  recreação
orientada para adultos  e crianças.
Noite:  Abertura  do  evento  a  partir  das  20
horas.

22 horas -}antar - Sugestão do Chefe
'

Dia 26/02 -Sábado
Café da manhã
9  horas- Ini`cio  dos  trabalhos
12:30 horas -almoço -Sugestão do Chefe
15   horas  -   torneio de futebol masculino no
campo  do  Hotel  Mabu  e  recreação  para
mulheres  e  crianças  ¢ogo  de  voley,  tênis  de
campo,  hidroginástica,  etc.)
21  horas  -]antar  festivo  de  encerramento

@rato ti'pico: carneiro no buraco -incluso na
diária, exceto bebidas)

Dia  27/02 -Dominçro
Café da manhã

Manhã livre para passeios
12:00 horas  -Almoço
Encerramento da diária  13:00 horas.

Hospedagem no HOTEL MABU
RESERVAS:  devem  ser  feitas  através  do
telefone  0800-417040  qgação gratuita).

0 Mabu Thermas & Resort é a maior
fonte  de  águas  termais  do  planeta  pois  está
localizado  no  aquífero  Botucatu,  a  maior
reserva subterrânea de águas do mundo, o qual
aflora cristalina e  corrente,  tendo  suas  águas
renovadas a cada 4 horas. Portanto, a água que
você se banha é única. A 36 graus, em qualquer
época do  ano,  o  complexo  termal do  Mabu

garante banhos pela manhã, à tarde e à noite.
As  águas  do  resort,  além  de  agradáveis  e
felaxantes,  possuem  qualidades  medicinais
comprovadas.  Possui também  ampla área  de
lazer,  com  pesca  esportiva  em  lago  de  água
mineral, quadras de tênis e poliesportivas, vôlei
de areia e campo de futebol.

Não  perca  este  grande  encontro  que

propiciará   inesquecíveis   momentos   de
confraternização da familia Ministério Público
do Estado do Paraná.

P A R T I C I P E.

Maria Tereza Uille Gomes
Presidente

APMpe::gEi:,as:êç



FEVEREIRO  -  2000

®rup®s de Eslud®s
elegem  h®u®s c®®rdehdd®res

0 Grupo de Estudos  `Pro#o/w Jc#/¢ R;./zz"
de Londrina elegeu como nova Coordenadora a
Promotora Édina Maria da Silva e como Diretor
da subsede  Leonir Batisti. A escolha aconteceu

por  ocasião  das  comemorações  dc  final  de  ano
que contou com a presença de aproximadamente
100 convidados, entre eles a Promotora dejustiça
Maria  Tereza  Uille  Gomes,  presidente  da
APMP,  Ivonei  Sfoggia,  Diretor-Presidente  da
FEMPAR,  e  do  ilustre  Procurador  Naylor
André das Chagas l.ima.

Da  mesma  forma,  o  Grupo  de  Estudos
"Jeronumo Albuquerque Maranbão" df= Porrta GrossíL

e Rerião elegeu e empossou a Promotora Danuza
Nadal  no  cargo  de  Coordenadora;  Márcia
lsabele Lopes Grof, como Vice-Coordenadora;
Cynthia Maria de Almeida Pierini, 1 a Secretária
e Caroline S. Teixeira de Sá como  2a Secretária

Os  integrantes  desse  Grupo  também
realizaram   no   final   do   ano   um   jantar  de
confraternização.

Para  o  Grupo  de  Estudos  de  Curitiba
assumiu como coordenador o colega Mário ]osé
Esbalqueiro, enquanto Sérgio Augusto Althaus
foi  nomeado  como  Coordenador do  Grupo  de
Estudos  de  Guarapuava.

ffiLjE

Foto 1: PromotQra de dustiça
Danuza màdal   tornaL posse
como Coordenadopa do Grupo
de Estudos, em Ponta Gpossa.
Foto 2: Jantar de Posse em

PQnta Grossa
EQ]toEi Solenidade de Posse

em Londrina.
Fbbos 4J±uúi Fla.8pamtes dQ
jantap promoüdo pelo Gpupo

de Estudos  "JGj'oj2}7mo
Albuquepque Maranháo " e:rr+

Ponta Grossa

APMpemREVISTA
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Did Ndci®hdl d®
Mihisléri®  Públic®

No último dia 14 de dezembro foi celebrada

missa em ação de graças pelo Dia Nacional

do Ministério Público, na Capela do Tribunal

dejustiça, contando com a participação,

dentre outras, de autoridades do Poder

]udiciário, do Poder Legislativo Estadual e
do Tribunal de Contas. Participaram do ato

reliãoso inúmeros Procuradores'

Promotores dejustiça e funcionários do

Mnistério Público.

Nesta  mesma  data,  a Associação

Paranaense  do  Ministério  Público

promoveu  no  restaurante  Dom
Antônio,  no  bairro  de  Santa  Felicidade,

em  Curitiba,  um  jantar  dançante,

também  alusivo  ao  Dia  Nacional  do

Ministério  Público.

0  evento  foi  amplamente  prestigiado

pelos  colegas  da  élasse  e  familiares,
contando  com  a  presença  de

aproximadamente  100  pessoas;  que

além  de  degustarem  saboroso  jantar,  se

divertiram  ao  som  de  música  ao  vivo.

Confira  em  nossas  fotos  alguns

momentos  de  descontração  e  alegria

dos  presentes.

APMpe;:gEÍ¥'as:?ç
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A  cidade  de  Campinas  sediou  o  IV

Campeonato  Sul-Brasileiro  de  Futebol
Society no período de 13 e 15 de novembro

de  1999.

Participaram  do  certame  represen-

tan.tes  do  Ministério  I'úblico  dos  Estados

do  Rio  Grande  do  Sul,  Santa  Catarina,  Pa-

raná  e  São  Paulo.  A  organização  ficou  por

conta da Associação do Ministério Público

de São Paulo.

Todas as partidas foram disputadas no
"Cczwm  Lfj)or/  CG#/er",  um  centro  esportivo

pertencente aos ex-jogadores da seleção bra-
sileira   "C4rt?fcz"G  "Ed#4r",  que  prestigiaram

o encontro.

Na categoria Força-Livre o campeão foi
o Estado de São Paulo, enquanto na categoria
Master  o  time  do  Paraná  conquistou  o
Bicampeonato. A representação paranaense
durante  o  torneio  foi  acompanhada  por
diretores da APMP, confirmando o apoio e
estímulo que a Associação sempre dispensou
as equipes do nosso Estado.  Para este ano, a
expectativa é de que o Paraná seja a sede da

próxima competição.

Ministério  Público  na 3Ê  Maratona  Ecológica
lnternacional  de  Curitiba

No dia 21  de novembro  foi reahzada na
cidade  de  Curitiba  a  3a  Maratona  Ecológica
lnternacional e, dentre os mais de 1.200 atletas
inscritos na competição,  estavam presentes  os
colegas Luiz  Celso de Medeiros e Cid Marcus
Vasques.

0  Procurador  de ]ustiça  Medeiros,  49
anos, e 56 kg, participou da sua 38a maratona c
concluiu o percurso de 42 lm e 195 m no tempo
dc  02  h  e  58  min,  mantendo  com  isso  uma

performance que o qualifica como detentor de
um  dos  melhores  índices  do  País  na  sua
categoria.

:ftHEGADÀ
m m   -,lt---_ _

]á o colega Cid Vasques, 40 anos e 90 kg,    t:¥<
Pela  Primeira  vez  participando  de  uma  prova     M
dessa envergadura, completou o percurso com
o tempo de 03 h e 58 min.

A  maratona  de  Curitiba,  hoje  de  cunho
internacional,  é  uma  das  provas  mais  im-

portantes  do  Brasil  e  considerada  pelos
corredores  como  a  mais  exigente  em  termos

#J
É=,..

Ppomot,or de dustiça, Cld Marcus
VaÉques dupante a, chega,da da

Mamaton.a, de Cupitiba

de preparo físico, uma vez que o seu trajeto de
42.195 m é marcado por inúmeros acli\Tes, cujo

grau de inclinação impõe aos competidores um
esforço extremamente acentuado.

A  largada  da  competição  deu-se  no
Parque Barigüi e terminou na Pedreira Paulo
Leminski,  apresentando  como  vencedor  o
desportista Arnaldo  Salles  de  Sá,  de  Brasi'1ia,
com o tempo de 2 h e 20 min.

Entre  todos  os  esportes    oh'mpicos,  a
maratona é a prova que exige maior resistência
fi'sica.  Durante  o  percurso  o  atleta  chega  a

queimar 80% de gordura, 15°/o de glicogênio e
5°/o de açúcar.  0 coração de um corredor de
maratona chega a bombear de 30 a 40 ljtros de
sangue por minuto e a perda de peso é de 3 a 5
kg por prova.

Os  Colegas  Luiz  Celso  de  Medeiros  e
Cid Marcus Vasques já  se encontram em fase
de  preparação  para  a  maratona  de  Porto
Alegre, no mês de maio do corrente ano.

APMpemFtEVISTA
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APMP c®mem®rd dh.wersdri®
nd chácqrd em Curilibq

Comemopações  na  Chácara,
em  Curit,iba

No  dia  25  de  setembro,  na  sede
campestre  da APMP,  foi  comemorado
o   48°   aniversáfio   da   Entidade.   Na
ocasião,  foram  realizados  campeonatos
de tênis e futebol, além de atividades de
recreação  para  as  crianças.

Também na ocasião, foi descerrada
a  placa  de  inauguração   da   segunda

quadra  de  tênis  da  sede  campestre  em
Curitiba.  A  confraternização,  que  teve
início    por   volta   das    9    horas,    se

prolongou até  as  23  horas.

Hoirienagem

No mês de julho de  1999, também
na chácara em Curitiba, o Procurador de

]ustiça aposentado ]orge Derbli recebeu
merecida  homenagem  por  parte  da
Associação Paranaense do Ministério
Público e de colegas da lnstituição. Uma

placa  saudando  Derbli  foi  colocada  no
local.

PAPAI NOEL NA
CHÁCARA DA

APMP
Para delírio das crianças e divertimento

de  alguns   "já  crescidinhos"  a  APMP

promoveu  no  último  dia  19  de  dezembro
um  almoço  na  chácara  de  Curitiba  e,  em
seguida ofereceu a "festa do Papai Noel''.

Mais  de  60 crianças  se  divertiram  na
cama elástica, piscina de bolinhas, camarim
de  pintura,  liderados  por recreacionistas,  e
ainda,  pelo  próprio  "Papai  Noel"  e  seus

presentes. Tudo isso regado a muita pipoca
e sorvete, presentes e de quebra, ao som de
um Karaokê.

P&pal  Noel  ale8i'ou  as  crla,nçaB

Bdzdr hq sede dq APMP
Durante três dias, a sede administrativa

da APMP, em Curitiba, sediou o já tradicional
Bazar das Senhoras do Ministério Púbhco. Na
oportunidade,  pudemos  observar  trabalhos
artesanais  de  Alair  Giacoia, Naiara da  CQsta,
Nair  Ferreira,  Luciana  Abilhoa,  Marcia
Arruda, Roselene Kassin, Eliana Cunha, Vera
Werneck,  Thaís  Siqueira,  Maria  do  Carmo
Galvão   Uille,   Elisabeth   Castro,   Maria
Bernadete Baggio e i\'Iaria de Loufdes Pimpão.
0  evento  que  permanaceu  no  aludido  local
entre  os   dias   10   e   13   de  dezembro   f.oi
realizado com enorme sucesso, graças à beleza
e alta qualidade dos trabalhos aprcsentados e,
especialmente  pela  dedicação,  amizade  e
empenho  das  expositoras.

Um  perccntual  da  receita  arrecadada
durante  o  Bazar  das  Senhoras,  por iniciativa
conjunta  das  participantes,  foi  destinado  à
compra de 50 pacotes de fraldas geriátricas e

doadas  ao  Asilo  São  Vicente  de  Paula  em
Curitiba.

Chá das Senhoras

No dia 24 de novembro, o mesmo local
foi palco do chá beneficente das esposas dos
membros do Ministério Público que se realiza
mensalmente. Na oportunidade, os presentes

puderam  assistir uma apresentação  do  Coral
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
além de participar de sorteio de prêmios e da
revelação do amigo  secreto.

Na  mc.sma  data,  foram  sorteadas  duas
lnstituições (Asilo São ]oão Batista  e Creche
Miriam)  agraciadas com a doação de mais de
R$  1.000,00  (mil reais),  fruto  da  arrecadação
feita  durante  o  ano  pelas  senhoras,  em  prol
das  entidades  carentes.

APMpemREVISTA
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APJVUP eshbelm
c®mMêh.i® c®m UNIMED

Nodia2desetembro,aPresidentedaAPMPassinouconvêniocomaFederação
Estadual das Cooperativas Médicas - UNIMED do Estado do Pafaná, objetivando
ampliar a cobcrtura dos serviços prestados aos usuários do PR0hffiD.

Através das carteirinhas,  o usuáno do PROMED poderá udJizar os serviços
do plano completo prestado pela UNIMED em todo o Brasi],  sem prejuízo do
atendmento dado pelo PR0hffiD e sem qualquer ônus para o associado. Trata-se de
urn sistem de prestação de serviços em que o PR0nffiD obriga-se a pagar pelos
serviços efeüvamente prestados pela UNlmD, acrescido de taxa de administração,
aquém da praücada no mcrcado.

Esta medída beneficiará especialmente os  associados  do interior,  tendo em
vista que grandc percentual dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais são filiados à
UNnffiD, a qual tem interesse em fomecer seriço de boa qualidade por se tratar de
uma cooperaüva médica. Sob o aspecto financeiro, será vantajoso porque a tabela que
a  UNIMED  repassa  aos  profissionais  credenciados  é  inferior  à  adotada  pelo
PR0mD.

Com o aumento, o atendimento médico foi ampliado a nível naciond:

uNiMED PARAr\iÁ                      uNiMED BFmsiL     pF]OMED

7.050  médicos                                90.000  médicos         1.893  médicos

423  hospitais                                  3.000  hospitais         60  hospitais

1.197 cli'nicastaboratórios                                     3.000 clínicasnaboratórios       355 cli'n./lab.

321  munici'pios                                 4.000  municípios       35 municípios

Mário  Luís  Gonçalves  da  Silva  assume  cÍ->mí>
Dirctor  Exccuti`To  da  PROL\IED

Através da Resolução n° 4/99, a Presidente da APMP designou para compor
o Conselho Diretor do PR0nffiD o associado Procurador de justiça aposentado,
Mario Luís Gonçalves da Silva, no cargo de Diretor Execuüvo, permancccndo o
Procutador de ]ustiça Agenor Dallagnol como suplente. 0 novo diretor estará
todas as 2a, 4a e 6a à tarde e as 3a e 5a peh manhã na sede da Apm.

Entie em Contato
Buscando rnanter os seus associados sempre bem informados, pfopiciando uma

participação efeüva e um acompanhamento constante das aüvidades desenvolvidas
pela APMP, estamos mantcndo rçgularmente os seguintes canais de comunicação
como forma de di\úção:

]ORNAL ESTADO D0 PARANÁ
Colum  sernanalmente publicada  aos  domingos  no  caderno Direito e justiça.

Notícias devem scr en\iadas até 2a fria.

GAZEIA D0 POV0
Coluna da APMP publicada as 5a ou 6a feira . Não é possi'vel precisar a data de

pubticação cm razão da política editorial deste periódico, lembrando que este cspaço
é cedidt] granutmente.

FO- D0 PARANÁ
Notas pubhcadas às 2' feiras.

INFORMATIVO PARTICIPE
Boletim infórrnaüvo mensd com informações de todas as atiüdades da APMP,

enviado a todos os associados.

Apnm EM REvlsTA
Órgão de divulgação da AE\ff com circulação semestral.

INTERpmT
0 teor da coluna, bem como de todos os nossos boletins informadvos, estarão

sempre à °disposição na lnternet em nossa homc-page, que está sendo remodelada.
Solicitamos aos associados que sempre mantenham  seus endereços eletrônicos

atualizados paia o envio regular de e-míl com mris informações.

CADERNO DO MINISTÉMO PÚBLICO
A Amff assegurou seu cspaço de publicação mensalmente nestc cademo.

CONTATOS COM A PRESIDÊNCIA
A Presidente Maria Tereza Ume Gomes  se coloca a a inteira disposição de

todos os associados através dos telefones da APMP (41) 352-2919, (41) 9974-3355
ou ainda através do  seu telefone residcncial,  (41)233-5188, ou dc seu celular,  (41)
9971-5029.

COLUNAS
lnformações paia Vdéria Teixeira de Meiroz Grilo pelo fone (41) 322-2112 ou

pelo e-mail valgrilo@uol.com.br e Maria Tereza Ume Gomes através da Home-
page APMP: www.mppr.com.br

Eslrul:ura  do
Hotel

Cornélio Proeópio - PR

0 AGUATIVA RESORT OFEF]ECE TODA A

INFF}A-ESTF]UTUF]A  PAF}A A  F]EALIZAÇÃO  DE

EVENTOS  E CONVENÇÕES. TF}ÊS GFIANDES

SALÕES,  COM  SUAS  FIESPECTIVAS SALAS  DE

APOIO E 0S  MAIS VAFIIADOS  EQUIPAMENTOS  DE

VÍDEO E ÁUDIO,  GAF`ANTEM 0 SUCESSO DOS

EVENTOS ALI  FIEALIZADOS.

ALÉM  DISSO,  0 AGUATIVA  RESORT COM 0

MAIOF] CONJUNTO ESPOF}TIVO/HOTELEIF]O DO

PARANÁ OFEF]ECE COM SUA EQUIPE  DE

F]ECF]EADOF]ES A moGF]AMAÇÃo soclAL E

ESPOFITIVA  NECESSÁFllAS  PAF}A 0S

MOMENTOS DE LAZEF].

F]eservas (43) 52412499
www.aguativa.com.br
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CONVÊNIOS
Além dos convênios já existentes, foram celebrados

novos  c()nvênios  atfavés  dos  Diretores  Operacionais  de
convênios da APMP, Dr.  Móí#o É.f¢4/7#G/.ro e Dra. M4#.¢
L`PG'#.4 CoJ./¢ A4o#r#, que todas as  3a e  5a feiras pcla manhã

estão  a  dsposição  pa[a  sugestões  e  esclarecimentos  na

sedeadministiativadaAssociacão.

|LIVRARIA  DA OAB
Convênio  firmado  com  a  Livraria  da  Caixa  de

Assistência da OAB de Curitiba para aquisição de
]ivros coin desconto.  ()s pedidos podem ser feitos
cliretamente à APMP com Emanuella.  Consulte a
tabela  de preços  pelo  site  oabpr.com.br
|GENESIS EDITORA

Convêni(> para aquisição de livros e periódicos
com  preços  cspeciais  conforme  o  "pedido  de

publicação  e  aut()rização  de  desconto  em  folha"
já  remetido  anteriormente  aos  associados.  Os

E
didos  deverão  ser enviados  à APMP.
EDITORA DE LIVROS BOOKSELLER

A editora concede 35% de dcsconto sobre o preço
cheüquctaparapaé;mnentoàvistaouamdaemtrêsvezcs.
Funciona em São Pault> c os ct>ntatos pt)dcm scr fcitos
através do telefone 19-255-2544, com Saulo l.ins.
|ARTHUR HOFF SEGUROS

Planos diferenciados aos associados e  familiares`,

para scgur()s dc vei'culos, residcncifus e outros. Maiorcs
inf()rmações  c(jm  Arthur,  Rua  Marechal  Dc()d()ro,
5Llé,E4#filàfosnÉât3R2à-3372

Sc:hrur()s  dc  vei'cult>s   e   rc`idenciais   ct)m   preç()s

cspcciais,   com   opçào   dc   data   e   banco   mais
favoráveis   zit)s   ass(>ciadt)s.   Int`ormaç(`)es   com

Geraldo,  Rua  Comendacltn  [\múio,   14`.)  cj.102-B,
telefone  41-223-2031/376-8112.
|EXECUTIVOS SEGUROS

Seguros de vida em grupo e acidcntcs pcssoais
com  condições  especiais.  Maiores  int-ormações

E
lo  tclefone  41-223-6103  com  Louri\7al
BANESTAD0  SEGURADORA

Descontos  de  42%  (37°/u  +  5U`t. pela  existéncia  de
alarme  anti-furto  no  vci'culo)  m  contmtaçào  dc
scguro  de  veículos.  Inf()rmaç(`)es  com  \raldomiro

lcl`;
telefone  41-322-8182.

lcoNSORCIO    ]AMARI    -PA\7EMA    &
REVEPAR

Consórcio cm grupos dc 36 meses, negoaação na
c()ntemplação do vei'culo, carta dc crédito li\-re escolha,
\,'cíciúos novos ou sem-novos, nacionais ou importados,
aceitação  de veículos usad()s c(jmo lance. Int-ormações
com Aroldo Meifa telefone 41 -9962-0651.
|RESTAURANTE DOM ANTÔNI0

Assegura  10% de desconto sobre o preço final
das despesas para os associados e seus dependentes
no almoço e jantar, de segunda a domingo. Exceto
s()bre  preços   para ocasiões  pré-combinadas  para

grup()s  ou  cwentos.   Identificar-se  com  carteira
t-uncional para o garçom.
|TORNAL ESTADO DO PARANÁ

Preçt> pr(>mocional para assinatura anual de Terça
a  Domingo  no  valor  de  R$210,00  (10  parcelas  de
R$21,00)  ou  só  aos  domingos  por  R$70,00  (10

parcelas  de  R$7,00).  Contatar com  o  representante
T    r Virucl  pelo  telefone  41-331-5127.

|ÓTicA SÃo ]oSÉ
Concede desconto aos  associados  de  10% no

pagamento  à  vista  ou  5%  para  compra  a  prazo,
podendo  parcelar  em  1+3  vezes,  situa-se  à  Praça
Osório,  465,  telefone  41-232-2221.
|ÓTICA VISTA COLOR

Concede  aos  associados  10%  de  desconto  à
vista e 5yo de desconto para parcelamento em 1 +3
vezes.   Situada  na  Rua  Monsenhor  Celso,57,
telefone  41-323-4512.
|ÓTicA VISÃO

Concede aos associados  15% de desconto para

pagamcnto  à vista  ou  em  três  vezes  sem  entrada.
Situada na Rua Dr.  Muricy,  528.
| ÓTICA VISOARTE

Descontos  de  15%  para pagamento  à vista  e
5t'/ti  para  pagamento  em  quatro  vezes.  Situada  na

iuà:aoguBnísTVÊrfE,cló5#elefone41-326-3153
Concede  desconto  diferenciado  do  preç,o

promocional  das  lojas  Glt>bal  Telecom  pa`ra  os
associaclos.  Opção  de  parcelamento  e  troca  dé
aparelho  analógico  por digital  CDMA,  e  troca de
aparelho digital TDMA (T"D por aparelho digital
CDMA.  Maiores  informações  diretamente  com  a
GI.OBAI. TELF.COM na Rua Tibagi esci. Rua XV
de  Novembro,  telef(jne  41+324~4660  com  Elton,
ou na  APMP 41-352-2919  com  Emanuella.
| HOTÉIS TRANSAMÉRICA

F,m  São  Paulo  desconto  de  30%,  na  llha  de
Comandatuba/Bahia     desconto     de      10%.
Informaç(~)es com lone Maria Paglja 41 ~276-3987/
276-()995.
|ONIXTUR- TURISMO

Agência  de  Turismo  que  funciona  na  Rua

jacarezinho,734  cj.15  telefone  41-339-4711/`339-
4473.  Emissão  de  passagens  e  entrega  em  locais
indicados pclos associados,  planos de pagariiento
com  prazo  de  10  a  20  dias  conformc  a  data  de
emissão,   desconto   de   3°/o   sobre   aquisições
reahzadas  pelos  associados.  Contatos  com  Cerise

iaE#gpokE3To|r#tàsfEt:S.oA|J
0  Banco  Real  e  a  Caixa  Ec()nômica  Federal

estão  dispt>nibilizandt)  empréstimo  pessoal  aos
associados  da  APMP  com  taxa  de  3%  ao  mês.
Informações cbm o gerente do Banco Real- Carlos
Evandro Chichorro 41 -322-7799, e com o gerente
da Caixa Econômica Federal- Arielson Bittencourt
41 -232-1014.
|FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS

Convênio   firmado  para  possibilitar  aos
associados  a  aquisição  ou  construção  de  imóveis
com as mesmas taxas especiais que são fornecidas
aos  funcionários da instituição bancária. Contatos
com  Arielson  Bittencourt  41-232-1014.
IAB-ASSOCIAÇÃODOSFUNCIONÁRIOSDOBANEsmDO

Disponibilidade  dos  associados  da  APMP  de
utilizarem  por  uma  semana  os  aposentos  na
Colônia de Férias de Cai()bá e Praia de Leste(exceto
rio Reveillon e Carnaval) com preços convidativos

que  incluem  caf.é  da  manhã,  almoço  e  jantar.
Maiores informações pelo telefone 322-4747 ramal
208 com ]ohn.

IMPLANTE
DENTÁRIO

Encontra-se   em   vigor   o   convênio
firmado  entrc  a  Associação  Paranaense  do
Ministério    Público    e    o    consultório
Odontológico   Dr.   Eduardo   Gurkewicz,
propiciando   aos  associados  atendimento
exclusivo  e  facilidades  para pagamento.

Dr. Eduqrd® ®urkewicz

É um pfofissional competente que possui
a    liderança    em    diversas    especialidades
odontológicas,  sendo o implante dentário a de
maior destaque  entre  elas.

Formou-se    em    Odontologia    pela
Pontificia  Universidade  Católica do  Paraná  em
1986,  atuando  desde  então  em  consultório

particular.  Atualmente,  também  exercc  a
atividade doccntc como Professor dc lmplante
Dentário  e  Prótese  sobre  implante  na  ABO  -
Associação  Brasileira  de  Odontologia,  em
Curitiba,  desdc  1995.

Dr. Eduardo, especializado em modernas
técnicas  de implantes  e  próteses  de  porcehna,
também  cm  caráter  pioneiro  é  o  primciro

profissional  da  área  a  dcdicar-se  à  saúde  bucal
do  idoso.  Segundo  ele,  todas  as  pessoas  com
fálhas  dentárias  são  candidatas  a  um  implantc
dentário,  pois  cstes  implantes  osseoíntegrados

podem ser aplicados para a reposição de perdas
dentárias  unitárias,  parciais  e  totais,  dc  acot.do
com  a  necessidade  de  cada  pacientc,  scmpre
com o objetivo de devolver a fúnção e a estédca

perctida.

ll]ARBAS MAGAZIN
Moda-masculina ou fémirina. Tdeft>ne 41 -254-1945.
|MEDICAMENTOS

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

endereços:  -Curitiba:  Rua  Cândido  l,opes,146  -3°
andar-telcfone  41-223-1784   ramal  215   -PQa±Í±
Grossa:  Rua  7  de  Setembro,  800  -  4°  andar-  telefone
42-   223-0267   -   Maringá:   Rua  Pres.  juscelino
Kubistschek, 970 -telefone 44-226-2536 -Londrina:
Rua  Prof. ]oão  Cândido,  344  -  4°  andar  -  telefone  43-
337-7616  -Foz   do   lm]acu:  Rua  Belarmino  de

íeÉdsopnAç#SàailoiÁielefone45-574-5529
Disponibihdade  de  utilização  das  instalações,

serviços  como  SPA  Beaute  Service,  Acadcmia
Master  Fitness  Socipar,  Salão  de  Cabeleireiros.
Facilitando  o  pagamento  com  cheques  pré-
datados.  A  SOCIPAR  funciona  na  Rua  7  de
Abril,830 - Alto da XV.
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h:.Eduardo
Guikewicz

ESPECIALIS" EM IMPLANTE E PERIODONTLA

I        Especialista    em    lmplante
Dentário

I      Especialista em  periodontiá
flTatamento da gengiva e ossos)

I      Especialista em  prótese
(Sobre implante e sobre dente)

Rua Marechal  Deodoro 630 -169 andar -conjunto 1608 -Curitiba/Paraná
Telefone:  (41 ) 233-8125 / 232-7077

e-mail:  consultorio@eduardogurkewicz.odo.br

Observe alguns casos clínicos possíveis

Cqs®  h®I

Faltava um dente

Faltavam todos os  dentes

Colocação de um implante e pino

Cds®  h®2

Colocação de vários implantes

Caso concluído, depois  de
colocado um dente

Caso  concluído.
Sorriso natural


