
APMP  ENTREGA AS  NOVAS
INSTALAÇõES  DA SEDE  LITORÂNEA

Novo predio da 5ede Litorânea: funcionalidade e conforto à disposição da família do Ministério Público paranaense

0  Presidente da Associação  Paranaense do Minis-
tério  Público,  Cid  Marcus  Vasques,  e  a  Procuradora-
Geral  de Justjça,  Maria Tereza  Uille  Gomes,  entrega-
ram aos associados, no dia 22 de dezembro de 2002,
as  novas  instalações da Sede  Litorânea,  no  Balneário
dos  Corais,  Município  de  Matinhos.

0 complexo - já franqueado aos associados  para

utilização  nesta temporada de verão  -  engloba uma
edificação  de  quatro  pavimentos,  contendo  26  uni-
dades  habitacionais,  piscinas,  vestiários,  salão de

gos,  cancha de futebol  de areia e  um  campo de
tebo[  suíço.

Uma  aspiração  de  classe  de  mais  de  30  anos,  fi-
nalmente  concretizada.
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0 DEVER DE DESCONFIAR
Um  bom  texto é  aquele  que  expressa  no justo

valor da  palavra  a  idéia  que  defende.  Sob  este  ân-

gulo, o artigo 127 da Constituição Federal é perfeito.
Tem as palavras que norteiam o trabalho do Ministé-

rio Público: permanente, essencial e democrático. So-

mos,  sim,  instituição  permanente,  porque  entre  as

instituições  públicas  caracterizadas  por  um  fim  a

realizar  no  meio  social,   o  Ministério  Públi.co  tem  a

destinação  permanente  de  defender  os  interesses

indisponíveis da sociedade, a ordem juridica, a Cons-

tituição e as  leis,  inclusive e  principalmente  perante

o  Poder  Judiciário.  Essenciais,  porque  representa-

mos  a  sociedade  brasilelra,  crítica  ou  indiferente.

Somos,  sim,  democráticos,  porque  devemos  velar

pela  manutenção do  Estado de  Direito,  pedra angu-
lar sobre a qual  repousa a democracia.  Nos  últimos

anos o  Ministério Público se tornou  presença fácll  e

respeitada na vida e na boca dos cidadãos.  Os veí-

culos  de  comunicação  o  noticiam  diariamente,  em

todo o país, como se os agentes de promoção social
fossem  mais impor[antes que a vitória da coletivida-

de em si.  Freqüentamos positivamente tanto as pá-

ginas policiais como as políticas,  as socials,  as eco-
nômicas,  as  de  opinião  e  debates.  Em  artigo  publi-

cado há alguns meses, o jornalista Alberto Dines fez

um detalhado estudo do trabalho desenvoMdo pelo

Ministério Público, caracterizando-o como um Quar-

to Poder.  Segundo ele, com a necessidade que têm

as mentes formadoras de opinião de organizar a pre-

cedência  social,  ficaria  nossa  lnstituição  promovida

a um poder especial, coadjuvante dos poderes cons-

tituídos.  Prefiro  dizer que  nós  somos  o  "Quaho  De-

ver",  No entanto,  a exigência dos dias atuais é que,

além   da   lei,   é   preciso   também   ter   razão   e

credibilidade,  porque  o  momento  é  grave,  como  o

são todos os  dominados  pelas  dúvidas  e  pelas de-

cepções; é preciso ter a percepção do real interesse

público,   em   cuja  defesa   há,   hoje,   expressivo
envolvimento do  Mnistério  Público nacional.  Em  ra-

zão do trabalho desenvolvido de modo responsável

e  independente  por inúmeros  Promotores  e  Procu-

radores,  setores  mais  amplos da sociedade  passa-

ram  a  notar  os  efeitos  de  uma  enorme  mudança

institucional,  especialmente quando parcelas do po-

der econômico ou político -que historicamente sem-

pre  se  sentiram  à  vontade  para  solapar o  bem  co-
mum  - começaram  a  ter de  prestar contas  de seus

abusos.  Daí  porque nossas ações  ainda  não foram

bem assimiladas por alguns nichos afeitos aos privi-

légios,  e,  por conta  disso,  é  que  virou  moda  amea-

çar-nos  com  medidas  casuísticas tendentes  a  dimi-
nuir nossas atribuíções e cercear nossas  prerrogati-

vas  funcionais,  iniciativas  que,  não  por  acaso,  res-

surgem agora, tanto na discussão parlamentar -com

a  aprovação  da  malsinada  lei  do  foro  prMlegiado  e

as tentativas de aprovação da lei da mordaça - , como

no âmbito do Supremo "bunal Federal, onde se per-

cebe o  empenho extraordinário de  alguns  Ministros

no  sentido  de  fazer  prevalecer  o  entendimento  de

que não há ato de improbidade a ser punido na esfe-
ra civil,  com fundamento  na  Lei  n° 8429/92,  quando

cometidos por agentes políticos, mas sÓ quando pra-

ticado  por  agente  público,  e  que,  dada  a  natureza

penal  das  sanções  previstas  na  referida  lei,  tem  o
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agente públjco, quando processado por improbidade,

foro privilegiado. Essa é, em resumo, a grande ques-

tão com que se defronta atualmente o Ministério Pú-

blico. Maus brasileiros pretendem desacredità-lo por-

que  as teses - e  a  praxis -  que avançamos  susten-
tam  a  necessidade de estender a todos  a  possibili-

dade  mínima,  que  deve  radicar  num  grupo  que  se

pretenda civilizado, de poder pleitear direítos ou san-

ções junto ao Judiciário,  independente  da  qualifica-

ção social ou econômica do sujeito ativo ou passivo.
Sim,  o povo brasileiro quer ver a derrocada dos mu-

ros que o impede, no dizer de Umberto Eco, de ver a

luz alta no  horizonte.  Ao nosso modo,  estamos con-

tribuindo para apresentar o  Brasil  das riias ao siste-

ma jurídico vigente  no  país,  posto quej  no mais das

vezes,  não se conhecem.  São estas as  motivações

que  nos  tornam  tão  rigorosos,  inclusive  quanto  ao
nosso próprio desempenho.  E devemos fazer isso -

o que torna essa nossa tarefa ainda muito mais com-

plexa  -   num   pais  acostumado  à   arrogância  e

prepotência dos graúdos,  produto resultante de uma
visão deturpada pela indigência da subcidadania, vi-

são  que  nos  leva a acreditar que algumas  pessoas

têm mais direitos do que outras, e que sÓ se presta à

realização  do  princípio  politico  fundamental  ao  po-

der clientelístico:  aos  amigos,  tudo;  aos  inimigos,  a

lei.  Não nos serve a carapuça de des{ruidores de re-

putações, como pretendem fazer crer os poderosos,
agora impedidos, segundo as palavras de Raymundo

Faoro,  de  dispor de todas  as  coisas,  como se  per-

tencessem     ao     principe     inviolável,     senhor

patrimonialista  de uma democracia de fachada.  De-
vemos,  sim,  desconfiar,  prossegue o grande jurista

e historiador,  pois,  como advehe o evangelista São

João,  na Segunda Epístola: A democracia -e os de-

tentores  do  poder  que  o  povo  escolheu,  de  forma

direta  para  os  dirigentes e  indireta  para  seus  agen-

tes  -  é  o  sistema  institucional  da  desconfiança  con-

tra  os  que  mandam.  Por  que  necessárias  eleições

periódicas,  senão como  exercício da  desconfiança,

perguntava  Jefferson?  Por que  assegurar a  convo-
cação  de  comissões  parlamentares  de  inquérito  à

minoria? Por que os Tribunais de Contas? Por que a

ação popular? Por que a ação de inconstitucionalida-

de da lei e de atos normativos? 0 regime da confian-

ça   -  às  vezes,  a  confiança  cega  é  que  permite  os
mais horrendos extravios legais -  está reservado aos

ditadores.   Seria  possível  desconfiar  de  Hitler,  de

Mussolini, de Stalin? Portanto, como bem adverte Ge-

raldo Facó Vidigal: se a defesa é vocação constituci-

onal da advocacia e o julgamento, do Poder Judiciá-

rio,  não se pode pretender exigir do Ministério Públi-

co julgamento isento, antes de fazer a acusação, sem

violar sua  própria vocação constitucional,  tornando-

o corpo amorfo e vazio. Por tudo isso, neste momen-

to crucial da história do país,  é de suma importância

que  mantenhamos  a  firmeza  de  nossas  ações,
alicerçada,  especialmente,   na  união  institucional,

sobretudo pelo respeito e confiança que alcançamos

junto á população, seguramente, a grande aliada com

quem podemos contar.

Cid Marcus Vasques
Presidente da APMP

DIRETORIA DA APMP
Biênio 2001 -2003

PRESIDENTES:   Maria   Tereza   Uílle   Gomes

(27/07/01   a  07/04/02)  e  Cid  Marcus Vasques
(24/01/02  a  03/03/02  -11/03/02  a  04/04/
02  -  interinamente.  A  partir  de  08/04/02,  em
caráter  definitivo)

VICE-PRESIDENTE:   Valdecir   Guidini   de

Morais
1°  SECRETÁRIO:   Arion   Rolím   Pereira

2°  SECRETÁRIO:    Júlio  César  Caldas

1°  TESOUREIRO:   Wanderlei   Carvalho  da

Silva

2°  TESOUREIRO:   Camille  Marques

Dib   Críppa
DIRETOR   DE   PATRIMÔNIO:   Altciir  Pissaici

ORADOR:   Nilton  M.   Carias  de  Oliveira

CONSELHO   FISCAL
Membros   Eleitos

Olympio  de  Sá  Sotto  Maior  Neto
EIÍseu   Auth

Paulo  César  Vieíra  Tavares
Membros  Natos
José   lvahy  de  Oliveira  Vianna
Valmor  Antonio   Padilha

Luciana   Linero

PROMED

(de  27/07/01   a   14/04/02)   Ruí   Pínto   (Dir.   Exe-
cutívo),   Marílía  Vieira   Frederico   (Dír.   de   Plane-

iamento),  Mchele  Rocio Maía Zardo  (Dir.  de  Rel.
Públicas);   (a  partir  de   15/04/02)  Moacir  Gon-

Çalves   Nogueíra   Neto   (Dir.    Executívo),   José
Américo  P  de  Carvalho  (Dir.  de  Planeiamento),

Rosane   Cit   (Dir.   Rel.   Públicas)

PROGRAMA   MÚTUA/MP

Orívaldo   Spagnol

Sede  Litorânea

Novas conquistas  e desaíios

Matérias  Legislativas

Situação  Financeira

Ao  Presidente da  República

Apo§entadorias  do Setor Público

Os Abusos da Lei da Mordaça

Promed
Mútua

lnativos e Pensionistas

Depoimento§

Credjuris

Hotel  de Trânsito

Subsede Campestre de  Curitiba
Sub§ede Campestre de Foz do lguaçu

Subsede Campestre de  Londrina

''`.;,'-

EXPEDIENTE

REVISTA  DA APMP  -  Publicação  oficial  da

Associação  Paranaense  do  Ministério  Público

Rua  Cândido  de Abreu,    526  -Bloco  "A"  -10°  andar -Cen-

tro  Cívico  -CEP  -Curitiba  -Paraná  -Fone:  (41)  352-2919
-lnternet:  www.mppr.com.br -e.mail:  apmp@fast.com.br

Jornalista  Responsável  e  Editora Gráfica:  Telma  Regina
Coimbra  Serur  (DRT/PR 630) -Fone (41) 252-5373 e 9105-

4853 -Tratamento de imagem:   Haraton Maravalhas  (DRT/
PR  461/04/31)  -Tiragem:   1.000  exemplares  -Fotolito  e

impressão:    Comu"care  Editora  Ltda



Abril  de  2002  -Fevereiro  de  2003 SS AEERmRA 3

Um sohho de 30 ahos
cohcretizado em três

Mais  de  120  associados,  parentes
e amigos participaram, no dia 22 de de-
Zembro passado, da entrega das novas
instalações da Sede Litorânea pela Di-
retoria da APMP,  localizada no Balneá-
rio  dos  Corais,  Município  de Matinhos,
ocasião em que também foi comemora-
do o Dia Nacional do Ministério Público,
transcorrido em  14 de dezembro.

A edificação, com área construída de
aproximadamente 1.800 metros quadra-
dos, possui 4 andares, contendo 26 uni-
dades  habitacionais,  todas  com  saca-
da e vista para o mar e capacidade para
acomodar,  no total,  de  104  a  130  pes-
soas. 0 complexo conta ainda com sa-
lão  de  jogos,  dois  vestiários,  piscinas

(adulto,  infantil  e ofurô),  cancha  de fu-
tebol  de  areia  e  um  campo  de  futebol
suÍço, propiciando assim um interessan-
te  espaço  de  lazer em  nossas  praias,
antigo  anseio  de todo  o  Ministério  Pú-
blico paranaense.

Esforços -0 Presidente da APMP,
Cid Marcus Vasques, e a Procuradora-
Geral de Justiça, Maria Tereza Uille Go-
mes,  descerraram  a  placa  alusiva  à
inauguração,  fazendo  ambos  uma  re-

Em local privilegiado, a Sede Litorânea da APMP se destaca por sua arquitetura
modema e arrojada

trospectiva de toda a trajetória de tra-              Ainda  na  solenidade,  o  Diretor  de
balho e dos esforços envidados para a
concretização da obra, que representa
uma significativa evolução  patrimonial

da entidade.

A Proouradora-Geral de Justiça, Maria Tíoneza Uille Gomes, e o Presidente da APMP,
Cid Nlarcus Vasques, descorrando a placa de inauguração do prédio

Patrimônio, Altair Pissaia, Coordenador
da  Comissão  de  Supervisão  e  Acom-
panhamento da Execução das Obras da
Sede Litorânea, e o Associado José An-
tonio  Pereira  da  Costa,  integrante  da
Comissão e um dos Diretores designa-
dos para a nova Sede, relataram as ati-
vidades desenvolvidas e o empenho da
Associação em oferecer um acolhimen-
to  condigno  aos  associados.    Integra-
ram, também, a referida Comissão, o 1°
Tesoureiro, Wanderlei  Carvalho da Sil-
va,  e  os  Associados  Paulo  do  Rego
Monteiro Rocha, Wilson José Galheira,
Jacqueline Batisti e Danuza  Nadal.

Destaques  -  Os  participantes  fize-
ram uma visita às instalações e elogia-
ram a funcionalidade, o aconchego e o
conforto propiciado às famílias que ocu-

parão  as  unidades  na  temporada  de
verão,  no período compreendido entre
26/12/02  a  06/03/03.  Os  interessados
poderão fazer suas reservas na Secre-
taria da Associação. 0 preço está fixa-
do  em  R$  230,  mais taxa  de  limpeza,
com débito em folha de pagamento.

Cada  unidade  habitacional,  com
capacidade para 4 pessoas, é composta
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NOVASEDE
MARCAPOR

FUNCIONALIDADE,
ACONCHEGO E

CONFORTO

de duas camas de solteiro (reversíveis

Para  casal),  um  sofá-cama  (casal),  te-
Ievisor,  frjgobar,  forno  de  microondas,
ventilador de  teto  e  tanque  para  lavar
roupas.  Também  foram  colocados
colchonetes  à  disposição  dos  interes-
sados, de forma a acomodar mais uma

pessoa em cada unidade.
Os serviços de bar, lanchonete e res-

taurante,  administrados  por  empresa
contratada pela Associação -franquea-
dos, também, aos associados que não
estejam  hospedados  no  local  -,  estão
sendo disponibilizados desde o início da
temporada, mediante reserva, para café
da manhã e almoço no sistema de bufê,
sendo o jantar servido à /a carie.

Projetos - 0 passo decisivo para a
entrega das instalações em tempo há-
bil para as férias de verão aconteceu a

partir da chamada de capital promovida
pela APMP junto a seus associados. A
contribuição  aprovada  na  Assembléia
Geral Ordinária dejulho de 2002 permi-
tiu a realização de investimentos no to-
tal de  R$ 349.850,  que  incluíram o pa-

gamento da construtora e a  incorpora-
ção  de  benfeitorias  como:  construção
da  fossa  séptica;  instalação  da  rede

para  a  distribuição  de  energia  elétrica
em  todo  o  complexo  -  para  a  qual  foi

A_P_M_P_
EM FeEvlsTA
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Fotos: Jader da  Rocha

Fundos do prédio dos  apartamentos

necessário executar uma cabine de en-
trada de alta tensão em conjunto com o
transformador Copel de 300 KVA -; aqui-

sição de material extra de acabamento;
mobiliário; complementos de decoração

e eletrodomésticos.
0   Diretor  de   Patrimônio,   Altair

Pissaia,  explicou  que foram  gastos  R$
745 mil  na construção dos apariamen-
tos. 0 projeto global, incluindo a aquisi-

ção dos terrenos e a construção  de 3
mil   metros  quadrados  (ala  social  e

habitacional), custou  R$ 2.446.455,37.

Para além da valorização do patrimônio,
"tudo será pago ainda nesta gestão. Não

vamos deixar nenhum centavo de dívi-
da para a próxima administração", des-
taca Pissaia.

Aspecto da unidade,  com acomodações  para acompanhantes

Salão de jogos: diversão a todas as idades

Tlodas as unidades têm sacada e vista para o mar
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Thaíz  Prado

À esquerda,
vista aérea da

Sede Litorânea,
durante as obras
de construção.

À direita,
0 Parque

aquático, já
funcionando

nesta temporada
de verão.

A ENTREGA  DEFINITIVA  EM  22  DE  DEZEMBRO  DE  2002

Wanderlei  Carvalho  da  Silva,  Altair  Pissaia,  Arion  Rolim  Pereira,  Cid
Vasques,  Maria  Tereza  Uille  Gomes e Valdecir Guidini de  Morais

Da esq. para a dir.: José Antonio Pereira da Costa, Wanderlei Carvalho da
Silva e Rosane Cit, Diretores da Sede Litorânea, e Cid Vasques, Presiden-
te da APMP

Fotos: Jader da  Rocha

0 Presidente e a ex-Presidente da Associação falaram sobre o empenho

para  conseguir viabilizar o  projeto

José Antonio Pereira da Costa, Wilson José Galheira, Wanderlei Carvalho
da Silva, Paulo do R. Monteiro Rocha e Altair Pissaia, juntamente com Cid
Marcus Vasques  (2° à  dir.)
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OBRA FOI RESULTADO

DE ESFORÇO CONJUNTO

Em  7  de  abril  de  2002,  seu  último
dia à frente da APMP,  antes de assumir
a  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  Maria
Tereza  Uille Gomes entregou aos asso-
ciados  a  ala  social  da  Sede  Litorânea.
•     0  imóvel,  com  dois  pavimentos,  ter-

raço e vista para o mar, é integrado por
bar  e  restaurante,  lavanderia,  churras-
queiras,  banheiros  (masculino e femini-
no) e amplo salão com capacidade para

260  pessoas,  desti-
nado  à  realização  de
festas  e  eventos  cul-
turais.

A  construção  dos
apartamentos foi inici-
ada  em   agosto   de
2001,  no  começo  de
seu  segundo  manda-
to à frente da APMP.

No dia 7 de abril de 2002,  Maria Tereza Uille Gomes e Cid Vasques inauguraram
a ala social da Sede Litorânea, tendo à direita, o Diretor Nilton Carias de Oliveira
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Faohada da alE] soclal, com seus amplos salões e bE)rrE]ço

Fotos  Haroton  Moravalhos

Da  esq.  para  a  dir.,  em  pé,  o  Engenheiro  Alvaro  Coelho  e  a
Arquiteta  Silvanira  Menosso,  Miguel  Ângelo  Beninca  (com  a  fi-
Iha  Gabriela  no colo)  e sua esposa, a  Promotora  Márcia  lsabelle
Graff  Beninca,  e  os  Promotores  Danuza  Nadal,  Wilson  José
Galheira, (sentadas) Gislaine de Abreu,  Maria Tereza Uille Gomes

(ao centro)  e Cristiane  Podgurski

ANIMA E UNE  FAMÍLIA DO MP

Mais de 150 pessoas, entre associados, familiares e
amigos, participaram da Festa de Réveillon realizada na Sede
Litorânea, inaugurando um evento que promete
transformar-se em tradição junto à grande família do MP.
0 repertório do conjunto musical, muito elogiado pelos
presentes, incluiu músicas carnavalescas, colaborando para
a deseontração de todos. A ceia foi servida no sistema bufê.

Acima:  Munir  Gazal,

Wanderlei  Carvalho  da
Silva  e  Mário  Augusto

Lucena
Abaixo:  Vilma  Bonilácio

Benitez  Enciso,  Elza  Kimie
Sengale  Vendraneth,

Maurício  Kalache  e  Pedro
lvo  Andrade

À  direita,  Laurecy Alves
Cleto  (com  o  filho  no  colo),

Mara  Lúcia  Alves  Cleto  e
sua  filha  Patrícia,  Clayton

Maranhão  e  Reinaldo  Prado
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Ação firme traz conquistas e 2003
promete novos desafios à classe

Uma ação de vigilância administrativa permanen-

teeoacompanhamentocuidadosodasmudançascons-
titucionais e políticas que vêm ocorrendo no Pais e no

Estado. Esta tem sido a principal marca da atuação da

Associação Paranaense do Ministério Público.

Os   projetos  de  Reforma  do  Judiciário,   em

tramitação no Congresso Nacional, e do novo Códi-

go de Organização e Divisão Judiciárias do Paraná

(CODJ),  na Assembléia  Legislativa,  capitalizaram

grande parte desse esforço, e devem requerer ainda
maior vigor de atuação, já que em 2003 ambos os

projetos terão sua votação final. A direção da APMP

pariicipou ativamente desses debates, enviando es-
tudos e pareceres, articuladamente com a Conamp,

posicionando-se  em  defesa  das  prerrogativas
institucionais do Ministério Público e do Estado De-

mocrático de Direito.

Reforma do Judiciário .ApÓs um ano e meio de
discussão, a comissão de constituição e Justiça (CCJ)

do senado encerrou a votação do projeto de Emenda
Constitucional n° 29/00 (Reforma do Judiciário), quejá

seguiu  para  o  Plenário,  onde será  votado  em  dois

turnos. Nessa primeira etapa, das quatro emendas de

interesse do Ministério Público, duas foram aprova-

das: a Emenda n° 143, que altera o artigo 128, parágra-

fo 6°, da Constituição Federal, elevando de três quin-

tos para dois terços o quorum deliberativo para instau-

ração do processo judicial de perda do cargo contra

membro do MP; e a Emenda n° 159, que altera o artigo

128, parágrafo 5°, inciso 1, alínea "c", da CF, estabele-

cendo equivalência remuneratória entre o Ministério

Público e a Magistratura.

0 Relator da PEC no Senado, Bernardo Cabral,
mostrava-se  refratário  à  adoção  do  critério  de
escalonamento  vencimental  dos  membros  do  MP

Estadual,  tendo  como  referência  os valores  de  re-
muneração  do  Judiciário.  0  Presidente  da  APMP

vinha manifestando sistematicamente nas reuniões

da  CONAMP  a  necessidade  de  promover  o  con-
vencimento dos componentes da  CCJ.  Por iniciati-

va  do  Ministério  Público  do  Paraná foi  encaminha-

do   ao   Relator  texto  subscrito  pelos  colegas

MariaTereza  Uille  Gomes  e  Lineu  Walter  Kirchner,

cujo teor foi pratícamente decalcado na análise con-

clusiva  de  Bernardo  Cabral,  que  afirmou  ser  "não

sÓ          juridicamente          defensável          como

institucionalmente necessário o estabelecimento da

equivalência  remuneratória".

A  magnitude  da  conquista  também  pode  ser

mensurada sob a perspectiva de que, das 75 emen-

das rejeitadas desde logo  pelo Senador Bernardo

Cabral, na qual estava incluída a de n° 159, apenas

duas foram aprovadas contrariamente ao seu pare-
cer. Foram elas a Emenda n° 158, que prevê a esco-
lha do Procurador-Geral de Justiça dos Estados e do

Distrito Federal por meio de eleição direta pela clas-

se, considerada meritória pelo Relator mas rejeitada

pela CCJ, e que será renovada prioritariamente, em
Plenário,  pela  Conamp,  através  de  destaque,  e  a

Em  2000,  o  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso
recebeu  em audiência,  em  Brasília,  representantes do
Conselho  Nacional  de  Procuradores-Gerais  de  Justi-

ça e da  Conamp,  para tratar da  Reforma do Judiciário

Emenda n° 221, cujo exame conjunto com a Emenda

n°  232,  do  Poder Judiciário,  acabou  ensejando  a

aprovação de subemenda apresentada pelo Relator,

estendendo à Magistratura o mesmo tratamento dis-

pensado ao MP naquilo que tange à possibilidade de
incluir-se no cálculo dos cinco anos de atividade juri-

dica exigidos para ingresso na carreira o tempo de

efetiva realização de curso regular em Escola Supe-

rior da lnstjtuição. A norma, tal como foi redigida, não

contempla os interesses de nenhuma das lnstituições

e certamente deverà ser destacada na votação em
Plenário.

Outra conquista praticamente consolidada é a fi-

xação do teto remuneratório do Ministério Público que,

por força de uma remissão abrangente ao artigo 93 da
CF, terá como parâmetro o do Poder Judiciário. Mere-

cem destaque, ainda, a manutenção da aposentadoria

compulsória aos 70 anos de idade, a adoção da súmula
vinculante e a extinção dos Tribunais de Alçada.

Lei da Mordaça -0 governo desistiu momentane-
amente da aprovação do projeto que, a par da institui-

ção do foro privilegiado para as ações de improbidade
e a criação de mecanismos tendentes a dificultar as

investigações  no  âmbito  do  inquérito  civil,  prevê  a

criação da chamada "mordaça", ou seja, a proibição

de quejuizes, procuradores, promotores e policiais se

manifestem publicamente a respeito de fatos que este-

jam sendo objeto de investigação, sob pena de incidir
em crime de abuso de autoridade. A discussão da lei

da mordaça ficou para o ano que vem e, seguramente,
a grande mobilização liderada por vários segmentos

do Ministério Público nacional -a qual se agregaram

diversas organizações da sociedade civil -, foi decisi-

va para chamar a atenção da opinião pública e inibir a

ação dos parlamentares no sentido de levar adiante
essa iniciativa.

AAPMpjá vinha manifestando a sua preocupa-

ção com esse projeto desde os idos de 1999, e, em
nota enviada a todos os Senadores da República, seu
Presidente foi incisivo no sentido da necessidade de

rejeição ao pLC 65/99, enfatizando que "ele represen-

tamaisumretrocessoquesepretendeimporàatuação

do Ministério Público no combate à corrupção,

pois, a pretexto de proteger garantias pessoais
estabelecidas constitucionalmente: vida priva-

da, intimidade, honra e imagem, estabelece uma

proibição abrangente que acaba por restringir o
interessepúblicodeacessarinformaçõesimpor-

tantes e de, assim, exercer controle democráti-
co do poder público."

Na mensagem, Cid Vasques lembrou tam-

bém  que  tal   propositura  não  se  limita  a,
"veladamente,  estender  o  sigilo  a  todo  pro-

cesso judicial, dando margem a interpretações

de  cunho  censório  das  normas  constitucio-

nais,  pois,  além  de  induzir ao silêncio juizes,

procuradores,  promotores,  delegados  e  au-
toridades  administrativas  a  respeito  de fatos

deinteressecoletivo,instituiforop"legiadopara

as ações de improbidade (art. 2°) e cria meca-

nismos que dificultam as investigações no âmbito do

inquérito civil (art. 3°), instrumentos de reconhecida

eficácia na fiscalização e punição de ocupantes de

cargos públicos envoMdos em desmandos adminis-

trativos."

O relator da matéria, Senador Bello parga (PFL/

MA), sustou a apresentação do seu parecer, para aná-
lise das Emendas n°S 1  a 4 do Senador Pedro Simon

(PMDB/RS), bem como para ciência do oficio n° 51/
02,  do  Presidente da Conamp, contendo subsídios

para o aprimoramento da proposição. Não há previsão
para entrada em pauta deste projeto.

CODJ . AAPMP continua acompanhando com

especial  atenção  o  trâmite  da  Mensagem  n° 662/
01, encaminhada à Assembléia Legislativa pelo Tri-

bunal de Justiça do Estado do Paraná, que trata do

Código  de  Organização e  Divisão Judiciárias.

Das  28  emendas  apresentadas  ao texto  origi-
nal  destaca-se  aquela  subscrita  pelo  Deputado

Durval  Amaral  que  propõe  a  supressão  da  norma

que viabiliza a elevação da  Comarca de  Curitiba à
categoria de entrância especial.

Essa   emenda  já   foi   acolhida,   conforme

substitutivo  geral  apresentado  na  CCJ  pelo  Depu-

tado  Caito  Quintana,  estando  portanto  atendida

uma reivindicação -praticamente unânime -de toda

a categoria,
Outro ponto altamente  positivo foi  a rejeição à

norma  que  permitiria  a  fixação  de  competência

jurisdicional  por  ato  administrativo  (Resolução  do
TJ)I

Especula-se,  no entanto,  que,  como  o  projeto
acabou  não  sendo  votado,  o  próximo  Presidente
do  Tribunal  deverá  solicitar  aos  Deputados  a  sua

devolução,  objetivando o envio de nova  proposta.

0   colega   Mário   Sérgio   de   Albuquerque

Schirmer promoveu uma substancial análise do tex-
to a qual, por solicitação do Presidente da Associa-

ção dos Magistrados do Paraná,   Rober[o Portugal
Bacellar, foi remetido àquela entidade classista para

apreciação.
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Acompanhamento e análise de matérias
legislativas de especial interesse do MP

PL n° 7.123/02

Comissões Parlamentares
de lnquérito
Esse projeto tem o propósito de alterar a Lei n°

1.579/52, a pretexto de disciplinar os pedidos de infor-

mações ao Ministério Público sobre o andamento de

procedimentos  relativos  às  conclusões  de  Cpl,
tipificando como crime de responsabilidade a recusa

ou o não-atendimento dessas solicitações no prazo de

dez d.ias, ou, a'inda, "se forem prestadas informações
falsas".

EntendeaAPMpqueessasquestõesjáseacham

suficientemente disciplinadas na Lei n° 10.001, de 4 de

setembro de 2000, e que uma iniciativa dessa nature-

za, direcionada à responsabilização criminal do Minis-

tério Público, exclusivamente, materializa mais um

retrocessoquesepretendeimporàatuaçãoinstitucional.

Nessa perspectiva, a direção da entidade reme-

teu expedientes aos Presidentes do Senado Federal e

da câmara dos Deputados no sentido da rejeição des-

sa proposição legislativa.

A proposta foi apensada ao pL n°5074/90 (que

dispõe sobre as cpls), o qual já tramita na câmara há

pelo menos 12 anos.  Esse projeto permaneceu em

poder do relator, Deputado lbrahim Abi Ackel, desde
1999. Como o parlamentar não foi reeleito, será ele

devoMdo à Comissão de Constituição e Justiça sem

o respectivo parecer, impondo-se, com isso, a desig-

nação de um novo relator.

PL n° 196/02

Juizados Especiais
Pretende alterar a legislação sobre os juizados

especiais cíveis e criminais visando obrigar o Ministé-

rio Público a propor aplicação imediata de penas restri-

tivas nessas instâncias. A proposta aguarda decisão

terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania do senado Federal e, caso seja aprovada
na Comissão, o projeto seguirá para a Câmara dos

Deputados.

Já há parecer favorável do SenadorAmir Lando

emformadeemendaqueestabelece"constituirdever

do MP" propor a aplicação imediata das penas restri-

tivas,  tudo  estando  a  indicar  que  o  trabalho  de

mobilização deverá centrar-se agora no âmbito da

Câmara Federal.

PL n° 6.920/02

Sistema Financeiro Nacional
Propõe alteração da Lei n°7.492/86, que define os

crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,  para

acabar com as controvérsias em relação ao momento

do envio ao Mnistério Público, pelo Banco Central ou

a Comissão de Valores  Mobiliários (CVM),  quando

verificada a ocorrência de crimes previstos naquela lei.

O projeto toma obrigatório o envio imediato pelo Banco

Central  ou  CVM  desses documentos  ao  Ministério

Público, quando verificar que houve crime.

EsseprojetoestánacomissãodeFinançasaguar-

dando  distribuição  para  um  relator,   Mais  de  100

proposituras acham-se nas mesmas condições. Seu
autor, Deputado Pedro Fernandes, não foi reeleito e,

como está sem parecer, deverá ser arquivado (a prefe-

rência recai sobre os projetos que já contam com pare-

cerfavoráveldeoutrascomissões).Asoluçãoétentar

a sua reapresentação através de outro pariamentar.

PL 6.108/02

Tóxicos
0 substitutivo sugerido pela CONAMP ao relator,

DeputadoMcenteArruda(PSDB/CE),foiaprovadona

Comissão de Segurança Pública da Câmara, tendo

sidoapensadoaopL7.134/2002(baseadonotextoda

Comissão  Mista),   para  apreciação  conjunta.   0

substitutivo  prevê  penas  mais  graves   para  o
narcotráfico, tanto na modalidade comum, quanto nas

figurasespecíficasdapromoção,comandoefinancia-

mento;adotasistemamistodejustiçaterapêuticapara

usuários e dependentes; amplia os poderes requisitóri-

os do Ministério Público e cria a inversão do Ônus da

prova acerca da origem do patrimônio do traficante e
dos `laranjas', entre outros aspectos". O projeto encon-

tra-se em plenário para oportuna votação.

PLP 9/99

Previdência complementar
Trata-sedeprojetodeleicomplementardispondo

Diret®ria da APMP
ree!eita para Q
biêni® 20®1 /2003

A pafti¥ da esq. {em pé}:
#tki Pin#®9 `GÊti MaFc;üs
Vasqües,  ÂIÊalr Pissaãag
VêÊlde®£F  &üidíffii  üe
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sobre a criação de regime de previdência complemen-

tar para os servidores públicos da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios, A matéria

estava na pauta de votação do plenário da Câmara,
no dia 30 de novembro de 2001,  mas acabou não

sendo apreciada naquela opor[unidade e nunca mais

voltou a ser incluída na ordem do dia.  Há  notícias,

porém,dequeseráapreciadacomomatériaprioritária
no início da próxima legislatura.

PLP 140/96 e PL 2748/97

Férias e Licença.prêmio
Os dois projetos têm praticamente o mesmo

conteúdo, sendo que o primeiro refere-se aos mem-

bros do Ministério Público da União, enquanto o

segundo destina-se ao Parqueí estadual. Ambos

propõem a redução das férias funcionais para 30
dias e a extinção da llcença-prêmio atualmente pre-

vista, além de proibir a remuneração pelos cofres

públicos  da  chamada   licença  associativa  ou
corporativa.  As   proposições   encontram-se

apensadas e estão sob a relatoria do Deputado
Vicente Arruda (PSDB/CE).

PL 624/99

lntimação ficta
O projeto estabelece que o membro Ministério

Público e o defensor nomeado serão intimados pelos

mesmos meios processuais utilizados para as demais

pahes, ou seja, pelo Diàrio oficial (intimação ficta). A

proposição, de iniciativa do Deputado José Roberto
Batochio (PDT/SP),  encontra-se  na  Comissão de

Constituição, Justiça e Redação da Câmara Federal,

tendo sido distribuída à relatoria do Deputado José

Antonio Almeida (PSB/MA).



Abril  de  2002  -  Fevereiro  de  2003

Finanças   em
ordem  e

rigorosamente
a d m i n i st ra d a s

HQratonMarQvalhas

Graças à adoção de uma política

de  racionalizaçâo  de  recursos  e  de

valorízação  do  patrimônio  de  nossa

entidade,  a  APMP  avançou  e  se  for-

taleceu  ainda  mais,  obtendo expres-

sivo acréscimo  patrimonial:

ATIVO   CIRCULANTE

(Saldo  em  caixa,   bancos,   realizável
em  curto  prazo)

Jul/99   -R$   1.392.192,41

Dez/2002   -R$   5.311.225,78

(Desde  Íul/99,  aumento  de 281,5°/o)

ATIVO   IMOBILIZADO

lnstalações,   veículos,   terrenos,

edificações,  linhas telefônicas,  licen-

Ças de  uso e depreciações acumula-
das)

Jul/1999  -R$   681.925,68

Dez/2002  -  R$  2.795.290,37

(Desdeiul/99,aumentode309,91°/o)

TOTAL

(Circulante   +   lmobilizado)

Jul/99   -R$   2.074.118,09

Dez/2002   -R$   8.106.516,15

(Desdeíul/99,aumentode290,84°/o)

S§AEERMiEA 9

Ao Presidente da República,
sobre o STF t*j

ROBERTO  ROMANO

SenhorpresidenteLuizlnácioLuladaSilva,Jurandir

Xavier Cruz, 46 anos, foi preso ao prestar queixa em

delegacia de polícia contra o abuso de autoridade de

umpolicialmilitarqueoagrediranavéspera.0eletricista

foi acusado de assassinato, por erro de homonímia

cometido pela polícia. Na sua fala triste, Xavier Cruz

contouqueossupostosagentesdasegurançapública
riam dele e lhe diziam que "ficaria preso até 3006 sÓ

paraaprenderanãodelatarpolicial".(Folha,16.jan.2003,

pág. C6).
Três atentados contra os direitos dos cidadãos

foram assim cometidos num sÓ lance: agressividade

policial,  incompetência que produziu danos morais
irreparáveis  na vítima e intimidação para  proteger

interesses corporativos.  Somemos os dias de cár-
cere, em hediondo desconforto físico e espiritual, à

lentidão da Justiça. Quando os erros oficiais foram

expostos, por obra de um digno advogado, alguém,

portando uma toga, se recusou a dar voz de soltu-
ra à vítima "porque faltava uma assinatura nos au-

tos".  Um delegado de polícia libertou Jurandir Xavier

Cruz,  mesmo  sem  o  alvará  de  soltura.  Como  os

quesitos burocráticos não foram cumpridos, o agen-
te da autoridade pode sofrer investigação.

Senhor presidente, milhões de pessoas hones-

{as, como Xavier Cruz,  passam vexames e violên-
cias semelhantes nas mãos de policiais truculentos

e de magistrados insensíveis. Elas precisam ser ou-

vidas de fato nas mais elevadas decisões sobre a
Justiça brasileira. A salmodia sobre a falta de justi-

ça basta para mostrar a desconfiança geral quanto
à eficácia do Poder Judiciário e das forças que de-
veriam proteger os contribuintes.  0 senhor conhe-

ce os abusos e o alheamento dos setores em pau-
ta. Desde longa data, a sociedade civil espera uma
reforma do Judiciário e da  polícia.

Mas, antes dessas mudanças desejadas, o se-
nhor  sabe  muito  bem,   existe  uma  desastrosa

assimetria dos Poderes no Estado. Como herança
do  lmpério,  nossa  República  concede  prerrogati-

vas excepcionais  à  Presidência e dá  ao chefe de
Estado a preeminência atual sobre o Legislativo e

o Judiciário.  A reforma  da Justiça e da  polícia su-

põe ampla reformulação do Estado. Esperamos que
o  governo  dirigido  pelo senhor forneça  os  primei-

ros passos reais nas mudanças, rumo ao equilíbrio

democrático dos Poderes. Enquanto isso não ocor-
re, o senhor tem nas mãos a ocasião de atenuar a
desarmonia do sistema político. Refiro-me à nome-

ação jnédita,  em termos  numéricos e qualitativos,

de novos ministros do Supremo Tribunal  Federal.

Precisamos de juízes capazes de ir além das

paredes  dos  tribunais,  que  ponderem  suas  análi-
ses com rigor republicano.

Deseja  a  vida  civil  que  os  novos  integrantes

do  Supremo  sejam  pessoas  de  alta  competência

jurídica. Mas isso não basta. Além do requisito téc-
nico,  precisamos de juízes capazes de ir além das

paredes  dos  tribunais,  juízes  que  ouçam  os
concidadãos,  juízes  que  ponderem  suas  análises

com rigor republicano. Conhecemos as mazelas do

Judiciário. A via-crúcis do eletricista que citei acima

constitui um pecado venial, se comparado a outros

ocorridos  na  magistratura  brasileira.  Mas também

conhecemos,  no  interior  do  Judiciário,  juízes  que

lutam pela dignidade e pelo atendimento exemplar

aos cidadãos.

No  Ministério  Público,  tanto  no  Federal  como

no Estadual, temos exemplos de bravura (até com

a  doação da  própria  vida)  de  procuradores e  pro-

motores na defesa da gente honesta.  Por meio de
suas associações, eles batalham para garantirjus-
tiça às pessoas de bem. Entre os magistrados, co-
nhecemos  o  trabalho  de  setores  lúcidos,  como  a

Associação Juízes para a Democracia.

Ao enfrentar obstáculos enormes,  essa asso-

ciação buscou, desde o seu início, garantir na vida

estatal os valores inscritos em seu nome. Sim, para

ela,  a justiça efetiva sÓ ocorre no âmbito democrá-

tico.  Como disse seu ex-presidente  Dyrceu  Cintra

Junior,  em  palestra aos estudantes de direito:  "No

início do século 21,  o mínimo que se espera é um

Judiciário engajado no projeto de construção da de-

mocracia. Sem direitos humanos -individuais, cole-

tivos e sociais-,  não há democracia".  Em outro tra-

balho,  um artigo cheio de interesse social,  afirmou

o mesmo jurista: "Resta aguardar que, numa época

menos conturbada,  pessoas  mais comprometidas

com os interesses populares devolvam o Judiciário

ao povo brasileiro".

Senhor presidente,  há ocasiões em que um

erro de avaliação, cometido pelo governante, se

torna fatal ao país. Cremos no seu alvo de iniciar a

mudança democrática das nossas instituições.  No

caso do Supremo, recordo as origens políticas re-

presentadas pela sua pessoa. 0 senhor integrou o
movimento social,  mesmo antes da existência de

seu partido político.  E tem consciência do quanto

os setores organizados dialogam no cotidiano com

o verdadeiro soberano, o povo que sustenta o Es-

tado.  Ouvir,  no provimento dos postos no Supre-

mo, associações como a dos Juízes para a Demo-
cracia e organismos que representam os procura-

dores da República e os promotores democráticos

será ato de sabedoria política e social da mais alta

relevância. Assim fazendo, o senhor certamente

integrará o rol das pessoas que, nas palavras do

juiz  Dyrceu  Cintra Junior,  devolverão "a Justiça
ao povo brasileiro".

Roberio Romano, Filósofo e Professor de Ética e de
Filosofia política na unicamp (Uhiversidade Estadual

de campinas).

(*) Tiexto extraído da Folha de são paulo.
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Em defesa das aposentadorias
do setor público t*'

PAULo   NOGUEmA  BATISTA  jR.

Diversos  leitores  e  amigos  querem

que eu responda hoje às grosserias que
me foram endereçadas pelo ex-ministro
Celso  Lafer  em  artigo  publicado  nesta
Folha  ("Zurros  e  argumentos",16/01,

pág.   A3).   Realmente,   o   ex-ministro

perdeu  as estribeiras.  Chegou  a referir-
se  a  meus  modestos  escritos  como
"zurros".  0 leitor gosta de sangue.  Mas

não vou responder. E explico: certa vez,
durante acirrado debate com um sofista,
Sócrates sofreu da parte do adversário
violentos   insultos  e  agressões.   Não
retrucou e retirou-se. Um jovem discípulo

que     o     acompanhava     indagou,
consternado:   "Mestre,   por  que  não
revidaste?". Sócrates respondeu: "Se um

jumento te dá um coice, tu revidas?". Não
quero, é claro, comparar-me a Sócrates.
Ou o ex-ministro (e conhecido pensador)
a  um  simples  e  prosaico  jumento.  Em
todo o caso, vamos seguir o exemplo do

grande filósofo.  0 jumento,  diga-se  de
passagem,  tem  sido  objeto  das  mais
variadas divagações. Para Machado de
Assis,  por  exemplo,  o  jumento  não  é

propriamente um animal, mas "a imagem
quadrúpede do homem". A prova dísso,
dizia  ele,  é  que,   se  encontramos  a
amizade no cão e o orgulho no cavalo,
só  no jumento  encontramos  a filosofia.
Um  jumento-filósofo?  E  possível.   Mas
esse  emblemático  animal  dificilmente

toma a forma e as atitudes características
de    um    ex-ministro   das    F]elações
Exteriores. E vice-versa. Pode acontecer,
mas é um fenômeno raro. Deixemos isso
de lado. Gostaria de tratar um pouco de
um  dos temas que estão na ordem  do
dia: a reforma da Previdência Social. Por
enquanto, o assunto tem sido abordado

pelo  governo  e  pela  maior  parte  da
imprensa     de     maneira     bastante
desequilibrada.                     Procura-se
frequentemente induzir a opinião pública

a  .acreditar    que    o    problema    da
Previdência é decorrente dos privilégios

do   funcionalismo   público.   Vai    se

espalhando  a  avaliação  de  que  o

principal   obstáculo  a  essa  reforma
fundamental é a "resistência corporativa"
do funcionalismo, que tem a perder "com
o  fim  dos  privilégios  que  compõem  o

grosso    do    déficit    e    inviabilizam
atuarialmente a Previdência",  observou
editorial recente do jornal  "0 Estado de
S.Paulo"  (21/1.  pág  A3),  vocalizando  a

opinião   predominante   em   muitos
círculos.   Não   há  dúvida  de  que   o

problema  é  grave.  0  crescimento  das
despesas previdenciárias contribui para
dificultar  a  sustentação  dos  superávits

primários,        que        se        tornaram
indispensáveis  como   resultado  da

pesada herança fiscal-financeira deixada
pelo   governo   Fernando   Henrique
Cardoso. Também não há dúvida de que
existem  abusos e  prMlégios  no âmbito
do  setor  público,   que  precisam  ser
explicados  à  sociedade  brasileira  e
corrigidos na forma da lei. Mas a palavra
"privilégio" tem sido utilizada de maneira

abusiva.   Parece  difícil  acreditar  que  a

eliminação  dos  verdadeiros  privilégios,

corretamente  identificados,  possa  ser
suficiente para resolver o problema.  Por
exemplo,   ,repete-se   muito   que   os
empregados  públicos  se  aposentam
com  salário  integral,  enquanto  os  do
setor  privado  sÓ  recebem  do  lNSS  até
um   certo   limite   (atualmente   de   F]$
1.561,56 por mês). Menos comentado é
o fato de que os servidores funcionários

públicos   cMs   contribuem   para   a
Previdência com  uma alíquota de  11°/o
sobre a totalidade dos seus salários, ao

passo que os trabalhadores assalariados
do  setor  privado  pagam  uma  alíquota
marginal  máxima de 11 % ao  lNSS até o
mesmo teto de F}$ 1.561,56. A tese muito
repetida  de  que  o  grande  responsável

pelo  problema  previdenciário  seria  o
sistema público, enquanto o lNSS seria
mais facilmente administrável, baseia-se

frequentemente em cálculos nos quais o
déficit da previdência pública é definido
como  a  diferença  entre  os  benefícios

(aposentadorias   e   pensões)   e   as
contribuições  pagas  pelos  seMdores.
Poucas vezes se menciona o fato de que
está faltando a contribuição do governo,
como lembrou o presidente do Sindicato
Nacional   dos  Auditores   da   F3eceita
Federal,  Paulo Gil, em entrevista recente
à  Folha   (19/1,   página  A6).   No  setor

privado,  o empregador contribui  para a
Previdência  com  20°/o  sobre  o  salário-
base.   Além   disso,    boa   parte   da
arrecadação   federal    consiste   de
contrlbuições  sociais  -por  exemplo,  a
Cofins        (Contribuição        para       o
Financiamento da Seguridade Social) ou
a  CSLL  (Contribuição  Social  sobre  o
Lucro Líquido)-, criadas para financiar a

Seguridade  Social,   que   é   definida
constitucionalmente  como  o  conjunto
das   ações    relativas   à   saúde,    à

previdência  e  à  assistência  social.  0
governo  Lula  estará  cometendo  grave
erro se conduzir a questão previdenciária
de modo afobado, com os olhos voltados

para as medidas e reformas consideradas
indispensáveis pelo chamado mercado,
leia-se,   pelo  capltal  financeiro  local   e

internacional.  Nunca se deve perder de
vista  que  o  Estado  nacional  é  uma
abstração,   que   só   se   materializa

plenamente pela ação do seu corpo de
funcionários permanentes, que precisam
ser  motivados  e  tratados  com  justiça.
Governos que começam desrespeitando
e  agredlndo  os  interesses  dos  seus
servidores nunca terminam bem.

Paulo Nogueira Batista Jr., Economista, Pes-

quisador  visitante  do  lnstituto  de  Estudos
Avançados  da  USP  e  Professor  da  FGV-
EAESP é autor do livro "A Economía como Ela

É..."  (Boitempo Edítorial, 3a edição, 2002).

(*) -T7exto exíraído da Folha de São Paulo
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Os abusos da
"Lei  da  Mordaça" t*'

DENISE    FROSSARD

A Lei da Mordaça é um desses erros

que cometemos quando agimos movi-
dos  pela bílis.  Trata-se,  na verdade,  de

um  projeto  de  lei  em  gestação,  clara-

mente inspirado e impulsionado por re-

ações pouco pensadas. A essência da

questão que mais se debate -a morda-

ça-está enunciada na alínea "j" do arti-

go 4, que transcrevo:
"F]evelar o magistrado, o membro do

Ministério Público e membro do Tribunal

de  Contas,   a  autoridade  policial  ou

administrativa,   ou   permitir,   indevida-

mente, que cheguem ao conhecimento

de     terceiro     ou     aos     meios     de

comunicação fatos ou  informações de

que tenha ciência em razão do cargo e

que violem o sigilo legal, a intimidade, a
vida privada,  a imagem  e a honra das

pessoas".
Aprovado na Câmara, o projeto será

submetido agora,  em  última etapa,  ao

plenário do Senado. Está perigosamen-
te, portanto, a apenas um passo de ga-
nhar força de lei. A essa altura, há ainda

quem insista em chamá-lo de "Lei con-
tra Abuso de Autoridade" . De minha par-

te, fico com o codinome,  Lei da Morda-

ça, que é mais um desses achados pre-
cisos   que   brotam   da   criatividade

jornalística.

Mordaça, definem Aurélio e Houaiss

em verbetes próprios em seus dicioná-

rios, é uma tira ou qualquer outro mate-

rial com que se ata a boca de uma pes-

soa  para  impedi-la  de  falar.  lsso,  sem

tirar nem pôr, é também o que o projeto

de lei propõe,  por meio de linhas slnuo-

sas  que  tentam  desviar  a  atenção  do
verdadeiro objetivo.

Durante  a tramltação  no  Congres-

so, o texto sofreu emendas. Uma delas,

que  resgato  da  lixeira  para  melhor
compreender as artimanhas da propos-

ta,  suprimiu  do  projeto original  a refe-

rência aos alvos que o autor botou na

mira:   investigação,   inquérito  ou   pro-

cesso. Ou seja, delegado,  promotor e

juiz.  Todos eles têm,  no entanto,  a re-
ceita  de  suas  condutas  previstas  em

normas próprias.

Assim,  por exemplo,  a Lei Orgânica

da Magistratura não permite que o juiz

opine  sobre  causas  que  estejam  aos

seus cuidados. É proibida também a di-

vulgação  de  fatos  resguardados  pelo

segredo de Justiça. Não se tem notícia,

senão  por  exceção,  de  que  essas  re-

gras,  bastante  claras,  sejam  rompidas
abusivamente pelas autoridades a elas

submetidas.

A intenção do projeto  não é,  assim,

o de corrigir a exceção. 0 dlsparo é cer-

teiro:  matar  a  regra,  para  impedir  que

informações sobre casos de corrupção

na administração  pública  cheguem  ao

conhecimento da sociedade.

A Lei da Mordaça, deliberadamente,

mlstura e confunde conceitos para jm-

por um sigilo que abala pilares básicos
da construção da democracia no Bra-

sil:  a  liberdade  de  informar  e  o  direito

de ser informado.  No  primeiro caso,  a

tentativa é a de calar a voz dos agentes

públicos e,  na sequência,  a voz da im-

prensa. Esta também explicitamente ci-
tada na proposta. 0 projeto fere de mor-

te o direito de todo cidadão de ser bem

e honestamente informado e, por outro

lado, o dever dos meios de comunica-

ção de observarem a ética e a serjeda-
de, no seu incessante e inesgotável tra-

balho  de  esclarecer  e  criticar,  tendo

como alvo  utópico a busca do verda-

deiro.

Não é preciso usar lupa para perce-

ber que  este cerco,  embora seja am-

plo, faz-se principalmente em torno do
trabalho de investigação do Ministério

Público, que, nos últimos anos, tem le-

vado para o banco dos réus persona-

gens que,  pela cor do colarinho, sem-

pre ficaram fora do alcance da investi-

gação.
Abusos existem,  sabe-se bem,  seja

do delegado, do promotor, do juiz ou do

jornalista, mas nada que justifique medi-
das tão extremas que comprometam as

instituições e suas funções imprescindí-

veis. Para coibir abusos, o legislador quer

impedir o uso. A conclusão é elementar:

o uso de um erro contra outro não confi-

gura o acerto do projeto.
Aqui  vale  uma  consideração  de  or-

dem subjetiva.  Existe no Brasil uma cul-

tura que marca a repulsa de alguns pri-

vilegiados  à  democratização  da  Justi-

ça. É um hábito cuja sentença de morte
vem sendo decretada pelo avanço polí-

tico,  lmposto pelas exigências da cida-

danla.  A  democracia  é  um  regime  da

desconfiança  institucionalizada.   Ficar

sob o crivo da fiscalização não implica

atestado  de  culpa.  Salvo,  é  claro,  se

culpa houver. Nesse sentido a mordaça

é um emblema.  Ela abafa o grito da ci-

dadania.

Denise Frossard, Juíza aposentada, é Depu-
tada Federa/ eleita pelo PSDB-RJ, fundadora
da Transparência Brasil, é co-autora do livro
"Os Caminhos da Transparência" .

(*) -llexto extraído da Folha de Sâo Paulo
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MEMBROS HONORARIOS

Conselho de Administração
e Diretoria Executiva
Presidente:  Paulo  Habith
Vice-Presidente Financeiro:
Wilson  José  Galheira
Vice-PresidenteAdministrativo:
Abel  Antonio  Rebello

Conselheiros Vogais Titulares:
Gladimir  Vidal  Antunes   Panizzi,
Reinaldo  Prado,  José Andrade
Faria  Neto,  Márcio Sarraceno
Lemos   Pinto   e   Paulo   do   Rego
Monteiro  Rocha
Suplentes:  Valmor Antonio  Padilha,
Robson Marques Cury, Nilton Marcos
Carias de Oliveira, Dionísio Sabatoski
e Altair Pissaia

Conselho Fiscal:  Ronald Accioly
Rodrigues da  Costa, Antero da
Silveira,  Nelson  Batista  Pereira,
Terezinha de Jesus de Souza
Signorini,  Paulo  Roberto
Vasconcellos  e  Benito  Ítalo  Pierri
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Bom  desempenho da Credjuris traz
vantagens diretas ao cooperado

Institui  ão             Taxa % mês              Princi  al            Parcelas          Valor das parcelas

Real 3,86                        20.000,00                    24                            1.293,00

CEF                                       3,61                          20.000,00                    24                             1.260,00

Sudameris                       3,41                        20.000,00                   24                            1.234,30

CREDJURIS                     2,92                         20.000,00                    24                             1.170,79

Banco  do  Brasil 8,06

Banrisul 8,62

BCN 9,37

Bradesco 8,54

CEF 7,57

Citibank 13,58

HSBC 7,57

Meridional 8,87

Real 8,16

Santander 8,64

Sudameris 9,56

Unibanco 8,42

CREDJURIS 4,50

Banrisul  -Automático       4,12%

Banrisul   -CP                            8,61%

Banrisul   -Grenal            10,64%

Banrisul   -Master             14,47%

Banrisul   -Super                10,91%

Banrisul   -Top                      14,15%

Banrisul   vIP  -1                     11,94%

Santander  Meridional    13,92°/o

Remuneração   média      11,10%

CREDJURIS                                17,9óO/o

---------------------_L-=------------------_1
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Crediuris:  promessa de futuro auspicioso
Fotos:  lrineu  Wyk

No  dia  20  de  setembro  de  2001,  na
sede   da  APMP,   com   a   participação   de

Íuízes,   promotores,   desembargadores  e
procuradores  da  Justiça,  ativos  e  aposen-
tados,  foi  fundada  a  Cooperativa  de  Eco-
nomia   e   Crédito   Mútuo,   denominada
Crediuris,  com  sede  na  Capital,  na  Aveni-`da   Cândido  de  Abreu,  526,10°  andar,

Torre  "A''.
Para  2003,  está  prevista  a  abertura  de

mais  dois  Postos  de Atendimento  da  Coo-

perativa,   no   novo   prédio  do  Tribunal   de
Alçada  e  também  no  novo  prédio  do  Mi-
nístério  Público,  no  Centro  Cívico.

Autorízada   a   funcionar   pelo   Banco
Central  no  mês  de  março  de  2002,  conta
atualmente com 464 associados, aos quais

propicía   inúmeros   serviços   que   rotineíra-
mente   prestam   as   instituiçôes   bancárias,
com  a  diferença  de  que  é  uma  empresa
de  crédito,  de  propriedade  dos  membros
do Ministério Público e da Magistratura que
a  ela   aderiram  e  dos  que  vírão  a   aderir,

que   se   distingue  dos   bancos  comerciais
pelo  fato  de  cuidar exclusivamente  dos  in-
teresses  de  seus  cooperados.  Suieita  às  rí-

gidas  regras  editadas  pelo  Conselho  Mo-
netário  Nacional  e  submetida  ao  controle
diário  do  Banco  Central,  a  Credíuris  ope-
ra  com  uma  estrutura  enxuta,  na  qual  so-
mente  são  remunerados  os  funcionários

que  compõem  seu  quadro  de  colabora-
dores,  tendo  a  Diretoria  Executiva  da  lnsti-
tuiçâo formalizado expressamente a  renún-
cia  de  quaisquer  pagamentos  de  honorá-
rios  a  seus  integrantes.

lnsuperável  -A  Crediuris  busca  alcan-

çar  resultados  posítivos  com  suas  opera-
ções,   porém  sempre  visando  preservar  o
patrimônio dos cooperados, consistente em
conta  capital,  depósitos  à  vista  e  a  prazo,
cabedal  que  lhe  permite  conceder  crédito
aos  seus  membros,  favorecidos  com  taxas
de  mercado  aquém  das  praticadas  pelas
instituições   financeiras   mais   conhecidas

(veia  quadro  na  págína  à  esquerda).
lgualmente a  Crediuris é insuperável  na

remuneração  dos  depósitos  a  prazo  apli-
cados    em    CDls,    conforme    quadro
explicativo  na  página  ao  lado,  que  consi-
dera  rendimentos  acumulados  até  dezem-
bro  de  2002,  resultantes  de  aplicações  fi-
nanceiras de  responsabilidade do  Banrisul.

0  cartão  de  crédíto da  Crediuris  prati-
ca taxa  mensal  de 5,5°/o ao  mês, taxa essa

lnauguração   do   Posto   da   Crediuris   no   5°   andar   do
Tribunal   de   Justiça,   pelo   Presidente   Troiano   Netto   e

pelo   Procurador   de   Justiça   Lineu   Walter   Kirchner

significativamente menor

do  que  a  pratícada  pela
maioria   das   instituições

financeiras.

Os  números  em  des-
file   atestam   que   nossa
cooperativa  está  se  con-
solidando  como   Ínstitui-

ção   financeira   voltada
aos interesses de seus co-
operados,  concedendo-
lhes  os  melhores  benefí-
cios,   seia   na   hora   de
aplicar  suas  economias,
seía  em  momento de  ne-
cessidade  de  dinheiro.

Entre   os   produtos   e
serviços  oferecidos   pela
Cooperatíva   constam:
conta  corrente,   cheque
especial,  cartão  de  cré-
dito, seguros (de vida,  re-
sidência,   automóveis),
débitos em  conta  corren-

0   Presidente  do
Tribunal  de  Justiça,

Desembargador
Vicente  Troiano  Netto,  e
a  Presidente  da  APMF;

Maria  Tereza   Uille

Gomes,  tendo  ao  fundo
o  Secretário  do  TJ  e
membro  do
Conselho   Fiscal  da

Crediuris,Juiz   Nelson

Batista   Pereira   (esci.),  e

o  Presidente  do  Tribunal

de  AIçada,  Juiz  Clayton

Camargo

te, antecipaçáo de férias e  13° salário, de-

pósitos  à  vista  e  a  prazo,  cartâo  de  crédi-
to,   aplicações,   investimentos   (Finame   e
BNDES),  pagamentos de água,  luz e a ter-
ceíros,  via  boleto  ou  outros  documentos.

Solidariedade  -A Cooperativa  de  Eco-
nomía  e Crédito Mútuo dos  lntegrantes da
Magistratura  e  do  Ministério  Público conta
com  a  aprovaçâo  e  regulamentação  de
seus  atos  constitutivos  iunto  à  Receíta  Fe-
deral,  Junta  Comercial,  Prefeitura  Munici-

pal  de  Curitiba  e  demais  entidades  liga-
das  por contratos  e  convênios.

lntegrante do Sistema  de  Crédito Coo-

perativo  do  Paraná  (Sicredi-PR),  composto
atualmente  de  110  cooperativas  cle  crédi-
to  singulares,  a  Credíuris tem  como filoso-
fia   básica  a   prática  do  ato  cooperativo,

por excelência,  a  solidariedade  e  o  mútuo
auxílio.

Outra  vantagem  ao  cooperado  é  ci

possíbilidade  de  participar  da  formulaçâo
do  planeíamento  e  dos  resultados  obtídos

pela  lnstituição.  Nos  Estados  de  São  Pau-
lo,   Rio   de  Janeiro,   Minas   Gerais,   Mato
Grosso  e  Rio  Grande  do  Sul  Íá  funcionam
cooperativas  do  gênero,  todas  elas  bem
sucedidas  e  apresentando  superávít  orça-
mentário.

Como se filiar -Se o colega  ainda  nõo
se  decidiu,   pense   nas  vantagens  acima
enumeradas,  lembrando  que,  como  coo-

perado, seu ingresso na cooperatíva torná-
lo-á,  indiretamente,  dono  do  próprio  ne-

gócio.
Atualmente  o  valor  da  quota  capital  é

de  R$  500,  parcelados  em  até   10  vezes,
com  desconto  na  própria  folha  de  paga-
mento.

Outras  informações  poderão  ser  obti-
das  com  os funcíonários  Mguel  e  Renato,
no  horário  comercial,  telefones  (41 )  252-

1799  ou  3029-2582.
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Promed amplia cadastro de profissionais
e dá maior cobertura aos associados

Visando  proporcionar  o  tratamento  prefe-

rencial   aos   usuários   e   a   ampliação   do

credenciamento  de  serviços  médico-hospitala-

res,  foi  aprovado,  na Assembléia  Geral  Extraor-

dinária realizada em l 5 de junho de 2002, o novo

Regulamento  do    Serviço  de  Assistência  Médi-

ca e  Hospitalar (Promed), já devidamente  regis-

trado na Agência Nacional de  Saúde,  buscando

sua  adequação  à  Lei  9.656/98.

0  Promed  firmou  convênio  com  a  Unimed,

aumentando seu cadastro de  médicos de  1.893

para  90  mil  profissionais  credenciados  em  todo
o  país,  enquanto  o  número  de  hospitais  subiu

de 60  para 300,  as clínicas,  de 355 para 3 mil,  e

o  total  de  municípios  cobertos  pelo  Plano  pas-

sou  de 35  para 4  mil,  sem  qualquer Ônus  para o

usuário e com grande vantagem financeira para

o  Promed.

lmperioso  relembrar:  o  Promed  é  uma  for-

ma  de  seguro  saúde  que  cumpre  o  objetivo  de

que todos os associados se solidarizem uns com
os outros,  em  especial,  do  ponto de vista finan-

ceiro,  quando  um  único  evento  pode  tornar-se

impossível de ser assumido individualmente. As-

sim,  a  filiação  a  um  plano  de  saúde  pode  ser

considerada como  um  investimento,  que,  como

nos  seguros,  é  adjetivado  de  contraditório.  lsto

porque  não  nos  Ínteressa  a  necessidade de  re-
torno.  Explica-se:  0  ideal  é  não ter necessidade

de usar,  mas, se precisarmos do plano, deve ser
o melhor disponível. O objetivo do promed é exa-

tamente  este.
Temos  números  significativos  do  que  ocor-

reu  com  o  Promed  em  2002:  13  mil  consultas  a

médicos, ao custo total de R$ 45.567,  represen-

tando uma média de seis consultas/ano por usu-

ário.  Destas,  resultaram:  10 mil exames de labo-

ratório,  ao custo de  R$  247.605,10,  além  de  ra-

diografias, tomografias, ecografias e outros exa-

mes, ao custo de R$ 557.236,36. Ocorreram tam-

bém  499  internações  hospitalares,  exigindo  do

plano um desembolso de R$  1.263.0,56, ou seja,
R$  2.500,  em  média,  por  internação.  Deste  to-

tal,  os  medicamentos  consomem  20%,  as  des-

pesas  hospitalares diversas  (diárias,  taxas,  ma-
teriais,  auxiliares)  representam  64°/o  e  os  hono-

rários de cirurgiões,16°/o.  Foram pagas  172 ses-

sões de quimioterapia  para  10  usuários,  ao cus-

to de R$ 312.481,35,  nos quais R$ 2.728,82 são

referentes  a taxas,  R$  10.132,15 são  relativos  a

materiais,  R$  13.098,91   foram  para  pagamen-

tos de honorários e R$ 286.521,47 para medica-

mentos.  Em  quimioterapia  o  custo  dos  medica-

mentos  representa  91,69°/o  do  total,  podendo

Revigoração do Programa Mútua/MP

Em l 5 de junho de 2002, a Assembléia Geral

Extraordinària  convocada  para  essa  finalidade

discutiu  e  reformulou  o  Estatuto  da APMP  e  os

Regulamentos dos programas assistenciais ins-

tituídos pela entidade, estabelecendo o princípio

segundo  o  qual  a  admissão  do  associado  aos

quadros da Associação pressupõe a sua inscri-

ção  obrjgatória  no  Promed  e  Mútua/MP  (princí-

pio  da  indissociabilidade).

Tal  iniciativa  deveu-se  fundamentalmente  à

gradativa  redução  dos  pecúlios,  seja  pela  não

integração de novos associados, seja em razão

de  alguns  desligamentos  voluntários  que  ocor-

reram  em  determinado  período.

Nos termos da deliberação da AGE prevale-

ceu  a  idéia de que,  por tratar-se de um  progra-

ma  instituído  há  mais  de  16  anos,  inspirado  ex-

clusivamente na idéia de solidariedade e para o

qual a imensa parcela de associados vinha con-

tribuindo  ao  longo  do  tempo,  a  sua  viabilidade

econômica dependeria do aporte de novas con-

tribuições.  Assim,  e também como forma de "Í'r)-

tensificar o espírito de classe entre  os  associa-

dos"  (Estatuto  da APMP,  art.10,  letra  "a",  parte

final),  impunha-se  erigir tal  adesão  -como  tam-

bém  ao  Promed  -  em  requisito  fundamental  à

condição  de  associado.

A  par  disso,  decidiu  a  AGE  pelo  estabeleci-

mento de uma política de concessão de incenti-

vos  para a  integração de  novos  associados  até

2  de  setembro  de  2002,  data  que também  limi-

tava as eventuais solicitações de desligamento.

Findo o  período  de transição,  verifica-se  que

a  implementação  dessas  medidas  obteve  o  re-

sultado almejado, não sÓ em decorrência do sig-

nificativo  número  de  adesões  (34),  como  tam-

bém  em  virtude  da  inexistência de qualquer  pe-

dido  de  afastamento.

0 pecúlio a ser pago, nos termos do artigo 40

do respectivo Regulamento, ascende atualmen-

te  à  importância  de  R$  118.920.

uma única sessão custar bem  mais de R$ 6 mil,

enquanto  honorários,  taxas  e  material  totalizam

apenas  8,31%

0 doloroso exemplo de situações  nas quais

o tratamento dessa natureza  não está ao alcan-
ce  de  um  usuário  considerado  individualmente

é,  como  indicamos  no  início,  um  caso  em  que  o

desejável  é  nunca  obter retorno  tão  significativo

do  investimento  feito.  Feliz  daquele  que  pode

contribuir durante toda  a  sua vida e  usar os  ser-

viços  médicos  o  menos  possível.

0  controle financeiro,  no  ano  de 2002,  mos-

tra  que,  da  receita  total  de  R$  3.875.603,88,

77,67%  foram  gastos  com  assistência  médica,
enquanto as despesas administrativas consumi-

ram  2,10°/o  e  a  folha  de  pagamento,  apenas
4,36°/o.  0  saldo  positivo  ficou  em   15,86°/o,  de-

monstrativo claro do bom gerenciamento do pla-

no.

Conforme  Resolução  assinada  pelo  Presi-

dente da APMP,  Cid  Marcus Vasques,  em  15 de

abril  de  2002,  o  novo  Conselho  Diretor  Promed

ficou  constituído  dos  seguintes  membros:  Moa-

cir Gonçalves  Nogueira Neto (Diretor Executivo),

José Américo  Penteado de Carvalho (Diretor de

Planejamento)  e  Rosane  Cit  (Diretora  de  Rela-

Ções  Públicas).

Inativos  e
Pensionistas

No  mês  de  novembro  a  APMP
promoveu  o  ajuizamento  de  medi-
da judicial tendente a reaver os va-
lores  descontados  indevidamente
de seus associados  inativos e pen-
sionistas  a  título  de  contribuição

previdenciária.
A ação foi distribuída à 2a Vara da

Fazenda Pública da Capital, encon-
trando-se  o  processo  na  fase  de
contestação.

Também  foram  encaminhados
aos  advogados  cópias  de  compro-
vantes de pagamento das associa-
das  que,  apesar  da  condição  de
pensionistas,  vêm  sendo  submeti-
das ao desconto daquela contribui-
ção.

Prevê-se o  ajuizamento de  man-
dado de segurança com esse obje-
tivo  tão-logo  vencido  o  período  de
recesso forense.
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Uma  história construída
por homens, idéias e ideais

Haraton Maravalhas

Quando se fala em história do M-
nistério  Público  e  da APMP,  nomes

que  imediatamente vêm  à  memória
são os dos Procuradores de Justiça
aposentados Rui  Pinto e Nilton  Mar-

cos Carias de Oliveira.

Não por coincidência,  Dr.  Carias

foi designado pelo Procurador-Geral

de  Justiça  para  exercer o  cargo  de

Diretor do Memorial do Ministério Pú-

blico, que funciona na Rua Marechal

Floriano Peixoto. Tem por coadjuvan-

te nessa tarefa de estruturação o Dr.
Rui.

Ali,  ambos  vêm  desenvolvendo
Dr.  Rui  Pinto:  "As  fontes

um verdadeiro trabaiho de "garimpa-       i;.ét-ó;i.-càé--ái:Àdá -5á-o-.é;-c-assas"

gem'',  com  o  objetivo  de  resgatar  a
história da lnstituição em nosso Esta-

do,  porque,  acredita-se,  é  do  conhecimento  do

passado que melhor se trilham os caminhos pre-
sentes e projeta-se o futuro.

Planos  .  Cheio  de  entusiasmo,  Dr.  Carias

arquiteta planos para incrementar sua política de

ação:   criar  uma  biblioteca,  contendo  obras

antigas e trabalhos publicados por Promotores e

Procuradores  de  Justiça;  colher  uma  série  de

depoimentos, em fitas gravadas Üá possui cerca

de 50),  e reservar um espaço permanente para
exposições,  onde  o  público  possa  ver  fotos,

mobiliário  e  objetos  de  uso  pessoal  (canetas,

Óculos etc.) dos membros do MP.

Afirmando que não vê diferenças entre o ve-

lho  e  o  novo,  pelo  valor  intrínseco  de  cada  um

deles, Dr. Carias quer criar um centro cultural que

possa servir de referencial para pesquisas.  Pre-
tende desvendar detalhes sobre o passado, como
a  vida de  Bento  Fernandes  de  Barros,  primeiro

Procurador-Geral de Justiça,em 1891, do qual se

sabe muito pouco:  nasceu no Ceará e não exis-

tem fotografias ou retratos dele.

Também está à procura de um livro de Fran-

cisco  Ribeiro  de  Azevedo  Macedo,  intitulado
"Apontamentos  sobre  o  Ministério  Público  do

Paraná", considerado "testamento do autor". Ape-

sar de  não ser muito antiga (1972,  Cartográfica

lndustrial), a publicação está esgotada e não há

exemplares disponíveis no mercado.

Dr.  Rui tem o mesmo livro como referencial,

numa área de pesquisa onde as fontes bibliográ-

ficas ainda são escassas. Ele comenta que, atra-

vés da Resolução n° 41, foi designado pelo   ex-

Procurador-Geral  de  Justiça,  0lympio  de  Sá

Sotto Maior Neto, para exercer a Presidência da

Dr.  Carias:  ``0  MP  é  a

lnstituição mais forie do Brasil"

Comissão do Memorial do Ministério Público, des-

tinado a resgatar e preservar a memória da lns-

tituição,  incumbindo a historíadora Maria Eunice

Rodrigues da Silva, integrante dessa Comissão,

de elaborar um levantamento histórico do panqueí,

desde seu aparecimento na legislação portugue-

sa e sua constituição no Brasil do lmpério,  inclu-

indo,  principalmente,  seu  desenvolvimento  no

Paraná, durante todo o período da instalação da

Província (1853),  até os dias atuais.

ApÓs  vencidas  as  dificuldades  naturais  de

realizar  essa  pesquisa,  buscando  documentos

dispersos e mal conservados, o trabalho foi apre-

ciado e  aprovado  pela  Comissão  do  Memorial,

aguardando  publicação.  0  próprio  Dr.  Rui  está

escrevendo um  livro sobre "A História do  Minis-

tério  Público  do  Paraná".  Com  isso,  espera-se

um  enriquecimento  fundamental  das  fontes  de

investigação e estudo e, conseqüentemente, do

conhecimento sobre a  lnstituição,

lncêndios e medo . Defensor aberto do cul-
tivo à história,  Nilton  Carias de  Oliveira lamenta

que parte significativa dos registros tenha desa-

parecido  em  dois  incêndios  vultosos,  que  mar-
caram  a  vida  do  Paraná  nos  últimos  anos:  na

Assembléia  Legislativa  e  na  Promotoria  de  ln-

vestigações  Criminais  (PIC),  onde  "muita  coisa

imporiante se perdeu".

Longe de intimidar, expressa que "os incên-

dios  não  amedrontaram  ninguém.  Pelo  contrá-

rjo,  isso deu  maior substância ao  Ministério  Pú-

blico,  mostrou  que  temos  de  ser  mais  precavi-

dos.  Foi  um  alerta  às  nossas  vulnerabilidades,

para que elas fossem devidamente corrigidas."
lncentivo i Da vida po[Ítica do Paraná,  lem-

bra com respeito o grande incentivo dado

pelo ex-Governador José Richa ao Minis-
tério  Público,  "trazendo  uma  contribuição

notável à luta pela independência de nos-

sa lnstituição". Por essa valorização, o ex-

Governador recebeu o único título de "Pro-

motor  de  Justiça  Honorário",  concedido

pelo  Ministério  Público do  Paraná.
Em sua gestão à frente daAPMP,  Nilton

Carias  de  Oliveira  conseguiu  recursos

fundamentais  para  a  Associação,  que
inclusive  permitiram  a  aquisição da Casa

do Promotor. Posteríormente, o imóvel foi

vendido  pelo  Presidente  Milton  Riquelme

de  Macedo,  para  adquirir  a  atual  Sede

Administrativa,  no  Centro  Cívico.  Foi  um

salto de qualidade para aAssociação, que
atéentãofuncionavanumasalacedidapelo

Ministério  Público,  no 6° andar do Palácío

da Justiça.

Ljberdade -Maiores  liberdades viriam com

a  promulgação  da  Constituição  Federal,  em

1988, que deu atribuições diretas aos membros

do Ministério Público, recorda ainda. "Hoje, o Mi-

nistério Público é a lnstituição mais forie do Bra-

sil;  mais até do que as Forças Armadas, segun-

do  pesquisa  feita  pela  Revísta  Veja.  A  popula-

ção  brasileira  sente  que  o  MP  está  cumprindo
seu dever,  e espera por isto."

Para  conquistar  esse  espaço  político,  afir-

ma, foi preciso muita coragem: "Há situações em

que  o  Promotor  de  Justiça  se  arrisca  mesmo.
Precisa ser muito forte e não temer represálias.

0 Ministério Público começou a ser mais conhe-

cido justamente por exercer uma função social.

Se  alguém  tentar  retirar  essa  atribuição,  será
uma  ofensa  à  própria  sociedade".  Em  sua  opi-

nião,  hoje,  é  o  MP  que  proporciona  segurança

social,   por  sua  luta  intransigente  contra  a

corrupção. "Querem acusar o Ministério Público

de estar agindo politicamente.  Quando um Pro-

motor  de  Justiça  inicia  a  investigação  de  um

caso,  pega  o fio da  meada e chega,  numa  se-

qüência,  até  os  envolvidos,  isso  não  tem  nada
de  política",  analisa o  Procurador,

Do  alto  de  sua  experiência  profissional  na

Justiça do Paraná, Nilton Carias de Oliveira -que

também foi membro do Conselho Consultivo do

Conamp  (85-87)  - destaca  a  atuação  da  Presi-
dente  Maria  Tereza  Uille  Gomes,  à  frente  da
APMP,  e especialmente em  Brasília,  defenden-

do  propostas  à  Reforma  do  Judiciário.  "0  pes-
soal  do  Rio  de  Janeiro  e  de  São  Paulo  elogia

muito  o  trabalho  dela.  Marja  Tereza  tem  muita

segurança."
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EM F.EVIST:A

HOTEL   DE   TRÂNSITO

Sofisticação e confiorio ao seu ailcance
Fotos:  Haraton  McirQvalhas

0 Hotel de Trânsito,  localizado a pou-
cos  metros  da  Sede  Administrativa  da
APMP,  no Centro Cívico,  em  Curitiba,  foi
adquirido  em   1998,  na  gestão  do  Presi-
dente  Sérgio  Renato  Sinhori,  por  R$  220
mil,  visando  proporcionar  a  hospedagem
de  associados  em  suas viagens à Capital.

Recentemente, a Presidência da APMP,
através  da  Resolução  ng 2,  de  29  de  abril
de 2002, designou  Comissão para avaliar
as condições de funcionamento dos qua-
tro   apartamentos,   no   Edifício   Studio
Normandie, que contou com a coordena-
ção do  2Q  Secretário da Associação,  júlio
César  Caldas,  e  composta  pelos  colegas
Altair Pissaia,  Diretor do Patrimônio; Wan-
derlei   Carvalho  da   Silva,1Q  Tesoureiro;
Paulo do Rego Monteiro Rocha e josé An-
tonio  Pereira da  Costa.

Em  seu  parecer,  a  Comissão  concluiu

pela  eficiência  do  seu  sistema  de  admi-
nistração  do  Hotel  de  Trânsito,  atestando
ainda  a  eficiên-
cia  dos  serviços
e posicionando-
se   pela   viabili-

dade  econômi-
ca de sua manu-
tenção.

Hotel  de
Trânsito, Rua

Fontana, n9 78,
Centro Cívico.

lníormações na
Secre(aria da

APMP:
352-2919.

EM CASA
São  quatro  apartamento§

modernamente  mobiliados,
com  toda  a  infra-estrutura:  sala

com  sacada  e  TV,  quarto  de
casal,  banheiro,  cozinha

aparelhada,  inclusive  com
forno  de  microondas,  Iavande-
ria  (um  deles  possui  máquina
de  lavar  roupas)  e  garagem.

Tudo  para  tornar  mais  confor-
tável  a  estadia  do  visitante,
fazendo-o  se  sentir  em  sua

própria  casa.
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SUBSEDE   CAMPESTRE   DE   CURITIBA/QUATRO   BARRAS

Natureza e vida saudável
Fotos:  Haraton Maravalhas

A  Subsede  Campestre  da  APMP  no
Município   de   Quatro   Barras,   Região
Metropolitana de Curitiba,  vem  recebendo
contínuas  obras  de  melhorias,  entre  elas  a
entrega dos novos vestiários e novo telhado
do salão de festas,  no final  de 2001.

Continua  sendo  um  dos  locais  predjle-
tos dos associados, que podem desfrutar de
momentos de lazer, fazendo ginástica,  par-
ticipando  de  encontros,  jogos  e  confrater-
nizações diversas, em três alquelres de puro
verde,  a trinta minutos  do  centro da Capi-
tal.

A chácara foi adquirida em 27 de agosto
de  1980.  Desde  então,  vem  sendo  um  dos
espaços mais requísitados pelos associados,

principalmente para a realização de torneios

de  futebol  ou  competições
de    tênis,     cuja    quadra
recebeu iluminação para uso
noturno.

Agora,  os  novos  vestiá-
rios  têm  uma  ala  feminina,
com quatro boxes para chu-
veiros  e  sanitários  comple-
tos. 0 vestiário masculjno foi
totalmente reformado e mo-
dernjzado,   contando  com
sejs  boxes  e  sanjtários.

Os  Diretores  da  Subse-
de  de  Curitiba  são  os  cole-

gas   Lujz  Fernando   Ferreira Fachada da sauna e dos novos vestiários, agora também com
Delázarj,  Naiara cleto  Faria      a/a /€m/Ú/na
da Costa e Agenor Dallagnol.

À direita'
a sauna, um dos

programas preferi-
dos dos associados

À esquerda,
a nova iluminação
na quadra de tênis
permite a realiza-
ção de jogos
noturnos

Arquivo

Os associados podem desfrutar de momentos de lazer       Sala de troféus

Campo de futebol suíço

Novos vestiários, agora com ala feminina

Foto externa do salão de festas, que rece-
beu telhado novo Bar e sala de jogos
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Subsede Campestie de Foz do
lguaçu: uma boa opção de lazer

Fundada   há  cerca  de   10  anos,  a
Subsede Campestre da APMP, em Foz do
lguaçu, é uma  boa opção para as férias,
numa  das  regiões  de  maior  turismo  do
País.

Visitas às Cataratas do lguaçu, Itaipu
Binacional,  aos  cassinos  do  Paraguai  e
Argentina,  hotéis  e  restaurantes  de  ca-
tegoria  e  um  comércio  dos  mais  varia-
dos é o que oferece a  região ao turista,
que  conta  ainda  com  o  conforto  do Ae-
roporto  lnternacional  de  Foz  do  lguaçu

para  as suas viagens.
Localizada  num  terreno  de  três  mil

metros quadrados, na área residencial de
ltaipu  (Vila  ``A''),  numa  região  tranqüila,
segura  e  com  muita  área  verde,  a  Sub-
sede conta com ampla sede social, chur-
rasqueira  coberta,  para  até 35  pessoas,
pÍscina,  campo  de  futebol  e  parque  in-
fantil, além de 5 apartamentos, destina-
dos ao  uso dos associados.  As unidades
são todas do  mesmo tamanho,  com  ca-
pacidade para até seis pessoas,  mobilia-
das,  inclusíve  com  lv,  e  possuem  gara-
gens cobertas.

0 Diretor da Subsede Campestre de
Foz   do   lguaçu   é   o   colega   Marcelo
Camargo  de Almeida.

Aspecto da churrasqueira coletiva

Churrasqueira coberta

A Colônia de Férias está numa das maiores regiões de turismo do País

Os apaftamentos são mobiliados e têm garagem

Conjugado de sala e cozinha Quario de casai
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Subsede Campestre de Londrina:
10 anos integrando o Ministério Público

Fotos:  Arquivo

A  Subsede  Campestre  de  Londrina
é um grande exemplo de valorização do
patrimônio da APMP.  Em  1990,  na épo-
ca em que presidia a Associação Milton
•Riquelme      de      Macedo,      grande

incentivador da idéia,  um grupo de Pro-
motores  de Justiça  conseguiu junto  ao
Município  a  cessão  de  uma  área  de
12.644  metros  quadrados,  na  Rodovia
Nábio  Gonçalves  Palhano,  km.  3,  nas

proximidades da Aviação Velha,  para a
construção  da  nova  Subsede,  cujas
obras se iniciaram em  março de 92.

Naquela época,  o imóvel ainda era
pouco valorizado. Entretanto, com a im-
plantação  de  infra-estrutura  na  região,
a  localização passou  a ser privilegiada.
Em  frente  foi  construído  o  Centro  de
Eventos de  Londrina,  além de diversas
associações,  entidades  e condomínios
de  luxo  que  se  instalaram  na  área,  re-
sultando,  assim,  numa  significativa  va-
lorização  patrimonial.

A  Subsede  Campestre  de  Londrina
foi  inaugurada  em  10  de  dezembro  de
94, pelo então Presidente da APMP, Jair
Cirino dos Santos, responsável pelo de-
senvolvimento  da  obra.

Em  dezembro  de  98,  o  Presidente
da  APMP,  Sérgio  Sinhori,  entregou  as
reformas  do  salão  (churrasqueira,  tro-
ca de pisos, pedras, instalações sanitá-
rias),  de ampliação da sauna e o vesti-
ário  feminino,  além  de  um  quiosque  e
campo  de  futebol  para  as  crianças.  A

Vista  parcial  das  piscinas,  um  dos  atrativos  da  Subsede  de  Londrina,  recentemente  reformada

atual  Diretoria  da  APMP  construiu  um

portal,  que  substituiu  o  portão  antigo,
incrementando  a  entrada  da  Subsede,
facilitando a  sua  identificação  e  melho-
rando  a  segurança  local.

A Subsede de  Londrina  consolidou-
se  como  agradável  espaço  de  confra-
ternização,  nela ocorrendo as  reuniões
dos associados, jantares e os encontros
do Clube da Sexta.

A  Subsede  conta  com  salão  de
festas   com   capacidade   para   200

Os torneios de futebol,  entre  Magistrados  e  Promotores  de Justiça,  são  destaques da  Subsede

pessoas,   campo  de  futebol   suÍço,
quadra de tênis, um conjunto de piscinas
(para  biribol,   adulto  e  infantil),   sauna,
vestiários e  residência do caseiro.

0 Diretor da Subsede Campestre de
Londrina  é  o  colega  Jorge  Fernando
Barreto da  Costa.
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