


--

APMP s aúda Procurador-GeraL 

O s promotores de justiça do 
Paraná, por oportunidade 

elegeram, a augusta Assembléia 
Legislativa referendou, o gover
nador do estado do Paraná, Qr. 
Jaime Lemer nomeou e hoje toma 
posse, para um segundo manda
to, o procurador geral de justiça 
do estado do Paraná, Dr. Olympio 
de Sá Sotto Maior Neto. A APMP 
quer neste ato solene de posse, 
destacar o significado da eleição 
do procurador geral, que inau
gurou, na gestão anterior e que 
dará continuidade na que hoje 
inicia, uma nova fase da vida 
política institucional do Ministé
rio Público do Paraná . Esse significado se mani
festa nas propostas de trabalho assumidas como 
compromissos institucionài:S, <:tJja linha fundamen
tal é a "Defesa dos Interesses e Necessidades 
dos Excluídos da Cidadania". 

Milhões de brasileiros marginalizados dos 
processos de produção e de consumo social. O 
perfil político e administrativo do procurador ge
ral da justiça pode ser traçado pela indicação de 
alguns desses compromissos que m(lrcaram na 
primeira e que deverão marcar sua s~gunda ad
ministração: 

a) Defesa dos interesses difusos, coletivos e 
individuais, indisponíveis e homogêneos, medi
ante valorização dos inquéritos civis e da ação 
civil pública; 

b) Garantir o efetivo cumprimento de pro
gramas e serviços do estatuto da criança e do ado
lescente, e lutar pela criação e instalação, em to
dos os municípios, de conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente; 

c) Ação intransigente em defesa de condi
ções de trabalho adequadas à preservação da in
tegridade e da saúde física e mental do trabalha
dor; 

d) Investigar e responsabilizar civil e penal
mente autores de ações lesivas ao patrimônio pú
blico; 

e) Identificar e reprimir comportamentos le
sivos ao meio ambiente ou, de qualqu~r modo, 
contrários ao equil.tbrio ecológico necessário à pre
servação da natureza; 

ü Consolidar e intensificar a ação em defesa 
do consumidor, especialmente através da criação 
de PROCONS em todos os territódos do Paraná; 

g) Na área criminal, privilegiàr a repressão à 
"cri_minalidade do colarinho branco", própria das 
elites econômicas e políticas, que produzem in-

tenso dano à vida, à saúde e ao 
patrimônio da coletividade e do 
Estado, com a utilização dopo
der econômico da empresa ou do 
poder político do Estado, e ca
racterizadas, em geral, pela mais 
ampla impunidade; 

h) No plano intemo, garan
tir a aprovação da lei orgânica 
Estadual do MP e, em conjunto 
com a Associação Paranaense do 
Ministério Público, lutar pela ma
nutenção da política salarial jus
ta e recentemente conquistada, 
compatível com a relevância das 
funções do Ministério Público; 

i) Ampliar, ainda mais, os 
canais de comunicação entre o Ministério Público 
e a população para divulgar as atividades da insti
tuição e permitir seu controle democrático pela 
sociedade. 

Como se vê, a instituição do Ministério Pú
blico, definida como uma das funções essenciais 
da justiça, com atribuições gerais de defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e de inte
resses indisponíveis, sociais e individuais, realiza 
uma trajetória histórica decididamente democráti
ca, sedimentando sua legitimidade na medida em 
que caminha na direção do povo; a instituição 
defensora dos interesses do soberano, no estado 
autocrático medieval, transforma-se na instituição 
de defesa dos direitos do povo, o autêntico sobe
rano no estado democrático de direito. 

Essa concepção de Ministério Público demo
crático, que assume a defesa da coletividade como 
verdadeira e própria instituição do povo - que 
justifica a denominação de Ministério Público, e, 
portanto, de serviço do povo-, enfatiza a relevân
cia ·dos princípios institucionais da unidade, da 
indivisibilidade e da independência funcional do 
Ministério Público. 

A·Associação Paranaense do Ministério Pú
blico exprime publicamente a convicção de que 
Vossa Excelência, Dr. Olympio de Sá Sotto Maior 
Neto, na qualidade de Procurador Geral de Justi
ça do Estado do Paraná, encarna, em sua pleni
tude, esse novo conceito de Ministério Público. 
Em conclusão: colocamo-nos à disposição para o 
êxito das novas tarefas e desejamos-lhe, sincera
mente, tbda a felicidade . 

Discurso proferido pelo p residente ]a ir Girino 
dos Santos na posse do p rocurador-geral de justi
ça Olympio de Sá Sotto Maior Neto. 

JAIR CIRINO DOS SANTOS 
Presidente 
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DAS COXIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Defesa 
por 

encomenda 

C onta-se que no início desse século, 

no Maranhão, o juiz do Tribunal do 

Júri de uma das comarcas quis nomear 

defensor para certo réu sem recurso para 

constituir advogado . O acusado, porém, 

recusou , alegando que ele próprio faria 

sua defesa. Moço com mostras de boa in

teligência, mas de parcas letras e sem qual

quer prática com a justiça, ninguém fez 

fé que pudesse assumir por si o confron

to pessoal do júri . Ledo engano, pois o 

,-paz acabou por se sai: airosamente, ga

nhando absolvição plena do Tribunal Po

pular. 

Só depois veio a explicação do mi

lagre: o acusado endereçou uma carta ao 

Conselheiro Rui Barbosa, relatando toda 

sua desgra ça, e o genial baiano, conven

cido de sua inocência, mandou sua defe

sa por carta, que o réu decorou e repetiu 

com verdadeiro assombro perante o júri. 

Um 
oferecimento 

inesperado 

N esse tempo o Ministério Público do Pa

raná vivia povoado de um bom número 

de promotores interinos. Eram advogados re

cém-formados ou acadêmicos de fim de cur

so, nomeados por portaria, em regime de 

interinidade, para suprirem os claros do qua

dro de agentes da instituição. Eram mantidos 

a contento da chefia, mas era comum aguar

darem concurso para se efetivarem na carrei

ra . Em geral essas nomeações atendiam inte

resses do serviço, embora sem perder um for

te colorido político. Assim, no caso de urgên

cia do atendimento, o interino era despacha

do às pressas e em jejum, para substituir o 

titular, geralmente em alguma sessão do Tri

bunal do Júri, sem levar, no mais das vezes, 

qualquer experiência pessoal, viva, do proce

dimento do júri, seu ritual e suas surpresas. 

Daí o registro de tantos lances pitorescos, que 

enriquecem o folclore do Tribunal Popular, 

como o que agora nos ocorre lembrar. 

Nomeado para um júri do interior, o in-

--

RUI CAVALLIN PINTO 

;Das lingu.as 
• vtvas e 

mortas 

F azer ~ita?ão em l~ngúa estr~n~ei~a, com 
pronunc1a genUlna, const1tu1 nco or

namento do discurso e fa z p ro va d e eru

dição que transpõe os limites culturais do 

seu país. Porém, há perigos e exage ros. 

Dos primeiros se conta que , num júri do 

interior, o então promotor Alcides Munhoz 

Neto incluiu na sua peça acusató ria lo n

ga citação em francês , sem se d a r a o cui

dado de apresentar a corresp onde nte tra 

dução . O finório do advogado de defesa 

não deixou por menos: p assou a fa zer a 

sua próprio tradução, m as de modo que 

parecesse que o promotor zombava d a ig

norância e da falta de senso d e ju stiça 

dos jurados, arma ndo as s im gr o ssa 

celeuma , que redundou n o desprestígio 

d a acusação e proveito do réu. Dos exa

geros , relata Castro Nunes que havia um 

promotor em Minas Gerais que, de quan

do em quando, fazia a acusação do júri 

em latim, mas esse fazia acompanhá-la da 

terino levou pai e mãe para assistirem sua es- devida tradução . E por falar a inda em 

Alei, ora a 
lei ... · 

Conta Hugo Simas que um rábula do 

nosso interior rebatia do júri a acu

sação do promotor, alongando-se em pom

poso e vaníloquo discurso, estranho a toda 

a prova e à própria lei. Pelas tantas, o 

promotor conveio em interromper sua 

farfalhante arenga, para advertir a defe

sa e os jurados que a acusação contra o 

réu tinha fundamento no texto estrito da 

lei. O leguleio nem por isso se deu por 
-

achado . Voltou-se para o promotor com 

gesto de desdém e retrucou: -"Bobagem 

da lei!. . . " 

tréia como promotor. Instalada a sessão e ven

cidos os trâmites preliminares, ao lhe ser con

cedida a palavra o árdego estreante atirou-se 

a plenos pulmões à acusação, sem atentar para 

a leitura prévia do libelo e dos dispositivos 

legais incriminadores do réu. Diante da omis

são, o juiz se aproximou discretamente e ad

vertiu, à meia-voz, o afoito acusador: 

- Doutor, o libelo! Primeiro tem de ofe

recer o libelo! ... 

Surpreendido pela advertência, o jovem 

promotor estacou o discurso, recordou o precei

to e então retomou a acusação, do começo: 

- Meritíssimo juiz, senhores jurados, cum

prindo o preceito legal, quero então, inicial

mente, oferecer este meu primeiro libelo a 

meus queridos pais, aqui presentes, a quem 

tudo devo, etc., etc., enveredando por essa 

via desgarrada, até que alguém o fizesse 

retornar, outra vez, ao caminho certo .. . 

exagero e língua morta, conta Drault 

Ernanny que , durante sua campanha de 

deputado pelo interior d a Paraíba, ao ofe 

recer um almoço aos eleito res da cidade 

de Teixeira , já cansado de fa zer tantos 

discursos, pediu à sua mulh e r Myrian que , 

em seu nome, saudasse o p o vo presente, 

em língua alemã. E fo i o qu e ela fez, com 

toda a competência, pois fo ra inte iramente 

educada na Alemanha. Claro que os sim

plórios dos sertanejos nã o entende ram 

nada , mas ficou a fa ma. Assim é qu e, dias 

depois , na seqüência d a campanha, na 

localidade de Piancó, u m pouco distante 

dali , o p ároco veio p erguntar a o candida

to se e ra verdade que sua mulher fizera 

um discurso em latim. 

-Qual nada, respondeu Ernanny, mi

nha mulher falou em grego, padre. E clás

sico! 



Promotor d e justiç a do Paraná 
participa de Colóquio Internacional 

no Parlame nto Europe u 

L uiz Regis Prado, Promotor de Justiça e atu
almente cursando Pós-Doutorado em Di

reito Penal Ambiental Comparado na Univer
sidade de Estrasburgo, França, participou, re
centemente, em novembro, como pesquisa
dor convidado, inclusive da mesa redonda 
sobre sanções penais, do Colóquio Internaci
onal sobre "A Caça no Direito Comparado", 
promovido pelo Conselho da Europa, Minis
tério do Meio Ambiente e Centro de Direito 
Ambiental da Universidade de Estrasburgo, e 
organizado no contexto das atividades come
morativas do Ano Europeu de Conservação 
da Natureza. O evento contou com a presen
ça de representantes de todos os países mem
bros da União Européia, de professores de 
Direito Ambiental, promotores de justiça, juízes 

e pesquisadores de vários institutos ligados à 
ONU, tendo sido realizado num dos auditóri
os de convenções do Palácio da Europa, sede 
do Parlamento Europeu. 

O temário foi o seguinte: a. Aspectos ci
entíficos, históricos e lógicos-culturais; b . Di
reito Internacional e Comunitário de Caça; c. 
Direito Comparado; d . Sanções e reparação 
de danos; f. Conclusões gerais e mesa redon
da final. 

O objetivo principal do conclave foi o 
de estabelecer diretrizes jurídicas de uma ver
dadeira estratégia comum de conservação das 
espécies e de sua relação com os habitats pro
tegidos ou não. E ainda a uniformização da 
legislação dos países membros da Comunida
de Econômica Européia em matéria de caça . 

Ministéclo Público em pauta 

N o dia 12 de abril último, começou a 
circular o nº 1 do periódico oficial do 

Ministério Público do Paraná, o 
''Araucária ". 

Com o objetivo de estabelecer um ca
nal de comunicação entre os colegas, noti
ciando fatos de interesse comum e divul
gando trabalhos que sejam úteis ao exercí
cio de nossas funções, é que foi criada a 
Folha do Ministério Público. 

Para que o jornal cresça e melhore, é 
fundamental a colaboração de todos em cada 
número, por isso, aqueles que possuírem al
guma notícia ou artigo cuja publicação, a seu 
ver seja oportuna, poderão fazê-lo entrando 
em contato com qualquer dos membros do 
conselho editorial do Araucária, os promoto
res de justiça: Marco Antonio Teixeira, Sérgio 
Renato Sinhori, Dagmar Nunes Gaio e Eliezer 
Gomes da Silva. 

Anunciado o novo reforço do Santos F. C. 

E m Assembléia Geral Ordinária, 
convocada e realizada na sede se -:ial 

do estádio "Urbano Caldeira", foi eleito no 
dia 2 de dezembro de 1995 o novo Conse
lho Deliberadivo do Santos Futebol Clube . 

Todos sabemos das conquistas deste 
que é um dos clubes mais tradicionais do 
futebol brasileiro e mundial. 

Sabemos também que foi nele que Ed
son Arantes do Nascimento se tornou o "Atle- . 
ta do Século" levando o Santos a se tornar 

bi-campeão mundial inter-clubes além de 
inúmeros outros títulos importantes. 

O que não sabíamos até então é que 
Paulo José Gallotti Bonavides, orador da As
sociação Paranaense do Ministério Público, 
foi eleito Membro do Conselho Deliberativo 
da nova gestão. 

Motivo de orgulho para todos nós da 
Associação, parabenizamos ao companhei
ro Paulo pela vitória , desejando-lhe suces
so. 

MAI0/96 

do Mês 
01 

Carlos Bachinski 
Clóvis Busch Pereira 

Ivonei Sfoggia 
José Caetano Ferreira Neto 

Ruy Dirceu Saldanha Gomes 
02 

João Zaions Junior 
Samir Barouki 

03 
Capistrano Jorge Cunha 

04 
Alberto Eloy Alves 

Francisco Gmyterco 
J o ão Francisco de Assis 

05 
Antonio Cesar Cioffi de Moura 

Cyran Silva 
José Carlos de Carvalho 

Paulo José Gallotti Bonavides 
o6 

Carlos Aldir Loss 
Paulo Ro berto Robles Estebon 

Rogério João Baggio 
Saint-Clair Honorato Santos 

fF7 
Paulus Vinicius Dias da Rosa 

Shirley Rolim Cereal 
09 

Celso Luiz Peixoto Ribas 
10 

Elaine Cristina de Lima 
Luciane Maria Duda 

11 
Anto nio Jesus V . R. Bchara 

Sheila do Rocio Cereal Santos Leal 
14 

José Carlos Gonçalves dos Santos 
15 

J o rge Brasil Pinheiro Machado 
16 

Angelo Mazzuchi S. Ferreira 
Paulo Ovidio dos Santos Lima 

Wanderley Batista da Silva 
17 

Agenor Dallagnol 
Carlos Alberto Dissenha 

19 
José Aparecido da Cruz 

21 
Luis Eduardo S. de Albuquerque 

Luiz Carlos da Silveira Mafra 
22 

Delivar Tadeu de Mattos 
Mônica Helena Derbli 
Sérgio Roberto Martins 

24 
C rernilda D'Andrea Arcoverde 

Francisco de Assiz Pinheiro 
Honorino Tremea 

José Carlos da Costa Coelho 
Reginaldo Rolim Pereira 

Rochele Miranda 
25 

José Amaro 
26 

Cláudia Rocha Fortes de Sá 
Z7 

AbelTonon 
Atanagildo Cordeiro Amaral 

28 
Maria Aparecida Moreli Pangoni 

29 
Mário Faraco 

30 
Luciane Maria Gonçalves Franco 

31 
Munir Gazal 

Rosalina dos Santos 
Solange Novaes da Silva Vicentin 



Mensalidades Escolares 
!.Introdução 
A questão referente à fixação 

dos encargos pela prestação de ser
viços educacionais tornou-se impor
tante, notadamente, com o advento 
dos sucessivos planos econômicos, 
com a regulamentação mais de perto 
do poder governamental, dada a ne
cessidade de se evitar abusos nem 
sempre contornáveis, diante da 
contratação em massa, onde pais e 
alunos sempre estiveram em situa
ção de especial fragilidade perante 
os prestadores de serviços. 

A legislação que sempre este
ve voltada para a matéria, prepon
derantemente, assegurou maior liber
dade ao fornecedor de serviços, por 
conceder-lhe a iniciativa de elabora
ção do seu orçamento, com a possi
bilidade de montar, de acordo com 

.. s seus próprios interesSes, as evo
•ções orçamentárias, que, em, geral, 

não são compatíveis com as possibi
lidades financeiras dos consumidores. 

A prestação de serviços esco
lares é peculiar, diversa de uma rela
ção comercial virtual, pois além de 
ser uma atividade própria do Estado 
que abre à livre-iniciativa, porém de
pendente de autorização e fiscaliza
ção, é de interesse eminentemente 
público e social. Isso porque reflete 
diretamente na formação social, esta
belecendo valores éticos, cívicos e 
culturais irreversíveis e de interesse 
próximo dos anseios da soberania 
nacional. 

A As presentes anotações têm o 
W>bjetivo de registrar os principais 

pontos referentes ao assunto, anali
sando-os sob os ângulos pragmatica
mente enfrentados! visando dar um 
encaminhamento jurídico, sem olvi
dar dos aspectos econômicos. 

2. Legislação Anterior 
A Sunab era encarregada, em 

princípio, de estipular os índices de 
reajustes das mensalidades escolares. 
Em razão do Decreto-lei n2 532, de 
16.04.69, os percentuais de encar-

1 gos da prestação de serviços escola
res eram fixados pelo Conselho Fe
deral de Educação e, mais tarde, pe
los Conselhos Estaduais de Educação. 

A economia nacional sofreu in
tervenções drásticas e sucessivas do -
Poder Executivo Federal com os cha
mados planos que, a despeito de cor
rigir e eliminar o decadente proces
so inflacionário, vieram causar dissa-

bares à sociedade, principalmente 
pelo fato de não terem vingado. 

Essa situação não evitou que 
os consumidores de serviços escola
res fossem poupados de deletérias 
conseqüências da administração po
lítica desses problemas econômicos. 

Os frustrados planos econômi
cos, determinadores dos "congela
mentos de preços", foram responsá
veis por diversas, mas similares for
mas de administração das invariáveis 
conturbações na economia e, também, 
na cobrança das mensalidades esco
lares, administradas sob formas de 
"acompanhamento de preços" e "li
berdade vigiada". 

A partir da atual Constituição 
Federal, inaugurou-se a regulamen
tação dos encargos esc9lares com su
cessivas Medidas Provisórias, a inici
ar pelas de n2 176 e 183, que foram 
convertidas na Lei n 2 8.039, de 
30.05.90. Na esteira das regras pre
cedentes, atribuiu os reajustes ao Con
selho Federal e aos Conselhos Esta
duais de Educação, trazendo, agora, 
a possibilidade da escola elaborar suas 
"plc..;Jhas de custos", à frente do en
tão inaugurado Plano de Estabiliza
ção:Econômica do governo Collor. 

Com a inaplicabilidade do pro
cedimento legal, ante a não sustenta
ção do plano econômico, o Poder 
Executivo propôs novos diplomas 
legais, sempre utilizando-se do insti
tuto da "Medida Provisória", até que 
resultou na Lei n2 8.170, de 17.01.91. 

A Lei n2 8.170/91, buscava re
gular a fixação da mensalidade esco
lar em processo de "negociação" en
tre estabelecimentos e alunos, a par
tir de proposta da escola. Estabelecia 
essa legislação critérios de reajustes 
na proporção de 70% do índice de 
reajuste dos professores (categoria 
predominante) e na mes~a oportu
nidade; e 30% da variação do INPC 
acumulada, de janeiro a julho, mas a 
ser aplicada sobre a mensalidade pra
ticada em julho, por força da Lei n2 

8.869, de 15.04.94. 
Já nessa época, havia sido pro

mulgado o Código de Defesa do Con
sumidor, Lei n2 8.078, de 11.09.90, 
com entrada em vigor em 10.03.91. 
As relações de consumo obtiveram 
tratamento mais adequado, visando o 
equilíbrio dos direitos e obrigações, 
entre fornecedores e consumidores, 
e veio nortear também as relações 
de consumo, voltadas à prestação de 
serviço escolar. 

/ 
Instituído o Plano Real, tendo 

sido estabelecido regras de conver
são para URVs, a Lei 8.170/90 conti
nuou regulando a questão das men
salidades escolares, até ser expres
samente revogada pela Medida Pro
visória n2 932, de 01.03.95 e pelas 
seguintes que vem sendo reeditadas. 

3. Ano letivo de 1996 
Para o ano letivo de 1996, a 

partir da Medida Provisória n2 1.156, 
de 24.10.95, com suas reedições, foi 
estabelecido o critério para a fixação 
das mensalidades. 

De acordo com a normatização 
atual, toma-se a "última mensalidade, 
legalmente cobrada em 1995", ou seja, 
aquela de dezembro regularmente fi
xada, acrescida do percentual corres
pondente ao aprimoramento do pro
jeto didático-pedagógico, do estabe
lecimento de ensino e dos custos com 
pessoal, para atingir o parâmetro da 
anualidade seguinte, que será dividi
da em doze parcelas, no máximo. 

Estabelece a fixação anual das 
mensalidades, proibindo qualquer 
reajuste ou revisão no períoc,lo. 

Normatizado está para o ano 
letivo de 1996, conforme dispõe o 
artigo 22 da Medida Provisória recém 
publicada, que "O Estabelecimento de 
Ensino deverá divulgar, em local de 
fácil acesso ao público, o texto da 
proposta de contrato, o valor apura
do na forma do artigo anterior, e o 
número de vagas por sala-classe, no 
período mínimo de 45 dias antes da 
data final para matrícula". 

O mesmo dispositivo legal es
tabelece que o contrato de prestação 
de serviços, nas cláusulas financeiras 
deverão atender aos componentes de 
custos, transcritos numa planilha, cu
jos modelos vêm em anexos à Medi
da Provisória. 

Importa dizer que as planilhas 
dos componentes de custo devem ser 
divulgados juntamente com os demais 
documentos a que se refere o dispo
sitivo acima, vez que é parte inte
grante deles, sem os quais os inte
ressados não teriam condições de 
apreciar, com correção, os valores fi
nais da mensalidade ou anualidade 
propostos pelo estabelecimento. 

Dessa forma, quando o estabe
lecimento não fundamentar a anui
dade ou mensalidade nos componen
tes de custos, na forma dos anexos 
referidos, bem como por não divulgá
los quando necessário, significa que 

a entidade escolar desatendeu fórmula 
diversa da que foi legalmente 
estabelecida. 

Em decorrência disso, três or
dens de sanções poderão advir: uma 
de natureza cível, ou seja, a nulidade 
da cláusula por abusividade , confor
me estipula o artigo 51, inciso IV, do 
Código de Defesa do Consumidor; 
outra de natureza penal, pois o fato 
constitui o crime do artigo (12, inciso 
li, da lei 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, com pena de detenção de 
1 a 4 anos, ou multa; e, por fim, ad
ministrativa, pela intervenção da 
Sunab, e da Secretaria de Direito Eco
nômico do Ministério da Justiça, que 
autuarão com a cominação de san
ções, podendo valer-se dos disposi
tivos da Lei Delegada n2 4 e da Lei 
8.884/94 (que dispõe sobre a pre
venção e repressão às infrações con
tra a ordem econômica, dentre ou
tras). 

4. Retenção de Documentos 
e Suspensão de Serviços por 
Inadimplência 

Ante a persistência de alguns 
estabelecimentos escolares em reter 
documentos, inclusive de transferên
cia, suspender provas, e aplicar ou
tras medidas pedagógicas, em razão 
de inadimplência, após também ser 
regulamentada por Medidas Provisó
rias, editou-se a Lei n 2 8.747, de 
09.12.93, alterando o art. 42 da Lei n2 

8.170/91, vedando-se a limitação ou 
restrição de atividades escolares por 
motivo de inadimplência, por 60 dias, 
assegurando aos estabelecimentos a 
emissão de títulos de crédito (dupli
catas), conforme a Lei n 2 5.474/68, 
art. 20. 

Foram revogadas as Leis n2 

8.747/93 e 8.170/91 (integralmente). 
Todavia, a proibição de sanções pe
dagógicas ou administrativas em ra
zão de inadimplemento, com a sus
pensão de provas, retenção de do
cumentos, vem sendo regulamenta
da pelas Medidas Provisórias, refe
rentes às mensalidades escolares edi
tadas desde aquela revogação. 

Da mesma forma, a suspensão 
dos serviços escolares ou retenção 
de documentos por inadimplência, 
não deve se operar com base no art. 
1.092 do Código Civil, a chamada 
"exceção de contrato não cumprido", 
por dois motivos básicos: o primeiro, 
porque a questão é objeto de dispo
sição legal especial proibitiva, qual 



seja a Medida Provisória vigente e já 
referida. Em segundo plano, porque 
o objeto do contrato é uma prestação 
de serviço. Neste caso, deve-se apli
car o contido no art. 1.219 do Código 
Civil, que reza: "A retribuição pagar
se-á depois de prestado o serviço, 
se, por convenção, ou costume, não 
houver de ser adiantada, ou paga em 
prestações". 

Pelo dispositivo acima citado, 
o pagamento deve ocorrer após o 
fornecedor prestar o serviço. As ex
ceções que refere, não se aplicam 
ao caso das mensalidades escolares, 
em razão de que não é decorrente 
de costume; e quanto à "convenção" 
para pagamento à prestação, resul
tam de contrato de adesão, onde ao 
consumidor não é possibilitado dis
cutir as suas cláusulas. Tanto é ver
dade que a prática comum das esco
las é a de cobrar antecipadamente a 
contraprestação ao serviço que irá 
realizar, a cuja cláusula dificilmente 
iria aderir o consumidor, pois além 
de lhe ser desinteressante ·economi
camente, se apresenta como ilícita ju
ridicamente. 

Acrescente-se que o disposto 
no art. 1.092 do Código Civil, não se 
aplica aos contratos de prestação de 
serviços escolares, em razão de se 
constituírem nestes obrigações de 
natureza social, diversas daquelas em 
que se aplicam simplesmente as nor
mas gerais do direito privado (civil e 
comercial) , regulando-as também dis
posições especiais de direito públi
co. 

5. Inadimplência - Cobran
ça e Execução de Débito 

Estabelecida a Lei n2 8.747/93 
a prerrogativa dos estabelecimentos 
de ensino emitirem títulos de crédi
tos (duplicatas). 

Atualmente, embora não mais 
esteja expressa a circunstância na atual 
legislação referente às mensalidades, 
por vincular-se a uma atividade mer
cantil de prestação de serviços, ape
sar de atípica, a Lei de Duplicatas 
assegura ao credor que efetivamente 
prestou os serviços, o direito de emi
tir duplicatas ou triplicatas para a exe
cução dos seus créditos. Há que se 
observar, no entanto, o que dispõe a 
referida lei nos arts. 20 e 21. 

Portanto, o fomedor de servi
ç~s escolares tem a prerrogativa de 
ingressar com processo de execução 
forçada do crédito, sem necessidade 
de recorrer a quaisquer outras medi
das constrangedoras ao aluno, ou mes
mo ao pai de aluno, e que venha 
proporcionar prejuízo didático-peda
gógico para o discente. A negativa 
de emitir o "histórico escolar'' ou qual-

quer outro documento de transferên
cia, com finalidade de forçar a quita
ção do débito, constitui o delito de 
"cobrança vexatória", punida pelo art. 
71 do Código de Defesa do Consu
midor, que estabelece pena de de
tenção e multa. 

Dessa forma, incabe a emissão, 
por exemplo, de outros títulos de cré
dito (notas promissórias, cheques, le
tras de câmbio) , porque a Lei n2 

5.474, de 18.07.68 (Lei de Duplica
tas) considera que na prestação de 
serviço poderá ser extraída a partir 
da "fatura", uma duplicata, não se 
permitindo a extração de qualquer 
outro título de crédito. 

Além disso, o serviço é esta
belecido em instrumento de contrato 
de execução futura, no qual não se 
pode prever a chamada "cláusula 
mandato", onde se autoriza ao credor 
a emissão de títulos de crédito para 
execução da dívida; contra o deve
dor. 

Importa advertir que a emissão 
de duplicata em desacordo com a lei 
respectiva implicará na incidência do 
crime do art. 172 do Código Penal. 

Assim como existe a via da 
execução do título extrajudicial, na 
forma antes referida, poderá o cre
dor dos serviços escolares optar por 
buscar um título executivo judicial, 
via ação ordinária de cobrança de 
débit<?. É claro que, pela natureza do 
processo, o trâmite é mais demora
do, não obstante assegure maior am
plitude na dedução da pretensão. 

6. Serviço Central de Prote
ção ao Crédito - SPC ou SEPROC 

A partir de 1995, em razão de 
acordo entre a Associação Comercial 
e o Sindicato das Escolas Particula
res, os estabelecimentos podem for
malizar registros dos devedores de 
serviços escolares junto ao SPC. São 
condições para a formalização do ins
trumento, que a dívida principal (não 
abrangente dos acessórios) resulte de 
contrato, e esteja vencida há mais . de 
60 (sessenta) dias. À escola· se im
põe o dever de avisar, previamente 
e por escrito, o devedor, da remessa 
ao SPC para o registro do valor 
inadimplido. Os estabelecimentos, 
eviden emente, estão vinculados às 
normas do Regulamento Nacional dos 
SCPCs e do Regulamento do SCPC da 
Associação Comercial do Paraná. 

Ressalte-se que os fornecedo
res de serviços assumem toda a res
ponsabilidade administrativa, cível e 
Criminal, pelo mau uso do cadastro. 
Como se trata de uma atividade de 
interesse público e social, o registro 
no cadastro junto ao SCPC, do pai de 

aluno ou mesmo do aluno, causa uma 
restrição ao crédito em geral, de ca
ráter comercial, e objetiva induzir ao 
implemento de obrigações mercan
tis, mediante o registro de info;ma
ções deletérias do devedor. Porém, 
de forma alguma, pode proporcionar 
ao aluno uma penalidade pedagógi
ca. 

7. Taxas 
Não raramente, os estabeleci

mentos cobram valores extraordiná
rios sob denominações diversas, a tí
tulo de reserva de matrícula, reserva 
de vaga, taxas de matrícula ou mes
mo taxa de material, e outras. 

Tal prática é decorrência de 
permissivos legais antes existentes, 
em especial o Decreto-Lei n2 532/ 
69, pelo qual o Conselho Federal de 
Educação tinham a incubência de fi
xar os encargos educacionais. 

Esses diplomas legais davam 
azo a que, por Resoluções ou Deli
berações, os Conselhos admitissem 
cobrança de valores além daqueles 
referentes à anuidade, para a remu
neração de serviços extraordinários 
efetivamente prestados a título de ta
xas, e outros como contribuição. 

Ocorre que a Lei n2 8.170/ 91, 
que inaugurou a sistemática da fixa
ção das mensalidades escolares, vincu
lando às planilhas de custos os 
percentuais dos reajustes salariais dos . 
professores, revogou o Decreto-Lei 
n 2 532/69. Por aquele diploma 
legislativo, não cabia a cobrança de 
encargos fora da planilha, uma vez 
que toda a despesa, administrativa ou 
não, devia ser composta para o fim 
de se encontrar o valor real da anui
dade e , conseqüentemente, da men
salidade. 

Dessa forma, não existe mais 
justificativa para a cobrança de taxas 
além das mensalidades, porque o for
necedor de serviço escolar tem ple
na liberdade de elaborar a composi
ção dos custos e dos valores a serem 
cobrados, a título de anuidade ou 
mensalidade. 

O mesmo se diga da cobrança 
de determinados valores para a re
serva de matrícula, constituindo uma 
prática judicialmente ilícita, embora 
se trate de um adiantamento. E não 
pode ter caráter obrigatório, uma vez 
que não é possível ser previsto em 
contrato de prestação de serviços, sob 
pena de nulidade da cláusula, pois 
se trata de encargo do ano letivo se
guinte, cuja relação jurídica será ob
jeto de outro contrato, com valores 
que serão auferidos em nova planilha 
de custos. Ademais, pela atual legis
lação, os alunos que integram o esta
belecimento têm preferência na re-

novação da matrícula para o ano sub
seqüente . 

Pela mesma razão, não se justi
fica a cobrança de taxas de materiais 
antecipadamente, vinculando-se à 
reserva de matrícula, pois tais des
pesas deverão compor a planilha de 
custos. Quaisquer materiais de uso 
eventual, que não possa constar na 
composição de custos da anualidade, 
pela incerteza de sua utilização, de
verá estar regulado em cláusula 
contratual, previsto como encargo do 
contratante. 

8. Entidades Escolares de 
Utilidade Pública 

Na prestação de serviços esco
lares da rede privada, existem esta
belecimentos que gozam de benefí
cios públicos, por serem considera
dos de utilidade pública, como os es
tabelecimentos de ensino comunitá
rios, confessionais ou filantrópicos, 
que estão isentos de alguns encar
gos, tais como os tributários. A tais 

estab.elecim:nt~s devem refl~t~ eA) 
sas CtrCUnstanc1as na compos1çao d'!!!' 
planilha de custos. Por evidente, nor
malmente os custos não deve rão atin
gir o parâmetro de outros estabeleci
mentos, que não têm os mesmos pri
v ilégios. 

A qualquer das categorias aci
ma referidas, aplica-se a legislação 
constitucional e infraconstitucional 
pertinente, bem como as normas de 
defesa do consumidor, sendo certo 
de que ambas prestam serviços emi
nentemente de interesse público e 
social. 

9. Entidades Escolares Li

~e Entidades Escolares Vm~ 

Escolas livres, tais como de dan
ças, línguas, música, bem assim as 
chamadas "faculdades" e "universida
des" que ministram cursos não ofici
ais, não estão sujeitas às disposições 
das diretrizes do ensino regular, apli
cando-se-lhes exclusivamente as clá
usulas contratuais entabuladas e não 
dependem, também, de reconheci
mento do Poder Público para funci
onarem. 

Muitas entidades educacionais 
chamadas "faculdades ou universida
des" que não estão autorizadas, ofe
recem cursos "superiores" , mas que 
na realidade são cursos livres, por 
não terem o reconhecimento dos ór
gãos oficiais, e não podem ser assim 
denominados, porque os termos "uni
versidade, faculdade, instituto supe
rior, escola superior, escola de nível 
superior, curso de nível superior, cur
so de graduação ou quaisquer outros 



análogos", são de uso exclusivo dos 
estabelecimentos de ensino superior 
criados ou organizados na forma dos 
arts. 5Q, 7Q, 11 e 47, da Lei nQ 5.540, 
de 28.11.68. De igual forma, a ex
pressão "universidade aberta" é de 
uso exclusivo dos projetos aprova
dos oficialmente (vide Oec. nQ 77.797, 
de 09.06.76, art. l Q e§ l Q). 

As escolas vinculadas às nor
mas do ensino regular, tais como pré
escolas, de primeiro, segundo e ter
ceiro graus, além das normas gerais 
dos contratos, estão submetidas às 
demais normatizações pedagógicas e 
econômico-financeiras específicas, e 
que compõem o sistema de ensino 
regular, dependendo de autorização 
do Poder Público. 

Todavia, tanto as escolas livres 
como as vinculadas, prestam servi
ços e, como tal, estão sujeitas às nor
mas de tutela das relações de consu
mo. As Medidas Provisórias e even
tuais leis, que regulam o estabeleci
mento das mensalidades escolares, só 
~ aplicam às escolas que. compõe o 

sistema nacional de ensino regular, 
de acordo com o plano nacional de 
educação. 

Alguns procedimentos de in
vestigação foram instaurados na Pro
motoria de Justiça de Defesa do Con
sumidor de Curitiba, contra institui
ções dessa natureza, por praticarem, 
em princípio, propaganda enganosa 
com relação a esses cursos, fazendo 
crer que os concluintes poderão exer
cer legalmente suas profissões. Con
forme os arts. 2Q e 3Q do Decreto nQ 
77.797, de 09.06.76, as entidades de 
ensino que estejam funcionando em 
desacordo com a Lei nQ 5.540/68 ou 

Afiinistrando cursos sem a autorização 
~o Conselho de Educação competen

te, não terão as suas atividades e cur
rículos, bem como dos seus alunos e 
ex-alunos, validados ou reconhecidos 
pelo órgão, podendo sofrer o fecha
mento do curso pelo Ministério da 
Educação. 

10. Descontos para mais de 
um irmãQ na mesma escola 

Os descontos concedidos a mais 
de um filho matriculado no estabele
cimento, constituem uma prática que 
visa estimular a permanência do alu
no e seus irmãos na mesma escola, 
oferecendo essa circunstância vanta
gens de diversas ordens, tais como a 
uniformidade do método pedagógi
co, a permanência das mesmas rela
ções éticas entre pais, alunos, docen
tes e estabelecimento, a facilitação -
do acompanhamento e administração 
das- atividades escolares pelos pais, 
compatibilizando-as com as suas ou-

tras atividades particulares e, para a 
escola, o incentivo ao incremento da 
receita, aliado à intensificação das re
lações entre o estabelecimento e o 
grupo familiar. 

10.1. Decreto-lei n2 3.200/41 
Ainda há aqueles que buscam 

descontos para os filhos, que estão 
matriculados no estabelecimento de 
ensino, invocando o Decreto-lei nQ 
3.200, de 19 de abril de 1941, que 
estabelece tal prerrogativa na propor
ção de 20, 40 e 60%, respectivamen
te para o segundo, terceiro e demais 
filhos. 

O dispositivo legal, que para 
alguns está revogado·, para outros não, 
é de impossível aplicação prática ante 
a sistemática legal hoje existente, que 
é aquela da composição de planilhas 
de custos. Assim, na composição do 
preço da mensalidade, o estabeleci
mento de ensino poderá levar em 
conta os descontos previstos naquele 
Decreto-Lei, resultando. que os valo
res pertinentes serão repassados na 
mensalidade dos demais alunos que 
não possuem irmãos no estabeleci
mento, e que arcarão com o encar
go, pois o valor final e definitivo da 
anuidade é úniCo, e resulta de uma 
formação complexa de elementos que 
compõe a planilha. 

Dessa forma, não se é exigível, 
sob o ponto de vista econômico, que 
o estabelecimento conceda os des
contos de que trata aquele dispositi
vo legal, mas poderá a entidade es
tudantil aplicá-los, como muitos o fa
zem, em decorrência de política pe
dagógico-administrativa. Neste caso, 
há escolas que utilizam a sistemática 
de descontos em percentuais diver
sos daqueles previstos no vetusto 
Decreto-lei nQ 3.200/ 41. 

10.2. Descontos para paga
mento até a data do vencimento 

Por vezes, a concessão dos des
contos nos valores das mensalidades 
são condicionados ao adimplemento 
até uma data aprazada, pel,o fato da 
matrícula de mais de um irmão no 
estabelecimento, ou quando não, pelo 
simples adimplemento até o termo 
fixado. 

Todavia, se admissível, mere
ce cuidado a forma de aplicação da 

. concessão de tais descontos, pois não 
devem fazer imbutir circunstância que 
venha ferir direitos dos alurilos, asse
gurados nas legislações pertinentes ·à 
defesa do consumidor. 

Ao lado da cominação de mul
ta por mora, é práÜca de algumas 
escolas a concessão de "descontos" 
pelo adimplemento até o vencimen-

to. Ambos, desconto pelo pagamen
to em dia e multa por atraso, podem 
violar 6 disposto no arquivo 52, § 1 Q 
do CDC, que estabelece: "As multas 
de mora decorrentes do 
inadimplemento de obrigação no seu 
termo não poderão ser superiores a 
dez por cento do valor da prestação". 

Como se estipula que o paga
mento após o vencimento implica na 
perda desses descontos, e ainda 
incide a multa pela mora, limitada a 
10%, isso normalmente viola o pre
ceito legal acima referido, porque faz 
com que a mora seja, em verdade, 
superior a 10%, ou seja, o percentual 
de 10% mais o percentual do des
conto perdido. 

11. Contrato de Prestação de 
Serviço - Cláusulas Abusivas 

Para a segurança, tanto dos for
necedores de serviços escolares, 
quanto dos consumidores, os direitos 
e obrigações entre as partes devem 
estar descritos em contrato. A presta
ção dos serviços escolares compõe 
as chamadas relações de consumo, 
protegidas pelas disposições da Lei 
nQ 8.078/ 90 (Código de Defesa do 
Consumidor) e em todas aquelas 
esparsas aplicáveis à espécie, quer 
sejam de natureza administrativa, ci
vil ou penal. 

Já a Lei nQ 8.170/91, em seu 
art. 3Q, dispunha que os contratos de 
prestação de serviços educacionais es
tavam vinculados ao Código de De
fesa do Consumidor. A atual Medida 
Provisória, em mais de uma oportu
nidade, invoca a legislação de defe
sa do consumidor. 

Como é praxe a apresentação 
aos pais e alunos de contratos pré
elaborados, os quais se constituem nos 
chamados contratos de adesão, de
vem conter cláusulas claras, ostensi
vas e legíveis. Qualquer cláusula que 
implicar em abusividade, na forma 
do art. 51 do Código de Defesa do 
Consumidor, é nula de pleno direito 
e não gera nenhum efeito, mesmo 
que os pais assinem o contrato res
pectivo. Essas cláusulas visam, den
tre outras, restabelecer o equlíbrio 
econômico do contrato, dentro dos 
princípios compatíveis com a boa fé 
e a eqüidade. 

12. Tutela do Consumidor de 
Serviços Escolares 

De modo geral, a tutela do con
swnidor poderá ocorrer no âmbito ad
ministrativo, cível e penal, podendo 
ser exercitada de forma individual ou 
coletiva, no foro judicial ou 
extrajudicial. 

A tutela do consumidor de servi-

ços escolares poderá ocorrer perante 
os órgãos públicos federal, estaduais e 
municipais, nas diversas áreas de atua
ção, tais como Minisrério da Justiça, Edu-. 
cação e Fazenda, por intermédio das 
suas Secretarias (Secretaria de Direito 
Econômico, por exemplo) e órgãos res
pectivos; Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor - DPDC; Supe
rintendência Nacional do Abastecimen
to - SUNAB; Polícia Federal; Delegad
as da Receita Federal; Ministério Públi
co Federal (Procuradorias da República 
regionais); Ministério Público Estadual 
(Promotorias de Justiça das comarcas); 
Secretarias de Estado e respectivos ór
gãos; Procons Estaduais e Municipais 
ou órgãos similares; Delegacias daRe
ceita Estadual; Delegad as de Polícia 
(especializadas ou não); Ouvidorias 
Gerais (onde houver) e, no âmbito pri
vado, em especial, pelas Associações 
de Pais, que é o órgão representativo, 
por excelência, dos pais de alunos, com 
competência legal para fazê-lo judicial 
e extrajudicialmente , quer sejam As.<YJ
ciações individuais, municipais, estadu
ais, ou federações e confederações, e 
de outros órgãos privados, constituídos 
com a finalidade de defesa do consu
midor. 

12.1. Tute la extrapenal do 
consumidor 

Alguns dos órgãos de defesa 
do consumidor somente podem exer
cer atividades de defesa no âmbito 
administrativo e conciliatório , atuan
do como auxiliar daqueles outros le
gitimados a também exercer funções 
de representação judicial do consu
midor. 

A defesa individual, de caráter 
voluntário, ou que naturalmente não 
forem coletivas (em sentido amplo), 
poderão ser exercidas pelos própri
os interessados, por si o u, se não dis
puser de condições, por intermédio 
da Defensoria Pú blica, q uando 
formulá-la perante a Justiça Cível co
mum. 

Quanto ao consumidor pobre, 
na acepção jurídica do termo , aplica
se as normas da "justiça gratuita". 

O consumidor individual pode
rá exercê-la pessoal e diretamente 
nos Juizados Especiais Cíve is, quan
do não ultrapassar a causa o valor 
pecuniário de 20 salários mínimo, ou 
mediante advogado constituindo, 
quando ultrapassar esse valor, no li
mite de até 40 salários mínimos. 

Para a defesa coletiva judicial 
e extrajudicial estão habilitados todos 
aqueles que prevê a Lei da Ação Ci
vil Pública, Lei nQ 7.347, de 24.07.85, 
no seu artigo 5Q, e também o artigo 
82 do coe, quais sejam, em resumo: 



a- Ministério Público, por inter
médio das Promotorias de Justiça. 

b- União, Estados, Municípios e 
o Distrito Federal. 

c- Entidades e órgãos da admi
nistração pública direta e indireta 
(autarquia, empresa pública, fundação, 
sociedade de economia mista), ainda 
que sem per.:;onalidade jurídica, aí in
cluídos os Procons estaduais e munici
pais. 

d- Associações civis de defesa 
dos interesses dos consumidores, cons
tituídas por mais de 01 (um) ano, em 
especial as associações nacional, esta
duais e municipais de pais, dentre ou
tras. 

Em particular, as APs, diante do 
atual quadro da prestação de serviços 
escolares e sua contraprestação, têm 
função importante no processo legal de 
negociação, e de exame de planilhas 
de custos, com os fornecedores de ser
viços. 

A Ação Civil Pública ou Ação 
Coletiva ocorre para defesa dos inte
resses difusos, coletivos ou .individuais 
homogêneos e, no âmbito do Ministé
rio Público, a questão pode. ser 
investigada em inquérito civil, o qual 
poderá servir para instruir aquelas ações, 
quando não ocorrer o ajustamento, me
diante compromisso, com força de títu
lo executivo extrajudicial. 

12.2. Crimes contra as rela
ções de consumo 

Na ocorrência de crimes contra 
as relações de consumo escolares, os 
fatos podem ser apurados em pro
cesso cível ou administrativo, do qual 
são extraídas cópias, podendo o Pro
motor de Justiça, desde logo, ofere
cer denúncia-crime. Quando não, as 
evidências delituosas serão objeto de 
inquérito policial nas Delegacias de 
Polícia especializadas (DELCONs) ou 
não. Tais inquéritos são remetidos ao 
Ministério Público que ingressará com 
ação penal. 

Nos delitos de pequeno poten
cial ofensivo, o autor poderá respon
der perante osJuizados Especiais Cri
minais, recentemente criados. 

A tutela penal do consumidor 
de serviços escolares ocorre quando 
houver incidência de fatos ofensivos 
às relações de consumo, que sejam 
crimes ou contravenções, tais como 
aFI.ueles do Código de Defesa do Con
sumidor, da Lei 8.137/90, da Lei 
1.521/51, sem prejuízo dos crimes 
previstos no Código Penal e demais 
legislações especiais. 

CIRO EXPEDITO SCHERAIBER 

Promotor de Justiça do 

Consumidor de Curitiba 

EM BREVE, A COLÔNIA DE FÉRIAS 

Há mais de ano a administração da APMP 

vinha mantendo contatos com a Prefeitura de 

Guaratuba e com a diretoria da Associação dos 

Servidores do Município de Andirá, no norte 

do estado, com o objetivo de obter a doação 

de uma área de terras naquele balneário, para 

a futura edificação da colônia de férias da enti

dade. 

Explica-se o porquê da vinculação da as

sociação andiraense a nossos interesses: o cole

ga Arivaldo Canhoto, promotor de Justiça apo

sentado, por muitos anos foi servidor daquele 

município, onde tem estreita liga,ção com as li

deranças locais . Tendo intermediado a doação 

de um terreno em Guaratuba - onde igualmen

te tem bom trânsito político - para a entidade 

nortista, e em sendo a área obtida (após demo

radas gestões) demasiado ampla para a utiliza

ção pretendida, propôs uma parceria com a 

APMP, que custearia as despesas com 

terraplenagem e aterramerito, sendo beneficia

da com parte do imóvel. 

' 
Tudo foi devidamente preparado e, me-

diànte anuência das autoridades municipais lo-

cais, houve, nesse mês de abril, a transferência 

de 2.800m2 para APMP, por escritura pública de 

doação, já averbada no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Guaratuba. 

O próximo passo para a concretização de 

nossa aguardada sede litorânia será a elabora

ção de projetos que nos permitam optar pela 

edificação mais adequada às nossas expectati

vas, à conformação da área adquirida e aos 

recursos financeiros possíveis de serem alocados. 

o 
1. Representada por membros de sua diretoria, a 
APMP recebe no Cartório Distrital do Bacacheri 
(titular o Dr. Rogério Portugal Barcellar ), em 
Curitiba, a Escritura Pública de Doação outorga
da pela Associação dos Seroidores Públicos Muni
cipais de Andirá, concluindo com sucesso o 
processo de negociação habilmente encaminha
da pelo colegaArivaldo Canhoto. Na foto, da 
esquerda para a direita, o presidente ]a ir Girino 
dos Santos, da APMP, o presidente Ronaldo Apa
recido Gonçalves, da ASPMA, Arivaldo Canhoto, 
o 1 Q secretário Sérgio Renato Sinhori, o 1 Q tesou 
reiro Valmor Antonio Padilha e um dos diretores 
daASP.MA . 

2. Vista parcial do terreno doado à APMP, 
na cidade de Guaratuba, que se localiza 
nas proximidades da Colônia de Férias dos 
Comerciários. 

Ç 3. O decano do Ministério Público do Paraná, 
Dr. Antero da Silveira, quando no exercício do 
cargo de p rocurador-geral de justiça, durante o 
mês de abril, fez visita de cortesia à sede admi
n istrativa da APMP. 



Posse de Sotto Maior é muito prestigiada 

N uma das solenidad:s. mais expre~s.i
vas que se tem nottCla na centenana 

história do Ministério Público do Paraná, to
mou posse no dia 12 de abril, para novo 
mandato de dois anos , o procurador-geral 
de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto, 
reeleito pela classe. Entre os acordes da Ban
da da Polícia Militar e as singelas canções 
do Coral Infantil Curumim, Sotto Maior foi 
empossado pelo decano da instituição, o 
procurador de Justiça Antero da Silveira, que 
presidiu a sessão, e sob o testemunho dos 
chefes dos Poderes Executivo, governador 
Jaime Lerner, Legislativo, deputado Aníbal 
Khury, e Judiciário, desembargador Nunes 
do Nascimento, além dos membros do Co
légio de Procuradores de Justiça, secretários 
de estado, deputados federais e estaduais, 
do general comandante da 5ª Região Militar, 
procuradores-gerais de Justiça de outros es-

e.dos da federação, representantes dos mo
vimentos populares, de órgãos públicos e en
tidades privadas, magistrados, prefeitos, ve
readores, membros do Ministério Público es
tadual e federal, advogados e cidadãos em 
geral. 

O empossado foi saudado pelo presi
dente da APMP, promotor de Justiça Jair 
Cirino dos Santos e pe o representante do 
Co égio de Procuradores, Munir Gaza . -. 

Jair Cirino dos Santos enfatizou o mo
mento de grande concórdia interna vivido 
na instituição , sob a iderança de Sotto Mai
or, fator que a projeta decisivamente para o 
desempenho sempre mais obstinado e efici
ente de seu re evante e comp exo pape de e 

defensora dos interesses sociais, da ordem 
jurídica e do regime democrá tico . Destacou 
a ingente necessidade de se fomentar o uso 
dos vitais instrumentos jurídicos postos à dis- . 
posição do MP, como as ações civis públi
cas, e do incremento das p romotorias da 
comunidade, como forma de aproximação 
das populações que necessitam mais acen
tuadamente do trabalho do promotor de Jus
tiça . 

Munir Gazal, com a característica flama, 
reconheceu que Sotto Maior sintetizou nes
ses últimos dois anos a consciê ncia social 

do Ministério Público, aquela que o impele 
para a realização dos interesses maiores da 
população , principalmente em suas cama
das mais vulneráveis. A persistência na pre
gação pela d ignidade da pessoa mediante a 
observância dos elementares direitos da ci
dadani~, pela boa aplicação das leis, pelo 
triunfo da decência no trato da coisa públi
ca, pe lo trabalho e altivez daqueles que de
tém fração de poder estatal, fo ram lemas ja
mais descurados, o que valeu o reconheci
mento da sociedade paranaense e de seus 
comp anheiros de jornada. 

Discurso de posse do Dr. Olympio 
11ldealizo a transformação do Ministério Pú

blico em Ministério Social. Um Ministério Social 
em ação, ação mesmo, com fins e também mei
os próprios contra não só as ilegalidades mas, 
principalmente, contra as injustiças. Os privilégi
os, os pesos e medidas desiguais são incons
titucionais. Assim, o Ministério Público evoluiria 
para assumir a responsabilidade daquilo que é 
mais significativo na ordem jurídica - a paz soci
al pela justiça social, tarefa máxima da democra
C\a na atual conjuntura da humanidade. O Mi
nistério Público Social procurará dar a cada um 
o que é seu, mas, sobretudo, acudir a quem 
nada tem de seu, a quem .quer, mas não pode, 
viver honestamente, a quem, apesar de tudo, 
não prejudica ninguém. O Procurador Geral 
será !f1esmo geral e tomará prática e total a ex
pressão mais profunda de nossa nomenclatura 

funcional- promotor de justiça . Um Ministério 
Público Social promoverá a justiça social, cuida
rá dela e não só de uma justiça pública, estatal, 
oficial. A ordem jurídica seria adaptada aos dra
mas contemporâneos. A primazia nos beneficies 
pertenceria aos mais necessitados. A tranqüili
dade de consciência do Ministério Público de
pende de avanço que ele mesmo executará''. 

Roberto Lyra, 11príncipe dos Promotores de 
Justiça11

, 1952. 

Saudação às autoridades e a todos que 
prestigiam o evento do Ministério Público 
do Estado do Paraná. 

A primeira palavra deve ser de agradeci
mento. 

Devo agradecer, antes de mais nada, aos 
integrantes do Ministério Público do Estado do 

Paraná pelas manifestações de unidade e parti
cipação imprescindíveis ao êxito da jomada que, 
juntos, empreendemos. Consignar sinceros agra
decimentos pela confiança depositada na nova 
gestão que agora se inicia e surge sob o signo 
inédito do consenso que lhe deu origem. Tradu
zo isso , podem crer, em absoluta responsabili
dade com a efetivação do projeto institucio
nal que foi por todos nós, democraticamente, 
traçado. 

Agradecer ao Governador do Estado Jai
me Lemer que, respeitando a vontade expressa 
pelos Procuradores e Promotores de Justiça, in
dicou e nomeou-me para ser, com mandato de 
dois anos e novamente, o Procurador-Geral de 
Justiça do Estado do Paraná. 

Agradecer, também, aos ilustres componen
tes da Augusta Assembléia Legislativa do Estado 



do Paraná que, de maneira especial e sem ne
nhum voto contrário, aprovaram o meu nome 
para o honroso cargo que ora assumo. 

Finalmente, devo agradecer a todos aque
les que, mesmo não podendo votar ou nomear, 
participaram da vida do Ministério Público nes
tes últimos dois anos -principalmente o seu cor
po de funcionários - e contribuíram para efetivar 
as propostas institucionais destinadas a uma in
tervenção positiva na realidade social. 

Feito o registro dos agradecimentos, cum
pre-me agora reafirmar, na 
perspectiva da responsabilida
de social do Ministério Público, 
o compromisso com diretrizes 
e prioridades institucionais que 
correspondam a base teórica 
ideologicamente bem definida: 
a busca da igualdade como re
ferência de atuação e conse
qüente opção preferencial em 
favor dos que estão impedidos 
do exercício dos direitos elemen
tares à cidadania; significando, 
na prática, o afastamento defi
nitivo da Instituição das · suas 
origens de patrocinador dos in..;:_ 
teresses dos reis e dos podero-
sos para se constituir - como 
quer o ordenamento jurídico -
no mais legítimo defensor dos 

..... ~~~-. 

interesses da sociedade, com a visão clara de 
que defender a sociedade implica em defender, 
prioritariamente, as suas camadas desposs~ídas 
e empobrecidas. · 

Tal opção ideológica, que afasta pretensa 
neutralidade cuja tendência e destino é sempre 
a manutenção do status quo vigente, implica 
em postura de estrito cumprimento do manda
mento constitucional que indica ser o Ministério 
Público "instituição permanente, essencial à fun
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democráti
co e dos interesses sociais e individuais indispo
níveis" . Aí está a ponte de ouro quea Constitui
ção de 1988 construiu, encaminhando os mem
bros do Ministério Público, de singelos despa
chantes processuais, à condição de agentes po
líticos, instrumentos de transformação da reali
dade social,' sempre na perspectiva de ver insta
lada uma sociedade progressivamente melhor e 
mais justa. Quando o legislador constituinte as
severou ser o Ministério Público defensor do 
regime democrático fez por estabelecer 
inarredável ponto de mutação. A Instituição 
não mais pode ter como dístico principal o da 
dura !ex sed !ex, própria do tempo em que era 
mero agente do Poder Executivo . a fiscalizar os 
·atos do Poder Judiciário. Agora, a atividade dos 
Procuradores e Promotores de Justiça :cleverá ter 
com9 norte e bandeira o das práticas sociais de-
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mocráticas. 
Há que se reafirmar a consciência dares

ponsabilidade política, profissi~nal e ética do 
Ministério Público em operar o Direito num país 
com estruturas estabelecidas a partir de extraor
dinárias injustiças sociais. 

Sob essa ótica, necessário reconhecer que 
a marca mais significativa da realidade social bra
sileira, infelizmente, é hoje a da contradição. A 
marca do contraste entre a existência de um país 
extremamente rico e de uma na absoluta-

mente pobre. O país cuja política econômica 
produz a mais alta taxa de concentração de ri
quezas do mundo. Segundo estatística do Ban
co Mundial em 1 º lugar está o Brasil e em 2º 
lugar Butswana, da África. Os 10o/o (dez por 
cento) mais ricos detêm 56% (cinqüenta e seis 
por cento) do nosso produto intemo bruto. Está 
claro que as riquezas produzidas por todos os 
brasileiros não são distribuídas entre todos os 
brasileiros, acabando concentradas nas mãos de 
grupos minoritários que se beneficiam da estru
tura social injusta estabelecida no país. 

Daí o número de "cidadãos" em situação 
de indigência atingir a cifra de 32.000.000 (trinta 
e dois milhões), obrigando movimento de soli
dariedade em socorro aos mesmos e atestando 
o descumprimento por parte do Estado Brasilei
ro de seu dever institucional e indelegável de 
assegurar a afetivação dos direitos humanos ele
mentares e de atuar concretamente na área da 
promoção social. 

Daí a existência de cerca de 40.000.000 
(quarenta milhões) de crianças e adolescentes 
carentes e abandonados, além da taxa de mor
talidade infantil revestida em holocausto perma
nente, já que são 500.000 (quinhentas mil) cri
anças que morrem todo ano no Brasil em razão 
da desnutrição, da fome, de doenças facilmente 
evitáveis. 

Daí um salário mínimo que não é sufici-
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ente para atender as necessidades básicas do 
trabalhador e de sua família, correspondendo a 
18o/o (dezoito por cento) do seu valor quando 
instituído em 1940, com a observação de que 
mais de 50% (cinqüenta por cento) dos brasilei
ros int~gram famílias cuja renda per capita é 
inferi& a 1/2 (meio) salário mínimo. 

Daí a classe de trabalhadores, em mais de 
50% (cinqüenta por cento), não possuir carteira 
de trabalho, encontrando-se à margem dos di
reitos estabelecidos na Lei, alguns ém situação 

análoga à de escravo; en
quanto que o país é o 3º a 
nível mundial em índice de 
acidentes de trabalho e ocu
pa o infeliz 1 º lugar mundial 
em acidentes de trabalho com 
morte. 

Se o quadro é esse mes
mo de tragédia, imagine-se 
agora em que já se faz sentir 
o sopro dos ventos da hipo
crisia neoliberal travestida de 
globalização da economiaA 
tendente a transferir os for~ 
das decisões políticas e soci
ais dos espaços da soberania 
estatal para os escritórios de 
grupos transacionais ou 
multinacionais. Na busca da 
diminuição do "custo Brasil", 

pretende-se o aumento da produção sem ampli
ação de empregos, quando não se apostando 
no próprio desemprego pois, afinal, o trabalha
dor excluído será mero detalhe nesse novo me
canismo de dominação, que irá certamente, em 
nome da "modernidade", encaminhar à explora
ção e opressão ainda um número maior de bra
sileiros. No que diz respeito ao ordenamento 
jurídico, almeja-se atacar direitos sociais signif~
cativos- produtos do processo brasileiro de civi
lização - com a artimanha inicial da 
desconstitudonalização para, em seguida, impor
lhes a deslegalização, donde a imperiosa neces
sidade de resistência dos que foram convocados 
pela sociedade para a defesa do Estado de Di
reito Democrático. 

Se o objetivo era antes de impedir que as 
leis de maior alcance social - e de conteúdo ge
nuinamente democrático - acabassem letras mor
tas, tratadas como meras declarações retóricas 
ou exortações morais, relegadas ao abandono 
ou postergadas na sua efetivação, agora há que 
se acrescentar o propósito de evitar desapare
çam elas de nosso ordenamento jurídico, impli
cando num retrocesso a inviabilizar o estabeleci
mento de uma sociedade justa. 

E a Justiça, nesse contexto, muito haverá 
que fazer. 

Inobstante a pompa das togas e das becas, 
o formalismo insuperável das audiências, o sen-
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timento extremo de intocabilidade, temos que 
reconhecer que a Justiça do Brasil vai mal. Vai 
mal porquanto não consegue interferir significa
tivamente para alterar o quadro de desigualda
des e injustiças que a nação experimenta. 

Dias atrás, quando o Ministério Público 
instalava uma das Promotorias da Comunidade 
de Curitiba ·(projeto que objetiva aproximar a 
Instituição da população a que deve servir, ultra
passando os limites estreitos dos gabinetes e dos 
fóruns), ouviu-se a manifestação de um Presi
dente de Associação de Moradores concordan
do com a idéia da concretização dos direitos, 
mas preocupado com o tal"de acesso à Justiça" 
pois, segundo ele, "o povo aqui do bairro não 
gósta daJustiça". 

Não há dúvida de que o grande desafio 
do Ministério Público do 32 

Milênio - assim como dos de
mais operadores do Direito - é 
exatamente o de fazer uma Jus
tiça da qual o povo possa gos
tar. 

Para os Procuradores e 
eromotores de Justiça é neces

sário então ter a capaci<:4de de 
intemalizar nos espaças da Ju~
tiça as questões sociais mais sig
nificativas , politizadas e 
valoradas sob a ótica dos inte
resses das classes populares; ser 
cabeça pensante e braço jurí
dico a canalizar as aspirações 
de emancipação dos sem-ali
mentação, sem-saúde, sem
educação, sem-teto, sem-terras, 
enfim, dos sem-oportunidade
de-vida -digna. 

A Justiça poderá assim deixar de ser espa-
tlo destinado à garantia e manutenção de privi

tégios para se constituir em campo de luta para 
a afetivação dos direitos inerentes à cidadania, 
pedra de toque de verdadeiro Estado Democrá
tico. 

Os avanços alcançados pelo Ministério Pú
blico do Estado do Paraná nesses últimos anos, 
traduzidos em melhoria das condições de traba
lho (principalmente com a criação dos Centros 
de Apoio Operacional em todas as áreas de atu
ação e a instalação de eficiente sistema de 
informatização que atinge todos os seus órgãos, 
então inédito no Estado), ampliação da sua do
tação orçamentária, definição de adequada polí
tica salarial e passo significativo no sentido da 
autonomia financeira, deve ter - e terá - a 
contrapartida dos seus integrantes no sentido de 
maior dedicação no cumprimento das atribui
ções institucionais, seja no que se refere às fun
ções tradicionais na área criminal e cível ou no 
que pertine àquelas de índole coletiva ou difusa, 
recém estabelecidas. -

A defesa dos direitos das crianças e ado
lescentes há de receber, como estabelece o co
mando constitucional, prioridade absoluta, pre
parando-se novas gerações para o efetivo exer
cício da cidadania. 

Privilegiando medidas de caráter preventi
vo, pretende-se enfatizar a utilização dos inqué
ritos civis e das ações civis públicas para a pro
moção e realização dos interesses relacionados 
à saúde, à educação, à segurança do trabalha
dor, ao patrimônio público, ao meio ambiente e 
ao consumidor. 

Zelar pelo efetivo respeito por parte dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nas Constitui
ções Federal e Estadual é atribuição- de defen
sor do povo - que não pode, em momento al-

gum, ser descurada; promovendo-se, quando 
necessário, medidas administrativas ou judiciais 
para a salvaguarda dos princípios da legalidade, 
moralidade, economicidade e eficiência. 

Na área criminal, priorizar o combate à 
chamada criminalidade do colarinho bran
co, que hoje, de regra, escapa a toda investiga
ção e punição oficial, em espedal os delitos con
tra a aclrn.iÍ1istração e o patrimônio público, como 
o são os de corrupção e de sonegação fiscal, 
exatamente por se tratarem de recursos crimino
samente desviados e que depois faltam à 
efetivação das políticas sociais públicas. A cria
ção de mecanismos necessários ao cumprimen
to da função institucional de controle extem.o 
da atividade policial, determinada por regra 
constitucional, é providência que não pode mais 
ser retardada, máxime porque se quer otimizar o 
funcionamento da Justiça Penal. 

Na esfera cível, além de se incrementar as 
atividades junto aos feitos relativos à Fazenda 
Pública, necessário implementar correta fiscali
zação das Fundações, bem assim de todas as 

entidades que sejam beneficiadas com subven
ções sociais. 

Enquanto defensor do regime democráti
co, fará o Ministério Público por ampliar sua atu
ação no processo eleitoral, de modo a impedir 
que o exercício do direito do voto acabe 
tran~mudado em abjeto abuso do poder econô
mico ou do uso da máquina administrativa . 

Para a empreitada, aqui alinhavada em 
alguns pontos, indispensável a cooperação com 
os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e 
Tribunal de Contas, parceiros que devemos ser 
no alcance dos objetivos de maior interesse da 
comunidade paranaense. Aliás, do Governador 
Jaime Lemer e do Presidente da Assembléia Le
gislativa Deputado Aníbal Khoury o Ministério 
Público tem recebido manifestações concretas de 

interesse no aperfeiçoamento 
institucional; foi assim em to
das as nossas relações - sem
pre pautadas pela harmonia e 
respeito à independência de 
cada qual -, servindo como 
exemplo o avanço significati
vo no sentido da autonomia 
financeira, afirmada pela per
cepção da nossa dotação or
çamentária pela via do 
duodécimo e com a alteração 
da lei de diretrizes orçamentá
rias para dar à Instituição 
percentual próprio e prioritário. 

Com o Tribunal de Con
tas, agora presidido pelo Con
selheiro Artagão de Matos Leão 
e que conta a participação do 
Procurador de Justiça Lauri 
Caetano da Silva, a sintonia e 

colaboração estabelecidas serviu para concreti
zar medidas judiciais, tanto criminais como cíveis, 
que certamente estarão a inibir futuras ações ile
gais e lesivas ao patrimônio público. 

Do Judidário continuamos sendo irmãos sia
meses, sabendo, Presidente dáudio Nunes do Nas
dmento, que a absoluta maioria das Juízes e Pro
motores de Justiça do Estado do Paraná, imunes ao 
desprezível vírus do corporativismo e infensos a 
equivocadas propostas de confronto, estão traba
lhando conjuntamente - e também com as advo
gados - em prol do alcance daquilo que é indicado 
como um das objetivos fundamentais da Repúbli
ca Federativa do Brasil, qual seja o de ver instalada 
uma sociedade livre, justa e solidária. 

Para finalizar, o registro de que continua ínte
gro o propósito do Ministério Público do Estado do 
Paraná de colaborar com o processo já desencade
ado de organização popular, servindo inclusive de 
seu braço jurídico. Mantida está a idéia de que 
somente a sociedade dvil organizada - e, assim, 
politizada - será capaz de levar adiante as reformas 
estruturais da sociedade. Por ser o espaço da revo-
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lução, à sociedade dvil atuante estão atreladas a 
reforma agrária, a reforma educadona~ a reforma 
tributária. Somente a sociedade dvil organizada 
será capaz de fazer implantar um Estado genuina
mente democrático e, porque democrático, preocu
pado em superar a situação de miserabilidade ex
perimentada pela grande maioria do povo brasilei
ro. Por isso a extrema satisfação de ver novamente 
aqui, nesta solenidade do Ministério Público defen
sor da sodedade, representantes de suas foiÇlS pro
gressistas, que estão levando a cabo a proposta 
constitudonal de democracia participativa. 

E, assim, terminando esta minha manifesta
ção prestando homenagem aos movimentos po
pulares e repetindo prática que assumi inafastável, 
quero fazer a leitura de um poema de autoria de 
meninos e meninas de uma comunidade pobre de 
Curitiba, da Comunidade Profeta Elias. De meni
nos que em razão da organização, de estarem inte
grando o Movimento Nadonal de Meninos e Meni
nas de Rua, demonstram compreender o papel que 
eles podem desempenhar na realidade sodal que 
vivendam. Os caminhos que podem transformá
los em sujeitos da história. Esses meninos - que 
como o Ministério Público falam de igualdade -
querem deixar de ser apenas vítimas do sistema 
sodal injusto estabeleddo para se constituírem em 
agentes transformadores desta -mesma realidade. 
Que o poema fique então emblema desse mo
mento especial. E também, como não se deve per
der a temura jamais, quero dedicá-lo à minha mãe 
O linda Rüppel Sotto Maior, à minha esposa, a Pro
motora de Justiça Galatéia Fridlund Sotto Maior, e 
aos meus filhos Olympio e Flávia. 

Diz o poema: 
NÓS TAMBÉM QUEREMOS VNER 
NÓS TAMBÉM AMAMOS A VIDA 
PARA VOCÊS ESCOlA 
PARA NÓS PEDIR ESMOIA 
PARA VOCÊS ACADEMIA 
PARA NÓS DELEGACIA 
PARA VOCÊS COCA-COlA 
PARA NÓS CHEIRAR COlA 
PARA VOCÊS TELEVISÃO 
PARA NÓS VALErÃO 
PARA VOCÊS FORRÓ 
PARA NÓS MOCÓ 
PARA VOCÊS PISCINA 
PARA NÓS CHACINA 
PARA VOCÊS MUITA EMOÇÃO 
PARA NÓS CATAR PAPElÃO 
PARA VOCÊS AVIÃO 
PARA NÓS CAMBURÃO 
PARA VOCÊS CONHECER A LUA 
PARA NÓS MORAR NA RUA 
PARA VOCÊS, ESTÁ BOM, FELICIDADE 
MAS PARA NÓS IGUALDADE 
NÓS TAMBÉM QUEREMOS VIVER 
NÓS TAMBÉM AMAMOS A VIDA.: 
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·Discurso de saudação do 
Procurador de Justiça 

MunirGazal 
O Ministério Público Araucariano, em ceito generoso que de si próprio faça, mas, 

seu ciclo evolutivo, tem celeremente ven- sobretudo, por aquele que lhe for atribuí

ciclo etapas na direção da plena maturi- do pelos outros . 

dade institucional. Vossa Excelência, Senhor Procurador-

As sementes que fizeram vicejar a Geral, sintetizou nesses últimos d o is anos 

consciência nacional de um Ministério Pú- a consciência social do Ministério Públi

blico pujante, instituição essencial ao re- co, aquela que o impele para a realização 

gime democrático, foram lançadas justa- dos interesses maiores da população, pria 

mente nesta terra, precursora, portanto, no cipalmente em suas camadas mais vuln~ 
reconhecimento da importância de seu ráveis. A persistência na pregação pela 

papel. dignidade da pessoa mediante a observân-

Com a "Carta de Curitiba", aprova- cia dos elementares direitos da cidadania , 

da em 1986, foi esboçado o perfil consti- pela boa aplicação das leis, pelo triunfo 

tucional .que hoje situa o Ministério Públi- da decência no trato da coisa pública, pelo 

co brasileiro dentre os mais avançados no 

concerto geral entre os povos organiza

dos. 

Adquirindo a autonomia administra

tiva e financeira e a iniciativa legislativa, 

trabalho e altivez daqueles que detém fra 

ção de poder estatal , foram lemas jamais 

descurados, o que valeu o reconhecimen

to da sociedade paranaense e de seus com

panheiros de jornada. 

sentimo-nos, e a sociedade assim nos quer, O Ministério Público cresceu ainda 

como sentinelas da moralidade pública , mais em suas mãos , qualificou-se pela 

agentes incrementadores de uma justiça açã o e estruturou-se a partir de uma iden

feita ao tempo certo e eficiente, e tidade ideológica definida. Foram obsti

favorecedores de políticas de superação nados seus esforços agregadores, sem ja

das desigualdades sociais . mais abdicar de nossos princípios reit o-

Tenho referido que o homem públi- res: da unidade, pela disposição para o 

co tem seu valor mensurado não pelo con- diálogo; d a independência e da autono-



mia, pela prática das ações administrati- indissociáveis do verdadeiro Promotor de Estamos armados de legitimações legais 

vas, políticas e judiciais que as preserva- j ustiça, as qualidades p ropulsoras da in- e constitucionais para bem desempenhar nos-

ram. 

Hoje nos envaidecemos de pertencer 

a uma instituição sólida, respeitada por go

vernantes e governados , imprescindível 

para a vigência do Estado Democrático. 

· contestável liderança qu e Vossa Excelên- so mister. Contudo, nossa estrutura, em que 

cia conquistou aqui no Pa raná e que me- pesem os sensíveis avanços dos últimos anos, 

recidamente vem atingindo reconhecimen- ainda é franciscana frente à amazônica gama 

to nacional. As instituições, conforme con- de atribuições, hoje espraiadas p o r todas as 

cebidas , são destinatária s da credibilidade questões de relevo da vida nacional. 

Entretanto, por ser instrumento de preser- pública. A manutenção desse sentimento 

vação da ordem jurídica e do regime de- que é ·sua seiva, cumpre ao atuar sério, 

mocrático, nossa condição é alvo de re- despojado e elevado de seus integrantes . 

sistências veladas por setores contrariados É indeclinável que o jurista, qualquer que 

/ A expectativa maior que te m os no 

momento é ver aprovada a Le i Orgânica 

Estadual do Ministério Público , a fim de 

readequarmos os contornos organizacio 

nais e estatutários , hoje arcaícos e insufi

cientes, posto refletirem uma realidade de 

quase três décadas passadas. É necessário 

que o Estado, por seus poderes constituí

dos, aparelhe e estimule o crescimento da

queles seus organismos destinados ao p ro

vimento das necessidades b ásicas dos ci

dadãos, principalme n te os qu e 

comprovadamente, tal qual o Ministério 

Público, são instrumentos de vanguarda e 

acreditados perante a populaçã o . Co m 

esse sonhado diploma legal, cu jo proje to 

está em vias de ser apreciado pela Assem

bléia Legislativa , e a conseqüente criação 
da estrutura compatível , nossos serviços 

atingirão um patamar de qualidade desta
cada , digno do nível de desenvo lvimento 

social e econômico que se pre te nde para 

o Paraná da virada do século. 

Essa tarefa ingente de legar um Mi

em seus interesses- quer de nature~a eco- seja seu campo de militância, esteja à ai- nistério Público apto no presente e p repa

nômica, quer por mero espírito de emula- tura de seu tempo. Para cumprir sua fun- rado para o futuro, repousa n as mãos de 

ção . Mas, não nos é permitido transigir çã o não pode ser um técnico frio, um Vossa Excelência, cujo ti rocínio p rofissio-eom aquilo que representa a essência de manipulador de textos legais. É preciso nal, sólida cultura jurídica , inegáve l lide

nossa missão: todas as nossas forças de- que se detenha com argúcia na reflexão rança e habilidade no trato d a s questõ es 

vem ser canalizadas para a reconstrução sobre seu meio, a sociedade, a imagem públicas, por certo conduzi rão a institui

de uma sociedade livre e igualitária. De- objetiva do mundo e da vida. O direito ção pela via mais adequada à consecução 

vemos ser sempre o contra ponto dos gru

pos e indivíduos distantes da tragédia so

cia l e econômica da maioria do povo . É 

das ruas que brota o clamor generalizado 

por respeito, eqüidade, seriedade, hones

tidade e sentimento de justiça. Por isso, 

embora nossas perplexidades e frustrações 

às vezes nos abalem, não podemos ceder 

ao imobilis~o e nem ser refratários ou pes

simistas quanto à concretização de nossas 

metas institucionais, apesar do processo 

lento e cheio de obstáculos , típico das mu

danças de comportamento . 

São justamente a persistência e a obs

tinação pelo ideal do justo, características 

moderno exige investigação multidisci- de seus nobres desígnios. 

plinar dos processos jurídicos, cabendo ao Em nome do Colégio de Procurado

jurista não se afastar do tra balho socioló- res de Justiça, que n ão se divo rciou da 

gico, compondo sempre com o fato apre- generalidade da classe ao lhe dar apoio e 

ciado a realidade h istórica e vital estímulo quando do exe rcício d o primeiro 

subjacente. mandato, somando-se p raticame nte à una-

A conjugação da garra , da vibração nimidade em prol da recondução , d esejo

e da esperança num pa ís em que os meni- lhe, Doutor Olympio, u ma gestão pro fí-

nos e meninas possam n asce r para a vida, 

para a terra, para a poe sia, onde não lhes 

seja negado o pão e onde as pessoas te

nham nos valores nobres da convivência 

a diretriz de seu cotidiano , é o nutriente 

moral que queremos ver alimentar esse Mi

nisté rio Público. 

cua e solidária , plasmad a nos ide ais que 

embalam o espírito daqueles que lutam 

pela edificação de um mundo fraterno. 

Peço, repetindo Fernando Pessoa, 

que o Senhor do Mundo lhe conceda o so
p ro, a aragem com que a chama do esfor-
ço se remoça. • 
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Hugo Simas, Procurador-Geral 

H ugo Gutierrez Simas foi nomeado Pro
curador-Geral em 11.06.32, substituin

do Isaías Beviláqua na chefia do Ministério 
Público do Paraná. Sua permanência no cargo 
durou menos de 10 meses, pois a 31 de mar
ço do ano subseqüente foi nomeado 
Desembargador do então Superior Tribunal 
de Justiça . Nascido em Paranaguá em 1883, 
Hugo Simas tinha nessa época pouco mais 
de 48 anos e deixava o Rio de Janeiro, onde 
tinha banca de advogado, especializada na 
área de seguros e direito marítimo, atuando, 
inclusive, como consultor jurídico do Lloyde 
Brasileiro e exercendo, às vezes, as funções 
de Procurador da República. No ano anteri
or a seu retorno passara a integrar a Comis
são Legislativa, na 7ª subcomissão de Direi
to Marítimo, responsável pela redação dos 
Livros li e III, do projeto do Código Maríti
mo. 

Filho de farmacêutico da antiga vila de 
Gabriel de Lara, seu pai Fernando Simas foi 
editor da folha republicana "Livre Paraná" e 
integrou a representação paranaense na cons
tituinte de 1891, como um-dos subscritores 
da nossa primeira Carta Republicana . O lar 
paterno era porém modesto, e só com a aju-
da do seu ganho como escriturário da Cen
tral do Brasil, e depois, como auxiliar do 
Colégio D. Pedro li, foi que logrou comple
tar sua educação na capital federal, onde se 
formou tanto em Direito como no curso de 
Farmácia, neste com o propósito de poder 
ajudar o pai no seu comércio. 

De volta à terra natal, foi primeiro pro
motor de Antonina, para depois se impor à 
admiração de seus coestaduanos na regên
cia das disciplinas de lógica, no Ginásio Pa
ranaense, e de Português e Pedagogia, na 
Escola Normal, mediante concurso. Em se
guida passou a militar na imprensa diária, 
chegando à direção do "Diário da Tarde" e 
do "Corrêio do Paraná". No foro, logo ga
nhou renome como profissional de rara com
petência e têmpera de autêntico jurista. Fez 
defesas que ganharam repercussão, como a 
do crime do Hotel Biella, em Ponta Grossa, 
cujas razõés densas e lúcidas, receberam in
tegral acolhida, mediante decreto de 
impronúncia da acusada. Incursionou tam
bém pelo terreno agreste da política, feito 
Deputado Estadual. Faz parte da galeria dos 
fundadores da Universidade do Paraná, as
sumindo a cadeira de Economia Política e 
depois de Direito Constitucional, servindo 
~inda como seu bibliotecário. Porém, em 

1921 decide retornar ao Rio-de janeiro, e, 
fiel à sua vocação jurídica, inaugura uma 
ativa e próspera banca de advogado, onde 
o interventor Manoel Ribas vai buscá-lo, em 
1932, pa,ra confiar-lhe a chefia do Ministério 
Público estadual. A despeito de sua perma
nência relativamente curta no cargo, Hugo 
Simas deixou valioso cabedal para a histó
ria da instituição, por força de sua persona
lidade e ampla visão das funções do Minis
tério Público, embora este não tivesse opa
pel que tem hoje . Tenha-se em conta, po
rém, que embora a atuação do "Parquet" 
fosse restrita ao campo da persecução penal 
e às atividades de curadoria cível, de falên
cia e proteção do trabalhador, nos casos de 
infortunística, a Procuradoria-Geral constituía 
também órgão de consultoria da administra
ção estadual, atividade que, a bem de ver, 
absorvia a maior parte dos seus encargos, 
pois na avaliação desses breves 1 O meses de 
exercício, dos quase 500 pareceres emitidos 
por Hugo Simas, cerca de 30% deles, apro
ximadamente, correspondem a consultas de 
órgãos do próprio governo, somando mais 
que as apelações criminais e cíveis . 

Seus pronunciamentos são sempre pe
ças concisas, ou melhor, incisivas, porque 
ferem diretamente o "nodus" da questão. E, 
nessa linha sempre pede escusas quando se 
vê forçado a dar "excessivo desenvolvimen
to a seu parecer": e os há longos e eruditos. 
Mas o estilo é sempre "cool", terso e seguro, 
como é próprio de quem está afeito a en
frentar os desafios constantes desse "oceano 
de dúvidas", que é a ciência do Direito. 

Entre outras considerações sobre o car
go Hugo Simas deixa consignado que o de 
Procurador-Geral era, a seu ver, o mais pe
noso do Estado, além do gravame de sofrer 
injustificada inferioridade de vencimentos, 
em comparação com os dos secretários de 
qualquer _outro departamento de Estado. 
Cumprindo sua função de chefia, combateu 
os promotores que se aventuravam a patro
cinar causas em que o Ministério Público ti
nha intervenÇão obrigatória e insistia em 
cobrar de seus agentes o dever de residirem 
na sede da comarca. Fez sugestões práticas 
em favor da correção de algumas distorções 
comuns do júri, objetivando simplificar seu 
formalismo, evitar "divagações impertinen
tes", "a exibição de oratória acadêmica", bem 
como a impedir o uso de expedientes escusos 
para procrastinar indefinidamente os julga
mentos. Fez propostas para a alteração das 

leis do processo e defendeu a adoção de 
uma codificação única para todo o país. Para 
atender o reclamo geral por '~ustiça pronta", 
tinha/uma receita simples: restrição dos pra
zos e restrição de recursos, com isso se aca
baria com o mal da chicana . 

Enfim, Hugo Simas deixou rastro lumi
noso de sua inteligência e operosidade. Da 
Procuradoria-Geral passou-se para o Superi
or Tribunal de Justiça, onde, com o 
Desembargador, foi luzeiro e centro de 
gravitação da vida judiciária do Estado, pois, 
além do primor dos seus acórdãos e de seus 
eruditos votos vencidos - todos flo rões de 
cultura jurídica, Hugo Simas seduzia pela ir
radiação natural de seu es-pírito ecumênico; 
pelo trato fidalgo que dispensava a todos, 
advogados e partes, como por certo ar de 
encantadora bonomia que cultivava nas ro-

das de amigos . -~ 
Sua consagração nacional se deve em 

parte às obras jurídicas que deixou, sempre 
atuais e inovadoras. Assim, seu "Compêndio 
de Direito marítimo"(1938) foi saudado por 
Aguiar Dias como um dos nossos melhores 
trabalhos de direito comercial marítimo. O 
"Código Brasileiro do Ar anotado" (1939) 
veio contribuir para dar ao transporte aéreo 
relações e instituições jurídicas com autono
mia de estudos, além de um corpo próprio 
de doutrina. Os comentários do seu "Proces
sos Acessórios", da coleção clássica da Re
vista Forense, foi para Haroldo Valadão uma 
realização notável, um marco no Direito Pro
cessual então vigente. Acrescente-se, aind~ 
que, pouco mais de um mês antes de m~ 
rer, Hugo Simas fez entrega ao governo fe
deral do seu anteprojeto do Código de Trans
portes, missão que lhe fora confiada pelo 
Ministro Francisco Campos. Mas seu legado 
fu insieme versatlle e profondo, pois in
clui outros tantos trabalhos como Agricultu
ra na Escola Primária, O Romance de Amor 
do Poeta, conferências e discursos . 

Enfim, Hugo Simas foi, sem dúvida, nos
so maior jurista. Uma figura epônima, digna 
da admiração e orgulho de sua terra. E des
se sentimento geral compartilha o Ministério 
Público, que ele ajudou a construir, e que 
lhe deve, com toda certeza, boa parte do 
prestígio que a instituição ora desfruta na 
defesa dos valores sociais e na promoção 
da justiça em nosso Estado. 

RUI CAVAll.IN PINTO 
Procurador de Justiça aposentado 
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O juizado especial e a 
conversibilidade da pena de multa 
A lei 9.099, de 26 de setembro de 

1995, trouxe grandes e profundas modifi
cações no direito penal e no direito pro
cessual penal. À primeira vista simples, sua 
complexidade só na prática diária é per
cebida . A doutrina mesmo ainda está dan
do os primeiros passos em sua análise. 

Uma das questões que, a nosso ver, 
foi pouco tratada, em suas minúcias, pe
los autores que comentaram a lei é a da 
conversibilidade da pena de multa em 
pena privativa de liberdade ou, agora, 
restritiva de direitos, inscrita no artigo 85 
da referida lei. 

A conversão, em si, não é novidade 
em nosso ordenamento jurídico, eis que 
já se encontrava inscrita no artigo 51 do 

âódigo Penal e no artigo 182 da Lei de 
'llllllll!xecução Penal. 

A novidade que a lei trouxe foi a pos
sibilidade de conversão da multa em pena 
restritiva de direitos. 

Embora não tenba a lei fornecido os 
critérios para a escolhà ·de que pena subs
tituirá a de multa, quando necessária a 
conversão, o que ficará, portanto, ao pru- . 
dente arbítrio do julgador, deve-se ter em 
mente sempre que o objetivo primordial 
da lei é evitar a aplicação de pena privati
va de liberdade. 

Assim sendo, somente se c"onverterá 
a pena de multa em pena privada de li
berdade quando for isto essencial. e Mas a questão que nos parece não 
ter obtido, até o momento, a merecida 
atenção é a da impossibilidade de se con
verter a pena de multa em pena privativa 
de liberdade quando a aplicação daquela 
se tiver dado na fase preliminar (art. 76 
da lei 9099/95). Exemplificando, Joel Dias 
Figueira Júnior e Maurício Antônio Ribei
ro Lopes (in Comentários à Lei dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, ed. Revista 
dos Tribunais) sequer tratam do assunto. 
Damásio E. de Jesus (in Lei dos Juizados 
Especiais Criminais Anotada, ed. Saraiva, 
pg. 85) se limita a afirmar, genericamente, 
a injustiça da conversão. 

Os autores, com raras exceções, têm 
se concentrado na análise da novidade 
introduzida pela lei (conversibilidade em 
pena restritiva de direitos) e se esquecido 
do trato desta questão. 

O artigo 85 da lei em exame estabe
lece: 

"Art. 85. Não efetuado o paga
mento de multa, será feita a conversão em 
pena privativa de liberdade, ou restritiva 
de direito, nos termos previstos em lei". 

A princípio, utilizando-se apenas da 
interpretação literal, poderia se dizer que 
ele se aplica indistintamente em qualquer 
caso de aplicação da pena de multa, in
cluindo a aplicação na fase preliminar. 

A interpretação teleológica e a siste
mática, no entanto, refutam tal entendi
mento. 

Com relação à primeira já nos referi
mos. A finalidade da norma foi justamen
te evitar a pena privativa de liberdade, que 
sabidamente tem causado maiores males 
à sociedade, à medida que, ao invés de 
reeducar, tem mais deseducado e margi
nalizado aqueles que a sofrem. 

Mas a interpretação sistemática é a 
mais convincente . 

Com efeito, se considerarmos a nor
ma em relacionamento com todo o 
ordenamento jurídico em vigor, vemos não 
ser possível a conversão da pena de mul
ta em privativa de liberdade se aguela não 
tiver sido aplicada em sentença 
condenatória, proferida em um processo 
em que se possibilite ao réu ampla defe
sa. 

Não se pode chamar, ainda, de pro
cesso o procedimento instaurado perante 
o Juizado Especial Criminal, na fase preli
minar, em que não há denúncia recebida. 

Ademais, não há nesta fase discus
são quanto à culpabilidade, e não exis
tem, ainda, provas efetivas da autoria e 
da materialidade do delito. 

Ao contrário do que já se afirmou, a 
aceitação pelo autor do fato da aplicação, 
nesta fase, de pena de multa ou restritiva 
de direitos não importa em reconhecimento 
da culpabilidade penal, nem de responsa
bilidade civil, até porque, ainda que se 
considerasse a aceitação da pena como 
confissao, esta não é suficiente, por si só, 
para se firmar a culpabilidade . 

Nesse sentido é o entendimento de 
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Maga
lhães Gomes Filho, Antônio Scarance 
Fernandes e Luiz Flávio Gomes: 

"Na técnica da lei, a natureza ju
rídica da aceitação da proposta é de sub
missão voluntária à sanção penal , mas não 
significa reconhecimento da culpabilida-

de penal, nem de responsabilidade civil. 
Com efeito, quanto à 

inexistência do reconhecimento da culpa
b'ilidade, deve-se notar que: 

a) a sanção é aplicada antes 
mesmo do oferecimento da denúncia, na 
audiência prévia de conciliação; 

b) a aplicação da sanção não 
importa em reincidência ( § 4º. do art. 76); 

c) a imposição da sanção não 
constará de registros criminais, salvo para 
o efeito de impedir nova transação penal 
no prazo de cinco anos, nem de certidão 
de antecedentes (§§ 4º. e 6º. do art. 76) . 

Nesses termos , a aceitação da 
proposta, livre e tecnicamente orientada, 
não importa em vulneração a qualquer 
garantia constitucional, ainda que inexista , 
no caso, exercício do d ire ito de defesa" 
(grifo nosso) Quizados Especiais Criminais, 
ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1996, 
pg. 132) . 

Assim, não há que se falar, ainda, em 
ampla defesa e nem mesmo em processo. 

Se não há reconhecimento da culpa -

bilidade, mas submissão vo luntária à pena 
(e essa submissão pode se dar ainda quan
do o autor do fato se considere inocente, 
já que pode considerar mais vantajosa a 
pena que o ônus do processo) , não se 
pode aceitar a conversão da pena de mul
ta em priva tiva de liberdade, que pressu
põe o reconhecimento, em sentença, da 
culpabilidade, além da autoria e da 
materialidade. 

Os autores citados ventilaram a 
questão: 

"Assim, a Lei 9099 acabou tra 
zendo interessante inovação, permitindo 
também a conversão da multa em pena 
restritiva . Mas, como não fixou os critéri
os para a conversão em pena privativa ou 
em pena restritiva, deixou ao intérprete o 
trabalho de, no conjunto de suas normas, 
extrair a real intenção do legislador. 

A base para a melhor e xegese 
encontra-se no art. 62, parte final, o nde 
está dito, em destaque , que o processo 
criminal perante o Juizado Especial tem 
como um de seus o bjetivos primordiais o 
de evitar a pena privativa. 

Assim, a meta principal é evitar 
a pena privativa, devendo-se , p o r isso, 
p referir na conversão a pena restritiva, fi-
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cando a outra alternativa, mais grave, para 
situações especiais. 

Por outro lado, nenhuma razão 
existiria para que, no caso de pena de 
multa aplicada em virtude da transação 
prevista no art. 76, antes portanto da ins
tauração do processo condenatório, se 
admitisse a conversão direta em pena pri
vativa. 

A própria lei previu que a pro
posta versasse exclusivamente sobre mul
ta ou pena restritiva, não se admitindo tran
sação em torno da pena privativa de li
berdade, e assim, por raciocínio lógico, se 
houver conversão da multa deve ser para 
pena restritiva, a única que poderia tam
bém ter sido objeto do acordo homologa
do judicialmente. 

Dessa imDortantíssima conclu-.. 

Simpósio 

são, extrai-se que, ao ser admitida a con
versão da multa em pena privativa, teve
se em vista aoenas a multa aolicada em 

~ Á 

sentença, após o regular processo 
condenatório, mantendo-se a orientação 
já existente no ordenamento iurídico an-., ., 
tes da lei" (grifo nosso) (Ada_ Pellegrini 
Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, 
Antônio Scarance Fernandes e Luiz Flávio 
Gomes, ob. cit., pg. 171/172). 

Se há voluntariedade na submissão 
à pena, de-ve-se ter por certo que esta só 
se dá quanto à pena proposta pelo agente 
do Ministério Público na audiência preli
minar, jamais outra qualquer. Se alguém 
se obriga voluntariamente a alguma coi
sa, não pode ser compelido a prestar ou
tra, o que não ocorreria se a pena de mul
ta houvesse sido aplicada em sentença, 

onde não há submissão volun tária, mas 
imposição judicial. 

Partindo-se desta tese , deve-se con
testar inclusive a possibilidade de conver
são da pena de multa em restritiva d e di 
reitos, quando aquela tiver sido ap licada 
na audiência preliminar. É incontestável 
que o autor do fato não se submete u vo
luntariamente à pena restritiva de d ire i
tos. 

Seguindo-se este raciocínio, restaria ao 
Juiz, em caso de inadimplemento do paga
mento da multa aplicada em audiência pre
liminar, duas soluções: a execução_da multa 
e o prosseguimento do processo. 

INACIO DE CARVALHO NETO 
Promotor de Justiça 

Realizado nos dias 25 e 26 de abril o "II Simpósio de Estudos 
Jurídicos", promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
subseção de Campo Mourão, pela magistratura e pelo Ministério 
Público, através do grupo de estudos, "Dr. Arthur Rodrigues Tramujas 
Neto"/ APMP. 

feridos debates e palestras abrangendo temas como: "0 Ministério 
Público e os Excluídos", ministrado pelo Monsenhor José Pereira 
de Maria, Grã-chanceler da Universidade Católica de Goiás; "As 
Promotorias Comunitárias", pelos Procuradores de Jus tiça 
Demóstenes Lázaro Xavier Torres (GO) e Olympio de Sá Sotto 
Maior Neto (PR); "As Novas Tendências do Direito Penal e Proces-As palestras foram proferidas no Fórum local pelos professo

res: Ronaldo Antonio Botelho e Manoel Caetano Ferreira Filho, 
abordando os temas respectivamente de: lei 9.099/95- '1uizados 
Especiais Cíveis e Criminais" e "Alterações do Código de Processo 
Civil" . 

sual Penal", pelo Promotor de Justiça De !mar Pacheco (RS); "A 
Reforma Constitucional da Administração Pública", pelo Deputado 
Federal Moreira Franco.' 

A programação cultural contou ainda com os trabalhos dos 
Grupos de Estudos e Seções Plenárias, no final uma homenagem 
ao Dr. Aristides Junqueira e o encerramento em seção solene presi
dida pela Excelentíssima Senhora Procuradora Geral de Justiça do 
Distrito Federal, Marluce Aparecida Barbosa Lima. 

Encontro dos Ministérios Públicos do Centro-Oeste 
Realizado em Brasília - DF nos dias 18, 19 e 20 de abril o 4º 

Encontro dos Ministérios Públicos do Centro-Oeste. Nele foram pro-

PC>ESIA 

Neblina da serra 
envolvente e espessa, 
neblina da serra 
não vá, não me esqueça, 
neblina da serra me ensine a sonhar. 
Nas noites de outono, 
de inverno ou verão, 
tu nasces co'a brisa, 
tu dormes no chão. 
Neblina da serra, 
neblina da serra, 
não sejas maleva 
a esconder primavera. 

Neblina da Serra 

Me ensine neblina, 
teu doce envolver. 
Teu manto suave, 
de sonho esconder. 
Tão densa tu és, 
tão simples de ver. 
Nebliná da serra, 
me ensine a viver. 
Te vejo neblina 
em todas manhãs. 
Te invejo neblina, 

por livre viver. 
Tu encobres o monte, 
o vale e a serra, 
e nas madrugadas, 
me ensine esquecer. 
E quando o astro-rei 
com seu brilho feroz, 
te esconde neblina 
pro teu descansar, 
tu dormes quietinha, 
neblina da serra, 
prá noutras manhãs a serra s onhar. 

Rubens Luiz Sartori 
Pseudônimo: Lino Campbel 
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Curitiba de pepitas de sol e luar 
garimpadas no Atuba, 
de pérolas de suor 
de escravos negros, imigrantes brancos, 
para morar 
Nossa Senhora da Luz. 

Terra do muito 
-pinhas de moças bonitas 
de matar o coração -
Coré-Etubal 
palavra mágica do cacique Tinguera 
criando por encanto 
a taba de pedraria e .flores. 

Tesouro velado 
no Largo da Ordem 
e Alto São Francisco, 
e na Mercês 
pela alma do pirata Zulmiro. 

~buleiro de Maria Bueno 
aistribuindo graças. 

Na Estação da Primavera 
- umjardim-
cheguei a cidade. 

Quem desembarca 
nas quatro estações do dia 
suspira feliz . 

Curitiba 

Tawez a deixe no Inverno, 
ou no Outono. 
A do verão deixe para trás. 

Carroças, burrinhos e b~ndes 
sumiram com o s engenhos de mate. 
Vou-me embora de ligeirinho. 

Das janelas da Universidade 
fito o céu, 
gralha-azul que plantou Curitiba 
E vejo o Teatro São Teodoro, 
de tanta história, 
deslocando-se para o Guaíra. 

Ruas e praças de sonhar 
-vaivém -
arvoredo agitando ramos, 
folhagens, arranjos, 
bastes d e metal com rosas de luz, 
passeata .floral. 

Revista às orquídeas no Botânico, 
visita ao Passeio Público, 
ao Zoológico, 
passarinhos na ópera de Arame. 

Porto fluvial 
- cais de bosques e pedreiras -
no qual 
ancorou a Arca de Noé. 

Ofício nº 15/96 Londrina, 4 de março de 1996 

Senhor Presidente: 

É com muita satisfação que envio-lhe a Ata da 1 ~ Reunião 
Administrativa de 1996, do Grupo de Estudos "Promotor Santa Rita", 
juntamente com sua Lista dos Presentes, ocasião em que foi apro
vado por unanimidade o projeto de transformação dos atuais Gru
pos de Estudos em Regionais da APMP e de descentralização do · 
Prorned. 

Aproveito para remeter-lhe urna foto deste evento, ocorrido 
no dia 24.2.96, na Sub-Sede da APMP em Londrina, o qual·contou 
com a presença marcante e decisiva do Dr. Valmor Antonio Padilha. 

Na expectativa de que esta transformação do Grupo de Estu
dos para Regional se efetive o mais depressa possível, aproveito 
para reiterar-lhe meus sentimento de respeito e estima. 

Paulo César Vieira Tavares 
Promotor de Justiça 

Batel de luxo, 
e os pobres ~Jogando-se 
nas cavas do Iguaçu. 

Ruas e praças do mundo, 
da Água Verde ao Bacacheri. 
Via-Vêneto 
para Santa Felicidade. 
Palmeiras exibindo-se 
aos pinheiros. 
O Homem Nu 
e sua mulher de pedra 
fazendo amor 
ante o monumento do Centenário. 

Festa interminável 
no caramanchão urbano 
das Vinte e Quatro Horas. 

Capital 
sem presidente, ministros, 
congresso e embaixadas. 
Capital de Aquário. 

Nem as saudades de onde nasci 
vão me levar daqui com vida. 

Noel Nascimento 
p oeta membro da Academia 
Paranaense de Letras 
Promotor de Justiça. 



Com o Banestado Visa você tem o máximo de vantagens 
e multiplicidade de funções. Tudo o que o seu cartão bancário 

faz (saques, transferências, consultas, pagamentos, etc) 
mais os benefícios do sistema de crédito Visa. 

Uma exclusividade dos Clientes Banestado. 

Você conta com a qualidade dos serviços Banestado 
e o reconhecimento Visa- a marca mais aceita no Brasil 

e no mundo. São mais de 11 milhões de estabelecimentos, 
em 247 países, sendo 280 mil só no Brasil, lugares onde o símbolo 

Visa garante o seu bom atendimento. 

No lançamento, o Banestado Visa lhe dá mais uma grande Vanl:<\gem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 

~onf'stodo Viso ·--~ .. ....... ·11' 
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