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lvltloIICIE
Palavra do Presidente

Chegamos  a  mai§  um  final  de  ano,  época  das
reflexões,  da  avaliação  dos  feitc]§  e fatos  passados  e
da  prospecção  para o futuro  próximo.  0  ano  de  2004
ficará  marcado  em  nossa  história  inst;itucional  pelo
intenso  que§tionamento  que  nos  foi  imposto.  Foi
tempo  de  revisão  e  lançamento  de  nova  configuração
do  Ministério  Público  para  as  próxima§  década§.  0
Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  t:rará  uma
nova  concepçãci  à  no§sa  realidade  cotidiana.  Se
positiva  ou  negativa,  apena§  a  prática  comprovará.  A  Reforma  do Judiciário,  em  sua
primeira  fa§e,  ainda  que  t;ímida.  mudará  no§sa  práxis  com  a  edição  da  súmula
vinculante  e  demais  alteraçõe§  de  menor vulto.

0  Ministério  Público  é,  superada  mais  essa  et:apa  de  afirmação,  uma  da§
poucas  instituições  nacionais  que  conqui§t;am  cada  vez  mais  credibilidade  junto  à
opinião  pública,  inspirado  por  um  ideal  de  defe§a  da  sociedade,  visando  torná-la  menos
vulnerável  à  exploração.  Ao  mesmo tempo,  e  paradoxalmente,  suas  ações  mc)tivam
fortes  críticas  por parte  de  integrantes  dos  governos federal  e  alguns  estaduais.  E é
por  essa  razão  que  comemoramos  o  "Dia  Nacional  do  Ministério  Público",  em  14  de
dezembro,  com  certa timidez.  Estamos,  muitas vezes,  deliberadamente  à  margem  dos
prot:ocolc]§  oficiais,  embora  na  trincheira  que  nos  é  cara:   a  do  povo.  Nesta  mesma
data.  em  1981,  foi  editada  a  Lei  Complementar  n° 40  -a  primeira  Lei  Orgânica
Nacional  da  inst;it;uição.  É  o  nosso  primeiro  diploma  de  independência  e  legitimação  em
defesa  dos  interesses  da  §ociedade,  que tanto  gera divergências  e controvérsias,  §eja
a  respeito  do  poder  de  investigação  pela  instituição ou  demais  atribuições  igualmente
vitai§.

A transposição  da§  barreira§  que §e  apresentam  diariamente às  ações  do
Mini§tério  Público  é  possível  apena§  através  do fortaleciment:o  do  nosso  papel  social  e
da  conscientização  desse trabalho  em  todos  os  nívei§  institucionai§.  Continuam  atuai§
e  sugerem  um  cotejo  crítico  Emtre  as  declarações  retóricas  e  a  prátjca  política  hoje
predominante  nc)  país,  as  palavras  do  então  Governador  do  Paraná,  Roberto  F]equião,
que  em  1992  publicou  artigo  de  opinião  no Jornal  Estado  do  Paraná,  afirmando  que"de  patrocinador  do  rei,  na  velha  França,  o  Mini§tério  Público  foi  erigido  pelo

constituinte  brasileiro  de  1988  em  ln§tituição  de  elevado  statu§,  defensor da
democracia,  da  ordem  jurídica  e  dos  intere§se§  sociais  e  individuais.   Posicionado
de§t;acadamente  na  Constituição,  cumpre-lhe,  agora,  enquanto  agente  político,
interferir  posit;ivamente  na  realidade  §ocial,  exercitando  em  favor do  povo  o  poder  que
lhe  foi  conferido".

A§sim,  no§  dirigimos  a vocês,  caros  Colegas,  para  reafirmar  nos§o
compromis§o  de continuarmos  a  labuta  na  defesa  intransigente  dos  no§so§  indeléveis
postulado§,  prerrogativas  e  legitimações.

No espectro as§ociativo  nossa APMP conclama  seus  integrantes  a
participarem  ativamente,  ajudando a  construir um  modelo  de  gestão em  que todos
sintam-se amparados  e  à vontade.  Esse  é o  maior de§afio da  nossa  administração,
minha  meta  pes§oal  desde  que  as§umi  a  presidência  desta  entidade.  Buscamos,
incansavelmente,  incentivar a  participação  de todo§  na  condução  do  programa  de
trabalho  propo§t;o.

É  com  espírito  de  luta  e  determinação,  ret;emperado  nas  conqui§ta§  do  ano
findo,  em  que  sedimentamc]s  um  pc)uco  mai§  nos§o  Ministério  Público,  ape§ar  da§
refregas,  que desejo a todos  um  excelente  ano  de  2005.  Espero que,  ainda  mais
sincronizado§  e afinados  no  mesmo  ideal,  pos§amos  passar tenazmente  à  efetivação
de  um  do§  princípios  que  no§  é  emblemático:  a  unidade  e  a  indivisibilidade.

lvonei  Sfoggia
Presídent;e



|oão de Deus Duarte Rocha
Presidente da Conamp

Natural de Várzea Alegre, no Ceará, Joâo de Deus Duarte Rocha ingressou na Defensoria
Pública do  Estado  em  1992  e,  no  ano  seguinte,  começou  a  atuar como  Promotor  de  Justiça.
AÍualmente, é presidente da Associaçâo Cearense do Ministério Público e da Associaçâo Nacional
dos  Membros  do  Ministério  Público  (Conamp)  -  entidade  de  maior  representaçâo  da  Classe,
congregando  27  associações  ligadas ao  Ministério  Público dos  Estados  brasileiros e  do  Distrito
Federal, além da Associaçâo Nacional dos Procuradores do Trabalho e da Associaçâo Nacional do
Ministério  Público  Militar.  Em  entrevista à  "APMP  em  Revista'',  Joâo  de  Deus  Duarie  Rocha falou
sobre os movimentos em apo.io ao poder de investigaçâo do Ministério Público, suas impressões
sobre o Governo Lula e a Reforma do Judiciário e ainda revelou suas expectativas frente à presidên-
cia da conamp para o próximo ano.

APIVIP   em   Revista   -   0   senhor   está   perto   de
completar o seu primeiro ano de gestão à lrente do
cargo de presidente da Associação Nacional dos
Nleml]ros    do    Nlinistério    Público.    Oual    a   sua
avaliaçãodesteprimeiroanodeadministração?
Dr:.  João  de  Deus  Duarte  Roclia  - Fêiz.emos  um
balanço    positivo,    posto    que    no    campo
institucional estamos mantendo ótima parceria
com outros segmentos do Ministério Público e
da   sociedade   e   estamos   com    excelente
trânsito no Congresso Nacional e no Supremo
Tribunal Federal.
No   âmbito   administrativo,   igualmente,   com
muita    satisfação    estamos    concluindo    a
reforma da nossa  sede,  em  Brasília,  e  imple-
mentando    outras    medidas    que   vlsam    a
atender   a  todos   que   freqüentam   a   capital
federal, além de mantermos todos os colegas
do   Ministério   Público   brasileiro   diariamente
informados, via assessorias de comunicação e
imprensa e, também, através da nossa pá.gina
na internet, totalmente remodelada.
De  igual  forma,  vejo  como  muito  positjva  a
integração e participação de todos os colegas
presidentes no cenário político nacional .

APNIP  em  Revista  -  E  como  o  senlior  avalia  os
traliallios    realizados    pelas   as   Associações
aíiliadas?
D/.  João  de  Deus  -  As  associações  afiliadas
desenvolvem  um  extraordinário trabalho,  não
sÓ  no  seio  da  defesa  dos  associados,  nos
respectivos    Ministérios    Públicos,    como   no
cenário  nacional,   em  nível   de  Congresso  e
Tribunais Superiores juntamente com a nossa
valorosa conamp.

APIVIP em Revista - auais os mecanismos estatuá-
rios que F)oderiam ser aprimorados para aperfei-

çoar a participação dos membros do N]P junto a
sua entidade representativa nacional?
0/. João de Deus -Com efeito, porém sem risco
para o  equilíbrio  federativo  das  associações
afiliadas,  precisamos, via reforma estatutária,
oportunizar  maior  e  efetiva  participação  de
todos   os   integrantes   do   Ministério   Público
brasileiro  junto  a  entidade  nacional.  0  que,
aliás,   já  se   encontra  em   estudo   por  uma
comissão da conamp.

APMP  em  Revista  -  Na  siia  opinião,  qual  loi  a
maior conquisla da classe em 2004?
D/.'João de Deus  -Embora tenhamos  sofrido
vários  ataques  e,  no  âmbito  da  Reforma do
Judiciário,    termos    sido    atingidos    com    a
federalização  dos  crimes  contra  os  Direitos
Humanos,   não  poderia  deixar  de  dizer,   no



entanto, que o Ministério Público, de qualquer
sorte,  sai  fortalecido,  tendo  em  conta que  a
nova redação do art.129,  §  4°,  quando nos
remete ao art 93,  mesmo com a ressalva "no
que couber", resolve de uma vez por todas a
questão da paridade plena com a magistratu-
ra. Essa, sem dúvida, foi a maior conquista de
2004.

APNIP  em   Revista   -  Alé   que   ponlo  o  senhor
considera o NIP como Órgão essencial à delesa
dos  valores  republicanos  e  democráticos  em
nosso pais?
D/. Joõo de Deus -Nosso país,  recentemente,
produziu  um  texto  constitucional  moderno  e
avançado,  representativo  da  superação  do
regime    de    exceção    antes   vivenciado.    E
quando o Legislador Constituinte reservou ao
Ministério  Público  a  incumbência  da  defesa
da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e
dos interesses sociais e indMduais indisponí-

veis  (art.127),  outorgou ao parquet,
enquanto instituição, a grande tarefa
de  servir à sociedade  que  nos  deu
legitimidade para agir na sua defesa.
Assim, resta induvidosa a essenciali-
dade   do    Mnistério    Público    para
defender os valores democráticos e
republicanos.

APMP  em  Revista  -  0  senlior  acredita

que    o   combate   à    corrupção   nas
administrações   públicas   e   privadas
deve  ser  um  dos  pilares  da  força  de
investigação do MP?
Dr.  João  de  Deus  -  Sem  dúv.ida,  a
razão   de   ser   da   atuação   do
Ministério  Público  é  a  investigação
visando    à    defesa    do    interesse
público,  a defesa do bem geral que
está acima do interesse imediato da
administração.

APMP em Revista - A tendência de vários paises,
como  a  llália,  é  a  de  que  o  Ministério  Público

particiíie das investigações criminais, sobretudo
nos casos de violações dos direitos liumanos. Por

que essa lilosolia ainda é rejeitada no Brasil?
Dr.  João de Deus - A tese  de  que o  Ministério
Público não pode investigar é defendida pelos
Delegados de Polícia em face de um pensa-
mento equivocado de que perderiam espaço
e por um setor de empresários e políticos que
se   considerava   absolutamente   escudado

pelo manto da impunidade, achando que a Lei
penal  jamais  o  alcançaria.  No  entanto,  essa
filosofia está sendo superada e, sem qualquer
sombra  de  dúvida,  o  STF  reconhecerá  essa
atribuição do Ministério Público.

APNIP  em  Revista  -  0  senhor  ainda  espera  pelo
apoio de outras enlidades e instituições em deíesa
do poder de investigação do NIP?
Or. João de Deus -Merece destaque, aqui, pela
relevância e pertinência do tema, a questão do
nosso    poder    investigatório    criminal.
Estávamos  prestes  a  sofrer  uma  derrota  no
Supremo  Tribunal  Federal,  quando  desenca-
deamos   uma   ampla   mobilização   nacional,
com    repercussão    internacional,    quando
transpusemos barreiras geográficas alertando
a   sociedade   brasileira   e   as   comunidades
jurídicas local e estrangeiras do risco que seria
para o nosso estado democrático de direito e o
retrocesso  político  e  social  que  representaria
impor-se restrições às investigações criminais
desenvolvidas pelo Ministério Público.

A    mensagem    foi    assimilada.
F]ecebemos  inúmeras  moções  de  apoio  de
vários organismos nacionais e internacionais e
organizações  não  governamentais,  para citar
algumas:    a   Associação   dos    Magistrados
Europeus    para    a    Democracia    (MEDEL);
Comitê  da função  do  Promotor  da American
Bar  Associatons  (ABA);  Anistia  lnternacional;
Movimento    Greenpeace;    Transparência
lnternacional     e    Transparência    Brasil;
Procurador   Geral   da  Austrália;   Conferência
Nacional    dos    Bispos    do    Brasil     (CNBB);
Associação    Brasileira    de    lmprensa    (ABl);
Associação    dos    Magistrados    Brasileiros
(AMB);    Associação    dos    Juízes    Federais
AJUFE; Associação Nacional dos Magistrados
do    Trabalho     (ANAMATF}A);     Federação
Nacional   dos   Policiais   Federais   (FENAPEF),
dentre outras .

Como  resultado   positivo,   ainda,   foi-
nos   solicitada   uma   audiência   e   fomos   os
primeiros a receber a visita do Relator Especial
da ONU, para a lndependência de Promotores,
Juízes  e  Advogados,   Sr.   Leandro  Despouy,
para tratar do assunto e,  em razão da altiva e
vigilante atuação da Conamp, o próprio STF, já
sinalizou  com  os  três  votos  favoráveis  que
decidirá  em  favor  do  Ministério  Público  e  da
sociedade.  Ainda  esperamos,  sim,  apoio  de
todos   aqueles   que   percebem   que   temos
impunidade de mais e investigação de menos.



APNIP em Revista - De qiie forma o senlior avalia
alos  como  o  movimento  "Investigar  é  Preciso",
formado   por   entidades   e   representantes   da
sociedade civil, em deíesa do MP?
Dr. João de Deus -Muito alentadora a iniciativa
da  "Transparência  Brasil",   que  no  dia  3  de
novembro    encaminhou    ofício    ao    Ministro
Presidente    do    Supremo,    Nelson    Jobim,
solidarizando-se,  mais uma vez,  ao Ministério
Público  e  criou  um  site  para colher  apoio  ao
nosso poder investigatório,  com a campanha
"lnvestigar é Preciso", que já conta com quase

duas   mil   adesões   entre   ONGs„   pessoas
físicas e outras entidades.

Assim,  aguardamos  a  retomada  do
julgamento da matéria pelo  STF acreditando,
sinceramente, que a sociedade sairá vitoriosa
com ajnterpretração por aquela corte de que o
Ministério  Público  não  só  pode,  como  deve,
continuar realizando investigações criminais.

APNIP  em  Revista  -  auais  outras  maniíestações

poderiam contribuir para melliorar a imagem do
NIP?

Dr. João de Deus - Por ocasião do último pleito
eleitoral, eclodiu da sociedade civil organizada
uma série de moções de apoio ao trabalho do
Ministério    Público,    cujas    manifestações
também  contribuíram  para o reconhecimento
da importância do nosso trabalho.

APNIP em Revista - E sobre o mwimento da Frente
Parlamentar de Combate ao Crime Organizado e à
Corrupção  em  apoio  ao  poder  investigatório  do
Nlinistério Púl]Iico, na Câmara dos Deputados?
0/. João de Oeus - Para nossa grata satisfação,
no    último   dia   9   de    novembro,    a   Frente
Parlamentar   de   Combate   à   Corrupção   da
Câmara  dos  Deputados  realizou  ato  público
em    defesa    do    Poder    lnvestigatório    do
Ministério  Público,  o que consideramos  muito

positivo    tendo    partido    a    iniciativa    do
Parlamento.

APIVIP  em  Revista  -  Recentemente,  um  levanta-
mento revelou que os brasileiros não conhecem o
Poder  Judiciário  e  o  iulgam  como  uma  "oaixa

|lreta",  pouco  acessivel  e  misteriosa.  O  senllor
ooncorda com essas afirmativas?
Dr. João de Oeus - Não podemos negar que a
sociedade  brasileira  reclama  com  razão  da
falta de acesso à Justiça e revela desconhecer
o  funcionamento  do  Poder  Judiciário,  porém
não  há  razão  para falar  em  caixa  preta,  até

porque os seus atos são públicos.

APNIP em Revista -E a Relorma do Judiciário. ela
trará lieneficios concrelos?
Dr. João de Deus -Eu,  particularmente,  consi-
dero    o   Judiciário    Brasileiro,    sobretudo   o

primeiro  grau,  bom,  porém  precisa  ser  mais
aberto à sociedade.

No que tange a Reforma aprovada no
Congresso Nacional,  em vias de ser promul-
gada,  não  acredito  que  trará  os  benefícios
que    a   sociedade    espera,    porquanto    o
problema   do   acesso,   a   morosidade   e   o
desprestígio à Justiça dos Estados, causarão
grande  frustraçáo  naqueles  que  esperavam
outro de tipo de reforma.

APMP  em  Revisla  - A reieição  de alguns  desta-

ques, como o que pedia a retirada da lederaliza-
ção   dos   crimes   contra   os   direitos   liumanos,
gerou criticas i]or parte da Conamp. Por quê?
Dr. João de Deus -Aio excepc.ionar, por
meio    de    Emenda,    o    legislador
vulnera  garantias  fundamentais  do
cidadão, implicando ferida mortal ao
Estado   de   Direito,    porquanto   se
desrespeita    regras    objetivas    de
determinação de competência, além
de  ferir  o  pacto  federativo,  quando
se    ressuscita   o    ultrapassado   e
antidemocrático  instituto  da  avoca-
tória,  retirando-se  matéria que  é  da
competência  dos   Estados  para  a
esfera federal, originando ofensa ao
dogma  da  autonomia  do   Estado-
membro perante a União.

APNIP    em    Revista    -    0    Conselho
Nacional    do    Nlinistério    Público    da
maneira    como   foi    aprovado    pelo
Senado  trará  lienelicios  à  classe  e  à
sociedade?
Dr. João de Deus - Da mçir\e.iraL como
foi formatado, considerando a composição e
atribuições, acredito que o Conselho Nacional
do    Ministério    Público   trará   mais    reflexos
negativos do que positivos para a classe e a
sociedade,  digo  isso  na visão  da  Conamp,
pelas razões seguintes:

a)  poder de o Conselho Nacional do
Ministério  Público  "determinar  a  instauração
de ações cabíveis, no caso de crime contra a
administração pública ou de abuso de poder"
(art.130-A, § 30, iv) .



0    princípio    da    independência
funcional   foi   expressamente   outorgado   ao
Ministério Público pela Carta de 1988 (art.128,

§ 6°,111) e, por ele, assegura-se ao membro da
instituição o exercício das funções ministeriais
livres    de    interferências    externas,    guiado
apenas pela lei e por sua convicção.

A    possibilidade    de    o    órgão    de
controle   externo   ordenar   ao   membro   do
Ministério  Público  a  adoção  de  determinada
medida    judicial    caracteriza    intromissão
indevida no livre exercício da função, afrontan-
do o mencionado princípio da independência
funcional.

Afora isso, somente os integrantes da
carreira    podem    exercer    as    funções    do
Ministério    Público,     conforme    proibição
expressa   contida   no   artigo   129,   §   2°,   da
Constituição   Federal,   por  força   da   qual   é
vedado a terceiros o desempenho da função
ministerial, no que se inclui, por certo, o Órgão

de controle,  cuja competência deve
ficar  restrita aos  atos  e  medidas  de
carátertipicamenteadministrativo.

b)  previsão,  como  hipótese
de perda de cargo, de "procedimen-
to   incompatível   com  o  decoro  de
suas funções" (art.i 28, § 6o, iii) .

0  "procedimento incompatí-
vel com o decoro de suas funções",
como   hipótese  de   decretação  da
perda  do  cargo,  constitui  conceito
vago,  impreciso e muito amplo para
ensejar  a  aplicação  de  sanção  de
tamanha    gravidade,    gerando
manifesta  insegurança  e  aniquilan-
do,   conseqüentemente,   a  garantia
constitucional    da    vitaliciedade

(C.F. ,art.95, l, e art.128, § 5°,  l,  "a").
Melhor  seria,   portanto,   que

fosse  eliminada  do  texto  a  referida
hipótese  ou,   quando  náo,   que  se
exigisse lei para a regulamentação e

aplicação desse preceito  (na forma da lei),  à
qual  caberia,  então,  definir  as  situações  de
procedimento incompatível com o decoro das
funções, para efeito de perda de cargo.

c)   destinação   de   cinco   vagas   do
Conselho   Nacional   do   Ministério   Público   a
membros do ParqL/ef da União, em detrimento
dos  Ministérios  Públicos  estaduais,  que  são
destinatários de apenas três vagas  (art.130-
A,  l,  ll  e  lll)

Dispondo  sobre  a  composição  do
Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,   a

PEC destina oito das catorze vagas previstas a
membros  da  instituição.  Todavia,  ao  distribuí-
las  entre  os  dois  ramos  do  Parqueí,  confere
cinco ao Ministério Público da União (uma para
o Procurador-Geral da F{epública e quatro para
outros  membros  do  MPU)  e  reserva  apenas
três para os Ministérios Públicos Estaduais.

Nunca  é   demais   lembrar  que   80%
(oitenta por cento) dos membros do Ministério
Públjco brasileiro integram os MPEs, sendo de
todo   recomendável   que   se   assegure,    na
composição do colegiado, a representativida-
de desse contingente majoritário de  integran-
tesc]oParquet.

Por outro lado, não há razão para que
o    Procurador-Geral    da    F]epública    seja    o

presidente nato do colegiado.  Como membro
do  Ministério  Público  da  União,  suas  atribui-

ções   de   chefe   institucional   esgotam-se   na
órbita do seu Ministério Público, sem qualquer
interferência  no  âmbito  dos  MPEs.  Assim,  o
mais recomendável seria que a presidência do
Conselho   fosse   exercida   por   membro   do
Ministério  Público  eleito  pelos  demais  conse-
lheiros,  para mandato de  dois anos,  assegu-
rando-se a alternância entre os dois ramos da
instituição.

d) outorga à "Chefia da lnstituição" da
atribuição    para   conceder   autorização    ao
membro do Ministério Público de residir fora da
comarca (art. i 29, § 2o) .

Essa  atribuição  deve  ser  deferida  ao
"órgão colegiado",  por ser inconveniente que

matéria   dessa    relevância    seja   objeto    de
decisão  unipessoal  da  Chefia  da  lnstituição.
Afora  isso,  tal  como  se  acha  estruturada  a
lnstituiçáo    no    plano    infraconstitucional,
decisões  dessa  natureza  são  reservadas  ao
colegiado,  dada  a  necessidade  de  critérios
prévios com que há de ser tratada.

e) fragilização da garantia da "inamo-
vibilidade",  em  razão  da  redução  do  quorum
necessário  para  o  afastamento  compulsório
do  membro  do  Ministério  Público  pelo  órgão
colegiado, que passa a ser de maioria absoluta
e não mais de dois terços (art.128, § 5°, l, "b") .

Ao lado da vitaliciedade, a garantia da
inamovibilidade é fundamental  para o desem-

penho imparcial e eficiente da função ministeri-
al, por ela assegurando-se, da mesma forma, a
efetiva defesa dos interesses sociais.

Bem  por  isso,  o  texto  constítucional
vigente    exige    maioria   qualificada   de    dois
terços  para  a  remoção  compulsória  (cf.  art.
i 28, § 5°,1,  "b"), não se vislumbrando razão de



interesse  público  que  recomende  a  redução
desse    quorum    e,    conseqüentemente,    o
amesquinhamento da aludida garantia.

f)    obrigatoriedade    de    criação    de
ouvidorias  na  esfera  federal  e  nos  estados,
para   receber   reclamações   e   denúncias   de
qualquer interessado contra membros, órgãos
ou  servidores do  Ministério  Público  (art.130-A,
§ 60) .

Cada Mnistério Público já possui, em
sua estrutura,  por  imperativo  legal  de  caráter
nacional,    órgão    correicional    próprio,    com
atribuições de cunho institucional.

0   Conselho   Nacional   do   Ministério
Público,  tal  como  concebido  na  PEC,  possui
amplos  poderes,   inclusive  o  de  revisão  das
decisões disciplinares de cada instituição.

A   criação   de   ouvidorias,    portanto,
constitui superfetação que, ademais, implicará
desnecessário  dispêndio  de  recursos  públi-
cos, hoje tão escassos.

Muito  mais  conveniente  ao  interesse

público,   por  conseguinte,   seria  o  aproveita-
mento    das    estruturas    já   existentes    nas
Corregedorias do Ministério Público, suprimin-
do-se do texto a citada regra.

APMP em Revista - Até o momento, quais são as
suas impressões sobre o Govemo Lula?
Or. João de Oeus -0 Governo Lula está comple-
tando 2 anos e até o momento demonstra mais
preocupação em agradar o capital estrangeiro
do que investir no social.  Esperamos que nos

próximos  dois anos  essa postura seja inverti-
da.

APIVIP em Revista -A Conamp quer ver declarada a
inconstitucionalidai]e  da  Lei  n°10.628,  de  2002,

que  instituiu  o  loro  privilegiado  nas  ações  de
improbidade  administraliva  de  primeiro  grau  e
ainda   o   preservou   a   ex-autoridades   públicas,
retirando o direito de 12 mil promotores i}rocessa-
rem  autoridades  públicas.  0  senhor  considera
essa  medida  abuso  de  autoridade  por  parte  do
Governo?
Dr.   João   de   Deus    ~    A   ed'içào   da   Le.i   n°
10.628/2002 foi um golpe contra a sociedade e
o Estado  Democrático de Direito,  restringindo
a    atuação    do    Ministério    Público    e    da
Magistratura  de  primeiro  grau  no  combate  à
corrupção  para  premiar  os  agentes  públicos
ímprobos.

APIVIP em Revista -0 senlior comentou fiá pouco  a
visita    do    relator   especial    da    ONU,    Leandro

Despouy,    à    Conamp.    Ouais   foram   as   suas
imí]ressões?
Dr.   João   de   Deus   -   Como   ponto   pos.it.ivo
destaco  que  uma  das  primeiras  visitas  do
F]elator da ONU foi feita à Conamp, em razão
de um pedido de apoio ao poder investigató-
rio do Ministério Público, formulado ao citado
F]elator,  o que  demonstra que ele se  interes-
sou   pelo   assunto   e,   após,   declarou   que
defenderá essa atribuição no seu relatório.

APNIP em Revista - E o que o senhor espera que
esteja   no   relatório   que   ele   lará   às   Nações
unidas?
Dr:. João de Deus -  (. . .) pref.iro abs+er-me.

APIVIP   em   Revista   -   Como   o   senlior   avalia   o
Congressovirtual?
D/.  João  de  Deus  -  0  I  Congresso  Nacional
Virtual  do  Ministério  Público  é  uma  extraordi-
nária experiência que estamos vivendo e, com
certeza,   terá   um   resultado   muito
positivo    para    os    participantes,
sobretudo   aqueles   que   não   dis-
põem  de  condições  para  desloca-
mentos nos tradicionais congressos
do Ministério Público.

APMP em Revista - E iá existe um tema
central pautado para a próxima edição
docongressovirtual?
Dr. João de Deus -Não, no momemo
não.    0    assunto    será    discutido
oportunamente.

APNIP em Revista -Para encerrar nossa
entrevista,  quais  são  as  suas  metas
como  presidente  da  Conamp  F)ara  os

próximosanos?

Dr.  João  de  Deus  -  CorimuEiTemos
defendendo  nossas  garantias  e  prerrogati-
vas,    intensificaremos    nossa    aproximação
com   a   sociedade   civil,   buscaremos   maior

participaçáo  e  engajamento  dos colegas  na
luta  que  será  travada  no  cenário  nacional,
defenderemos  uma  flexibilização  da  Lei  de
F]esponsabilidade   Fiscal   para  que  os   MPs

possam   funcionar   melhor,   enfim   de   tudo
faremos para dar tranqüilidade aos colegas, a
fim de que possamos cumprir nosso mandato
constitucional.



Reforma do |udícíárío
APMP avalía mudanças no Poder

A Emenda Constitucional 45/04,  que
institui  a F}eforma no Judiciário,  foi  promulga-

da no dia s de dezembro  (Dia da justiça),  no
Plenário   da   Câmara   dos   Deputados,   em
Brasília, em sessão solene das duas Casas de
Lei.  Após  quase  13  anos  em  tramitação  no
Congresso Nacional, a PEC 29/00 foi aprova-
da,   em   segundo   turno,   pelo   Plenário   do
Senado   Federal,   no   dia   17   de   novembro
último.   A   partir   desta   data,    o   papel   do
Ministério  Público  voltou  a  ser  djscutido  no

país,   sendo   um   dos   principais   pontos  de
controvérsia a criação  do  órgão  de  controle
externo  da  instituição:  o  Conselho  Nacional
do Ministério Público.

Segundo o presidente da Associação
Paranaense Ministério Público (APMP),  lvonei
Sfoggia,    "o    Conselho    trará    benefícios    à
sociedade no sentindo de fortalecer a atuação

do  Ministério   Público  e

unificar    o    processo
democrático     na
instituição".    Ele    afirma

que   os   membros   da
Classe  se   beneficiarão
de  maneira  generaliza-
da, enquanto a socieda-
de absorverá resultados
majs  concretos  a  partir
das    mudanças    que
serão   implantadas   no

Poder Judiciário.
Historicamente,    as    entidades

representativas da Classe sempre apoiaram a
criação   de   um   órgão   externo   de   caráter
controlador.    A   Conamp    encaminhou    aos
Senadores  sugestões  para  definir as  atribui-

ções   do   Conselho   Nacional   do   Ministério
Público,    no    entanto    os    destaques    que

previam    alterações    nesse    sentido   foram
rejeitados    em    segundo-turno.    A    únjca
mudança de função aprovada é a de que o
Conselho  não  poderá  decretar  a  perda  do
cargo de um membro do MP

Ainda de acordo com o texto, o órgão
será   composto    por    14    membros:    5   do

Ministério  Público  da  União,  3 dos  Ministérios
Públicos Estaduais, 2 juízes, 2 advogados e 2
representantes indicados pelo Congresso (um

pelo    Senado    e    outro    pela    Câmara    dos
Deputados).    0    Conselho    poderá    colocar
servidores e membros do Ministério Público à
disposição, aposentá-los compulsoriamente e
removê-los.  Também  poderá  rever  decisões

proferidas  há  menos  de  um  ano  pelos  MP's
Estaduais.

Críticas
De acordo com o presidente da APMP

a  composição  do  Conselho  pode,  de  certa
forma,   afetar   a   autonomia   dos   Ministérios
Públicos   Estaduais.   "Os   MP's   deveriam   ter
maior  número  de  representantes  dentro  do
Orgão, pois respondem por 80°/o da demanda
de   todos   os   Ministérios   Públicos",   ressalta
lvonei sfoggia. A Conamp criticou a rejeição do
destaque  que   impedia  a  federalização  dos
crimes contra os direitos  humanos e também

questionou   a  composição   e   atribuições   do
Conselho Nacional do Ministério Público.

Para o  presidente  da  Conamp,  João
de  Deus  Duarte  F]ocha,  as atribuições  desse
Conselho também acabam feríndo os princípi-
os constitucionais da vitaliciedade -ao colocar
em disponibilidade ou aposentar compulsoria-
mente  membros  do  Ministério  Público  -  e  da
inamovibilidade,  ao  decidir  pela  remoção  de
um membro do MP

Outro    problema    apontado    pelo

presidente da Conamp é a indicação de dois
membros  pelo  Congresso,  já  que  Senado  e
Câmara  podem  indicar  pessoas  que tenham



sido    investigadas    por    Promotores    e
Procuradores  de  Justiça.  "Eles,  nesse  caso,

poderão  julgar  pelo  Conselho  membros  do
Mnistério   Público   que   já   os   investigaram",
afirma   o   presidente   da   Conamp.   Situação
semelhante acontece em relação aos advoga-
dos, que podem já ter tido interesses contraria-
dos pelo Mnistério Público e também "estarão
votando  contra   Promotores  e   Procuradores

que acusavam a parte defendida por eles" .
Em  relação  à  rejeição  do  destaque

que   pedia  a  retirada  da  federalização   dos
crimes contra os direitos humanos da F]eforma
do Judiciário,  João de  Deus  Duarte  F]ocha vê
dois  problemas na emenda mantida:  impreci-
são e comprometimento das investigações. "0
texto não define nem o que vem a ser um crime
contra  os  direitos  humanos",  destaca.  "Além
disso,  desprestigia  a  Justiça  dos  Estados  e
burocratiza   o   resultado   da   apuração   dos
ilícitos", diz.

Destaques
0   Senado   retornou   a   votação   do

judiciário no dia 16 de novembro, mas o texto-
base e os destaques finais da Reforma foram
aprovados em segundo turno na noite do dia
17   de   novembro.   Os   senadores   abriram   e
fecharam  três  sessões  deliberativas  sucessi-
vas, sem interstícios. A Emenda Constitucional
45/04   seguiu   à   promulgação   no   dia   s   de
dezembro,    enquanto    outros    dispositivos
alterados ou suprimidos retornarão à Câmara
dos Deputados para discussão.

0  relator,  Senador  José  Jorge  (PFL-
PE),   ressalva   que   a   matéria   é   "uma   obra
coletiva,  com  a  participação  de  Ministros  do
Supremo Tribunal Federal (STF) e dos Tribunais
Superiores,    bem    como    da    Ordem    dos
Advogados  do  Brasil   (OAB)  e  de  entidades
representativas de Magistrados e do Ministério
Público".   As   mudanças   alteram   partes   da
estrutura de funcionamento do Poder, passan-
do a dar maior celeridade e transparência ao
Judiciário,

Na   emenda   consta   a   questão   da
federalização  dos  crimes  contra  os  direitos
humanos, pelo qual julgamentos de acusados
de    grave    violação    de    direitos    humanos

poderão  ser  transferidos  da  Justiça  comum
para  a  Justiça  Federal,  em  busca  de  mais

isenção.     0     Ministro
Nilmário Miranda (Direitos

Humanos)  comemorou  a
aprovação    do    desta-
que."O  mais  importante é
que  a  partir  de  agora  as
vítimas    desse    tipo    de
crime    estarão    mais

protegidas.   Elas  terão  a
possibilidade   de   justiça
quando    isso    lhes    for
negado no Estado".

Também    cons-
tam    como    parte    da
reforma   a   extinção   dos Relaloí José Jorge

Tribunais de Alçada, com o objetivo de eliminar
uma    instância    intermediária    da    Justiça
comum, e a criação do polêmico mecanismo
da   súmula   vinculante,   com   a   intenção   de
reduzir    o    volume    de    recursos
encaminhados ao STF.

0   presidente   do   Superior
Tribunal  de  Justiça,   Edson  Vidigal,
declarou à imprensa que "a Reforma
trouxe avanços, ainda que de forma
bastante tímida", mas comemorou a
criação   do   Conselho   Nacional   de
Justiça.  0  órgão terá  15  membros,
sendo  dois  deles  cidadãos  indica-
dos   pelo   Congresso   e,   entre   as
principais tarefas, terá a de fiscalizar
o  trabalho  de  juízes  e  controlar  a
execução    orçamentária    dos
tribunais,   inclusive  os  gastos  com
obras.    0    controle    externo    do
Judiciário tem a resistência de parte
dos   juízes.   A   AMB   ajuizou   Ação
Direta    de    inconstitucionalidade
contra    o    ConselhoNacional    do
Ministério    Público    no    início    de

dezembro

Principais   pontos   de    interesse   do
Ministério Público

Direitos  Humanos  -  Os tra:laidos e  corNen-
Ções  internacionais  sobre  direitos  humanos
aprovados   em   cada   Casa   do   Congresso
Nacional , em dois turnos e por três quintos dos
votos    dos    respectivos    membros,    serão
equivalentes  às  emendas  constitucionais.  0



texto  aprovado  também  constitucionalizou  a
obediência    do    Brasil    ao    Tribunal    Penal
lnternacional.

Federalização   dos   crimes   contra   os
D/.re/.fos  Humanos  -  A  federalização  dos
crimes contra os direitos humanos foi promul-

gada com a seguinte redação:
Art.      107

§   5°   Nas   hipóteses   de  grave  violação  de
direitos    humanos,    o   Procurador-Geral   da
F}epública,  com  a finalldade  de  assegurar  o
cumprimento  de  obrigações  decorrentes  de
tratados  internacionais  de  direitos  humanos
dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar,

perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,   em
qualquer   fase   do    inquérito   ou    processo,
incidente  de  deslocamento  de  competência

paraaJustiçaFederal.

Conselho Nacional do Ministério Público
Terá  a  composição  e  as  atribuições

abaixo del i neadas :
"Art.130-A. 0 Conselho Nacional do Ministério

Público   compõe-se   de   quatorze   membros
nomeados   pelo   Presidente   da   F]epública,
depois  de  aprovada  a  escolha  pela  maioria
absoluta   do    Senado    Federal,    para    um
mandato de dois anos,  admitida uma recon-
dução, sendo:
1  -  0  Procurador-Geral  da  F]epública,  que  o

preside.
11  -quatro  membros  do  Ministério  Público  da

União,  assegurada a representação de cada
uma de suas carreiras;
111  -três  membros  do  Ministério  Público  dos

Estados;
lv -  dois juízes,  indicados  um  pelo  Supremo
Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal

de Justiça;
V -dois advogados,  indicados pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
Vl -dois cidadãos de notável saber jurídico e
reputação ilibada, indicados um pela Câmara
dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
§  1°  Os  membros  do  Conselho  oriundos  do
Ministério    Público    serão    indicados    pelos
respectivos Ministérios Públicos, na forma da
lei.

§   2°   Compete   ao   Conselho   Nacional.  do
Ministério   Público   o   controle   da   atuação

administrativa    e    financeira    do    Ministério
Público    e    do    cumprimento    dos    deveres
funcionais de seus membros, cabendo-lhe:
1 -zelar pela autonomia funcional e administra-

tiva  do   Ministério   Público,   podendo   expedir
atos    regulamentares,    no    âmbito    de    sua
competência,    ou  recomendar  providências ;
11 -zelar pela observância do art. 37 e apreciar,
de ofício ou  mediante provocação, a legalida-
de  dos  atos   administrativos   praticados   por
membros  ou  órgãos  do  Ministério  Público da
União  e  dos  Estados,  podendo  desconstituí-
los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem
as providências necessárias ao exato cumpri-
mento da lei, sem prejuízo da competência dos
Tribunais de Contas;
111   -   receber   e   conhecer   das   reclamações
contra   membros   ou    órgáos   do    Ministério
Público  da  União  ou  dos  Estados,   inclusive
contra  seus  serviços  auxiliares,  sem  prejuízo
da  competência  disciplinar  e  correicional  da
instituição,    podendo    avocar    processos
disciplinares em curso, determinar a remoção,
a   disponibilidade   ou   a   aposentadoria   com
subsídios    ou    proventos    proporcionais    ao
tempo  de  serviço  e  aplicar  outras  sanções
administrativas, assegurada ampla defesa;
lv -rever, de ofício ou mediante provocação, os

processos    disciplinares    de    membros    do
Ministério  Público  da  União  ou  dos  Estados

julgados há menos de um ano;
V   -   elaborar   relatório   anual,    propondo   as

providências  que  julgar  necessárias  sobre  a
situação  do  Ministério  Público  no  País  e  as
atividades do Conselho, o qual deve integrar a
mensagem prevista no art. 84, Xl .
§   3°   0   Conselho   escolherá,   em   votação
secreta,   um  Corregedor  nacional,  dentre  os
membros   do   Ministério   Público   que   o   inte-

gram, vedada a recondução, competindo-lhe,
além das atribuições que lhe forem conferidas

pela lei, as seguintes:
I   -   receber   reclamações   e   denúncias,   de

qualquer  interessado,  relativas  aos  membros
do   Ministério   Público   e   dos   seus   serviços
auxiliares;

11 -exercer funções executivas do Conselho, de
inspeção e correição geral ;
111     -    requisitar    e    designar    membros    do

Ministério Público, delegando-lhes atribuições,
e requisitar servidores de Órgãos do Ministério



Público.

§  4°  0  Presidente  do  Conselho  Federal  da
Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto
ao conselho .
§   5°   Leis   da  União   e  dos   Estados  criarão
ouvidorias do Ministério Público, competentes

para   receber   reclamações   e   denúncias   de
qualquer   interessado   contra   membros    ou
órgãos  do  Ministério  Público,  inclusive  contra

seus    seMços    auxiliares,    representando
diretamente ao Conselho  Nacional  doMinisté-
rio público. "

Proposta orçamentária
"Art.127

§ 4° Se o Mnistério Público não encaminhar a
respectiva  proposta  orçamentária  dentro  do

prazo  estabelecido  na  lei  de  diretrizes  orça-
mentárias,   o   Poder   Executivo   considerará,

para   fins    de    consolidaçáo    da    proposta
orçamentária anual,  os valores aprovados  na
lei orçamentária vigente,  ajustados de acordo
com  os  limites  estipulados  na forma do  §  3°.

§ 5° Se a proposta orçamentária de que trata
este  artigo  for  encaminhada  em  desacordo
com os limites estipulados na forma do § 3°, o
Poder    Executivo    procederá    aos    ajustes
necessários   para   fins   de   consolidação   da

propostaorçamentáriaanual.
§   6°   Durante   a  execução  orçamentária  do
exercício,  não  poderá  haver  a  realização  de
despesas  ou a assunção de obrigações que
extrapolem  os  limites  estabelecidos  na  lei  de
diretrizes orçamentárias, exceto se previamen-
te autorizadas, mediante a abertura de créditos
suplementares ou especiais." (NR)

Quarentena e atividade politico-partidária
Os   membros   do   Ministério   Público

ficam    proibidos   de   exercer   advocacia   na

jurisdiçáo   da   qual   se   afastaram   antes   de
decorridos   três   anos   do   afastamento   por
apõsentadoria ou exoneração.

Fica  vedado  o  exercício  de  atividade

político-partidária  aos  membros  o  Ministério
Público.
"Art .1 28

b)inamovibHidade,    salvo    por    motivo    de

interesse público,  mediante decisão do órgão
colegiado  competente  do  Ministério  Público,

pelo voto  da  maioria absoluta de  seus  mem-
bros, assegurada ampla defesa .....

e)    exercer    atMdade    político-partidária;
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios
ou contribuições de pessoas físicas, entidades

públicas  ou  privadas,   ressalvadas  as  exce-
ções previstas em lei .
§   6°  Aplica-se   aos   membros   do   Ministério
Público o disposto no art. 95, V." (NF])

Paridade plena oom o Poder Judioiário
Assegura  à  carreira  do   Mnistério  Público  o
mesmo tratamento dispensado ao Judiciário.
"Art . 1 29

§   2°   As   funções   do   Ministério   Público   só

podem    ser   exercidas    por   integrantes   da
carreira,  que  deverão  residir  na  comarca  da
respectiva lotação, salvo autorização do chefe
da instituição.

§   3°   0   ingresso   na   carrelra   do   Ministério
Público far-se-á mediante concurso público de

provas e títulos, assegurada a participação da
Ordem   dos   Advogados   do   Brasil   em   sua
realização, exigindo-se do bacharel em direito,
no  mínimo,  três  anos  de  atividade  jurídica  e
observando-se,  nas nomeações,  a ordem de
classificação.
§  4°  Apiica-se  ao  Ministério  Público,   no  que
couber,     o     disposto     no     art.     93.
§ 5° A distribuição de processos no Mnistério
Público será imediata." (NF})

Férias
Foram suprimidas as férias coletivas dos

membros  do  Ministério  Público  (art.  93,  Xll),

permanecendo    dois    períodos    de    férias
individuais.

Aposentadoria compulsória
Por fim,  oportuno  ressaltar  que  mais

uma vez foi rejeitada a tentativa de aumentar a
idade  da  aposentadoria  compulsória  de  70

para 75 anos.



Mínístérío Públíco do Paraná
reúne-se em
De    9    a     12    de    dezembro,

Procuradores   e   Promotores  de  Justiça  do
Paraná participaram  do Congresso  Estadual
do  Ministério  Público,  em  Foz  do  lguaçu.  0
encontro,    realizado   no   Mabu   Thermas   &
F]esort,    contou    com    a    presença    de
aproximadamente  180  membros  do  MP  Na
programação,    conferências,    palestras    e
reuniões   de   entidades   representativas   da
Classel

Sérgio Botto de Lacerda, Procurador-Geral do Estado  (esq.);  Marcos Frazon, Juiz de Direito da comarca de Foz do lguaçu;
João de Deus Duarte Flocha. presidente da Conamp; Milton Riquelme de Macedo,  Procurador -Geral do Estado;

Rol)erto Requião,  governador do Estado; José lvahy de Oliveira Viana, Corregedor-6eral do MP;  Celso   Samis da Silva,

prefeito de Foz do lguaçu; Jorge Samek, presidente da ltaipu Binacional lvonei Sfoggia, presidente da APMP

0 Congresso é caracterizado como o
principal    evento    da    Classe,    visando    a
capacitação    e    confraternização    entre
Promotores e Procuradores das mais diversas
comarcas do Estado.  0 Procurador-Geral de
Justiça    do    Paraná,    Milton    F]iquelme    de
Macedo,  destacou  na  noite  de  abertura que
os  resultados  são  positivos  e  mais  efetivos
quando   há   união   na   lnstituição,   sendo   a
grande finalidade do evento a de apresentar
possibilidades e debates de ações conjuntas.

0    presidente    da    APMP,    lvonei
Sfoggia,   disse   que   o   Congresso   era   de
singular  importância,   pois  ressaltava  como

propósitos    a    celebração    da    amizade
institucional    e    do    exercício    de    reflexões
críticas   e   científicas.   "É   hora  de   discutir   e
mensurar  estratégias  que  frutifiquem  novas
mudanças do Ministério Público", discursou.

0  Governador  do   Estado,   F}oberto

Foz do lguaçu
F]equião, também participou da solenidade de
abertura e assinalou como prioridade na atual
conjuntura  o  combate  à  corrupção  no  país.
Para   ele,   é   função   primordial   do   Mnistério
Público   lutar  em   favor  da   moralidaçle,   pela

proteção dos direitos da sociedade. "E preciso
pensar  em  um  país  solidário,  com  qualidade
de   vida.   Mas,   para   tanto,   é   necessário   o
espírito  de  nacionalidade  contra  a  corrupção
no Brasil", declarou.

Palestras
Os  trabalhos  começaram  já  na  noite

do dia 9 de dezembro,  após a solenidade de
abertura.  A  primeira  conferência  foi  proferida

pelo  professor  Clêmerson  Merlin  Clêve  sobre"Ministério  Público e  Políticas  Públicas".  Clêve

abriu a palestra afirmando que o MP deve ser o
protagonista  da  história  constitucional,   além
de    apresentar-se    como    um    órgão
constitucional, sempre compreendido de uma
visão política e jurídica.  Para ele,  há lugar para
as duas  correntes trabalharem  em  parceria e
com   interferências   positivas.   A   palestra   de
Clêve pode ser conferida na íntegra no site da
APMP(www.apmppr.com.br).

No dia seguinte,  pela manhã, foi a vez
da    professora    Hélide    Maria    dos    Santos
Campos,  doutora  em  Filologia,  falar  sobre  o
"F]ebuscamento   da   Linguagem   em   Textos

Jurídicos".



0 tema,  segundo ela,  sempre causa
uma  certa  resistência  por  parte  do  público
acostumado  com  uma  "linguagem  cheia  de
termologias    complicadas    e    antigas".    A

professora  ressaltou,  no  entanto,  que  não  é
possível  abandonar os termos técnicos,  uma
vez que textos jurídicos são científicos,  mas é
evidente uma revisão de conceitos em  busca
de textos mais concisos e claros.  "Abreviar um
assunto   não   significa  tirar  seu   conteúdo,   ir
direto    ao    assunto    ocasiona    uma    leitura

prazerosa" .
Também  proferiu  palestra  no  mesmo

dia o professor Luiz Guilherme Marinoni, titular
de   Direito   Processual   Civil   da   Universidade
Federal    do    Paraná.    Marlnoni    colocou    em
discussão o tema técnico "Tutelas Específicas
por via da Ação civil pública" .

Clay{on  Maranhâo  (esq.),  Luiz  Guilherme Marinone,  Ivonei  Sfoggia e

Luiz  Eduardo  Roncaglio

No sábado,  dia 11, o professor André
Gonçalo   Dias   Pereira,   da   Universidade   de
Coimbra,   fez   conferência   sobre   os   "Novos
Desafios  da  F}esponsabilidade  Médica".     Na
seqüência,    o    professor   Antonio    Ggi,    da
Universidade    de    Detroit,.encerrou    as
atividades do Congresso explanando sobre "A
codíficaçáo do Direito Processual Coletivo" .

Conamp
Avlll reunião do Conselho Deliberativo

da Conamp foi realizada na manhã do dia 9 de
dezembro,   no   Mabu   Thermas   &   F]esort.   0
encontro teve como pauta a questão do porte e
registro de armas para membros do Ministério
Público e a Reforma do Judiciário, entre outros
assuntos de interesse geral da Classe.

0 presidente da APMP lvonei Sfoggia,
agradeceu   a   presença   dos   Colegas   que
puderam    estar    presentes    na   ocasião    e
ressaltou   a   necessidade   de   uma   profunda
discussão   sobre   a   Emenda   Constitucional
45/04,   promulgada  no  dia  s  de  dezembro,
especificamente    no    que    diz    respeito    a

composição    e    atrlbuições    do    Conselho
Nacional  do  Ministério  Público.  0  presidente
da  Conamp,  João  de   Deus   Duarte  Rocha,
solidarizou-se  às  palavras  do  presidente  da
APMP e frizou  que o texto  promulgado fere o
pacto  de  federalização  e  afeta  a  autonomia
dos MPs Estaduais.

A    Conamp    disponibilizou    para
consulta um quadro comparativo entre o texto
da    Reforma   do   Judiciário   aprovado    pelo
Senado  e  o  que  foi  promulgado.  De  acordo
com  João  de   Deus   Duarte   F]ocha,   o  texto
promulgado   possui   significativas   alterações
em  relação  ao  aprovado  pelo  Senado,  que
devem  receber  atenção  especial  da  Classe.
Ele  citou  como  exemplo  o  artigo  que  dispõe
sobre    a   crjação    de    ouvidorias    nos    MPs
Estaduais    e    determinados    parágrafos
referentes  à  Justiça  do  Trabalho.   0  quadro
comparativo está disponível  no site da APMP
(www.aDmDDr.com.br).

Em  relação  à  prerrogativa do  porte  e
registro  de  armas  para  membros  do  MP  o
presidente    da   Conamp    declarou    que   foi
encaminhada    carta    de    provocação    ao
Procurador-Geral  da F]epública,
ciáudio    Fonteles,    conforme          FE
_  _  _.-_1_       ___      .-__   ___!=  _       ___J____:  _  __      _1_acordo  em  reunião  anterior  do
Conselho     Deliberativo    da
entidade.    Até    o    fechamento
desta    edição,    a    Conamp
aguardava  manifestação  oficial
do     Procurador-Geral     da
F]epública sobre o documento.

POsse
Na manhá do dia 11  de

dezembro,    o   Conselho   de   Curadores   da
Fempar   promoveu   reunião   solene   para   a
posse  de  Elizer  Gomes  da  Silva  e  Maurício
Kalache como presidente e vice-presidente da
Fundação, respectivamente.

Em   breve   discurso,   o   Promotor  de
Justiça Elizer Gomes enalteceu o trabalho que
a Fundação vem realizando nos últimos anos e
garantiu   que   as   propostas   idealizadas   em
conjunto    serão    objetivadas    para    o
amadurecimento deste novo momento para a
Fempar.

Na  ocasião,  a  Promotora  de  Justiça
Elaine   Sanches  foi   nomeada  ao   cargo   de
Diretor    Financeiro    da    Fundação    e    foram
aprovadas as atas de reuniões anteriores e a
proposta de reformulação estatutária.

PAFR

Maurício  Kalache  e  Eliezer Gomes  da Silva



Jantar
A APMP ofereceu aos participantes do

Congresso Estadual do Ministério Público um
cardápio    diferenciado   e    música   ao   vivo
durante    o   Jantar   de    Confraternização,
realizado  no  dia  10  de  dezembro,  no  Mabu
Thermas    &    F3esort.    A    programaçâo    foi
especialmente  elaborada  em  comemoraçâo
ao Dia Nacional do Ministério Público.

Dia Nacional do Ministério Público
No     dia     14     de     dezembro,

tradicionalmente, comemora-se o ``Dia Nacional
do Ministério Público". A data remete a reflexões
sobre   a   importância   e   a   essencialidade   da
instituiçãonavidademocráticaatualdopaís.

Sobre  a  data,  o  Procurador-Geral  de
Justiça do Estado do Parâná, Milton Riquelme de
Macedo,  ãfirma  que  ``podemos  comemorar  a
afirmação do Ministério  Público como uma das
instituições   mais   respeitadas   do   país,   com

presença  marcante  em  todos  os  campos  de
afuação,  notadamente  na  área  de  defesa  do

patrimônio público".
Segundo ele, essa atuação possibilita

ao   Estado   a   otimização   dos   recursos   para
aplicação  em  políticas  públicas  nas  áreas  da
saúde, da educação, e em programas sociais em

geral, visando à inclusão social. ``0 reílexo deste
trabalho  todo  é  a  busca  da  concretização  dos

postulados  básicos  da  Constituição  Brasileira,
com  vistas  a  um  país  mais  iusto  e  solidário",
ressalta o Chefe do MP do Paraná.

Em  nível  es{adual,  acrescenta  Milton
Riquelme,    "a    lnstituição    vem    buscando
aprimorar  sua  atuaçáo  ao  longo  dos  últimos
anos  por meio da revitalização  dos  Centros de
Apoio    Operacionais    e    de    uma   política   de
aproximação  entre  a  chefia  da  lnstituição  e  os
Órgãosdeexecução".



Arísteu dos Santos Ríbas
A "APMP em Revista" inicia uma série de

reportagens  em  homenagem  aos  patronos  dos
Grupos  de  Estudo  existentes  no  Estado.  Nossa
rica   hstória   merece   ceder   espaço   a   esses
brilhantes membros que se dedicaram e contribu-
Íram  para o fortalecimento  do  Ministério  Público.
Nesta  edição,  resgatamos  um  pouco  da vida  e
obra do Procurador de Justiça Aristeu dos Santos
F}ibas,  patrono  do  Grupo  de  Estudos  da  capital
paranaense.

Natural   de   Curitiba,   filho  de  José  dos
Santos   Ribas   e   de   Dona  Ana   Straube   F]ibas,
Aristeu dos Santos Ribas nasceu no dia 18 de abril
de  1916.  Casou-se  ainda jovem,  em  1938,  com
Dona  F}iquilda  Scalcione   F]ibas,   com  que  teve

quatro filhas:  F}egina Maria, Ana SiMa, Vera Lucia
(falecida)    e   Angela   Célia    (falecida).    No    ano
seguinte ao do seu casamento, Aristeu deu início
a sua carreira de Promotor de Justiça, sem saber
que um dia seria lembrando pelo seu trabalho. Ao
lado de outros grandes mestres, como Generoso
Marques dos Santos, Andrade Murici, Cândido de
Abreu,    Emiliano    Perneta,    Marechal    Cardoso
Junior,  Santos Andrade,  José  Loureiro e Coronel
Zacarias de Paula Xavier, ele também é lembrado
com honrarias pela Maçonaria Paranaense.

Consta    nos    registros    do    Ministério
Público que no dia 4 de abril de 1939 Aristeu dos
Santos   F]ibas  tomou   posse   como  Adjunto   de
Promotor Público em São Jerônimo, no interior do
Estado.  Permaneceu  na cidade  até o  ano  1941,
quando assumlu o cargo de Promotor Público de
Araucária,  na  região  metropolitana  de  Curitiba.
Como Promotor Público também exerceu o cargo
nas  Comarcas  de  Tibagi  (1941),  F]ibeirão  Claro

(1943),  Assai  (1956),  F]olândia  (1957)  e  Londrina
(1961).    Em   1965,   foi   nomeado   ao   cargo   de
Promotor   Público   de   Entrância   na   Capital   do
Estado.

Sua    trajetória    em    Londrina    deixou
marcas   memoráveis.   Em   1944,   foi   nomeado
primeiramente   para   exercer,   em   comissão,   o
cargo de  Delegado da 13° F3egião Policjal. Atuou
como  Juiz  de  Paz  da  Comarca  em  1949  e  foi
Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  de
1949  a  1955.  Quatro  anos  depois,  começou  a
lecionar  na  Faculdade  de  Direito  de  Londrina  -
hoje  conhecida como  Universidade  Estadual  de
Londrina   -,   tornando-se   titular   da   cadeira   de
Direito Penal.

Ainda    na    área    da    licenciatura,    foi

professor    de    Cosmograf ia,    na    Faculdade
Estadual   de  Filosofia,   Ciências  e  Letras  e  por
cerca de cinco anos lecionou na Escola de Polícia
de  Secretaria de  Segurança  Pública do  Paraná.

Mais  tarde,  tornou-se  lnstrutor  Diretor  do  Curso
de    Formação    de    Estagiários    do    Ministério
Público.

Em  1970,  foi  nomeado  para  cargo  de
Procurador    de    Justiça,    junto    às    Câmaras
Criminais    Reunldas    do    Egrégio    Tribunal    de
Justiça do Paraná, cargo que exerceu até o dia de
sua  morte.  Foi  membro  de  Sub-comissão  Geral
de lnvestigações no Estado do Paraná, em 1972,
sendo  de  1973  a  1975  o  Presldente  do  referido
órgão.    Partlcipou,    em    1973,    da    Comissão
Especial que elaborou o Estatuto Penitenciário do
Estado.  Compôs,  por duas vezes,  listas tríplices
para  o  cargo  de  Desembargador  do   Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Paraná  e  para  o  Egrégio
Tribunal de Alçada.

Aristeu  Santos  Ribas  faleceu  no  dia 31
de  dezembro  de   1979,   em   Curitiba,   deixando
saudades.

Homenagens
A Secretaria de Educação

de  Londrina,  durante  a  administra-

ção  do  Prefeito  Antonio  Casemiro
Belinati,  prestou  bela  homenagem
ao    Procurador,    inaugurando    a
Escola    Municipal     "Aristeu    dos
Santos  Fiibas",  no dia  10 de março
de l 980. A escola funciona até hoje,
levando    educação    de    base   a
crianças e jovens da região.

No    final    de     1998,     a
Associação    promoveu    uma
reestruturação  funcional  no  Grupo
de    Estudos   da   capital,    com   o
objetivo principal de contribuir para
o    aprimoramento    de    estudos
jurídicos   e   oportunizar   momentos
de    confraternização    entre    os
membros    do    Ministério    Público.
Anteriormente  denominado  "Paulo
dos Santos Carrilho",  a partir da implementação
de  mudanças,  o  Grupo  passou  a  ser chamado
``Aristeu dos Santos F}ibas" .

A   prímeira   atividade    registrada   pelo
Grupo foi em 10 de fevereiro del 999, em encontro
realizado  na  sede  administrativa da APMP  com
palestra  do   professor  Clêmerson   Merlin   Clêve
sobre as reformas constitucionais.

Ao todo, são 13 Grupos localizados nas
principais   Comarcas   do   Estado.   Na   próxima
edição, vamos conhecer o patrono do Grupo da
F}egião    Metropolitana    de    Curitiba    e    Litoral,
Aparecido F}odrigues .



Posse dos novos
Procuradores de |ustíça

0  Colégio  de  Procuradores conta agora
com  sO   integrantes  dos   quadros  funcionais  do
Ministério    Público.    No    dia    19    de    novembro,
tomaram   posse  como   Procuradores  de  Justiça
João Carlos Madureira e Antonio Winkert Souza.

A  solenidade  foi   realizada  na  sede  do
Ministério  Público,  em  Curitiba.  0  presidente  da
APMP  lvonei  Sfoggia,  participou da cerimônia,  na
qual proferiu algumas palavras de incentivo e apoio
aos Colegas.  Segundo  ele,  "ambos  são  pessoas
dotadas    de    estrito    senso    profíssional,    que
expressam   por  meio  da  racionalidade  de  suas
manifestações    e    posições    o    sentimento    de
unidade necessário à lnstituição" .

João    Carlos    Madureira    Íngressou    no
Ministério  Público  do  Paraná  em  maio  de   1972,
sendo designado para a Seção Judiciária de União
davitória. Como Promotor Substituto, atuou em 25
comarcas do Estado. Trabalhou como Promotor de
Justiça titular nas comarcas de entrância inicial de
Clevelândia e São Mateus do Sul,  antes de ir para
Cascavel,  onde  foi  titular  enquanto  comarca  de
entrância   intermediária   e,   depois,   de   entrância
final. Madureira é formado em Direito pela PUC-PF]

(1970) e em Economia pela uFPR (1969) .
Antonio  Winkert  Souza  formou-se   pela

Faculdade    de    Direito    de    Curitiba    em    1980.
lngressou no Mnjstério Público em  1985,  passan-
do  a  atuar  como  Promotor  Substituto  na  Seçáo
Judiciária da  Lapa e,  posteriormente,  em  Coronel
Vivida   e   Dois   Vizinhos.   Foi   Promotor  Titular  de
entrância   inicial    em    Centenário    do   Sul    e   de

entrância  intermediária  em

Foz do lguaçu e Curitiba.  Foi assessor da Procura-
doria-Geral de Justiça na área cível  durante quatro
gestões.  A  solenidade  de  posse  foi  realizada  no
gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

(Fonte: Assessoria de lmprensa do MP-PR)
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Cruzeiro    do    Oeste    e
Arapongas.  Passou  a atuar
em     Londrina    como
Promotor  de  entrância final
em    1992,    mantendo-se
desde  então  na  comarca,
onde    trabalhou,    entre
outras áreas, na Promotoria
Especial    de    Defesa    da
Saúde  do  Trabalhador.   Foi
vice-presldente     da
Associação Paranaense do
Ministérlo  Público  (APMP)  e
é    curador   da    Fundação
Escola   do    MP    (Fempar),

pÍocuíadoíesMaduíe/ra e wJ'nken      onde também lecionou.

No dia 30 de  novembro de 2004,  tomou
posse como Procurador de Justiça Cid F!aymundo
Loyola  Junior.   Até  a  promoção   pelo  critério  de
merecimento,  atuava  como  promotor  de  Justiça
substituto    em    segundo    grau.    Loyola    Junior
ingressou  no  Ministério  Público  em  1985.  Atuou
como Promotor nas comarcas de União da Vitória,
Palmas, lpiranga, Guarapuava, Laranjeiras do Sul,

Procurâdor Cid Loyola

Sobre    o    Procurador    de    Justiça    Cid
F]aymundo  Loyola Junior,  o  Promotor de  Justiça  e
amigo   Sergio   F]enato   Sinhori,   ex-presidente   da
APMP   atual   membro   do   Conselho   Editorial   da
AFMf' em ffevi/S/a, e que teve o empossado como
tesoureiro   e    exponencial    colaborador   em    sua
gestão, redigiu o seguinte texto:

"Sua ascensão ao cargo de Procurador de

Jus[iça  é   o   ápic;e   de   um   processo   na[ural   de
convergênc;ia de a/guns  predica[ivos essenc;iais:  a
urbanidade no [ra[o com os colegas,  a humildade
da au[ên[ica sabedoria, a disposição férrea para o
[rabalho,    a   obs[inação    pela   preva/ência    dos
princípios morais e cris[ãos,  e o amor à lns[i[uição.
Esses   fa[ores    sedimen[aram    uma   significa[iva
personalidade,   for|ada,   [ambém,   pela   co[ldiana
busca do conhecimen[o e o cul[ivo de um espíri[o
solidário    pouco   [es[emunhado    nes[e    mundo
lndividualis[a  de   nossos   dias.   Loyola  é   homem
profundamen[e  bom,  do{ado  de  uma  indeclinável
vocação para o serviço, a paz e a concórdia.

0   [eólogo   Leonardo   Boíf   afirma   c;om
propriedade que, nas [ransformações em direção à
pleni[ude,  avulfam  em  imporiânc;ia os  mes[res,  os
guias   esplri[uais   e   as   figuras   exemplares.   Sua
função é ajudar a iden[ificar a verdadeira nafureza.
Não sÓ com palavras nem apenas com conceifos.
Mas median[e sua própria vida e seu modo de ser-
agir. São pais, mães, profissionais das várias áreas,
um  carpin[eiro  que  domina  a  madeira  como  se
fosse massa;  um pin[or que cap[a genialmen{e as
nuanças da luz. Mas há {ambém as grandes figuras
exemp/ares  de  cada  região.  Esses  são  legados
preciosos da consciência colefiva que impregnam
benfazejamen[e a a{mosíera humana. Loyo/a é, em
nosso    Min/síério    Públic;o,    uma   dessas   figuras
exemplares''.
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Muito se tem discutido sobre a possibili-
dade do Ministério Público realizar investigações
criminais,  contrapondo  essa  idéia  a  de  que  tal
competência   é   função   específica   da   polícia
judiciária.

Há um grande debate sobre o tema no
mundo  acadêmico,  na  imprensa  e  nos  demais
setores  da  sociedade.   Entretanto,   pela  nossa
concepção,  aqueles  que  juridicamente  tentam
defender   a   impossibilidade   constitucional   da
investigação   realizada  pelo   Mnistério   Público,
calcam-se na literalidade da norma,  "na letra fria
da     lei":     posicionamentos     dogmáti-
cos/positivistas,    muitas    vezes    corporativos,
outras tantas retrógrados.

Conforme o art.  129 da Constituição da
F]epública é função privativa do Ministérjo público
a promoção da ação  penal  pública.  Para o  seu
exercício, é essencial a colheita de informações,
de investigações, que são realizadas pela polícia,
mas sem impedimento de uma atividade isolada
ou concomitante por parte dos membros do MPI
Saliente-se    ainda    que    a    próprja     Lei
Complementar  n°  75/90  (art.  8°,   lv)   possibilita

que    o    MP    realize    inspeções    e    diligências
investigatórias.

0  Ministério  Público  não  tem  poderes
para promover a instrução criminal, mas de forma
alguma  deve  ser  proibido  de  investigar.  Como
aduz  o   grande   constitucionalista   paranaense,
Clêmerson Merlin Cléve,  "não há que se falar (...)
em  usurpação  de  competência",  mas  sim  de
"cooperação entre  instituições  para a consecu-

ção  de  objetivo  comum,   qual  seja,   diminuir  a
impunidade na seara mais delicada do contexto

jurídico, que á a criminal"2.
Existe no Supremo Tribunal Federal uma

ação onde se discute a questão, e provavelmente
ainda   neste   ano   a   Corte   ainda  tomará   uma
decisão: se a polícia tem ou não o monopólio da
investigaçãocriminal.

Os   contrários   à   causa   do   Ministério
Público   aduzem   que   "a   legitimidade   histórica

para   a   condução   do   inquérito    pollcial    e   a
realização  das  diligências  investigatórias  é  de
atribuição exclusiva da polícia", como apontou o

Ministro Nelson Jobim, atualmente Presidente da
Suprema Corte Brasileira3. Também é contrária à
tese   do   Mnistério   Público   o   Ministro   Marco
Aurélio  de  Mello.  Pelo  não  monopólio da polícia
votaram   os   Ministros  Joaquim   Barbosa,   Eros
Grau e Carlos Ayres Britto,  que entendem que o
MP  não  pode  presidir  um  inquérito  policial  mas
tem    poder    constitucional    para    realizar    as
investigações criminais.

Concordamos    com    a    posição    de
Barbosa que retirar poderes de investigação do
MP o deixará com "papel meramente decorativo"
ou    como    salienta    Carlos    Ayres:    "privar    o
Mnistério   Público  da  peculiaríssima  tarefa  de
defensor do  dlreito  é  desnaturalizá-lo,  apartá-lo
de si mesmo, reduzi-lo a bobo-da-corte".

Esperamos,   enfim,   que  o  STF,   assim
como  já  consolidou  entendi-
mento o Superior Tribunal de
Justiça, decida pela possibili-
dade    da    investigação
criminal     realizada    pelos
membros    do     Ministério
Público.

Atos    abusivos
existem,  tanto  de  membros
do  MP  quanto  de  quaisquer
instituições    públicas    ou

privadas,    e    devem    ser
controlados. Há instrumentos

para esse controle e eles devem ser acionados.
De qualquer forma, seria interessante normatizar
os  procedimentos  de  investigação  criminal  do
Ministério  Público,  já que há um vazio legislativo
sobre o tema.

Mas,   enquanto   não   há  tal   legislação
sobre  o  assunto  aqui  tratado,  será  inadmissível
retirar deste órgão tão importante para o Estado
Democrático  de  Direito  uma parcela  importante
de suas funções, o que seria um retrocesso para
o  país,  para  o  combate  à  corrupção  e  para  o
futuro da democracia.

Pe. Roque Hmmermann é Secretário de
Estado do Trabalho, Emprego e Promoção

Social do Govemo do Paraná

1  Por  mais  que  alguns  citem  que  o  art   144  da  Constituiçáo  Federal  determina o  monopólio  da  polícia judiciária  na  investigação  criminal,

entendemos que esse dispositivo não estabelece essa exclusMdade.
2   Clêve,   Clêmerson   Merlin.   lnvestigação   Criminal   e   Ministério   Público.   ln.   Cenários   do   Direito  Administrativo   Brasilelro    estudos   em

homenagem ao Professor F]omeu Felipe Bacellar Filho  Edgar Guimarães (Org.) e outros autores. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p.134.
3 Fonte. Espaço Vital Virtual, de 08.5.2003.
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Olhos saudáveís estão díretamente
lígados às condíções do

ambíente de trabalho
Ele   está   em   todos   os   lugares.   0

computador   tornou-se    praticamente    uma
ferramenta obrigatória de trabalho.  Passou  a
fazer  parte  dos  utensílios  de  qualquer  casa,
assim como o fogão,  a geladeira ou a televi-
são.   Até    mesmo    determinadas   doenças
começaram, então, a ter causas relacionadas
ao  uso contínuo  dessa tecnologia revolucio-
nária,  especialmente  as  oftalmológicas  e  de
ordem   postural.   Mas,   trabalhar   diante   do
computador  por  um  tempo  prolongado,  ao
contrário  do   que   muita  gente   pensa,   não

danifica os olhos.
Essa  é  a  opinião  da  presi-

dente da Sociedade Paranaense de
Oftalmologia,    Tânia    Schaefer.
Segundo  ela,   não  há  registros  de
doença    ocular    causada    pela
exposição aos terminais de vídeo de
computadores.  "Não  há comprova-
ção    científica    de    que    os    raios
catódicos  e  luminosos  dos  monito-

trabalhar

ciiante do

computador

por um tempo
prolcmgado
não danifica

os olhos

res    possam    causar    lesões    na
estrutura ocular",  avalia.  Ela  explica

que,    na    realidade,    o    trabalho
constante    diante    da   tela    pode
produzir  um  certo  cansaço  visual,
muitas vezes indicado pelo organis-
mo  como  dor de  cabeça e falta de
concentração.

De acordo com a médica,  o
que acontece na maioria dos casos
é    um    conjunto    de    fatores    que

agravam   um   problema   pré-existente.   "Os

pacientes  sofrem  da chamada Síndrome de
Atenopia, que decorre de fixação prolongada
dos olhos no monitor luminoso e provoca uma
maior circulação do sangue, gerando tensão
na    região    ocular",    conta.    0    problema,
segundo Schaefer, pode ser diagnosticado a
partir da sensação de fadiga visual .

A  concentração  excessiva  também
pode   diminuir   os   movimentos   oculares   e,
conseqüentemente,  a  freqüência  do  piscar,
causando    um    certo    ressecamento    nas

mucosas  dos  olhos,   mais  conhecida  como
''Síndrome    do    Olho    Seco".    "Quando   algo

desperta   muita   atenção    passamos    mais
tempo   sem   piscar   os   olhos.   lsso  também
poderá   ocorrer   no   cinema   ou   diante   do
aparelho  de  TV.  Ventilador  e  ar-condicionado
diretos  sobre  o  rosto  agravam  o  problema",
ressalta  Schaefer.  Outro  efeito  desagradável
para  os  olhos  é  a  diplopia,  quando  a  visão
pode ficar borrada ou dupla.

Trabalfiando com computadores

Fique atendo sempre âos seguintes detalhes
no seu local de trabalho:

*   Verifique   se  a  iluminação  artificial   é   de

qualidade e se há boa iluminação natural;
* É importante estar atendo à qualidade do ar

no local de trabalho (condicionado ou não) ;

*   Os  móveis  devem  favorecer  a  coluna  e

postura;
* Os pisos e tetos em cores claras passam a

sensaçãodetranqüilidade;

* Ruídos excessivos atrapalham a concentra-

ção,.
*    Sempre    procure    dar    preferência    por

malerial de qualidade dos equipamentos de
trabalho;

*  0  tipo  de  trabalho  a  ser  executado  (uso

in{enso   do   teclado)   também   é   um   fator
determinante;
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Para   amenizar   esses   problemas,   a
médica    acredita    ser    imprescindível    um
ambiente adequado de trabalho. "As empresas
precisam  atentar-se  para  esta  situação.   Em
países   da   Europa,    por   exemplo,    existem
companhias  especializadas  no  assunto,  que
atendem exclusivamente  usuários de compu-
tador". No Brasil, as mudanças nesse sentindo
começam a aparecer agora com o amadureci-
mento da Ergoftalmologia, área da ciência que
busca  prevenir  e  administrar  o   desconforto
ocular, sobretudo no ambiente de trabalho e de
lazer.

Schaefer também alerta para a higiene
do   equipamento   utllizado.   "Entre   as   teclas

Problemas de visão

Nliopia:  grande dificuldade ou até impossibili-
dadedeverasimagenssituadâsdistantes

Hipermetrop.ia:   em   oposição   ao   míope,   o

paciente   com   hipermetropia   tem   excelente
visão  para as  imagens  colocadas à distância,
mas    dificuldade    para    leitura   dos    objetos
colocados próximos.

Astigmatismo: é a falta de nitidez da visão tanto

para perto como para longe. Dores de cabeça,
náuseas e lacrimejamento injustificados são os
sintomas.

Presb.iopia:    mais    conhecida    como    vista
cansada. ApÓs 40 anos,  geralmente,  perde-se
a capacidade de focalizar os objetos situados a
curta, média e longa distância.

Estral}.ismo..  caracteriza-se  pelo  desequilíbrio
no paralelismo da centralização dos olhos, pela
ausência   de    simetria    nos    músculos    que

proporciona o equilíbrio estético às pupilas nos
olhos,  desviando-as para fora ou  para dentro,
em um ou ambos os olhos.

Ambliopia.. traía-se do popularmente conheci-
do "olho preguiçoso", comum em crianças com
fracodesempenhoescolar.

Glaucoma: aumento descontrolado da pressão
ocular  que,  na  falta  de  tralamento  oportuno,
resulta  em  grdve  lesão  reticular  ou  no  nervo
Ótico. Os sintomas são indolores e imperceptí-
veis, somente detectáveis através da medida da
pressãoocular.

existe    muita   sujeira   impregnada   e   certas
infecções  nos  olhos  decorrem justamente  do
hábito de levar a mão para coçar os olhos.  0
uso  coletivo  de  computadores  é  outro  fator
que  requer cuidados extras.  A médica indica,
inclusive,    uma    descontaminação

periódica no rol de materiais usados
paratrabalhar.
Descanse

Schaefer    recomenda   pe-
quenas   pausas   de   10   minutos   a
cada   hora   trabalhada   diante   do
computador.    Outro   aspecto,    não
menos  importante,  é  a  postura.  "A
tendência   de    querer   encurvar-se
para frente para enxergar com maior
nitidez   o   que   está   na   tela   pode
resultar  em   uma  forte  tensão  nos
músculos   do   pescoço",   conta   a
médica.

Para    aliviar    desconfortos,
uma boa opção é fazer compressa
fria sobre os olhos por 2 a 3 minutos.
Se   possível,   manter  o  monitor  de
vídeo em um angulo entre  i O° a 2o°
abaixo  do  nível  dos  olhos  e  a  uma
distância   de   60   cm   do   usuário.    Deve-se
também   evitar   brilhos   na  tela,   mudando   o
ângulo   de   inclinação   do   monitor,   optando

pelos  modelos de tela plana,  com  protetores
anti-reflexivos de boa qualidade.

Caso   os   sintomas   de   desconforto
visual persistirem, procure a orientação de seu
oftalmologista   de    confiança.    Somente    ele

poderá atestar,  através de uma consulta bem
conduzida,    qualquer    anormalidade    que
ameace ou  impeça o bom funcionamento dç
seus olhos.

entre
as teclas

existe

muíta

sujeira

impregnada



Síte da APMP
0 canal de comunícação com os Assocíados

A utilização de tecnologias digitais, em especial na área de informação e comunicação, tem papel primordial no
dia-a-dia de uma empresa.  Cada vez mais pessoas estão utilizando a internet como ferramenta de trabalho,  pesquisa,
entretenimento,   divulgação  de   notícias,   produtos,   serviços  e  vendas   desses   mesmos   itens   para  seus  clientes   e
fornecedores em âmbito local, regional, nacional e internacional.

Em junho de 2003, o site da APMP passou por algumas reformulações para ganhar a formatação conhecida hoje.
Especialistas na área de designer afirmam que um bom site não é aquele que apresenta as últimas novidades em recursos
cibernéticos, e sim aquele que mostra, com clareza, tudo o que o usuário procura. Por isso, o site da APMP foi criado com
objetivo de ser, essencialmente, uma peça de comunicação visual.

Para  o  próximo  ano,  o  Departamento  de  lnformática  já  está  estudando  mudanças  funcionais  que  visem  a
beneficiar os associados. Para quem ainda não teve a oportunidade de visitar o endereço da Associação na lnternet, basta
acessarwww.apmpr.com.br
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http://www.aFimFiFir,[om.br/

Endereço do site:
www.apmppr.com.br
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Destaques:  Principais notícias,
eventos e comunicados

repassados pela Associação.

Links: Acesso rápido a outros
sites de interesse à Classe.
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Convênios -Neste item é possível pesquisar todos os convênios realizados pela APMP

Publ'icaiçôes-ObrasescritasporAssociadosdaAPMP
Sedes - lnformações sobre as sedes da APMP Curitiba (Sede Administrativa) - Hotel de trânsito -
Sede Campestre -Matinhos -Londrina  e  Foz do lguaçu
Classtl-icados -Neste item os Associados podem pesquisar e incluir anúncios de vendas, aluguel,
etc.

Colunas -lndice completo com as Colunas publicadas pela APMP
Notícias

D.iárias  -notícias inser.idas diariamente pelo departamento de assessoria de imprensa
Semana.is -  índice de notícias inseridas refentes a um período semanal
Em Pauta -índice dos "Em Pautas" enviados pela APMP Vale lembrar que está disponível no

site um link para cadastramento e atualizaçâo de endereço eletrônico (e-mail) em nosso banco de
dados,  em  razâo  do  envio  semanal  da  "Coluna da APMP"  e  do  "Em  Pauta",  além  de  notícias  e
comunicados periinentes à classe.

: \riiiN&   -df f lÀqaRst*             É=

Grupos de Estudo -lnformações sobre coordenadores, endereço e telefones
Faile cor`osco -e-mails para contato com os depariamentos da APMP

*  Consultoria Técnica

Newton Ceccon
Dep.  de lníormãíica - APMP



Acerte o passo
e prepare-se para correr

É  hora  de  tirar  os  sapatos  e  afrouxar  a
gravata.   Existem   duas   alternativas:   colocar   um
tênis ou deitar no sofá. Se você optou pela primeira
opção,   saiba  que  fez  a  escolha  certa  e  quem
agradece é o seu organismo.  Em  busca do bem-
estar  físico  e  emocional,  proflssionais  acostuma-
dos a viverem sob pressão aliam-se cada vez mais
aos   benefícios   proporcionados  pelas  atívidades
físicas.  Nesta edição, vamos conhecer um pouco
sobre  a  prática  da  corrida.  A  Promotora  Angela
Khury Munhoz da Rocha é adepta desta modalida-
de e nos contou  um pouco sobre sua experiência
com o esporte.

Ela    lembra    que    passou    a    praticar
exercícios por incentivo do marido.  "Na época em

que nos conhecemos ele já era triatleta e passei a
ver o esporte de uma outra maneira". Aos poucos,
Angela começou a fazer caminhadas leves, depois
intensificou  o  passo  e  logo  já  estava  correndo.

Hoje,   a   Promotora  afirma  que   é   uma

Promotora Angela KI\ury  Miinhoz da Rocha

participa da Maratona Ecológica de Curítiba

atleta,  participa  de  maratonas  e  leva  a
sério a rotina de treinos. "Eu treino quatro
vezes por semana. Tenho um orientador
físico   que   repassa   uma   planilha   de
atMdades   de   acordo   com   a   minha
capacidade.   Acho   que   esse   tipo   de
orientação é fundamental " , diz.

Além  do  incentivo do  marido,  a
procura pela auto-estima e de uma vida
saudável  levaram Angelg a se  compro-
meter  com  a  corrida.   "E  preciso  muita
disciplina,  mas depois que nos envolve-
mos   com   o   esporte   alcançamos   o
conheclmento de  nosso  próprlo corpo",
ressalta.   Muitas  vezes,   pratlcar  corrida
ao  ar  livre   pode  gerar  um   sentido  de
realização    pessoal.    Como    se    não
bastassem todos os benefícios proporci-
onados  ao  organismo,  em  especial  ao
sistema    cardiovascular,    especialistas
afirmam  que  o  hábito  de  correr  alMa  o
stress  do  dia-a-dia.   "Correr  fortalece  o
espírito. Depois de um dia agitado, gosto
de   colocar   o  tênis,   sair   pelas   ruas   e
desligar do mundo",  conta a Promotora,

reafirmando a idéia do relaxamento proporcionado
pelo esporte.  "E o mais interessante é que nessas
horas  de  introspecção  tenho  as  melhores  idéias
para o trabalho" , brinca.

Há  cerca  de  três   anos   ela   passou   a
participar   de   maratonas,   provas   longas   e   que
exigem muito esforço e preparo físico -e pretende
sempre  buscar  mais.   "São  42  km  de  prova,   é
extremamente exaustivo.  Um  atleta leva cerca de
30 dias para recuperar tudo o que foi  perdido em
quatro  horas.  Até  o  momento,  participei  de  uma
maratona  por  ano,  mas  minha  meta  é  aumentar
para duas por ano" , diz.

F]ecentemente,   ela  esteve   na   Maratona
Ecológica de Curitiba, promovida há oitos anos pela
Prefeitura Municipal. A prova curitibana, em relação
às  similares  realizadas  em  outras  cidades  brasílei-
ras,    caracteriza-se    pela   topografia   acidentada,
exigindo    maior    esforço    dos    competidores.    A
Promotora teve um bom desempenho, finalizando a
prova dentro  do tempo  esperado.  "Eu  ainda acho
que  poderia  ter  feito  um  tempo  melhor,   mas  eu
estava sob efeito de overtraining,  ou seja,  excesso
de treino" , avalia.

Para  aqueles  que  não  se  exercitam  há
muito tempo ou estão começando, Angela dá uma
excelente dica.  "A parte boa da corrida é que você
pode montar o horário de treinos de acordo com a
sua   disponibilidade".    Ela   explica   que    algumas
mulheres   conseguem   encaixar   a   academia   de
ginástica em  suas  rotinas.  Outras,  porém,  não têm
tempo  ou  disposição  para  isso  e  preferem  fazer
seus próprios programas de ginástica e condiciona-
mento físico.  Para quem já encontra aí um desafio,
vale frisar que uma rotina de exercícios pode trazer a
qualídade de vida e longevidade.

Dicas
Éimportantepraticarcorridasemritmolentosobredistâncias

progressivamente maiores;
Subjdas  de  ladeiras  entre  200  a  400  me{ros  serão  bem-
vindaseaiudamadarforçaaspernas:
Obedeça ao seu coração e não o relógio. Confie nos ãvisos
deseu corpo;
Os  treinos  de  velocidade  são  importantes.  A  mudança  de
ritmo  mostrará que  você  pode  correr mais  rápido.  Faça  um
treino semanal de velocidade.,

Ouanto   maís   você   corre,    mais   relaxado   precisa   estar;
Utilize   acessórios   adeqiJados.    0   uso   de   bom   tênis   é
imprescindível;

Nsãã°beescqou#çofl°,#qpuoer::#teento°aQquu%qc:#e:t°or:ead°;oesxtpuerr!eneteo

aíongamento dos músculos;
Expandaseusobjetivos.Ouetalumamarãlona?

Corridas de Rua
Como o próprjo nome já especifica, são provas disputadas em
ruas ou  rodovias. As  corridas de  rua têm  uma rica trad.ição.
Competições    nesta   modalidade   já   eram    populares    na
lnglâterra, no século 18. No Brasil, a prova mais tradicíonal e
conhecida é a de São Silvestre, nas ruas de São Pâuío desde
1924.

As corridas de rua podem ser disputadas nas mais variadas
distâncias,  mas  sem  dúvida  a  mais  nobre  das  provas  é  a
maratona,  na qual os  corredores  percorrem  42.195 metros.
As maratonas são populares em todo o mundo, sendo a única
modalidade a fazer parte das Olimpíadas. As mais importan-
tes chegam a reunir mais de 30 mil participantes, como é o
caso   das   de    Boston,    Nova   lorque,    Chicago,    Londres,
HonolLiliJ, Roterdã e Paris.

As chamadâs ultramaratonas são as novas sensações entre
os   atletas  e   englobam   provas   com   mais   de   50 ,km.   As
ultramaratonas  §ão  parti.cularmente  populares  na  África  do
Sul,  onde  a "Comrades"  (89  km)  e  a "Two  Oceans"  (56 km)
reúnem milhares de participantes.



EQLuípe Paranaense é campeã
do IV Torneío Nacional de  Futebol  na categoria Supermaster

Time  camí)eâo  na categoíia SiJpermaster

A  IV  Edição  do  Torneio  Nacíonal  de
Futebol     do     Ministério     Público     reunlu
Procuradores  e  Promotores  de  Justiça  de  14
Estados,  de  12  a  15  de  novembro,  em  Belo
Horizonte  (MG).  Os jogos foram  realizados  na
Toca  da  F]aposa  1,  centro  de  formação  das
equipes  de  base  do  Cruzeiro  Esporte  Clube.
Cerca   de   450   atletas   competiram    em    3
categorlas:     Força    Livre    (qualquer    idade),
Master   (acima  de  35  anos)   e  Supermaster
(acima de 45 anos). A equipe Supermaster do
Paraná   voltou   para   casa   como   a   grande
campeã da categoria.

De   acordo   com   o   segundo   vice-
presidente  da  APMP  Bruno  Sérgio  Gallati,  o
clima de amizade  garante  que  a competição
acabe  tornando-se  em  bons  momentos  de
confraternização  e  descontração.  "Olha,  nós
quereremos comunicar que as inscrições para
a escolinha de futebol do professor Madureira

já  estão  abertas  para  as  equipes  Master  e
Força-Livre",  brinca  Gallati,  lembrando  que  o
Promotor    inativo    João    Carlos    Rodrigues
Gomes, mais conhecido como Madureira, foi o
artilhejro com 7 gols da categoria Supermaster.

Cada   equipe   poderá   inscrever   15
atletas em cada uma delas. Ao todo foram 54
jogos  na  modalidade  futebol  society,  com  as
finais  sendo  disputadas  no  dia  15.  Os  cam-

peões de cada categoria receberam os troféus
Eduardo  Gonçalves  de  Andrade  (Tostão,  ex-
jogador de futebol), AMmar de Oliveira Costa
(AMmar   Perrella,   presidente   do   Cruzeiro)   e
Danilo   de   Castro   (secretário   de   Estado   de
Governo).    Os    artilheiros    do   torneio   foram

premiados com a medalha F}einaldo Lima (ex-
jogador de futebol) .

Participaram    membros   do    MP   do
Amapá,    Espírito   Santo,    Goiás,    Maranhão,
Mato   Grosso,   Mato   Grosso   do   Sul,   Minas
Gerais,  Paraná,  F]io de Janeiro,  F}io Grande do
Sul,   Rondônia,   Santa   Catarina,   São   Paulo,
além do Distrito Federal.

Resultados Finais

Força Livre
1 °  Lugar:  São  Paulo

2°  Lugar:  Rio  de Janeiro

3°  Lugar:  Distrito  Federal  e Territórios

Artilhejro:  Davi  Lopes  Rodrigues Júnior

(RS)   9  golsl

Nlaster
io  Lugar:  Rio  Grande  do  Sul

2° Lugar:  São  Paulo

3o  Lugar:  Maranhão

Artilheiros:  Afonso  Henrique  de  Miranda

Tejxeira  (MG)  e Arthur  Migliari  Jr.

(SP)  6  gols.

Supermaster
io Lugar:  Paraná
Equ.ipe.. Bruno  Sérgio Gallati,  Ervin  Fernando

Zeidler,  Ismael Bedin,  Ivonei  Sfoggia, João

Carlos R. Gomes, João Francisco de Assis,
Jorge Fernando Barreto da Costa, Leonir
Batisti,  Manoel Ruiz, Milton Couto Cos[a,
Valdecir Guidini.

2° Lugar:  Rio  Grande do Sul

3° Lugar:  Espírito Santo
Artilheiro:  João  Carlos  R.  Gomes  (Madureira)
7  gols.

A Tooa da Raposa 1

0 Centro de treinamento Toca da F}aposa 1 foi inaugurado em 3 de fevereiro de
1973,  como  o  primeiro  local  no  país  projetado  para concentração  de  uma equipe de
futebol, Construído em um terreno de 53 mil metros quadrados, o complexo disponibiliza
aos atletas e comissão técnica das categorias de base do Cruzeiro, quatro campos de
treinamentos,vestiários,salademusculaçãoedepartamento.

Um  pavilhão  com  cerca de  2500m2  abriga hotel,  cinema,  salão  de jogos  e
escritórios administralivos do clube. AToca da Raposa l já foi sede da seleção Brasileira
em três oportunidades, sendo duas durante os preparativos para as Copas do Mundo de
1982 e l 986.

Com  a inauguração  da T;oca da Raposa 11,  em  2002,  a Tíoca  1  passou a ser
utilizada   exclusivamente   pelas   catsgorias   de   base   do   clube   e   para   intercâmbio
internacional de atletas em formação, principalmente Japão e Coréia.  Os garotos das
categorias de base também recebem apoio educacional e podem contar com a Escola
Alternativa, projeto de ensino fundamental e médio.



Eu e o computador
*  Damásio E. de Jesus

Minha vida profissional  pode ser
dividida em duas partes:  antes e depois do
computador e da lnternet.

Oficiando   em   processos   criminais
como  Promotor  de  Justiça,   Procurador  de
Justlça,     escrevendo     livros,     teses,
conferências  sobre  Direlto  Penal  e  Processo
Penal  e  artigos  para  revistas  e  jornais,  meu
instrumento de trabalho,  por longos anos, foi
uma máquina datilográfica.  Primeiro manual,
depois elétrica.

As  diflculdades  eram  enormes.  Por
exemplo,  terminado  um  trabalho,  já  pronto

para    ser    remetido    ao    jornal,    relendo-o
percebia um erro. Tinha que datílografá-lo por
inteiro.    E,    às    vezes,    eram    dezenas    de

páginas. Na elaboração de llvros, se
precisava ampliar um texto, restringi-
1o,   corrigir  erros,   mudar  títulos,  era
obrigado  a  digitá-lo  outra  vez.   Era
um   serviço   moroso,   extenuante   e
desagradável. Usava tesoura, papel
e    cola.    F}emendado,    mandava
xerocopiar a colcha de  retalhos e o
resultado era o original .

Da    velha    máquina    de
datilografia   para   a   elétrica   fol   um
avanço.   Mas  ainda  era  infeliz  sem
saber.

Tive    uma   fase    pela    qual
todos   passam:   a   da   repulsa   ao
computador.  Durante algum tempo,
talvez  dois  anos,  inventei  todas  as
desculpas imagináveis para fugir ou
retardar a troca da velha máquina de
escrever  pelo  micro.  Como  defesa,
atribuía a ele todos  os  defeitos  que

lhe    podiam    sem    imputados:    embota    a
criatMdade,    é    muito   complicado,    tira   as
emoções  da escrita,  mecaniza a mente  etc.
Acomodado, era contrário a novidades, como
muitos.

Tlve    três    grandes    incentivadores:
Hugo    Nigro    Mazzilli,    Cláudio    Ferraz    de
Alvarenga e Oswaldo Baio, este o mesmo que
me  trocou  a  máquina  datilográfica  manual

pela elétrica.  Hugo  Mazzilli fez-me a primeira
demonstração    do    uso,do    micro.    Na
Associação Paulista do Ministério Público, em

São  Paulo,  abriu  no  computador  minha fjcha

pessoal  e  lhe  acrescentou  o  número  do  meu
CIC. Salvou, saiu do sistema, voltou, carregou
a    ficha    e    lá    estava    o    número.    Fiquei
impressionado,   mas   não   o   bastante   para
abandonar  a  minha  máquina  de  escrever.  A
burrice é tei mosa.

Naquele    tempo,    idos    de    1987,
almoçava  todas   as   semanas   com   Cláudio
Ferraz   de   Alvarenga,    entáo    assessor   do
Procurador-Geral   de   Justiça.   E   lá  vinha  ele
todas  as  semanas  perguntar  se  eu  já  havia
ingressado   na  era  da  lnformática.   E   minha
resposta   era    sempre:    ''vou    começar    no

próximo   mês,   no   início   do   ano   que   vem,
quando terminar o próximo livro. ..". Até que um
dia ele me disse: "Damásio, me desculpe, mas
isso é ignorância".  Fiquei  muito ofendido.  Meu
amigo dizendo  uma coisa daquelas,..  F]esolvi
dar    o    troco:    contratei    um    professor    de
lnformática, o Mílton da Taisei , e durante quatro
meses   tive   aulas   semanais   até   virar   um
craque. Ao mesmo tempo, comecei a ter duas
aulas semanais de inglês,  imprescindível para

quem    deseja,    nos    manuais    e    revistas
estrangeiras,    aprofundar-se    no    uso    do
computador   (queria  ficar  melhor  do   que   o
Cláudio).    Telefonei    para   Cláudio   dando   a



grande    notícia    e    recordei    a    ofensa.    Ele
explicou-me  que  aquela  frase  fora  a  única
maneira  que  havia  encontrado  de  me  fazer
entrar na era do micro.

Hoje, trabalho com o que há de mais
moderno   em   lnformática   e   continuamente
estou substituindo a aparelhagem pessoal por
outra  mais  moderna.  A parafernália é  incrível:
novos    programas,    notebooks,    scanners
manuais e de mesa,  CD-ROM,  impressoras a
laser   e   coloridas.    0    micro   também   está
acoplado a vários sistemas: fax,  máquinas de
emissão de cheques, lv, câmera fotográfica e
filmadora.   Pelo  Modem,   consigo,   de  Bauru,
entrar    nos    programas    dos    meus
computadores   de   São   Paulo   e   vice-versa,
transportando  e   recebendo   documentos   e
informações;     dos    tribunais,     consigo
informações sobre processos em andamento.
Em disquetes, recebo ementas de acórdãos e
as  transporto  diretamente   para  os  originais
dos meus livros. Sem falar na lnternet.

Os   avanços    nesse   campo   são
fantásticos.  lrrecusáveis.  É como realizar uma
tarefa em  meia hora e  ser inventada maneira
de  fazê-la  em  dez  minutos.   lmpossível   não
avançar. Há alguns anos, a antiga máquina de
escrever já era decoração. Só a utilizava para
preencher  envelope.   E  quando  era  um   só.
Hoje, nem para isso. Quando são muitos uso o

programa mala d ireta.
A    diferença    entre    a    primeira    e

segunda fase,  a  anterior  com  a  máquina  de
escrever e a atual,  com  o  micro,  é  a  mesma
entre andar no lombo de um burro e voar num

jato.   Um   abismo.   lrreversível.  Atualmente,   a
tarefa    de    escrever    artigo,    livro    ou    tese,
emendá-los,  ampliá-los,   restringi-los,   corrigir
erros  ou  mudar  títulos  é  realizada  em  muito
menos tempo. Alguns trabalhos são feitos em
minutos; as correções, emendas, supressões
etc.,  em  segundos.  Terminado  um  trabalho,
como se ele fosse uma estátua e eu o escultor,
vou    alterando,    melhorando,    substituindo

palavras e frases. Dou-me ao luxo de procurar
palavras repetidas no mesmo parágrafo ou na
mesma    página    para    substjtuí-las    por
sinônimos.

Os  originais   da   primeira  ediçáo  do
meu  livro  Prescrição  penal,  à  moda  antiga,
foram   escritos   em   dois   anos   na   máquina
datilográfica.   Lei  das  Contravenções  Penais
anotada,    o    primeiro    que    escrevi    no

computador,  com  o  mesmo  número  de
páginas,  levou  apenas  seis  meses  para
ser elaborado .

Acompanhar   a   legislação,    no
Brasil, é tarefa incessante. Mudam as leis
todos  os  dias.  Em  meados  do  primeiro
semestre  de  1993,  passei  vinte  dias  no
exterior.  Quando  voltei,  haviam  alterado
vários dispositivos do Código Penal.  Luiz
Alberto Machado,  membro da Comissão
F]evisora   do   Código   Penal,   passou   o
Primeiro   de   Ano   em    F]oma.    Em    sua
ausência, foi editada a Lei n. 9.777, de 29
de dezembro de 1998, alterando os arts.
132,   203  e  207  do  estatuto   penal.   Na
reunião de  11  de jane'iro de  1999,  quinze
dias    depois    da    última    reunião    da
Comissão,    teve    que    alterar    os
fundamentos de um voto escrito em face
da alteração da legislação.

Agora mesmo estão sendo
realizados  estudos  para mudanças
na  Parte  Especial  do Código  Penal,
Lei de  lmprensa,  Lei de Tóxicos,  Lei
dos    Crimes    Hediondos,    prisão
temporária,   Código  de   Defesa  do
Consumidor,   Lei  de   Falências  etc.
Sem falar na Reforma Penal pontual.
Para  quem   milita  no  fórum,   como
Juiz,  Promotor, Advogado etc.,  ou é
Professor    de    Direito,    manter-se
atualizado   na   legislação   é   muito
importante.    Pode-se    perder   uma
causa,  prejudicar  uma  decisão  ou
cometer erro em aula com a citação
de  um  dispositivo  revogado.   Hoje,
com    a   facilidade   da   lnternet,    a
atualização é simples e rápida.

0 computador tem algo de
divino. Só Deus me permite, com um
toque, operar milagres.

E    a    lnternet!     Consulto     bi-
bliotecas;     compro    livros;    transfiro    e
recebo  documentos   do  outro   lado  do
mundo.

Mas  não  sou  escravo  de  tudo
isso. A vida não é sÓ Direito  Penal. Ainda
tenho tempo para os meus flamingos. . .

* Damásio E. de Jesus

Píesidente e  Proíessor do Complexo Jurídico  Damásio de

Jesus;  Dire[or-Geral  da Faculdade  de  Direi{o  Prof.  Damásio

de Jesus e  Doutor Honoris Causa em  Direi{o

pela Uníveísidade de Estudos de Salerno,  ltá/ia.



Lanche beneficente
do Grupo das Anfitríãs do Mínistério Público

à:i._-£.3:,±!

No  dia 24 de  novembro,  o  Grupo de
Anfitriãs   do   Mnistério   Público   promoveu   o
último   Lanche   beneficente   do   ano,   com   o
intuito    de    reunir    amigas    e    convidadas
especiais para uma tarde de confraternização
em prol de entidades assistênciais.

Cerca de 120 pessoas compareceram
ao encontro realizado na Mansão Merano, em
Santa Felicidade. Na ocasião, foram sorteados
um  quadro  doado  pela artista  plástica Cleide
Bitencourt  e  um  pacote  de  final  de  semana
com acompanhante no All Time Resort Costão
do santinho, em Florianópolis (SC). O Bazar de
Artesanatos,   produzido   pelas   participantes,
chamou  a  atenção  pela  beleza  das  peças
expostas.

De acordo com a anfitriã F]uth Sinhori,

o    encontro    obteve    resultados    positivos,
transformando-se em uma agradável tarde de
comunhão   entre   amigas.   "Gostaríamos   de
agradecer a presença de todas que puderam
comparecer e de reiterar nosso convite para os

próximos encontros promovidos pelo Grupo",
ressaltou.

0 valor arrecadado com  a venda de
convites   e    dos    produtos    do    Bazar   será
revertido    a    duas    entidades    carentes    de
Curitiba,    que    foram    sorteadas    durante    o
evento:   Escola  de  Educação  Especial   Nilza
TartuceeAsiloTarumã.

Ao  final   do  evento,   a  colaboradora
Silvana  Nunes  de  Carvalho,  responsável  pelo
Departamento    de    Cerimonial    da    APMP
recebeu  elogios  e  uma  singela  homenagem

pelo   trabalho   prestado   à   organização   do
Lanche Beneficente.



Ato Público em ilelesa do poder
de investigação ilo Nlinklério

Púb'ico
A  Frente  Parlamenlar  de

Combate  ao  Crime  Organizado  e  à

Coírupção  realizou  A[o  Público  em

Defesa do  Poder de lnvestigâção do

Minis[ério  Púb/ico,  na  Câmâra  dos

Depu[ados, no dia 9 de novembro. 0

evento    foi     coordenado     pelos

depulados  Dra.  Clair  (PT/PR),  Paulo  Rubens  Santiago  (PT/CE)  e  An[Ônio  Carlos

B.iscaia(PT|RJ).

Represenlando   a  APMP  o   Promo{or   de  Jus[iça  e   ex-presidente   da

Associação   Sérgio   Renã}o   Sinhori   participou   do   encon{ro,   juntamen{e   com   o

Procurador-Geral de Jus[iça do Parâná, Milton Riquelme de Macedo, os Promo[ores

de  Jus{iça  do  Paraná  Luiz  Eduardo  Canlo  de  Azevedo  Bueno  e  Domingos  Tadeu

Ribeiro da Fonseca,  membros da C;onamp e de oulras en{idades represen[ativas da

classe.  Par{iciparam  lambém  do  evento  os  depu[ados  João AIíredo  (PTICE),  lvan

Valen[e   (PT/SP),   Mauro   Passos   (PT/SC),   Juíza   Den.ise   Frossard   (PSDB/RJ),

representantes    ANPR,    AMB,

ANAMATRA,     AJUFE,     Pro-

curadores    e    Juízes    mili[ares,v_'_--'`,`,      `,      `'`-.-`.`,      .'..''``^'`,`,'

i;à-b-ari;iita;  ;.f-i:áerii';," `-i;tvr'e    :u*
Outros.

Conselho Delibeiativo da
Conamp pmmove reunião

com o Procurador-Geral da
Rei)Ública

Os    membros    do

Governo faz parceria com o MP para
Íiscalkar o Bolsa-Familia

0  Minis[ério do  Desenvolvimenlo Social  acer[ou  parceria com  o

Minislér.io  Público  Federal   e  dos  Estados  para  fiscalizar  a  aplicação  dos

recursos  do  Bolsa-Família.  Coníorme  o  acordo,  o  MP  deverá  fiscalizar  as

exigências   legais   do   progrâma.   0   minis{Ío   Paírus  Ananias   afirmou   que

Procuradores e Promo[ores, além de fiscalizar o programa, poderão [omar as

medidas legais conlra quem descumpre a lei,  propor as ações penais,  civis

ou  administrãlivas  cabíveis  e  man[er  conta[o  Íreqüen[e  com  representantes

dogovernofederal.
''Vamos às úllimas conseqüênciâs, dentro da legalidade, para que

essas pessoas sejam punidas, dentro dâs normas penais e adminis[rativas",

destacou    Pãírus.   Ao   todo,   [rin{a   convênios   Íoíam   assinados   com   os

Minis[érios públicos Estaduais e Federal , em Natal (RN) , duran[e a reunião do

Conselho  Nacional  dos  Procuradores-Gerais  dos  Minislérios  Públicos  dos

Estadosedaunião(CNPG).

AGudedloenMd§n§Sep#jpn:ebS,t:gostóri°

0  Ministério  Público  pode  conduzir  investigações  criminais  na

opinião da Advocacia-Geral da união. A en[idade deíendeu a consíi[ucionali-
-     S   | :dceo nds:.;[ uPc:od: :;/Sd:ndveesp[:ogpd:°:[Ía°psef a° AMs!oâc%eãomd%:ÍeDset/aergnaad oAsçÊ°e pD:í;:;addeo

\    ~â    Brasil (Adep^R[9!ah:Í,/P:.^'_  J__..___,_  _____:_I-_J_  __  r\.._-____  T_:L..__'  r_J___'    .__   J:_
No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal , no dia

25 de novembío, a AGU argumen{ou, en[re ou[ros pon[os, que a Cons[i[uição

Federal  não  garante  exclusividade  à  Polícia  Judiciária  parâ  a  atividade  de

inves[igação  criminâl.  Ou[ro argumen[o  de deíesa é com  base  nâ [eoria dos

poderes Ímplícitos.  Nes[e câso, se o  Minis[ério Público tem a exclusividade

para proporAção Penal Pública, por conseqüência, [ambém [em poderes para

promoverdíre[amen[eainves[igaçãocríminal,sobre[udoaosecons[a{arque
e:saaçãopoAd;n;eeórparodpoodsíacín#â#teonadsesn,[neamdeonp[àgoA,dnvqougé:,#oo_PGoírca,Íaáauníão,

Álvaro  Augusto  Ribeiro  Cosla,  e  o  advogado  Marcelo  Casseb  Continenlino

estádisponívelparaleituranos.iledaAssociaçãowww.apmppr.com.br

opromo[orde#'uCs#ams8#g#oS%#oSinhori,nacondiçãode
assessor  da  Conamp,  fez  a  análise  prévia  e  manífes[ou-se  em  nome  da

en[idade sobre um  projeto de Lei  para combâter a violência con[ra mulheres

no  pâís.  0  projeto  cons.is[e,  basicamen[e,  na  es[ruturação  de  dire[rizes  que

protejam   mulheres   de   agressões   Íísicas   e   psicológicas.   0   projeto   foi
elaborado pelo Ministério Jus[iça, avaliado pela Conamp e, em breve, segue

ao  Congresso  Nacional.  A  Conamp  es[ará  acompanhando  o  processo  de

[ramí[ação  no  que  [ange  à  par[icipação  do  Min.istér.io  Público  no  caso.  0

estudo[ambémrecebeacolaboraçãodapromo{oradeJustiçaFlosanaBeraldi

Bevervanço.

Seu seguro é seguro?
A   APMP   em   parceria   com   a   empresa   Beehive   Consultoria,

Administração    e    Corre[ora    de    Seguros    L[da,    criou    recentemen[e    o

Departamento   de   Seguros,   com   o   obje[ivo   de   propiciar   atendimen[o

personalizadoa[odososAssociados.
0  sÍs[ema  oferece  preços  compe[i[ivos,  maior  flexibilidade  em

relação a prazos e formas de pagamen[o, além de a[uar em conjun[o com as

melhorescompanhiasdomercado.
No dia 11  de ou[ubro, íoram con[ratadas com a seguradora lca[u

Hartíor duas apólices  de vida em  grupo.  Uma des[inada aos  associados  de

Íaixa e[ária inferior a 66 anos e outra (plano sênior) direcionada aos Colegas

queláultrapôsBaerpaa#t:a#/:#[Í#edesegurosfuncionanasedeAdminis[ra[ivada

Associação  que,  em  breve,  es[ará  disponibilizando  as  Tabelas  de  Comer-

cialização  e  outras  informações  no  sile  www.apmppr.com.br.  Comanda  o

se[oropromotordeJustiçaMoacirGonçalvesNogueiraNe[o

Conselho  Deliberat.ivo  da Conamp  estíveram  reunidos  com  o  PÍocurâdor-Geral  da

República, Cláudio Fon[eles, no dia 23 de dezembro, em Brâsília, para discu[ir dois

assun[os  per[inen{es à classe:  a proposta de resolução  para uniformizar nacional-

men[e a designação do  Promolor Elei[oral  e o regis[ro  de armas para membros  do

Ministério Público.

A  par[ir do Es[alu[o do Desarmamento, a Políciâ Federal  pâssou a exigir

dos   Promotores   e   Procuradores   requis.i[os   indevidos   para   o   fornecimen[o   do

regis[ro. Com a reunião na PGR, Íicou acertado que a Conamp Íará uma provocação

Íormal  (cuja elaboração foi a[ribuída ao promo[or de Jus[iça sergio Rena[o sinhori)

ao  Procurador-Geral  dâ  República  para  que  ele  se  posicione  sobre  o  assunto.  A

Conamp lambém en[regou  a Cláudio Fon{eles uma minu[a com os cri[érios  para a

escolha de Promo{or Eleitoral nos Estados.

ONG Transparência Brasil cria o movimento
`lnvestigar é Preciso"

A    0rganização    Não-Governamenla/    Transparência    Brasil    criou    o

movimento  "lnves[igar  é  Precíso'',  formado  por  en[idades  e  representantes  da

sociedade  c.ivil,  com  o  obje[ivo  de  manifes[ar  seu  apo.io  ao  Minis{ér.io  Públ.ico  e

posicionar-se  con[rariamente  à  supressão  de  seu  direi[o  de  investigar,   decisão

presen[emen[esubme[idaàdeliberaçãodosTF.
Em  oÍício  encâminhado  ao  pres.idente  do  STF,  a  ONG  ressalta  que  o

comba[e  à corrupção  nas  administrações  públicas  e  privadas,  a a[enta solicitude

nos campos econômico,  ambien[al  e dos direi[os das minoriâs, transíormou  o MP

em  um  dos  susten[áculos  do  Estado  democrático  de  Direi[o  no  Brasil.  De  acordo

com   a   ONG,   esse   entendimen[o   é   par[ilhado   por   significa[ivas   parcelas   da

sociedade civíl  que vêm  man.iíes[ando seu  posicionamen[o em Íavor do direito  da

ins[i[uiçãoman[ersuaprerrogativacons[itucional.

0  movimento  "lnvestigar é  Preciso" es[á promovendo abaixo-assinado

em favor do MP A[é o momento Íoram colhidas cerca de 1015 assina[uras de [odo o

país. Quemdeseja  colaborarpodeacessarosite.     .
www.lransparencia.org.br/MP/arqu.ivos/assina.h[ml



Legítímídade atíva
para proposítura de ADln

* Osório Barbosa

0  interesse  em  abordar o tema que
dá   titulo   a   este   estudo   pode   parecer,   à
primeira vista,  de somenos  importância,  não
tivesse imbricado com ele a problemática d.a
hermenêutica jurídica, no caso específico, da
hermenêutica    constitucional.    0    rol    dos
legitimados para a ação constitucional citada,
na minha visão, está claramente estabelecido
no  dispositivo  que  abaixo  citaremos,   razão
pela    qual    não    demandaria    maiores
questionamentos,    não   fosse    a   máxima
jurídica   de    que    "não   existe    lei,    mas    lei
interpretada",  ou  que  "um  texto  só 'fala'  se o
fizermos falar" .

Cabe-nos,    aqui,    fazer    o    texto
constitucional    falar,     embora
corramos   o   risco   de   ouvi-lo   dizer
aquilo que nos interessa, como se o
torturássemos, quando a meta seria,
e   é,    ouvi-lo   por   seus    por   seus
próprios  sentidos,  se  é  que  isso  é
possível,   uma  vez  que   o   homem
(intérprete)    está    condenado    a
carregar   consigo   e   externar   seus
sentimentos    (paixão,    amor,    ódio,
mágoa,  indiferença  etc.),  por  mais

que    tente    escondê-los    no    mais
recôndito  de  sua  alma.  Correndo  o
risco,  já que  dele é  impossível  fugir,
arrisquemo-nos!

Em    trabalho    recente
(Comentários   à    Lei    n°    9.868|99
Processo  do  Controle  Concentrado
de  Constitucionalidade.  Sào  PErHlo..
Saraiva),    enfrentei    o    tema,
oportunidade em que concluí que a
referida lei não poderia (sob pena de

inconstitucionalidade), ter estendido o rol dos
legitimados ativos para a ADln ao governador
e  à  mesa  da  câmara  legislativa  do  Distrito
Federal.       Vou   reiterar   meu   entendimento,
apresentando,   obviamente  as   razões   para
tanto,   e  tentando  refutar  qualquer  possível
argumento favorável à constitucionalidade da
dita ampliação. Vamos a hercúlea tentativa.

A    ordem    constitucional    anterior
assegurava ao regimento interno do Supremo
Tribunal Federal a hierarquia de lei  (art.119,  §
3° da cF/69) . A atual não chegou a tanto. Daí a

necessidade  da  edição  da  lei  sob  comento,

tqaune;enaa:eí:|:daeú:n%e3àmÂBt,:deoâ:FAnDoc?uÊ
necessário   que   esse   pressuposto   histórico
seja trazido à baila para compreendermos um
pressuposto fático sobre o qual falaremos logo
mais.

A    Constituição    Federal     atual
estabelece    (em    r)umerus    c/aususo)    a
competência do STF. Não prevê, em momento
algum  do  art.102,  hipótese  de  alargamento
dessa competência  (prevê no §  1°,  apenas a
forma,    a    ser   estabelecida    por   /eí.,    para
apreciação da ADPF.  Nesse caso,  não foram
previstos    legitimados    ativos,     logo,    a
legitimidade  é  ampla,  de  todos  aqueles  que
vierem a ser relacionados pela lei) .

Para   propor   ADln    ou   ADC   foram
estabelecidos, em r}umerus c/ausus, repita-se,
os legitimados ativos (art.103 e seu parágrafo
§   3°  da  CF,   respectivamente).   Em   nenhum
destes   dispositivos   há   a   possibilidade   de
flexibilização  para  o  alargamento  do  rol  de
legitimados.

É    sabido    que   todas   as    matérias
constitucionais     são    passíveis    de
regulamentação    pelo    legislador    ordinário,
especialmente quando a necessidade apontar
para    isso.     Há,     inclusive,    determinação
expressa da CF em alguns casos, em especial
quando   determina   a   promulgação   de   leis
ordinárias e complementares.  Para ampliar ou
restringir    o    rol    dos    legitimados    para    a

propositura  de  ADln  e  ADC  não  há  qualquer
previsão constitucional .

0    Poder    Judiciário    Federal    (em
especial  o  STF)  tem  sua competência fixada
pela própria Constituição, a qual não pode ser
alterada  sem  a  alteração  da  própria  Carta
Magna.  A  despeito  de  a  CF  prever  uma  lei
complementar para a Magistratura (art. 93), ela
deve   tratar,   tão-somente,   de   seu   Estatuto,
jamais    estendendo-se    à    f ixação    de
competência,   pois   para   isso   não   recebeu
autorização constitucional .

0 constituinte originário,  quando quis
deixar regulamentação de competência à lei,
em sentido estrito (usada aqui em oposição à
Constituição,  que  também  é  lei,  em  sentido
amplo), o fez expressamente.  Exemplo disso,



temos no art. 25 da CF, onde ela determina que
os   Estados  organizem-se  e  rejam-se  pelas
Constituições e /e/.s que adotarem, observados
os    princípios    nela,    Constituição    Federal,
estabelecidos.   Para   a   União   não   há   igual
faculdade, exatamente por ter esse ente suas
competências    fixadas    expressamente,
juntamente  com  os  Municípios,   com  o  que
restou aos Estados as matérias residuais.

0 art.125,  § 2° da CF,  determina que
cabe    aos    Estados    a    instituição    de
representaçáo de inconstitucionalidade de leis
ou atos normativos estaduais e municipais em
face   da   Constituição   Estadual,   vedada   a
atribuição da legitimação para agir a um único
órgão.  Ora,  é a Constituição Federal que está
impondo    à    Constituição    Estadual    a
obrigatoriedade de dar legitimidade a mais de
um órgão. .

Para   a   União,    regra   constitucional
semelhante à do § 2° do art.125 da CF seria
desnecessária    e    redundante,    pois    o
constituinte    dito    originário    já    havia    dado
legitimidade para mais de um órgão. A lógica
do sistema   uma vez que as leis  não contêm
palavras   inúteis   e/ou   supérfluas,    portanto,
também,  não  falam  mais  que  o  necessário  ,
impõe essa interpretação.  Essa é, também,  a
conclusão  a  que  se  chega  por  interpretação
sistemática.

0   poder   constituinte   originário,    ao
estabelecer a norma do § 2° do art.  125 da CF,
preocupou-se com  o futuro e com  o  por vir a
ser feito, já que o que ele podia fazer, já o fez
prontamente.    No    assunto,    ora   estudado,
legislou    em    definitivo    para    a    União    e
estabeleceu,    pode-se    dizer,    norma
programática para os  Estados.  Admitir que  o
rol   do  art.103  da  CF   possa  ser  ampliado
implica,  ainda,   em  uma  contradição  (quase
absurda!)  lógica.  Vejamos:  a)  a  Constituição
somente  pode ser alterada por intermédio de
emendas   constitucionais;   b)   as   leis   devem
obediência hierárquica à constituição; c) como

poderia a lei  alterar aquilo que somente  pode
ser alterado por intermédio de emenda?

Dizer   que   o   STF   já   admitia   que,
implicitamente,   o  governador  e  a  mesa  da
câmara  legislativa  do  Distrito  Federal  tinham
atribuição para ajuizar ADln vai de encontro à

própria jurisprudência restritiva da corte sobre
o tema,  uma vez que impõe as mais diversas
barreiras  interpretativas para admitir as ações
ajuizadas  pelas  confederações  sindicais  ou
entidades  de  classe  de  âmbito  nacional  (ari.

103,  lx  da  CF),  em  especial  a tal perií.r)êr}cÍ.a
femáfí.ca,  obstáculo  puramente  interpretativo.
Como  poderia  tratar  diversamente,   os  dois
entes,  em  especial  prMlegiando  um  que  foi
omitido pelo próprio constituinte?

Outro   argumento   que   acreditamos
descaber   em    defesa   da   legitimidade   do
governador e da  mesa da câmara  legislativa
do Distrito Federal é aquele que se escuda na
tese de que ao Distrito Federal sáo atribuídas as
competências    legislativas    reservadas   aos
Estados  e  Municípios  (a\Tt.  32,  §  1°,  da  CF),
especialmente    por    dois    motivos:    a)
competência    para    legislar,    nesse    caso,
literalmente,  é  competência  para  o  DF  editar
leis. No caso da Lei n° 9.868/99, foi a União que
a editou,  até porque seria impensável  uma lei
distrital atribuindo tal legitimidade ao ente que
a  outorgou.   De  qualquer  modo,   o   DF   não
poderia   legislar   para   o   STF;    b)    o   citado
parágrafo  2°  do  Art.  32  da  CF,   não  tem  o
condão de equiparar o DF a Estados
e  Municípios,  pois  ele  não  é  igual  a
Estado  e  Município,  ao  contrário,  é
colocado  em  condição  inferior  aos
Estados,    pois    tem    competência
legislativa  subalterna,  uma vez  que
náo    pode    legislar    sobre    sua
organizaçâo  judiciária,  do  Ministério
Público   e   da   Defensoria   Pública,
segundo o disposto no art. 48, lx, da
CF,   que   conferiu   tal   atribuição   ao
Congresso    Nacional.    Onde    a
igualdade,   já  que   neste   passo   a
atribuição  dos  Estados  é  própria  e
não de ente federativo diverso?

0    pressuposto   fático,    do
qual   cogitamos  acima,   é  que  não
podemos  esquecer  que  o  DF  é  a
capital     da     F]epública,     nele
funcionando,   portanto,   a   sede   do
Congresso   Nacional.   Esse   fato,   a
nosso   ver,    levou   o   Constituinte   a
procurar    evitar    atritos    políticos    entre    o
governador ou a câmara distrital e o Congresso,
os  quais  decorrem,  não  se  pode  negar,  do
ajuizamento de qualquer ADln,  especialmente,
nesse  caso,   por  ser  o  Congresso  Nacional,
como se disse, que legisla para o DF naquelas
matérias citadas no parágrafo anterior.

Vou  mais além,  no entanto,  defendo a
tese  de  que  qualquer  do  povo  pode  propor
ADln.  Explico-me.  Cheguei  a  essa  conclusão

por intermédio de interpretação, fato que,  para
alguns,    pode    parecer   mais   grave    que   o



alargamento  por via de  lei,  como  no caso que
vínhamos estudando, mas que, de fato, não o é.

Qualquer    norma    promulgada    não
pode ser analisada sem que o intérprete possa
abstrair a realidade social que influenciou esta

promulgação. Assim , a cF/88 tem que ser vista
como uma Constituição que veio restabelecer
os  direitos  do  cidadãos  que  se  encontraram
vilipendiados    pelo    regime    ilegítimo    que
imperou  no  país  de  1964/85.  Por  isso  ela  foi,
não    benevolente,    porque    o    povo    não    é
benevolente consigo  mesmo,  mas adequada
ao seu fim, que é atender aos anseios do povo
na busca da implantação e concretização do
bem comum, via estado de direito.

Fechado    esse    ciclo    histórico,    a
restituição  dos  direitos  do  cidadão,  é  aberto
um    novo   horizonte   que   concede,    amplia,
consagra e busca dar efetividade a toda uma
gama  de  novos  direitos  constitucionalmente
consagrados.

Todos   esses   direitos   são
voltados    para    o    cidadão,
especialmente    os     direitos
fundamentais. Há corrente no Direito
Alemão que defende a tese de que
os    direitos    fundamentais    não
beneficiam  as  pessoas  jurídicas  de
direito    público.    Entendo    que    a
doutrina    deve    ser    aceita    com
restrições, mas deve ser aceita.

A    inafastabilidade    da

jurisdição    é    uma    garantia    ao
cidadão, consagrada no inciso XXXV
do art. 5°, da CF. Por sua vez, o   § 2°
do mesmo art.  5°,  da CF,  diz que os
direitos  e  garantias  nela  expressos
náo excluem outros decorrentes do
regime por ela adotado, com o que,
no  caso  ora  vertido,  podemos  nos
valer    do     regime    e     princípio
republicano.  Daí decorre  que todos
os    direitos    são    garantidos    aos

cidadãos. Essa é a regra geral .
Quando   os   direitos   constitucionais

são    garantidos    apenas    as    instituições
(pessoas  jurídicas  públicas  ou   privadas),   aí
sim, a Constituição deve ser expressa quanto a
essas destinatárias, pois aqui há as exceções.
Assim,  o cidadão está  legitimado a sempre e
sempre     utilizar-se     das     garantias
constitucionais;    já    as    instituições,    apenas

quando   a   CF,   expressa   ou   tacitamente,   o
permitir.

As    normas    implícitas    devem    ser
interpretadas  restritivamente  e  só  devem  ser
aceitas quando decorrentes do sistema, como
é   o   caso   da   possibilidade   de   manejo   de
mandado de segurança por instituições como
o  Ministério  Público,  para  a  defesa  de  suas

prerrogativas. A presunção da supremacia da
Constituição deve ser acatada e respe.itada por
todos  os  poderes   públicos  e  cidadãos.   No
aspecto  jurisdicional  apenas,  é  que  cabe  ao
Poder Judiciário e, mais restritamente, quando
for o caso de controle de constitucionalidade,
ao  STF,  a  defesa  da  Constituição.  No  mais,
deve  ser  defendida  por  todos,   e   uma  das
formas  de  sua  defesa,  além  do  acatamento
ordinário,    é    levar    as    suas    violações    ao
conhecimento,    para   julgamento,   do   órgão
incumbido de sua defesa, o próprio STF.

Sendo   assim,   é  dever  de  todos   a
preservação    da    força    normativa    da
Constituição.    No    entanto,    quando    houver
necessidade de que essa preservação se faça
por   meio   do   Poder  Judiciário,   quem   pode
colocar esse  poder,  que  se  afirma  inerte,  em
movimento?  Não  temos  dúvidas  em  afirmar

que  cabe  aos  cidadãos,   regra  geral,   e  às
instituições públicas, quando autorizadas.

Podemos    até    falar    que    a
Administração sÓ atua quando autorizada por
lei     (princípio    da    legalidade),     por    isso    a
necessidade   de   sua   legitimação   de   forma
expressa,  o que  não se exige para a atuação
do cidadão. Apenas desse modo se explica a
existência do art.103 da Constituição Federal.
Nele,   no   entanto,   não   há   necessidade   de
nominação    expressa   do    cidadão,    essa
legitimidade decorre do regime republicando,
onde o povo tem o poder de controlar o poder
que    ele    mesmo    instituiu,    especialmente
quando  se  trata  de  violação  da  lei  que  ele
estabeleceu    como   fundamental    para    sua
existência enquanto "sociedade juridicamente
organizada".

Por  fim,   é  de   se  questionar:   se  os
representantes   do   povo    podem    defender
judicialmente  a  Constituição,   por  que  estes
não  poderiam  diretamente?  0  povo  somente
entregou   aos   seus   representantes   aquelas
tarefas   das   quais   não   pôde   ou   não   quer
desincumbir-se diretamente.

* Osório Bart)osa é Procurador da República,

mestre em Direito Constitucional
e curioso



A Melhor |ustíça
* Denise Frossard

Um  longo  período  de  ditadura  construiu
uma lógica de funcíonamento do sistema político e
administrativo    no    Brasil:    o    Estado    sugando   a
sociedade em benefício de si próprio e de uma eljte
parasitária.

Em    determinado    momento    de    nossa
históría,  a  sociedade  cansou  de  servir  de  insumo

para    o    Estado,    resolveu    lnverter    a    lógica    e
impulsionou   um   movimento   de   democratização.
Acontece que a democracia não tem efeito uníversal
imediato. Ela, ao exemplo dos rios, segue seu curso
preenchendo  os  espaços  à  medida  que  vai   se
estendendo     No    caminho,    no    entanto,    pode
encontrar saliêncías malores que vão criar represas.

A política define a velocidade e a força das
águas  do  rio,  de  tal  maneira  que  a  democracia
possa  ampliar  e  modelar  as  margens;  a  Justiça
aplaina o terreno evitando as represas e abrindo o
acesso da democracia aos menos favorecidos.

Uma   das    reformas   que   a   sociedade
pretende  obter  na  estrutura  do  Estado  Brasileiro,
nesses  tempos  de  adaptação  à  democracia  é  a
reforma   da   Justiça,   porque   não   o   fazendo,   a
democracia   não   ultrapassará   as   saliências   do
terreno  social  e  não  atenderá  os  impotentes,  os
menos   favorecidos.    Não    havendo    reforma    na
estrutura  da  Justíça,   não  haverá  a  inserção  dos
marginalizados ao ambiente democrático.

Neste  ponto  quero  separar  os  ramos  do
debate que se trava no Brasil a respeito da reforma.

Defendo uma reforma na maneira como o
Estado   fornece   o   acesso   à   Justiça,   antes   de
defender uma reforma na estrutura do judjcjário. E a

questão não é semântica; é funcional.
A lógica da reforma e os seus fundamentos

vieram  à  luz  em  1920  na  Faculdade  de  Direito  de
São  Paulo,  pela  pena  de  F]ui  Barbosa:   "Não  vos
mistureis com os togados, que contraíram a doença
de  achar sempre  razão  ao  Estado,  ao  Governo,  à
Fazenda (. . .) . Antes, com os mais miseráveis é que a
Justiça   deve   ser   mais   atenta,    a   redobrar   de
escrúpulo;  porque são os mais mal defendidos,  os
que  suscitam  menos  interesse,  e  os  contra  cujo
direito conspiram a Ínferioridade na condição com a
míngua dos recursos" .

A  Oração  aos  Moços  contém  cada  uma
das preocupações, ou se preferirem,  cada um dos
passos que se deve dar na direção de se reformar a
Justiça    no    Brasil.     Entendo    que    a    primeira

providência   prática   num   processo   de   interação
social deva ser uniflcar a linguagem. A reforma deve
almejar a interação social,  unindo o que a ditadura
desuniu:  a sociedade ampla e o Estado.  0  idioma
que  se  fala  na  Justiça  deve  ser  inteligível  para  o
cidadão ou cldadã mais humilde, menos letrado.

0     idioma    da    Justíça    Brasileira,
definitivamente  ainda  não  é  o  idioma  do  brasileiro
comum   e  a  sua  tradução  tem   sido  tarefa  difícil
mesmo para alguns mHitantes do Direito. Não foram

poucas    as    minhas    experiências,    enquanto
Magistrada,   com   réus   estupefatos,   assustados,
plenos    de    interrogação,    ouvindo    a    fala    de
promotores,  defensores,  seus advogados e juízes.
0   processo   de   inserção      de   rompjmento   das
represas   se dará pela unidade da língua,  DNA de
identificação de um povo.

A interação do idioma não se faz a partlr de
dispositivos  legais,  mas  a  partir  da  mudança  em
toda    uma    cultura.    Os    operadores    do    Direito
precisam refazer a sua compreensão do que seja o
Estado, a Justiça e o cldadão.

0 segundo ponto de uma reforma deve ser
o esforço de aproximação do Juiz ao cidadão que
bate  às  portas  da  Justiça,   quer  compulsória  ou
voluntariamente.
Como estão hoje os códigos,  rituais e costumes, a
interação da Justiça com o cidadão, personalizada
na pessoa do JuÍz, é quase impossível. Os códigos
e os rituais inibem a aproxlmação, e isto é
tarefa que  cabe  a  nós,  legisladores,  os
arquitetos da casa da
Justiça,

0    terceiro    ponto        e    vou
interromper com ele a dissertação para
não avançar e abusar do espaço   é um
exercício  de  alquimia.  0  papelórlo  que
forma os processos e define os prazos,
precisa    ganhar    alma;    ganhar    vida.
Advogados,  Defensores,  Juízes,  enfim,
todos  os  operadores  da  Justiça,  neste
quadro    incluídos    as    funcionárias    e
funcionários    dos    cartórios,    precisam
reciclar as suas emoções e ver além dos
processos e dos papéis e prazos, o ser
humano  que  depende  do  trabalho  da
Justiça.

Ao   lado   de   se   buscar   uma
reforma    na    estrutura    funcional    do
Judiciário,    perseguindo    um    conforto
maior  para  os  operadores  da  Justiça,
devemos  nós,   políticos,   legisladores  e
partidos,    encontrarmos    um    caminho
uma   maneira   de   reformar   a   Justiça,
tendo  presente  a  inserção  social.  A  Justíça  deve
servir  ao   cidadão;   deve   ser   um   instrumento   de
equalização social, política e econômica. Nisto deve
estar a lógica de uma reforma no sistema.

Dostoievski  alertou  que  o  melhor  homem
do mundo pode tornar-se insensível pelo hábito.  Eu
acrescentaria   que   a   melhor   Justiça   do   mundo
também pode tornar-se insensível pelo háblto.

* Denise Frossard é Juíza, membro da Comissão de

Constituição e Justiça da Câmara, proíessora de Direito
Penal Econômico e integrante da Comissão

de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado



Investígação pelo MP
exegese do art.  144

*Paulo Gustavo Ouedes Fontes

Em  publicações  anteriores  procurei
demonstrar que não existe princípio no direito
brasileiro   que   impeça   a   investigação   de
crimes diretamente pelos órgãos do Ministério
Público. Da mesma forma, as regras contidas
no    artigo    144    da   Constituição,    se    bem
compreendidas,  não  asseguram  às  polícias

qualquer        exclusividade    na    investigação
criminal.

0  art.   144,   §1°,   lv,   da  Constituição
assevera  que  a  Polícia  Federal  se  destina  a
exercer,   com  exclusividade,   as  funções  de

polícia judiciária da união. É desse dispositivo
que   se   tem   erroneamente   concluído   que

somente  a  polícia  poderia  realizar
investigações   de   natureza   penal,
função   que   estaria   vedada   aos
membros do Ministério Público.

Acontece  que,  ao  falar  em  <<
funções  de  polícia  judiciária  >>  ,   no

inciso lv, a Constituição não abrange
a   apuração   de   crimes,   que   vem

prevista  no  inciso  1,  sem  a  cláusula
de exclusividade. Senão, vejamos :
Art.144.  (. . .)

§ 1 ° A polícia federal , instituída por lei
como    órgão    permanente,
organizado  e  mantido  pela  União  e
estruturado  em  carreira,  destina-se
a:    (Redação   dada   pela   Emenda
Constitucional n° 19, de 04/06/98)
1  -  apurar  infrações  penais  contra a
ordem    política    e    social    ou    em
detrimento    de    bens,    serviços    e

interesses  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas    e   empresas    públicas,    assim
como   outras   infrações   cuja   prática   tenha
repercussão  interestadual  ou  internacional  e
exija    repressão    uniforme,    segundo    se
dispuser em lei ;
11     (",)

111      (".)

lv -exercer, com exclusividade, as funções de

polícia judiciária da união.

Vê-se,    pois,    que    a    Constituição
distinguiu   entre   a   função   de   apuração   de
crimes e a função de polícia judiciária. Ao tratar
das Polícias Civis,  no § 4° do mesmo artigo, a
distinção é repetida, asseverando-se que lhes
incumbem << as funções de polícia judiciária e a

apuração   de   infrações   penais,   exceto   as
militares.

Tal    compreensão    tem    reflexos
evidentes para o tema em apreço, uma vez que
a  exclusMdade  foi   menclonada  apenas   no
inciso    lv,    relativo    às    funções    de    polícia

judiciária   e   não   no   inciso   1,   que   trata   da
apuração  de  infrações  penais.  Do  ponto  de
vista hermenêutico, em face da clara distinção
adotada   pela   Constituição,   enfatizada   por
duas vezes, não se admite embutir a apuração
das  infrações  na função  de  polícia judiciária,
como usualmente se faz, com a conseqüência
de  lhe  estender  a  cláusula  de  exclusividade.
Onde  a  lei  distingue,  não  cabe  ao  intérprete
confundir !

Destacada  a  apuração  de  infrações

penais,   a   função   de   polícia   judiciária,   ao
menos no direito constitucional pátrio, deve ser
entendida de forma mais restrita, circunscrita à
colaboração das forças policiais com o Poder
Judiciário  no  curso  do  procedimento  penal,
abrangendo o cumprimento de mandados de

prisão e de busca e apreensão e a realização
de perícias e de outras diligências.

Assim,   a   função   de   apuração   de
crimes  (art.144,  §1°,1)  não  foi  destinada  às

polícias com exclusividade, no mesmo espírito
com   que   a   matéria  sempre  foi   tratada   no
âmbito legislativo. Não é demais lembrar que o
Código  de   Processo   Penal,   no  seu   art.   4°,

parágrafo    único,    estabelece    que    a
competência da polícia judiciária << não excluirá
a de autoridades administrativas,  a quem por
lei seja cometida a mesma função. » Como se
tem  salientado,     a  tese  da  exclusividade  da

polícia, se acatada,   para além de prejudicar o
trabalho desenvoMdo pelo Ministério Público,
teria efeitos deletérios também na atividade de



outros órgãos administrativos que se dedicam
à apuração de ilícitos penais, como os setores

próprios   da   F]eceita   Federal   e   do   Banco
Central.

Outro    argumento    de    ordem
constitucional  contra a exclusMdade é  o fato
de  a  menção  figurar  apenas  no   parágrafo
referente à Polícia Federal. Não se repete no §
4°,   que  trata   das   Polícias   Civis.   Ora,   se   a
exclusividade  da  polícia  nas  investigações  é,
como  querem,  princípio  basilar  do  processo

penal e mesmo garantia dos investigados, por
que   valeria   apenas   para   a   esfera  federal,
desprestigiando,    outrossim,    o    princípio
federativo da simetria das formas ?

Finalmente,    não    se    destinando    a
afastar  das   investigações   nem   o   Ministério
Público,     nem     outros    órgãos    que
desempenhem  essas  funções,  a  menção  à
exclusividade,  no  art.144,  §1°,  lv,  tem  como

único objetivo impedir a atuação das   Polícias
Civis    na    esfera    federal,    intuito    que    é
completado pela ressalva da competência da
União    existente    no    §4°.    Nesse    sentido,
escreveram  Lenio  Streck  e  Luciano  Feldens
EM   Crime  e  Constituição,   Forense   (2003)   :
Logicamente, ao referir-se à 'exclusividade' da
Polícia Federal para exercer funções 'de polícia

judiciária  da  União',  o  que  fez  a  Constituição
foi, tão-somente, delimitar as atribulções entre
as    diversas    polícias    (federal,    rodoviária,
ferroviária,    civil    e    militar),    razão   pela   qual

observou, para cada uma delas, um parágrafo
dentro do mesmo art.144.

Seja    pelo    ângulo    dos    princípios

jurídicos,    seja    por    aquele    da    exegese
constitucional,   não  existe  exclusividade  das

polícias nas investigações. A polêmica sobre o
poder investigatório do Ministério Público, que
consegue    surpreender        profissionais    e
especialistas    estrangeiros,    somente    pôde
vicejar no Brasil como resultado da reação da
corrupção contra uma das maiores inovações
da Carta de 1988: um Ministério Público e uma
Justiça independentes, efetivamente capazes
de combater o crime.

* Paulo Gustavo 6uedes Fonles

é Procurador da República em
Sergipe e Mestre em Direito Público

pela Universidade de Toulouse
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0 rebuscamento da
„,,„„    línguagem jurídíca

Conta-se    uma    história    sobre    o
cidadão que procurou a única vara cível do
município para ingressar com ação contra o

patrão.  Ao  ouvir  do  juiz  que  ele,  juiz,  não
tinha "competência'' para julgar a matéria, o

humilde trabalhador disparou: ''Se o senhor

que estudou as leis e mexe com isso não se
acha  competente,  vou  ter  mesmo  é  que
esperar  pela justiça  divina".  Verdadeiro  ou

não,  o  caso  serve  como  ilustração  para
confirmar  que  a  população  e  o  judiciário
não falam a mesma língua.

Onde    quer    que    haja    homens
reunidos,  haverá  necessidade  de
comunicação,  manifestada  sob  a
forma que for, Naturalmente, com o
desenvolvimento social e histórico

de um povo ao longo dos séculos,
uma forma  de  linguagem  comum
acabará    prevalecendo.    Será
aquela   que    melhor   servir    para
atender às necessidades gerais da
sociedade.

Diante   desse   universo,   é
de esperar que surjam situações e
circunstâncias    de    conflito.     É

comum  nos  depararmos  com  as
críticas  dos  leigos  em  relação  ao
Direito,    em    particular,    por    este

possuir    (como   as   ciências   em
geral)     um     linguajar    de    difícil

compreensão.   Muitos  termos   usados   se
tornam  como  "palavrões"  para  o  homem
comum.  Para alguns,  parece  um  atraso  e
até  uma provocação contra o  bom  senso,
escrever   ou   falar   de   forma   rebuscada,
sof isticada,    com    excessos    de
estrangeirismo,    em    plena    época    de

globalização  (inclusive  do  próprio  Direito),
em que o mundo ficou  menor,  as relações
humanas    mais    complexas    e    o    Poder

Judiciário    se    apresenta    entulhado    de

processos.
Há diversas razões para a existênc{a

da extravagante linguagem utilizada no meio

jurídico,    mas    será    que,    realmente,    há
necessidade dessa sofisticação? Constata-
se  uma  lacuna  não  só  entre  a  população,
mas também entre os operadores do direito.
0  resultado  é  que,  em  algumas  situações
nas   quais   esses   dois   grupos   precisam
interagir,  as partes envoMdas,  de um modo

geral,  os  leigos  precisam  constantemente
de ajuda para  "traduzir"  o  que foi  falado ou
escrito pelos advogados e magistrados.

Não é concebível a idéia de que:  "o
cliente   não   precisa   entender   o   que   está
sendo discutido  sobre ele,  basta  perguntar
ao  seu  advogado   e   este   explicará,   com

palavras   mais   simples,    aquilo   que   está
escrito sobre ele na petição inicial". Também

não  concordo  com  o  fato  de  alguns  juízes
darem  seus  pareceres  em  sentenças  que,
muitas vezes,  nem  os  próprios  advogados
entendem.

É    muito    comum    encontrarmos
críticas e até mesmo piadas de advogados a
respeito   da   linguagem   por   eles   utilizada.
Alguns  se  referem  a  ela  com  expressões

pejorativas    como    "juridjquês",    "estranho
dialeto",     "indefectível    verbalismo    oco",
"graforréia*    desenfreada".    Já    outros    a

cultuam como bela, precisa e sofisticada.   É
a   linguagem   jurídica,    no   centro   de   um
campo de batalhas.

Ao    escrever   dessa    maneira   é

provável que o referido advogado suponha
estar cultuando os mais altos valores de seu
idioma;    contudo,   o    que    simplesmente
consegue é o contrário do pretendido: beirar
o    ridículo    e    expor-se    ao    desprestígio

profissional.



Em    se    tratando    da    linguagem

jurídica, a escrita contemporânea exige uma
responsabilidade  maior,  um  cuidado  tanto
com    a   forma    (estética),    como   com    o
conteúdo (a idéia, as correções gramaticais,
concordâncias,   entre   outras).   Para   evitar
situações    embaraçosas,    especialistas
recomendam  que  se  busque e  aperfeiçoe,
na  escrita  de  textos,  os  atributos  citados
anteriormente    e    outros.    Analisemos
brevementealguns:

Concisão  -  dizer  muito  em  poucas

palavras.  Evitar  as  digressões  -  desvio  de
rumo  ou  de  assunto  -  inúteis,  as  palavras
supérfluas.  0 vício contrário é a prolixidade.

0 fundamento não é medido pelo tamanho
da petição,  ou  da decisão,  mas  pela força
do seu argumento.

A    clareza    obtém-se    com    a
simplicidade,  pois tudo  se  pode  dizer com

palavras  simples e exatas.  Reflete o que já
foi  chamado  de  "limpidez do  pensamento"
ou,  também,  capacidade  de  organização
mental.   Certas   expressões,   comuns   nos
autos, poderiam ser facilmente substituídas

por  outras,  muito  mais  claras  e  objetivas.
Damos a seguir alguns exemplos:
''Pretório  Excelso",  ''Excelso  Sodalício",  o
''Egrégio Pretório Supremo": por
''Supremo Tribunal Federal".
•'Peça  exordial",  "peça  vestibular',  "peça

preamular': por"petição inicial".
"Vistor',ou"expert':por"perito".

"Cônjuge    sobrevivente"    ou   `'consorte

supérstite": por"viúvo (a)".
"Com  tal   proceder,  tisnou  várias   regras

insculpidas   no   caderno   repressor':   por
"com tal proceder, violou vários artigos

do Código Penal''.
A   clareza   opõe-se   à   anfibologia

(ambigüidade) e à obscuridade.
Precisão    -    Empregar    palavras

apropríadas,  exatas e adequadas.  Escolha
acertada do tempo próprio da palavra exata

para a idéia que se quer exprimir.

Naturalidade   -   Forma   simples   e
espontânea    da    linguagem.    Ferem    a
naturalidade  o  uso  sjstemático  dos  termos
difíceis,   a   frase   rebuscada,   a   expressão
empolada  e   pedante,   enfim,   tudo  o   que
denota   artificialismo   e   afetação.    Evita   o
supérfluo, o aparato, o requinte. Mas, não se
deve    confundir    naturalidade    com    vul-

garidade ou desleixo.
Originalidade  -  um  texto  que  tem

origem    no    indivíduo    (ou    grupo)    que    o

produziu:    deve    ser    elaboração    per-
sonalizada do autor e não mera reprodução
ou  requentamento  de  clichês  ou  fórmulas

pré-fabricadas. nasce de uma visão pessoal
do  mundo  e das  coisas;  o  oposto é  o  uso
indiscriminado  de  estereótipos,  a  imitação
servil,     o    estilo    postiço    e    a
vulgaridade.

Nos  bancos  acadêmicos,
ensina-se aos futuros profissionais

do  Direito  que,   para  escrever  ou
falar, é necessário que o faça com
correção  e  clareza.   e,   por  força
dessa    orientação,    desa-
companhada  de  maiores  auxílios

práticos,  constatamos,  com  muita
freqüência,    peças    processuais
com    uma    argumentação    su-

perficial.

De    igual    modo,    muitos

profissionais  preferem    abusar do
latim   a   fim   de      manifestar   sua
"cultura"    a    dominar    o    próprio

idioma,     ou    seja,     a    Língua
Portuguesa.   E  assim  o  juridiquês
vai   sendo   empregado   pelos   neófitos   do
Direito,   que  o  fazem  tão-somente  porque
ouviram reiteradas vezes tais termos.

*  Hélide Campos é professora de linguagem jurídica

no curso de Direito da UNIP - Sorocaba, especialista em Língua

Portuguesa pela PUCISP, mestra em Comunicação Social pela

Universidade Paulista (UNIP|Bacelar), doutoranda em Filologia

pela Universidade de São Paulo  (USP).
Helidemaria@terra.com.br



A  Coluna  de  Aniversários,  anteriormente  divulgada  no  lnformaíivo
lntegraçâo,  passa  a  ser  publicada  trimestralmente  na  ``APMP  em
Revista''apariirdestaedição.

Dezembro
01   Cynthia Maria de Almeida Pierri, Wilson Tome Tropiani, Joubert Gonzaga Vieira, Wilson Francisco Ferreira
dos Santos; 02  Maria Esperia Costa Moura; 04  Eduardo de Mello Chagas Lima, Maroela Marinho Rodrigues; 05
Ricardo Alessandro dos Santos, Sandres Spohnolz, salime Abdalla Neme Vieira; 06   Danilo de Lima; 07   0lga
Maria Bruel Marques; 08   Paulo César Milani de Moura; 09  Marlene Jordão da Motta Armiliato, Josaphat Por[o
Lona Cleto, Luiz Antônio Machado da Costa; 10   José Américo Penteado de Carvalho; 11    Nelsinho Moura de
Oliveira; 12   Alexandre Ramalho de Farias, Francisco Soares Dias Filho; 13   Eliezer Gomes da Silva, F!oberto
Tonon Junior, Altair Domingues de Oliveira, Bortolo Constante Escorsim, Mauro Todeschini; 14   Pedro Walter
Torrezan, Edwyvaz de Campos; 15   Clovis Teixeira; 16  Arlete Ehlke Caldas; 17  Ana Silva Puosso Romanini de
Moraes, Olympio de Sa Sotto Maior Neto, F]onaldo Costa Braga; 18   Jorge Guilherme Montenegro Neto, Julio
Ribeiro de Campos Neto; ig   Murillo José Digiacomo, Gabriel Lustosa Nogueira, Nemésio Fausto Peniche; 22
Carla Moretto Maccarini, Leonardo da Silva Vilhena; 23  Aurélio José Aggio, Cibele Cristina Freitas de Resende,
Roberto Moellmann Gonçalves Barros, Sandra Regina Koch, Symara Motter,  lrineu  Moreira Batista Filho; 24
Leônidas  Silva  Neto,  Marcos  Cristiano  Andrade,  Valcir  Natalino  da  Silva;  25    Giovani  Ferri,  Maria  Natalina
Nogueira  Magalhães  da  Santarosa;  26    Lucia  lnez Giacomitti  Andrich;  27    Vanessa  Harmuch  Perez  Erlich,
Antonio  de  Jesus;  28    Arion  Rolim  Pereira,  Cássio  F]oberto  Chastalo,  Fabio André  Guaragni,  Luiz  Roberto
Vasconcellos pedroso; 29  Miohele Nader; 31   Helio Airton Lewin, Altair pissaia.

Janeiro
01   Antônio Winkeri Souza, Dirceu Cordeiro, Nivaldo Bazoti; 02   Carlos Roberto Moreno, Hideraldo José Fleal,
Alberto Luiz Cassou, lzidoro Flumignan; 03   F!enato de Lima Castro; 04   Rosane Cit; 05 Luiz Regis Prado; 06
José Julio Amaral Cleto; o7  Suzane Maria Carvalho do Prado Patrício, Lauro Pasternak; 08  Milton Couto Costa;
10  Paulo Bueno da Luz; i 1   Fernando de Paulaxavier Junior; i2  Waldir Franco Felix; i3  Andréa Simone Frias,
Mauro Sergio Rocha, Sonia Regina de Melo Rosa; 14   Renan Gabardo Fava; 16   Luiz Carlos Souza de Oliveira;
18  Cid Rozsanyi de Menezes, Leda Londero Correia; 19  Mareo Antonio Correa de As; 20  Ary Faria Furquin; 21
Luiz Fei.nando Ferreira Delazari,  Mareelo Camargo de Almeida, Valeria Feres Borges Rolim  Pereira; 22   Ana
Paula Pina Costa, Michele Rocio Maia Zardo, Valéria Seyr, Walter Ribeiro de Oliveira; 23  Antonio Bassi; 24  José
Luiz  Loreto de  Oliveira,  Lais  Letchacovski,  Marcos  Bittencouri  Fowler,  Romeu  Rutte,  Egberto  Pereira,  João
Batista  Cobre;  25    Janaina  Bruel  Marques,  Lourival  Leite  Bastos,  Luciano  Paquet  de  Paula,  Neide  Mariza
Menarim; 26  Clemen Silvia L. Pires Batista Gomes, Sidney Maynardes Junior, Luiz Gastão Accioly Saldanha da
Costa, Olga Beoker da Silva; 27   Josilaine Alteia de Andrade, Reinaldo Prado, Roberto Ouriques; 28   Adriano
Zampieri Calvo, Maurício Kalache, Roberto Aires de Toledo Arruda; 29   Eloio Sartori, José Geraldo Gonçalves,
Carlos  Miranda,  Luiz Carlos  Delazari;  30    Elizabete  Klosoviski,  Rui  Pinto;  31     Leonardo  Nogueira da  Silva,
Moacir Gonçalves Nogueira Neto.

Fevereiro
02  Deobaldo Thiago de Oliveira, Ruth Loureiro da Costa; 03  Acir Bueno de Camargo, Mario Luis Gonçalves da
Silva; 04   Stella Maria Flores Floriani Bruda; 05   Abdo José; o6   Luciana Marcos Rabello; 07   Cassio Mattos
Honorato; og  Francisoo Zanicotti, Lucimara Rocha Ernlund; i o  Edilberto de Campo Trovão; i i  Andrea Fabiana
Pussi  Baradel,  Marla  Lurdes de  Freitas Blanchet,  Rogério  Moreira Orrutea,  Sergio Augusto Althaus, Wilson
Piazzeta; 12  Paulo Roberto Lima dos Santos, Ronaldo Luiz Baggio; 13 -Michelle Ribeiro Morrone, Rui Riquelme
de Macedo, Wanderlei Carvalho da Silva; 15  Luiz Fernando Feitosa, Edivaldo Ferreira dos Santos; 16  Rodrigo
Leite  Ferreira  Cabral,  Heliodora  Garzel  da  Silva,  Luiz  Chemim  Guimarães,  Nilo  Prince  Paraná;  18    Ademir
Fabrício de Meira, Ângela Maria Mailan Zamariam, Marcelo Pato Cunha, Leonor Pires de Albuquerque Maranhá;
19  Luiza Helena Nickel; 20  Rioardo Pires de A. Maranhão; 2i   Cláudio Franco Felix, Sóorates da Veiga Filho; 23
Eduardo Diniz Neto, Silvia Luiza Dariva, Vilma Aparecida Bonifácio Benites Enoiso; 24   Leidi Mara Wzorek de
Santana, Antonio Carlos Coelho Mendes, Lair Ferreira da Motta; 25   Antonio Carlos Staut Nunes, Paulo César
Vieira Tavares, Rotildo Chemim, Ruy Kuenzer; 26   Vera de Freitas Mendonça, Clodoaldo Marcos Caproni; 27
Cláudio Smirne Diniz; 28   Loriane Zaniolo Correia, José Fernandes Heim, Neivo Bittenoourt Tesseroli, Rui de
Almeidavalente.
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Fundaçáo Escola do Ministério Públíco do Estado do Paraná

A FEMPAR e a APMP, com apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, realizaram, dos dias 13  a 16 de setembro
de 2004, em Curitiba, o Seminário lnternacional de Criminologia e Política Criminal Contemporâneas, tendo por
tema``Crime,JustiçaeDesigualdadesocial".

0 evento  trouxe  especialmente  a  Curitiba  a  Dra.  Bárbara  Hudson,  Ph.D.  em Sociologia,  Professora  da
Faculdade de Direito da Universidade de Lancashire, Inglaterra, pesquisadora emérita nas áreas de Sociologia do
Direito,CriminologiaePolíticaCriminal.

Durante as palestras, com tradução simultânea, a professora Bárbara Hudson debateu com alguns dos
principais juristas, sociólogos e operadores de Direitos radicados em Curitiba, entre os quais: Juarez Cirino dos
Santos, Gilberto Giacoia, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Dora Lúcia de Lima
Bertúlio,PedroBodedeMoraes,RenéArielDottieFelipeC.Prando.

0 evento contou com a cooperação acadêmica do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da UFPR,
dosprogramasdeMestradoemDireitodauNESPAR,campusdeJacarezinho,edaEscoladeDireitodauNIBRASIL.

Além do ciclo de palestras em Curitiba, a professora Bárbara Hudson, por intermédio da FEMPAR, proferiu
palestras em outras cidades do interior do Paraná (Foz do lguaçu, Maringá e Jacarezinho), participando ainda de
eventos no Rio de Taneiro, São Paulo, Palmas (TO), Porto Alegre e Brasília
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Fundaçáo Escola do Ministério Público do Estado do Paraná

Com uma ampla e moderna estrutura, aliada a um planejamento direcionado para a
preparação e aperfeiçoamento de profissionais da área jurídica, os alunos do curso regular da
FEMPAR vêm obtendo elevados índices de aprovação nos mais diversos concursos da área.
Paralelamente, a FEMPAR vem promovendo ou apoiando cursos de extensão, congressos e
seminários para a comunidade jurídica em geral e de particular interesse para membros do
Ministério Público do Estado do Paraná.
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