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Impunidade, a causa, as penas 
I mpunidade só existe num sen

tido: o legal. O conhecimento 
popular da lei de causa e efeito, 
a qual todos os fatos do mundo 
estão sujeitos, expressa-se no dito 
"quem faz , paga". Acredita-se em 
carma, crença milenar de origem 
oriental que considera ocorrerem 
as expiações numa ou mais vi
das. Os mais otirrüstas, crêem que, 
u~ dia, a própria consciência pe
nalizará o malfeitor. 

Nenhum transviado escapa 
às sanções , começando pelas 
morais, às conseqüências dos atos 
danosos, ao que se julga castigo, 
à exprobação, à reação da socie
dade. Tal fato não justifica a im
punidade legal, que a legislação 
não alcance os ricos privilegiados, 
os corruptos e os corruptores . 

A intranqüilidade pública 
assume proporções perigosas em 
conseqüência de falta de soluções 
a curto prazo para os problemas 
da criminalidade. Quando as vi
olações tornam-se comuns e· 
acontecem crimes hediondos, a 
reação se faz sentir pelo assenti
mento a torturas nos cárceres , a 
arbitrariedades , além de apelos 
em favor da exacerbação das pe
nas, como de morte e prisão per
pétua . O sentimento de indigna
ção desencadeia a revolta, per
verte-se pela cólera , transforman
do-se no de vingança . O resulta
do são os linchamentos, o exter
rrúnio de menores, as execuções 
através de esquadrões e justicei
ros igualmente criminosos. 

É a ira que orienta uma pre
gação malévola e desorienta a 
coletividade. 

A vingança pelas próprias 
mãos, ou de encomenda, produz 
ilusória sensação de alívio expe
rimentando ao se livrarem os in-

divíduos da carga de ódios que 
lhes pesa na alma e que se refaz. 

As cenas presenciadas, co
menütdas ou anunciadas pela mí
dia , indistintamente atingem e trau
matizam homens, mulheres e cri
anças, familiares de algozes e víti
mas, alastrando-se como causas 
patológicas de condutas anormais . 
Reproduzem-se sob diversas 
formas de comportamento anti
so cia l. 

Os efeitos das violências co
metidas pelos marginais ou de um 
massacre de presos são semelhan
tes , como seriam também os de 
execução legais . 

'~ necessidade 

imediata é a reforma 

do sistema, com 

novas construções 

a suprir-lhe 

as deficiências." 

Tudo isto tem origem no co
lapso do sistema penal, a par da 
corrupção que nele se reflete , de
vido a inépcia e irresponsabilida
de de governos que, além de rele
garem ao abandono as crianças e 
a juventude, descuidando da saú
de , da educação, deixaram-no de
teriorar-se. Numa falta de casas de 
correção, escolas de ofícios para 
menores infratores, de p resídios 
adequados às finalidades das pe
nas, colônias, hospitais psiquiátri
cos, albergues para prisão em re
gime aberto, reside a causa princi
pal dos problemas de segurança, 

de delinqüentes à solta e da im
punidade legal. 

Num mundo em que as pe
nas tendem a transformar-se em 
medidas de correção e tratamen
to, não têm como objetivo somen~ 
te o afastamento de convívio so
cial, mas o de reparação do dano 
e readaptação do infrator através 
do trabalho, assistência, inclusive 
psicológica. 

A necessidade imediata é a 
reforma do sistema, com novas 
construções a suprir-lhe as defici
ências. 

Preconizando o fim das pe
nas, procurei restabelecer os fun
damentos da Escola Humanista . 
Aditei-lhes as teses posteriormen
te publicadas, entre as quais um 
sob o título; "A Rainha das Penas" . 
Nesta fiz a apologia do remorso, 
a dor da consciência , sugerindo 
que seria a pena ideal. Aquela que 
regenera, converte e realmente 
recupera o transviado. Ideólogo 
da polícia, um competente dele
gado escritor, naturalmente discor
dou , achando-a impossível. Ta
chou-a de surrealista. É compre
ensível que tenha razões suficien
tes em face da realidade, do caó
tico sistema que vivencia. 

Há pouco, todavia, a rrúdia 
noticiou sessões de psicoterapia 
com grupos de jovens delinqüen
tes, em universidade americana, 
nas quais vivenciando as situa
ções e sofrimentos de suas víti
mas, habilmente persuadidos a 
compreenderem as conseqüênci
as dos atos danosos , arrepende
ram-se, pelos remorsos curados e 
recuperados . 

Seria esta a pena do futuro . 

NOEL NASCIMENfO 
Membro do Ministério Público do 

Paraná, aposentado 
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Trabalhadores sociais, 
bem -vindos · 

A APMP acolhe calorosa
mente os novos promoto

res de justiça que tomaram pos
se no último 31 de maio . 

Procurando sempre difun
dir a democracia tanto interna 
como externamente, não pode
ríamos, no momento da posse 
de trinta e três novos colegas, 
deixar de fazer uma reflexão 
sobre o papel que o Ministério 
Público deve desempenhar 
numa sociedade democrática . 

Como todos sabem, a CF I 
88, conferiu ao Ministério·Pú
blico uma nova face político
institucional, definindo o papel 
a ser desempenhado na defe
sa do regime democrático, da 
ordem jurídica e dos interesses 
sociais e individuais indisponí
veis. 

Temos a certeza de que 
os novos colegas não irão ves
tir a obsoleta roupagem do ana
crônico acusador criminal, mas 
assumir, com inteireza, a defe
sa da sociedade, que pressu
põe tarefas que extrapolam os 
limites do processo judicial. 
Cabe-lhes a fiscalização dos 
poderes políticos do Estado, 
tutelando a moralidade dos atos 

administrativos . Incumbe-lhes, 
também, a tutela dos interes
ses difusos e coletivos, em par- . 
ticular, aqueles ligados às rela
ções de consumo, ao meio
ambiente, à educação, à saú
de-pública, à segurança do tra
balho, etc . 

Para a consecução de tais 
tarefas , contarão os novéis Pro
motores, com uma instituição 
autônoma e independente, 
frente aos órgãos do poder es
tatal. Essa independência de
corre em razão : a) da forma de 
nomeação do Procurador-Ge-

ral de Justiça, com mandato de
terminado e co nferido pela 
classe ; b) das garantias consti
tuc ionais de seus membros 
(inamovibilidade, vitaliciedade 
e irredutibilidade de vencimen
tos) e c) regime orçamentário 
próprio. 

Deixamos de integrar o 
aparelho burocrático repressivo 
do Estado, para assumir, com 
exclusividade, o papel de de
fensor do povo . Somos traba
lhadores sociais, comprometi
dos com o resgate da cidada
nia . Isso requer mudança de 
mentalidade e atitude. 

Vamos assumir nosso pa
pel da defesa dos marginaliza
dos sociais, com pouca retórica 
e muita ação. 

Mais do que para a socie
dade, precisamos de Ministério 
Púb lico na sociedade . 

Estaremos sempre, lado a 
lado , em igual luta , irmanados 
no mesmo ideal, com o mesmo 
amor pela instituição do Minis
tério Público. 

Sejam bem vindos. 

JAIR CIRINO DOS SANTOS 
Presidente 

APMP perde um de seus pioneiros 

O Ministério Público perdeu 
um de seus grandes e anti

gos colaboradores. Morreu no dia 
23 de maio, aos 65 anos, vítima 
de câncer, Ernesto Ferreira. Ele e 
sua então noiva Jahyra, que veio 
a tornar-se esposa e agora sua vi
úva, ingressaram na Procuradoria
Geral de Justiça em 1961, quan
do o órgão funcionava na Rua 
Cruz Machado. Na PGJ Ernesto 
exerceu várias atividades, notada
mente na chefia da antiga "Divi
são Administrativa", até aposentar
se em 1981. Desde que entrou na 
Procuradoria-Geral, Ernesto au4i-

liava a direção da Associação Pa
ranaense do Ministério Público, tor
nando-se seu funcionário depois 
da aposentadoria, em 1982, quan
do era presidente o Dr. Leônidas 

Taborda Ribas. Ultimamente reali
zava a tarefa contábil da entidade 
de classe. Contador renomado, era 
responsável pela prestação de con
tas perante o fisco de dezenas de 
colegas da instituição. Ernesto 
Ferreira, músico de grande sensi
bilidade e exímio violinista, dei
xa, além da viúva Jahyra Ribas 
Ferreira, dos filhos Luiz Antonio e 
Luiz Cláudio, da netinha e de 
mu itos amigos, uma saudade pro
fun da e a certeza de que seu 
nome está indelevelmente grava
do na história do Ministério Públi
co do Paraná . 
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O Ministério Público em França 

O Ministério Público francês 
possui inúmeras particulari

dades, algumas próprias do siste
ma jurídico do país, outras adstritas · 
à sua peculiar organização e fun
cionamento. 

No que tange ao primeiro as
pecto, convém evidenàar determi
nados princípios fundamentais de 
direito e processo penal, produtos 
de uma evolução lústórico-políti
ca e cultural, com marcante influ
ênda francesa e, em sua· maioria, 
com assento constitudonal,- -tais 
como, a igualdade perante a lei e 
a justiça; a legalidade dos delitos e 
das penas; o devido processo legal,· 
a segurança de pessoas e bens; a 
liberdade e dignidade da pessoa 
humana; a irretroatividade das 
leis; a necessidade e personalida
de das penas; a presunção de ino
cência; a oportunidade da ação 
penal,· o juizado de instrução, en
tre outros. 

De outro lado, no que se re
fere aos caracteres basilares que 
regem a Instituição, tem-se a inde
pen dência funcional; a irres
ponsabilidade; a irrecusabilidade; 
a indivisibilidade e a hierarquia. 
Este último, objeto de severas e 
bem lançadas críticas, dá lugar a 
uma verdadeira lúerarquização ins
titucional, ainda que submetida a 
determinados limites. Isto vale di
zer que o Parquetse encontra vin
culado à autoridade maior do 
Garde des Sceau.x, Ministro da Jus
tiça (art. 5 do Decreto 58.1270/ 
1958). 

A organização judiciária 
francesa, que compreende tam
bém o Ministério Público, compõe
se de uma Cour de Cassation, trin
ta e três Cours d'Appel, cento e oi
tenta e um Tribunais de Grande 
Instância e quatrocentos e setenta 
e três Tribunais de Instância. 

O escopo maior da Intituição 
é zelar pelo cumprimento e corre
ta execução das leis e pela integri
dade do tecido sodal, político e 
econômico, em prol justamente da 
sociedade da qual é legítima re
presentante . A sua atuação 
açambarca vários domínios (civil, 

Luiz Regis Prado* - Membro do Ministério Público do Paraná 
Parte TI - Organização e Funções 

fiscal, administrativo, comercial), 
sendo, todavia, predominante no 
criminal. Em que pese sua cres
cente importância na esfera dos 
interesses coletivos e difusos, sofre 
ela aqui a "concorrência" da 
fortíssima potestade administrativa. 

Antes de descrever de modo 
breve e superficial algumas fun
ções ministeriais, convém dizer 
uma palavra sobre a ordenação 
cronológica do processo penal 
francês . 

Apresenta esse último, em 
geral, as fases de investigação e 
persecução, depois, eventualmen
te, instrução e júlgamento. A pri
meira é dominada pelo Ministério 
Público (e pela polícia) e tem por 
objetivo a investigação e o enca
minhamento do feito à instrução 
ou ao julgamento. A instrução é 
conduzida pelo juiz de instrução 
(ou tribunal) e visa a investigação, 
a avaliação das provas e a 
formalização acusatória (com o 
següente julgamento). É claro que 
há aqui uma variação importante 
conforme a natureza da infração 
(crime, delito, contravenção). 

O Ministério Público tem 
como função essencial iniciar e 
exercer em toda sua plenitude a 
ação penal pública (art. 31, CPP). 
É ele parte necessária e original, 
já que defende o interesse da so
ciedade. Para tanto dispõe de ex
tensos e importantes poderes. 

O órgão ministerial aprecia 
não somente a legalidade, mas 
também a oportunidade de uma 
persecução em juízo. Além do ar
quivamento da peça de informa
ção (inquérito) fundado na legali
dade ou oportunidade - sem con
trole institucional ou não -, pode 
ele, antes de decidir sobre o exer
cício da ação penal e com o acor-

: do das partes, recorrer a uma me
diação (art. 41,7,CPP). O princípio 
da oportunidade da ação penal 
está previsto em toda sua inteireza 
no artigo 40 do Código de Proces
so Penal. De seu teor, no caso de 
arquivamento, deve ser avisado o 
interessado e a vítima quando 
identificada. 

Na fase preliminar (inquéri
to), o órgão do Parquetdirige toda 
a atividade poliàal, sendo os agen
tes da polícia judiciária postos sob 
sua responsabilidade (arts. 38 e 
41,2,CPP). Pode conduzir pesso
almente ou de modo indireto to
dos os atos investigatórios, proce
dendo ou determinando o que 
julgar para tàl necessário (art. 
41,1,CPP). Em caso de flagrância, 
sua presença no local do crime lhe 
dá o controle das operações, em 
substituição à autoridade policial 
competente (delegado de polícia), 
podendo, então, fazer cumprir pes
soalmente todos os atos, ou deter
minar àquela a sua continuidade 
(art. 41,5, e 68, CPP). Também, 
quando o juiz de instrução não 
tiver sido provocado, o órgão mi
nisterial pode expedir mandado de 
condução de qualquer pessoa sus
peita de ter participado da infra
ção penal (art. 70,1,CPP). 

Como em nosso país, o Mi
nistério Público tem atribuição para 
receber pedido de providências, 
informatio delicti ou representa
ção (art. 40, caput,CPP). 

A políàa judiàária tem o de
ver de informar o órgão ministeri
al - de modo imediato e direto -
quando da prática de infração pe
nal ou de qualquer notícia a esse 
respeito (arts. 19, 27, 29, 54 e 67, 

·CPP). O procedimento investi
gatório é instaurado de ofício pela 
polícia ou por determinação da
quele (art. 75,1,CPP). Em se tra
tando de "detenção temporária" 
garde à vue -, que é feita sempre 
por oficial da políàa judidária (de
legado de polícia), há obrigação 
expressa de avisá-lo o mais rapi
damente possível, já que exerce o 
controle da medida (v.g., período 
de 24 horas ou mais). Cabe-lhe 
ainda decidir sobre sua eventual 
prorrogação por mais 24 horas 
(arts. 63 e 77,CPP). 

Ademais, faz-se ele obri
gatóriamente presente, sob pena 
de nulidade absoluta, em todo o 
desenrolar do processo penal (fa
ses de instrução e de julgamento), 
através de diversas manifestações 

processuais, inclusive, apelar de .to
das as sentenças do juiz de instru
ção, mesmo que conformes ao seu 
pedido (art. 185,CPP). 

É de notar que o artigo 82 
do Código de Processo Penal o 
autoriza a requerer ao juiz de ins
trução todos os atos que entender 
úteis à manifestação da verdade, 
sendo que os limites da instrução 
são fixados por seu requisitoire 
introdutif(peça formal de acusa
ção- espéde de "denúncia"). O 
surgimento de fato novo implica 
em aditamento. 

Entre outras atribuições do 
Parquet, podem ser ainda desta 
cadas, à guisa de exemplo, autori
zar a restituição de coisas apreen
didas, requisitar o controle de iden
tidade pessoal ou o concurso da 
força pública, quando necessário. 
Incumbe-lhe velar pela fiel execu
ção de todas as decisões judiciais, 
inclusive pela aplicação e execu
ção das penas (art. 32,3.CPP). 

Por derradeiro, há de se res
saltar que direito francês tem re
gras amplas e específicas sobre as 
possibilidades da vítima em maté
ria de reparação do dano decor
rente de crime. Interessa sublinhar 
aqui que na hlpótese de 
da ação dvil perante o juízo 
nal dá-se a constituição de parte 
civil à titulo principal ou acessório, 
conforme seja antes ou depois de 
começada ação penal. No primei
ro caso, a vítima pode - por re
querimento direto perante a juris
dição de julgamento ou por quei
xa com constituição de parte civil 
perante o juízo de instrução - dar 
inído a ação penal pública, mes
mo que o órgão ministerial tenha 
arquivado a peça informativa. Para 
isso, basta que a vítima prove in
teresse manifesto e suficiente para 
que seja constatada penalmente a 
culpabilidade da pessoa visada 
pela constituição de parte àvil (art. 
2 e ss.,CPP). 

-Atualmente reaJi2zlndo Pós-dou

tomdoemDireito na Universidade Robert 

Schuman de Estrasburgo, França. 
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~inis~ério Público 
~e:t:n novos in.~egra.n~es 

O procurador-geral de Jus
tiça, Olympio de Sá Sotto 

Maior Neto, deu posse na últi
ma sexta-feita, 31, perante o 
Conselho Superior do Ministé
rio Público, autoridades esta
duais, municipais e convidados 
que lotaram o Grande Auditó-

rio do Edifício "Presidente 
Humberto de Alencar Castello 
Branco", no Centro Cívico, aos 
33 novos promotores substitu
tos do Ministério Público do 
Paraná, recentemente aprová
dos em concurso público de 
provas e títulos. São os seguin-

es os novos colegas empossa
dos, já com as respectivas Se
ções Judiciárias para as quais 
foram nomeados para as fun
ções de substituição: Eduardo 
Fernando Appio (Campo Lar-

go), Kele Cristiani Diogo 
(Ibaiti), Nayani Kelly Garcia 
(Nova Esperança), Renato de 
Lima Castro (Rolândia), André 
Luiz Medeiros Jung (São José 
dos Pinhais), Kyu Soon Lee 
(Colombo), José Ricardo 
Alvarez Vianna (Arapongas) 

Paulo Conforto 
(Lapa), Cláudio 
Franco Félix 
(Castro) , Mar
celo Brisa Ma
chado (Corné
lio Procópio), 
Flávio de Oli
veira Santos 
(Apucarana), 
Monica Maciel 
Gonçalves 

(Bandeirantes), Alessandra 
Ferreira de Araújo Ribeiro (Pa
ranaguá), Tarcila Santos Teixei
ra (Irati), Walber Alexandre de 
Souza (Cianorte), Humberto 
Eduardo Pucinelli (Wenceslau 

Braz), Marcelo Paulo Maggio 
Qacarezinho), Valéria Feres 
Borges (Santo Antônio da Pla
tina), Simone Lú.cia Lorens 
(Francisco Beltrão), Maximili
ano Ribeiro Deliberador 
(União da Vitória), Silvia 
Tessari Freire C Cruzeiro do Oes-

te), Francisco Zanicotti 
(Telêmaco Borba), Maria Júlia 
Berriel Soares (Paranavaí) , 
Gislaine de Abreu (Campo 
Mourão), Mareio Pinheiro 
Dantas Motta (Guarapuava), 
Susana Broglia 
Feitosa 
deLa cerda 
(Umuarama), 
Venancio 

Stefano Filho 
(Ivaiporã), < 

N 

Eduardo Augus- ~ 

to Cabrini (La- ~ ..., 
ranjeiras do ~~~~111111!!~ 

::; 
Sul), Carolina ·::. 
Dias Aidar 
(Guaíra), Flávia Regina Lemos 
(Toledo), Sandro Alex 
Hannickel (Loanda), Giovani 
Ferri (Assis Chateaubriand) e 
Diego Fernandes Dourado 
(Pato Branco) . 

O promotor subs t ituto 
Eduardo Fernando Appio , dis
cursando em nome dos empos
sados , destacou a lisura e ri
gor do concurso, p redicados 
nacionalmente reconhe cidos , 
afirmando que os substi tutos 
que assumem já se sentem ti
tulares de um sentime n to ho
mogêneo de luta p ela defesa 
de toda a comunidad e. Os no -

vos membros d o MP araucari
ano foram saudados p e lo pre
sidente Ja ir Cirino d o s Santo s, 
da APMP e pelo p ró prio pro
curador-geral de Justiça , que 
os exortaram para o bom d e-

sempenho do indelegável pa
pel de agentes das grandes 
transformações sociais que ago
ra repousa em suas mãos , prin
cipalmente o atuar efetivo para 
propicia r a to dos , indistinta 
mente, o exe rcício p leno dos 
direitos d a cidadania. 

A nova turma está fre 
qüentando ago ra o curso de 
ada p tação para p ro m o to r e s 
su bstitutos, que se este nde rá 
até o p róximo d ia 21 de junho , 
quando então estarão ruman
do para as respectivas seções 
judiciárias ond e entrarão no 
exercício das fu nç,ões . 
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ENCONTRO NA S ERRA - O presidente da Associa

ção do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Cláu

dio Barros Silva , comunica a realização, entre os dias 

26 e 30 de junho próximo, no Hotel Continental , em 

Canela-RS, do IV Encontro do Ministério P úblico, cujo 

tema será "0 Ministério Público no Terceiro Milênio". A 

proposta básica é o debate, de forma ampla, da atuação 

de nossa instituição na área penal e na área não crimi

nal, envolvendo tanto a tutela individual quanto a cole

tiva, bem como as questões institucionais ~ administra

tivas, com a finalidade de preparar o Ministério Público 

para atuar ainda mais efetivamente na defesa do cida

dão e da sociedade :Qo próximo milênio . Barros Silva ,, 
acrescenta que a participação dos colegas de outros 

Estados será possível inclusive com a apresentação de 

teses. A Associação do Ministério Público daquele esta

do, orga nizadora do Congresso, para cuja tarefa contou 

com o a poio da PGJ e Escola Superior, preparou um 

p a cote para os 4 dias n a serra ~aúcha, como alternativa 

social do evento. Participarão também membros dos Mi

nistérios Públicos dos países do Mercosul - Argentina , 

Uruguai e Paraguai, além de colega s da Bolív ia . Parale

lamente às sessões técnicas serão realizadas reuniões 

do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justi

_ça , da Conamp e dos Diretores-Gerais do Ministério 

Público. 

titucional e para u m a refle x ão s is te m á tica so bre o s ig ni

ficado do princípio da proporcionalidade para os dire i

tos fundamentais. 

DIREITOS DO IDOSO - Fo i c riado no dia 23 de m a io 

último , por ato d o Procurado r-Geral d e Jus tiça do Para

ná , o Centro de Apoio O p e racional das Pro moto rias de 

Defesa dos D ireitos do Idoso, ó rg ão iné dito no Brasil. 

O Min.istério Público adotou ta l pro vidência com o 

objetivo de subsidiar os ó rgãos d e e x ecução na área, 

cujo t rabalh o será desen volvido com a formulação d a 

política institucional de defesa dos dire itos do idoso e 

fo rnecimento de apoio técnico-jurídico a to das as Pro

motorias de J us tiç a do Esta do d o P a-raná que tenham 

essa atribuiçã o. O Centro de Apoio mante rá contato per

manente com ~rganismos d a sociedad e civil e órgãos 

gov ern amentais no sen tido tan to d e prestar orientação 

jur ídica , quanto p ara deles receber suges tõ es e solicit a 

çã o d e p ro v idê ncia s. A ssim, a c redita-se , p o derão os pro-

m o tores e p rocurado res d e Justiça atuar n o sentido de 

fa zer v aler os d ire itos do cidadão ido so a ssegurad os n a 

legislação p á tria, tais com o ate ndime"nto adequado de 

s a l).de, integração familiar e social, e liminação do pre

con ceito, eficácia n o serviço pre videnciário, etc. , tudo 

com o o b jetivo de g ara ntir a sua partic ipação n a comu

n ida de, v ida d ig na, bem e s tar e res p e ito. 

Informa ções e inscrições através dos telefones (051) 

225-0199 ou (051) 211-2344, ramal 2157, da empresa 

Contrav el Turismo . 

GUIAS - O Depa rtamento de Assistê n cia Médica e H o s

pita lar - PROMED, lançou m a is uma n ovid ade que tende a 

simplificar a vid a dos a ssociados e d e pendentes. Trata -se 

O BRA - A curitibana Suzana de Toledo Barros, inte- do -cheque-ex a m e. Ao necessitar se submete r a p rocedi

grante do Ministério Público do Distrito Federal desde m entos laboratoriais basta que o inte ressado , de posse da 

1984, onde atua junto às Varas da Fazenda Pública . ten - solicitação médica, dirija-se d ire tame nte a o laborató rio con

do participado durante os trabalhos da Assembléia Na- v eniado, e mitin do, p ara p ag ame nto d o s exames, os ch e

cional Constituinte e ocupado o cargo de Secretá ria de ques próprios do s is te ma, confeccio nados nos mesm os 

Assuntos Legislativos do Ministério de Jus tiça, aca b a de m oldes do cheque-consulta. O s talo nário s já foram rem e ti

lançar seu livro "0 princípio da proporciona lidade e o d os via correio, sendo re p o stos à m e dida da n ecessid::.tde . 

controle de constitucionà lidade das leis restri t iv a s de A partir de ago ra, será des necessária a expedição d e re qui-

=--d ireitos fundamentais", pela Editora Brasí lia Jurídica . s ição por parte d o PROMED e, conseqüente m e nte , o a sso

Gilmar Ferreira Mendes, que assina o p refá cio, conside- ciado ou de p e ndente não precisará deslocar-se até a se de 

ra a obra de grande valor p a ra o e studo do D ireito Cons- administrativa em tais oportunidades. 
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Responsabilidade penal da pessoa jurídica: 

A mais importante novidade 
apresentada pelo novo Có

digo Penal francês, em vigor 
desde primeiro de março de 
1994 - resultante de proposta da 
Comissão de Revisão do Código 
Penal, criada em 1974 pelo Mi
nistério da Justiça -, foi o agasa
lho do princípio da responsabi
lidade penal da pessoa jurídica. 
Em momento anterior, o projeto 
Paul Matter e o anteprojeto de 
Código Penal de 1978 já o con
sagravam. É de notar que pela 
vez primeira tal orientação é 
adotada por um país latino per-

aencente de modo integr-ai à fa
WFnília romano-germânic:r de di

reito e cuja influência foi deci
siva para a formação do direito 
escrito moderno (v .g., os códi

gos napoleônicos e o mov. 
codificador). 

Todavia, esse tipo de res
ponsabilidade penal não era 
completamente estranha ao an
tigo direito penal francês. Segun
do uma Ordenação de Co! bert 
(1670), as comunidades de ci
dades, praças fortes, vilarejos, os 
grupos e companhias que prati
cassem rebelião, violência ou 

.autro crime poderiam ser pro 
Wessados. As penas eram de 

multa, de perda de privilégios 
ou "alguma outra punição que 
assinalasse publicamente a pena 
cominada ao crime". Mas com o 
advento do Código Penal de 
1810, firmou-se como regra ge
ral o postulado do societas 
delinquere non potest. 

O legislador de 1992 dis
ciplina a matéria de forma ex
pressa e ampla. Institui-se, sal
vo exceção, diretriz genética no 
que tange à pessoa jurídica e 
especial relativamente às infra
ções. Assim, o artigo 121-2 do 
Código Penal define o campo de 
abrangência e as condições de~
sa espécie de responsabilidade 
penal: lpsis verbis: "As pessoas 
morais, com exceção do Estado, 
são penalmente responsáveis 
(. .. ) nos casos previstos em lei 
ou réglement pelas infrações pra-

O modelo francês 
ticadas por sua conta, pelos seus 
órgãos ou representantes . Entre
tanto, as coletividades territoriais 
e suas entidades só são respon
sáveis pelas infrações praticadas 
no exercício de atividades sus
cetíveis de ser objeto de con
venções de delegação de servi
ço público" . Também, normas de 
processo penal específicas - de 
notório antropoformismo - são 
indicadas nos artigos 706-41 a 
706-46 do Código de Processo 
Penal. 

Dessa maneira, em obedi
ência ao princípio constitucional 
da igualdade, todo ente moral 
pode ser criminalmente respon
sabilizado, inclusive sindicatos, 
fundações, associações e parti
dos políticos . A ressalva atinge 

tão só o Estado -
detentor do jus 

(art . 221-7, CP); lesão corporal 
culposa (art. 222-21, CP); tráfi
co de entorpecentes (art. 222-
42, CP); racismo (art. 225-4, CP); 
lenocínio e tráfico de mulheres 
(art. 225-12, CP); furto (art. 311-
16, CP); extorsão (art. 312-15, 
CP); estelionato (art. 313-9, CP); 
apropriação indébita (art. 314-
12, CP); receptação (art. 321-12, 
CP); atentado aos sistemas de 
tratamento automatizado de da
dos (art. 323-6, CP); traição, es
pionagem, terrorismo (arts . 414-
7, 422-5, CP); corrupção ativa, 
tráfico de influência, usurpação 
de funções (art. 433-25); crimes 
de falsidade (arts . 441-12, 442-
14, 443-8, CP); crimes contra a 
administração da justiça (art. 434-
4 7); violação de disposições re-

lativas à venda 
e à troca (arts . 

puniendi - e as 
coletividades 

'~ responsa bilidade R 633-1 a R 
633-3) ; abando
no de lixo e 
rejeites (arts . R 
632-1, R 635-
8); infrações ao 
Código de Mi
neração (art. 
143, CM); direi
to autoral (art. 

territoriais, sen
do que estas res
pondem penal
mente em caso 
de concessão de 
serviço público . 
Nesta hipótese, 
tanto o municí
pio quanto a em-

penal das pessoas 

morais não exclui a 

das pessoa s ftsicas 

autores ou partícipes 

dos mesmos fatos" 

presa concessio-
nária do serviço - por exemplo, 
tratamento e distribuição de água 
- podem ser objeto de processo 
criminal. 

Faz-se imprescindível a 
previsão legal explícita da res
ponsabilidade criminal da pes
soa jurídica . Neste sentido, o 
código penal e leis especiais 
elencam uma série de infrações, 
utilizando a técnica legislativa 
que se segue: o crime contra a 
humanidade vem insculpido no 
artigo 212-1 e o artigo 213-3 do 
Código Penal reza que "as pes
soas morais podem ser declara
das responsáveis penalmente 
por crimes contra a humanida
de". De sorte que vem ela refe
rida para um grande número de 
delitos e de contravenções, tais 
como: homicídio culposo 

335-8, Código 
da Propriedade 

Intelectual); infrações econômi
cas em matéria de concorrência 
e de preço (art. 52-2, Ordena
ção 86-1243); infrações em ma
téria de tratamento de dejetos 
( art. 24-1 da Lei 75-633); polui
ções hídrica (art. 28-1 da Lei 92-
3) e atmosférica (art. 7-1 da Lei 
61-842); infrações em matéria de 
pesquisa biomédica (art. L 209-
19-1 do Código da Saúde Públi
ca), trabalho clandestino art. L 
364-6 do Código do Trabalho) e 
emprego ilegal de mão-de-obra 
estrangeira (art. L 364-10 do Có
digo do Trabalho). 

Os condicionantes legais 
indispensáveis à existência des
sa responsabilidade são: a) a in
fração criminal deve ser prati
cada por um órgão ou represe n
tante legal da pessoa jurídica e 

b) a infração d e ve ser praticada 
por conta da pessoa jurídica (art. 
121-2, al. 1, CP). No primeiro 
caso, t e m -se o c hamado 
substractu m human o - órg ão 
(v .g ., d iretoria , assemblé ia ge
ral) ou representante (v .g ., pre
sidente, direto r , gere nte, prefei 
to) - da responsabilidade penal 
do ente cole tivo . No segundo, 
há uma atuação n o inte resse o u 
em prove ito e x clu s ivo d essa úl 
tima. Em sendo de o utro m o d o , 
pode ser incrimin ada também a 
pessoa fís ica , e m razão d o prin
cípio da não da exclus ividade da 
responsabilid a d e c riminal da 
pessoa jurídica : "A resp o nsabili
dade penal das pessoas m o rais 
não excluir a d as p essoas fís i
cas autores ou p artíc ipes dos 

mesmos fatos" (a rt . 121-2 , al.3 , 
CP). Em princípio , "a responsa
bilidade penal d e uma pessoa 
jurídica, com o auto r o u partícipe , 
supõe que se ja e stabe lecida a 
responsabilida de p e nal, com o 
autor ou partícipe, de uma o u 
de várias· pessoas fís icas repre
sentando a pessoa m o ral . Entre
tanto, em determinados casos e 
muito particularmente quando se 
trata de infrações de o missão , 
culposas ou m ate riais , que são 
formadas na falta seja d e inten
ção del ituosa , seja de um ato 
material de comissão , a resp on
sabilidade penal d e uma pessoa 
jurídica poderá s er d e du z ida 
mesmo que nã o t e nha sido 
estabelecida a resp o nsab ilidade 
penal de uma pessoa fís ica: (. .. )" 
(Exp. de Mo tivos - Circ . de 14 
de maio de 1993) . 

Como não p o d e r ia deixar 
de ser, o Código Pe nal gaulês 
estatui expressamente um ro l de 
sanções criminais ap l icáveis à 
pessoa juríd ica (art. 131-37 e 
segs., CP). Entre elas podem -ser 
m enc io nadas as seguint es: a 
m u lta ( c ujo máx im o é o 
q uintupl o d o p revis t o p a r a a 
pessoa fís ica); a inte rd ição de fi
nitiva ou temporária de e xe rcer 
uma o u várias atividades profis
sio nais o u s o ciais: o controle ju-



diciário por 5 anos ou mais· o , 
fechamento definitivo ou tempo
rário do estabelecimento utiliza
do para a prática do delito ; a ex
clusão definitiva ou temporária 
dos mercados públicos; a inter
diç ão por 5 anos ou mais de 
emitir cheques; a confiscação do 
objeto do crime; a publicação da 
decisão judicial e a dissolução . 
Esta última é reservada para as 
infrações mais graves (ex: cri
me contra a humanidade, tráfico 
de drogas, estelionato, extorsão, 
terrorismo , moeda falsa) . 

O juiz ou tribunal podem 
declarar culpada a pessoa jurí
dica e postergar a aplicação da 
pena em determinados casos 
(132-60, CP) . É vedada a aplica
ção das penas de dissolução e 
de controle judiciário às pesso
as jurídicas de direito público, 
aos partidos políticos e aos sin·· 
dicatos profissionais. 

A pena aplicada a uma 
pessoa jurídica pode ser objeto 
de sursis, quando haja previsão 
legal (art. 132-4 , CP). Uma nova 

condenação no prazo de 5 anos 
(crime) ou de 2 anos (contraven
ção) implica a revogação auto
mática do benefício. 

A lei de adaptação 
(16 .12.92) criou o registro naci
onal de antecedentes criminais 
par.a as pessoas morais (arts . 
768-1, CPP) . E o artigo 133-14 
do Código Penal estabelece um 
regime bastante liberal para a 
reabilitação, possibilitando-a em 
5 anos a partir do pagamento da 
multa ou da execução de qual
quer outra pena. 

Finalmente, convém salien
tar que apesar de a responsabi
lidade penal da pessoa jurídica 
ser uma realidade de direito po
sitivo, a doutrina ainda perma
nece em grande parte reticente 
quanto ao seu fundamento jurí
dico - sobretudo num sistema 
que se diz lastreado no princí
pio da culpabilidade (nullum 
'crimen sine culpa) -, 4plicabi
lidade e eficácia . Para estes úl
timos aspectos, só o futuro po
derá _ dar a verdadeira resposta. 

LUIZ REGIS PRADO 
Membro do Ministério Público do Paraná 

Professor Titular de Direito Penal da 
Universidade Estadual de Maringá 
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Subsed e d e Londrina 

A Subsede de Londrina, cuja construção 
teve início em fevereiro de 1993 e foi inaugu
rada em dezembro/1994 (com execução de 
obras complementares concluídas em março 
deste ano), está situada a 8 km do centro e a 
2 km do Shopping Catuaí. Constitui-se basi
camente de: 

1- Uma sede social, em alvenaria, con
tendo salão de festas, cozinha, com duas chur
rasqueiras, vestiário feminino e masculino sau-

' na e salão de jogos; 
2- Um campo de grama para futebol su

íço (adulto), com alambrados de tela e ilumi-
nação; . 

3- Um campo de grama para futebol su
íço (infantil), com alambrados de tela· 

' 
4- Uma quadra de tênis de saibro, com 

alambrados de tela e iluminação; 
5- Um parquinho infantil; 
6- Uma piscina para adultos, uma pisci

na infantil e uma piscina para prática do 
biribol; 

7- Uma residência de alvenaria para o 
caseiro. 

Além do investimento feito pela APMP, 
de louvar-se o desmedido esforço empreen
dido pelos Promotores de Justiça do Grupo 
de Estudos Promotor "Santa Rita", em especial 
os Promotores lotados em Londrina (e 
destacadamente os coordenadores diretamente 
envolvidos), que, a par de conseguirem per
missão de uso do terreno, obtiveram signifi
cativos descontos junto a fornecedores de ma
terial e mão-de-obra para a consecução das 
obras e que, mediante destinação de recursos 
próprios, possibilitaram a construção das pis
cinas . 

Além do inestimável valor afetivo, posto 
que tem sido palco de freqüentes atividades 
sociais e esportivas dos associados, a obra se 
constitui em significativo aumento do acervo 
patrimonial da nossa entidade. 

Vale a pena conhecê-la e usufruí-la! 

JUNH0/96 

o 
1. Vista parcial da p iscina para adultos, infantil 
e da quadra de tênis. 

2. Vista frontal da sede social. 

o 
3. Vista do parquinho infantil com as 
piscinas ao fundo. 

c> 4. Campo de f utebol suíço adulto. 
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Acidente de trabalho do 
''Bóia-Fria'' 

("Quem aufere o bônus do empreendimento deve garantir sua execução segura") 

A Constituição Federal de 1988, seguindo 
orientação universal no sentido de asse

gurar, com maior amplitude possível, garanti
as ao acidentado do trabalho, consagrou no 
art. 7º, incJCXVIII, a obrigação de o emprega
dor reparar o dano quando incorrer em dolo 
ou culpa, independentemente do benefício que 
o empregado venha a auferir junto à Previ
dência Social. 

Obviamente, caracterizada a relação de 
emprego ou a contratação direta do denomi
nado ''bóia-fria" para serviço eventual, e ocor
rendo acidente de trabalho por culpa ou dolo 
do produtor rural (empregador), a este incum
be o dever de indenizar a vítima. O emprega
.9or é também responsável pela reparação ci-en se o acidente resultar de dolo ou culpa de 
seus empregados, serviçais e prepostos 
(art.1521,inc. III e Súmula 341 do STF). Se o 
acidente decorrer de risco inerente à própria 
atividade, não há de se falar em responsabili
dade do produtor. 

Mas, nesta sucinta exposição, limitada ao 
campo da reparação civil por dolo ou culpa, 
cuida-se de analisar, sobretudo, a quem in
cumbe a responsabilidade pela indenização 
na hipótese, aliás freqüente, do denominado 
acidente "in itinen!' (acidente de percurso na 
ida e volta do trabalho), quando "bóia-fria", 
também conhecido como "volante", é agenci
ado e transportado pelo intermediário deno-

~nado "gato" (ou "turmeiro") com veículo pró
Wrio, ou ainda quando o "gato" agencia aque

le trabalhador e o transporta em veículo de 
terceiro, ante prévio ajuste com o produtor ru
ral. Não raras vezes, o acidente decorre de 
culpa do transportador, ou porque aglomera 
número excessivo de trabalhadores em cami
nhões desprovidos das condições mínimas de 
segurança, ou porque trafega, ainda assim, em 
velocidade incompatível, com sinalização elé
trica defeituosa, pneus carecas, etc., etc. 

Na primeira hipótese, tem-se que, a prin
cípio, a responsabilidade .recairia somente so
bre o "gato", operador direto da conduta tida 
como ilícita, vez que se apresenta, aparente
mente, como um empreitem locador de mão
de-obra, incluindo o transporte de trabalha
dores. Na segunda hipótese, a princípio, a obri
gação de reparar o dano seria somente do ter
ceiro subcontrato. 

No entanto, considerando entendimento 
que reconhece no denominado "gato" mero 
preposto do produtor rural, este responde pelo 
ato culposo ou doloso daquele em decorrên
cia do transporte, obrigando-se a reparar o 

dano, mesmo em caso de prestação de servi
ço eventual, resguardado o direito regressivo 
contra seu preposto. 

Mesmo admitida a intermediação do 
"gato" como uma espécie de empreitada, con
figura-se, com assento na melhor doutrina e 
jurisprudência, a responsabilidade solidária do 
produtor rural, uma vez provado que aquele 
revela-se inidôneo para garantir as condições 
de segurança no transporte ou no próprio ser
viço ou, ainda, que seja insolvente, a ponto 
de não oferecer a mínima possibilidade de res
sarcimento pelos danos causados. No âmbito 
de responsabilidade civil, e mais precisamente 
quanto ao acidente de trabalho, emerge cada 
vez mais sólida a noção de que cria o risco do 
empreendimento -e que também aufere o bô
nus- tem o dever de garantir sua execução 
com segurança, suportando o ônus. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, 
em sendo terceiro o transportador, há de pre
valecer a co-responsabilidade do produtor ru
ral que, por intermediação, o contratou ou, 
ainda, se adirnitir-se a empreitada, há de pre
valecer a co-responsabilidade do "gato" e do 
produtor rural, ante a inidoneidade e/ ou in
solvência do subcontratado. 

Desacolher tal posição significa ensejar, 
com frequência, a contemplação passiva do 
sofrimento da infeliz vítima, como se atingida 
por um golpe de fatalidade, sem encontrar re
médio para sua desventura, vez que é comum 
a falta de idoneidade e/ou insolvência do 
preposto ou aparente empreiteiro e do tercei
ro subcontratado. 

Evidentemente, no caso em que o "gato" 
recruta os trabalhadores e o produtor oferece 
o transporte, a este incumbe a indenização por 
acidente ocorrido com dolo ou culpa. 

Espera-se que,os produtos rurais, seja por 
medida de cautela, a fim de evitàr, ou quando 
menos, reduzir os riscos que os possam sub
meter à reparação e, até mêsmo, de sujeitá-los 
a uma ação criminal, seja pela conscientiza
ção de sua responsabilidade social, seja por
que sensibilizados com as funestas conseqüên
cias desses acidentes, muitos fatais e outros 
mutiladores, dediquem especial atenção ao 
transporte desses trabalhadores, propiciando
lhes condições cada vez mais seguras, em 
nome da prudência, da dignidade, da saúde e 
da vida. 

ANTÔNIO WINZERT SOUZA 

Promotor de Justiça de Defesa da Saúde do Trabalhador 

da Comarca de Londrina 

Aniversariantes 
do Mês 

01 
Sônia Maria de O. Hartmann 

Maria Lúcia Figueiredo Moreira 
.:João Ângelo Leonardi 

02 
Guilherme Freire de Barros Teixeira 

Elza Kimie Sangale Vendrameth 
03 

Vanderlei Antonio Bonamigo 
Oi 

Carlos Alberto Hohmann Choinski 
Salvari José Dias Maneio 

os 
Elaine Lopo Rodrigues Garcia 

o6 
Ruy Barbosa Correa Filho 

Rudi de Oliveira 
Mauro Alcione Dobro-wolski 

cn 
Cleonice Aparecida Mariano 

09 
Saulo Ferreira 

Joel Carlos Beffa 
10 

Márcio Teixeira dos Santos 
Benjamin Martins do Rego Monteiro 

Gustavo M. Fernandes Marinho 
11 

Marcilio de Sá Sottomaior Filho 
13 

Luiz Antonio Ferreira 
Antonio Edving Caccuri 

Camille Marques Dib Crippa 
Naylor André das Chagas Lima 

15 
Maricléa Borio da Silva 

Octacilio Sacerdote Filho 
Márcio Ferreira 

Sérgio Correa de Siqueira 
16 

Lúcia Regina Branco 
Paulo Sérgio de Lima 

Fábio C irino dos Santos 
17 

Edison do Rego Monteiro Rocha 
Jacquelini Batisti 

Luiz Antonio Sartori 
18 

Licinio Correa de Souza 
Osiris Correia Fernandes 

19 
Eros Martins do Amaral 
Orlando Mauricio Gehr 

20 
Cândido Furtado Maia Neto 

Ney Roberto Zanlorenzi 
21 

Ruy Felix 
22 

Iara Marques Dib 
João Carlos Rodrigues Gomes 

24 
João Pericles Goulart 

25 
Gilberto Giacoia 

26 
Manoel Ilecir Heckert 

José Pereira Pio de Abreu Neto 
27 

Maximiliano Ribeiro Deliberador 
Pedro Ivo Andrade 

Ronaldo Antonio Botelho 
28 

Gustavo Amazonas de Almeida 
29 

Paulo José Kessler 
30 

Márcia Regina Alves Cleto Millani 
Marco Aurélio Oliveira São Leão 

Sônia Maria Bardelli Silva 
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Valor processual do 
in-terrogatório judicial 

O interrogatório na sistemática processual 
penal em que adotamos o modelo 

acusatório, vem passando por diversas mo
dificações, algumas delas ditadas pela conve
niência e modernismo do aparelhamento do 
Poder Judiciário. 

As inovações até recentemente se limi
tam a poder o Juiz fazê-lo porque ato pessoal 
e indissociável, mandando a jurisprudência que 
o Acusado fosse ouvido, mesmo que, no final 
da instrução criminal, e em alguns casos até 
quando já se processava o recurso de apela
ção criminal. 

Enfim, em qualquer fase do processo em 
que o mesmo se apresentasse, se fosse revel, 
ou em que fosse capturado, se Réu que deve
ria estar preso. 

A maior ousadia aconteceu quando atra
vés de autorizações passadas pelas 
Corregedorias de Justiça passaram os 
interregatórios a serem feitos, diretamente nas 
Penitenciárias, e quando citados por carta
precatória pelos próprios juizes deprecados, i.é., 
aqueles do local onde se encontra o Réu e 
não naquela Comarca que tinha competência 
para o processo. 

Estavam as coisas paradas nessa situa
ção quando o eminente Juiz Criminal Luiz Flá
vio Gomes, que é Mestre em Direito Penal e 
autor consagrado de importantes obras como: 
"Suspensão Condicional do Processo Penal11

, e 
11Erro de Tipo e de Proibição" houve por bem 
em realizar esse importante ato processual, que 
é o interrogatório, porém, à distância, via com
putador. 

A matéria suscitou controvérsias ainda 
não de todo dirimidas, com oposição simples 
do eminente Juiz Criminal Dyrceu Cintra, apoi
ando-se na garantia constitucional que o in
terrogatório representa, ainda face a importan
tes tratados internacionais a que o Brasil ade
riu em matéria de Justiça Penal. 

Recentemente a Corregedoria da Justiça 
Federal da 4ª Região, autorizou mediante pro
vimento específico que os Juizes Federais pu
dessem tornar as audiências de oitiva de teste
munhas, mais céleres, gravando os respecti
vos depoimentos, que depois serão 
decodificados, transformando-se em peças es-

. critas dos processos criminais. 
É a inovação chegando ao Poder Judici

ário, modernizando-o, todavia, serh prejuízo 
das garantias processuais fundamentais. 

Criticado no meio forense, Luiz Flávio 
Gomes justificou-se com conhecidos argumen
tos, tais como: no marasmo burocrático que 

leva cerca de 10 (dez) dias úteis para que o 
preso seja transferido da Penitenciária e leva
do ao Juízo; os riscos de ser resgatado por 
bandos de marginais quando perigosos, ou 
mesmo alvo de atentados quando autor de 
crimes hediondos, o que exige um aparato 
militar muito caro; ainda para evitar outros ti
pos de fuga, de confronto, de despesas com 
veículos no transporte, acomodação e alimen
tação do preso. Entretanto, lamentava que no 
sistema atual o Juiz não vê o rosto do preso, 
nem suas reações e expressões corporais; fa
tos que ocorrem quando o preso é interroga
do por carta-precatória ou a condenação se 
dá pelos Tribunais. 

Aduz ainda que não vigorando entre nós 
o princípio da identidade física do Juiz um 
pode interrogar, outro ouvir as testemunhas 
de acusação, outro as de defesa e finalmente 
um outro, julgar o caso, e aí não se verá pre
juízo algum. 

E conclui que a Justiça Penal não pode 
ficar indiferente aos progressos da informática 
como se estivesse com os olhos vendados. 

A questão é interessantíssima, e impor
tante nesse passo transcrever ao que pensa
vam nossos juristas clássicos como o elegante · 
Helio Bastos Tornaghi em suas acatadíssimas 
Instituições de Processo Penal, Forense, Rio, 
1959, Vol. N, quando sustentava que o inter
rogatório é ato pessoal do Juiz, segundo nos
so sistema processual, onde ele é meio de prova 
e de defesa, dizendo: 

''E isso se explica muito facilmente: o in
terrogatório é a grande oportunidade que tem 
o juiz para, num contacto direto com o acusa
do formar juízo a respeito de sua personalida
de, da sinceridade de suas desculpas ou de sua 
confissão, do estado d 'alma em que se encon
tra, da malícia ou da negligência com que 
agiu, da sua frieza ·e peroersidade ou de sua 
nobreza e elevação; é a ocasião propícia para 
estudar-lhe as reações, para ver, numa primei
ra obseroação, se êle entende o caráter crimi
noso do fato e para verificar tudo mais que está 
ligado ao seu psiquismo e à sua formação 
moral. Como então admitir que o interrogató
rio não fosse judicial e personalíssimo?" (pág. 
3741375). 

Esse trecho que transcrevemos compra
zer, dá a medida exata do que se deve buscar 
através do ato processual do interrogatório, 
posto que, na vida forense, nem sempre tal 
ato se reveste de tanta pompa e circunstância. 

Mas num processo em que não há se
quer fotografia do acusado e da vítima, nem 

outros fatores que lhe descrevam aspectos de 
sua personalidade, o interrogatório à distân
cia, evidentemente, contraria seus fins mais 
nobres e cede-se em favor de uma pretensa 
modernidade e celeridade com custos inegá
veis na formação da convicção do magistrado 
que vai julgar a questão . 
· Há também prejuízos para o Acusado, 
principalmente naqueles casos em que o mes
mo tem dificuldades de expressão , de enten
der o que o magistrado lhe quis perguntar e 
qual o alcance que suas expressões corporais 
poderiam influir na formação da vontade do 
inquiridor? 

Com um sistema de informática em que 
fosse possível ao magistrado ver e ouvir o acu
sado, o mesmo ocorrendo com este, o fato 
por demais evidente não traria qualquer pr4 
juízo, e aí sim as vantagens aduzidas pelo bri
lhante magistrado seriam de aplau dir-se . 

Pensamos, entretanto, que enquanto tal 
não for possível, não é a cegueira da Justiça e 
nem a visão futurista dos julgadores que ha
verá de prevalecer e sim os direitos. constituci
onais cios acusados, como tais previstos e res
guardados em nossa Constituição Federal de 
1988, bem alqmhada pelo grande Ulysses 
Guimarães de Constituição Cidadã a despeito 
de tantos pequenos legisladores que a que
rem deturpar de todo modo. 

A matéria é por demais interessante e 
enseja debates mais aprofundados, entretan
to, queremos registrar que no momento sua 
inviabilidade é total, porquanto contraria urP 
dos princípios mais elementares e fundamen
tais da Carta da ONU o de número dez que 
diz: 11Todo acusado tem o direito de ser ouvi
do e julgado por um Tribunal independente e 
imparcial. 11 

Procedendo, 11data venia 11 como fez o 
ilustre magistrado paulista não p ode formar 
escola, pois está a descumprir um preceito ele
mentar contido em um tratado internacional 
que o Brasil se obrigou a cumprir e que teve 
en.tre os seus elaboradores a figura de um gran
de poeta de nossa gente , como é Thiago de 
Mello. 

É. preciso que o s dire ito s internacio
n ais firmados na Carta da ONU e os pre
ceitos constitu cionais do Brasil, sejam re-s 
peitados por todos, com o Judiciário à fren
te , contra todas as ousadias , ainda que 
alcunhadas de modernidade . 

NILTON BUSSI 
Procurador de Justiça aposentado, 

advogado e professor da UFPR. 



JUNH0/96 
+N-2 n•·tf Yi·&ng.t.z. ·tt& Ujp.a,ny..my., 

PC>ESIA. 

O Promotor de Justiça 

Nem Paladino, nem herói, 
nem verdugo, nem feiticeiro, 
nem algoz, nem santo müagreiro ... 

Apenas homem; simplesmente homem 
fotjado a ferro e fogo 
para o desempenho da missão ... 

e 

O Promotor de Justiça 
é como um sacerdote 
que busca a perfeição 
através da penitência ... 

Todos os dias 
eu piso pinheiros de pedras negras 
qual se pisasse fora do peito 

o coração. 
Há pinhas na calçada, 
e pinhões de tinta na rua 
onde passa roncando a cavalhada. 

Carroções eslavos 
derramando erva-mate, 
coches fordes ou chevrolês 
trasladando corpos de pinho 
à Serra da Graciosa. 
Ouço o apito de engenhos, e relincho de ''Mari~ F_u~aça" 
cranspondo os prectptczos, 
o Véu da Noiva. 

Do Trem Fantasma, 
à meia-noite, 

o dói-códijlorianista 
desembarca os fuzilados 

na Grota do Diabo. 

Todos os dias 
repiso a Rua das Tropas 
de lama asfálLica 
e mulas atropeladas. 

Se vela pelo bem comu~ 
sobretudo, vela pelos órfãos 
pelos carentes, pelos abandonados, 
pelos injustiçados ... 

Vigilante da sociedade, 
Fiscal da lei 
é mal compreendido: 
se acusa, nunca visa oprimir ... 

Se aponta erros 
e até se pede pena, 
só busca corrigir ... 

Paranaense 

No repuxo da Praça Osório 
as sereias de Paranaguá 
cantam e dançam na água 
com os meninos de rua. 

Guaratuba de mar doce, 
gaivota de sol e pérolas 
pousada na areia. 

O céu são as asa dagralba-azu~ 
e os pássaros não têm onde pousar. 
avisto um pinheiro só, 
aranha caranguejeira arvorada, 
eriçada no ar, 

bandeira vegetal. 

O Paraná é uma flor 
que desabrochou nos Campos Gerais, 
e o maior rio do mundo o Tibagi. 
Suspensa por um redemoinho 
Ponta Grossa virou porto estelar. 

Quem sobe a Serra da Esperança 
e bebe a água dafonte 
tem de volLar às cascalbas de 
Guarapuava. 
Cascavel hipnotiza os povoados que a 
acossam 
encaracolada nas avenidas. 

CLASSIFICAI><:>S I>C> IVI:P 

Vendo terrenos em Barra Velha- SC 
(450 m2 cada) - 900 metros da praia. Com luz e água no local. 

Nãoimporlas~acritkad~ 

não imporia mal interpretado; 
não imp~a esquecido, re~gado ... 

Quem com o óleo da justiça 
for ungido guardião da lei 
jamais será vencido ... 

E onde quer que for 
sempre há de ser um Grande Promotor ... 

ILZÉ CORDEIRO 
Procuradora de Justiça do Maranhão 

Autora do livro "Dona Alegria" 

Colares urbanos brilhantes, 
iluminados, 

pendem sobre o colo de 
Apucarana. 
Londrina um veio inesgotável de 
ouro verde, 
pautas musicais de uTna saudade 
-claves de sol e de luar-
as ruas de Maringá. 

Ao Eldorado 
se vai pelo canal de sangue 
aberto na mata 
onde navegam barcos 
abarrotados de bóias-frias. 

Todos os dias eu ouço o rumor 
das Cataratas 
e o gemido de I aras dando à luz, 
piso no Guaíra encantado 
dos guaranis, 
um teatro em Curitiba. 
Veja o majestoso rio 
petrificado no Palácio Iguaçu. 

NOEL NASCIMENTO 
poeta membro da Academia 

Paranaense de Letras 
Promotor de Justiça 

Prontos para construir. Tratar com Angela Curi - pelos fones: 252-1245 I 972-6879 I 242-7766 
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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, pagarnen tos, etc) 
mais os benefícios do sistema de crédito Visa. 

Urna exclusividade dos Clientes Banestado. 

Você conta com a qualidade dos serviços Banestado 
e o reconhecimento Visa- a rn~rca 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 van~gem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 

~~ne-st~do Vis~ 

t\últipl~s funçõe-s, múltipl~s re-~liz~çõe-s. 
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