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Sessão d e abertura do XI Congresso Nacional do Ministé1'io P úblico, no Centro de Convenções de Go·iânia - CO 

O que a sociedade espera de 
seu defensor, ao se ap ro

ximar de um novo século? Em 
que sentido deve o Ministério 
Público caminhar, na busca da 
cidadania plena? Qual o papel 
da nossa Instituição no proces
so de transformação social? 

Pa ra qu e os co legas de 
todo o país respondessem a in
dagações dessa amplitude é que 
o Ministério Público do Estado 
de Goiás p romoveu um dos mais 
profícu os e b em o rganizados 
congressos nacionais da classe, 
obtendo pleno êxito na missão 
proposta de enfocar as dificul
dades enfrentadas nas diversas 
regiões p ara o exercício da Jus
tiça Social. Ivana Farina, Presi-

dente-Executiva do Congresso e 
Demóstenes Lázaro Xavier Tor
res, jovem e entusiasta Procura
do r-Geral de Justiça, aliados aos 
demais colegas goianos e aos 
dirigentes da CONAMP, p resid i
da pelo baiano Aquiles de Jesus 
Siquara Filho, atingiram seu con
fessado propósito : pe la força do 
pulsar do Coração do Bras il , 
instilar novo viço à união firme 
e à disposição p ara qu e cada 
qual p rossiga na carreira entoa
da na canção da vida, p ropici
an do-nos uma transformação 
qu alitativa. 

O Ministério Público do Pa
raná, compartilhando desse ide
al, contribuiu com efetiva parti
cip ação de seus representantes 

no Congresso (aberto pelo Mi
nistro da Justiça, Nelson Lobirn, 
e pelo Governador de Goiás, 
Maguito Vilela) , aprovando por 
unanimidade as doze teses ins
critas: Desafios do Ministério 
Público frente à Lei 9.099/95 , 
de Mônica Louise de Azevedo; 
Crimes contra as relações de 
con sumo. Uma proposta de 
sistematização, de Ciro Expe
dito Scheraiber; O crime de ra
cismo na legislação penal bra
sileira: passado, presente e 
futuro , de Eliezer Gomes da Sil
va e Ivonei Sfoggia; O direito 
de permanência na escola de 
Sy lv io Rob erto Dega peri 
Kuhlmann e Valéria Teixeira de 

[Continua na página 13} 
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Pesquisa mostra o Auto-Retrato do 
Mistério Público 

O Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de 
São Paulo - IDESP, apresentou relatório específico foca

lizando o Ministério Público, durante painel realizado no 
11 º Congresso Nacional elo MP, em Goiânia, tendo por base 
entrevistas inclivicluais realizadas durante o primeiro semestre 
ele 1996, junto a cerca ele 20% elos Promotores e Procura
dores de Justiça elo Ministério Público Estadual em sete esta
dos, e mais cinqüenta e um integrantes do Ministério Públi
co Federal, totalizanclo 763 entrevistas. 

O Ministério Público, conforme concluiu Maria Tere
za Saclek, doutora em ciência política e coordenadora do 
trabalho, apesar ela moderna imagem de instituição abe1ta, 
defensora ela sociedade e elo regime democrático, não foi 
muito receptivo à pesquisa sobre si mesmo. Considerando 
bastante salutar a discussão suscitada no âmbito interno, a 
pesquisadora revelou aspectos interessantes - positivos e 
negativos- evidenciados pelos números, como a constata
ção de qua há opção consciente pela caneifa (a expressiva 
maioria não busca outras caneiras jurídicas, insistindo em 
aprovação nos concursos públicos do MP), mas, em alguns 
estados (citou a Bahia, onde teria havido tentativa de mani
pulação na escolha elos entrevistados) ainda existe 
patrulhamento quanto às opiniões emitidas pelos promoto
res. Mencionou expressamente que em estados como o Rio 
ele Janeiro e São Paulo houve temor e resistência por parte 
de entrevistados. No estado elo Paraná as dificuldades fo
ram menos comprometedoras, embora não tenham os pes
quisadores encontrado, aqui, a mesma receptividade ao tra-

1) Adoção, guarda, medidas socioeducativas
Doutrina e jurisprudência- prática- José Rafaelli Santini 
Belo Horizonte, Del Rey, .. .. .. ... ...... ................. ... ............... R$ 27,90 

2) Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo IV, 

balho como em Goiás e Sergipe, que surpreenderam positi
vamente. 

Os resultados indicam uma instituição formada pre
dominantemente por jovens, que, nos aspectos intelectuais, 
sociais e econômicos, obtiveram maior projeção que seus 
pais (contrariamente à idéia de que a instituição acolhe mai
or número de filhos de seus próp1ios membros ou de outros 
segmentos da elite social, política e econômica). 

Rogério Bastos Arantes, outro dos coordenadores da 
pesquisa, salientou durante o painel que em 1993 o IDESP 
promoveu idêntico trabalho junto à magistratura nacional, 
intitulado 11A Crise do judiciário vista pelos juízes' , publica
do pela Editora Sumaré. 

Ao apresentar o atual trabalho, 11 O Ministério Público 
e a justiça no Brasil - Relatório de Pesqu.isd' , o Diretor de 
Pesquisa do IDESP, Bolívar Lamounier, anuncia que já há 
outro em andamento, sobre as relações entre Direito e Eco
nomia e, particularmente, os in1pactos (também positivos e 
negativos) que a estrutura e o funcionamento do Judiciário 
brasileiro têm sobre a economia nacional. 

O teor do relatório divulgado no 11 º Congresso Naci
onal do MP pelo IDESP- organização privada de pesquisa, 
apartidária e sem fins lucrativos , como ressalta Lamounier, 
que tem por missão básica estimular o debate público, com 
vistas ao aprimoramento das instituições - vê-se publicado 
integralmente a pa1tir ela página 5. 

SERGIO RENATO SINHORI 
1 º Secretátio 

10) Prática de Prôcesso Civil- Francisco Raitani, 
2 volumes 
São· Paulo, Saraiva, ..... .... ........... ............ .. .. ....... ....... ........ R$ 139,80 
139,80 

arts. 282 a 443- Pontes de Miranda 11) Responsabilidade Civil do Estado por Atos Judiciais-
Rio de Janeiro, Forense, ..... .. ...... ................... ..... ........... ... . R$ 57,00 Odoné Serrano Júnior 

3) Constituição do Estado do Paraná 
Curitiba, JM, .... ...... ..... ... .................. .... ...... .. .. ...... ... ........... R$ 19,50 

4) Da consciência da Ilicitude no Direito Penal Brasileiro
Luís Augusto Sanzo Brodt 
Belo Horizonte, Del Rey, .............. .. ...... .... : ..... .................. R$ 17,50 

5)=:Dicionário Jurídico de Bolso
Donald J. Felippe 
Campinas, Conan, .... ........ .... .... ... .... ............................... .. .. R$ 14,00 

6) Direito das Obrigações Aplicado - Doutrina, prática e 
jurisprudência- Valdeci Mendes de Oliveira 
Bauru, Edipro, ............ ..... .. ..................... .. ......................... R$ 82,00 

7) Do Cheque - Jurisprudência, prática e legislação -

Curitiba, Juruá, ..... .... ......... ... ...... ............. .. ........... ... .... ...... R$ 26,70 

12) Roteiro Prático de Avaliações e Perícias Judiciais
Francisco Maia Neto-
acompanha disquete 3" 112 
Belo Horizonte, Del Rey, .... .. .. .. ... ... .. .. .. .... .. .. ......... .. ......... R$ 35,90 

13) Mandado de Segurança no Juízo Criminal 
Agamenon Bento do Amaral 
Curitiba, Juruá, .... ...... .... ... .. ................ .. .... .. .. ..................... R$ 14,70 

14) Investigação de Paternidade 
Orlando Fida, 
Leme, LED, ............... .. .... .................... ..... ... ......... ............ . R$ 49,80 

Vair Gonzaga, Leme, LED, .......... .. ................................... R$ 65,00 PROMOÇÃO ESPECIAL DO MÊS 

8) Doutrina 1- Coord. James Tubenchlak 
Niterói, Instituto de Direito, ................ .... .......................... R$ 46,00 

9) Inventários, Arrolamentos e Partilhas -
Orlando Fi da e Carlos A. M. Guimarães 

15) Código de Processo Civil Comentado
Nelson Nery Junior e 
Rosa Maria Andrade Nery 
São Paulo, RT, ............. .... .......... .... .... .. ..... ..... ................ .... R$ 67,00 

Leme, LED, ...... .. .. .. ............ ... .......................... .... .. ... .. .. .... . R$ 59,00 Obs.: Os livros acima relacionados estão com preço bruto, sem desconto. 
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DAS COXIAS DO .MINISTÉRIO PÚBLICO 

Quando 
Quiçá vira 

gente 

O p romotor · quis colaborar com a 
instituição, fornecendo informa

ções que favorecessem a localização 
d as testemunhas. Assim, quando a 
uma dela s deu o endereç o do seu do
micílio , mas fez constar que, caso não 
fos se localizada ali , quiçá poderia ser 
encontrada noutro endereço, que tam-

8bém repassou . Dias depois) porém, 
viu que a diligência só foi cumprida 
e m parte ,· porque a testemunha "Qui
çá", e ssa não foi encontrada no ende
reço mencionado , nem dela se obte
ve qu a lquer informaç ão. 

~ 

E o cachorro 
• o mator 

amigo do 
h omem? 

O juiz era de trato difícil e o cargo 
até favorecia a extravasão de seu 

gênio intolerante . Só mantinha bom 
convívio com o promotor, e, entre 
outra s extravagância s , consumia gran
de parte do seu tempo c:om a criação 
d e ca chorros , de e spécies diversas , a 
quem d ava nomes de pessoas, tira
dos geralmente d a s g a lerias de ho
mens célebres. Um era Napoleão, 
outro Nero . Aquele Aristóteles e seu 
companheiro Sócra tes. Assim por di
a nte ... Um dia, por fa talidade , um de
les foi a tropelado na rua por um ca
minhã o e teve duas pernas fratura
das . O magistr a do armou um 
e sc arcéu . À toda força queria que o 
c aminhoneiro fosse processado por 
lesõ es corporais . E tanto impôs que o 
dele g ado acabou abrindo inquérito e 

fazendo prova policial. Depois diss o 
os autos vieram ao promotor p a ra 
denúncia ou outra providê ncia. Ora, 
o crime de lesões corporais consiste 
em dano à integridade física ou à 
saúde . da pessoa human a , não do 
animal. Mas, mesmo a ssim o promo
tor quis evitar confronto com o juiz, 
de quem, afinal, recebia seguida ma
nifestação de estima pessoal e as fa
mílias até trocavam visitas. Assim, 
diante do impasse, o promotor não 
viu outro caminho: argüiu sua pró
pria suspeição, alegando ser amigo 
íntimo da vítima ( !) ... 

Sempre 
há uma 
• • prtmetra vez 

O promotor era d a v elha estirpe 
do Ministério Público , afeito à 

dura peleja da justiça . E dessa luta 
diária trazia ca los e cicatrizes . Acon
tece que naquele dia tinha m a is uma 
de suas costumeiras audiê ncias cri
minais . Soube , a inda, que quem iria 
presidi-la seria uma juiza , dessas da 
nova gera ção de mulheres que hoje 
ocupam grande parte dos quadros da 
magistratura e do Ministério Público . 
À hora aprazada lá estav a Sua Exce
lência à presidência dos trabalhos. 
Uma bela jovem, bem nova ainda , de 
porte e dotes tipicamente femininos . 

Ouvida a testemunha a juiza en
tão voltou-se para o promotor e in
dagou: 

- Alguma repergunta, doutor? 
- Sim, acudiu o agente público , 

que em seguida p a ssou a formul a r sua 
indagação . 

-Indefiro , despachou a doutora . 
Sua repergunta n ã o tem pertinência 
com o objeto d a ação , acresce ntou. 

-Perfeita mente , redargüiu o pro
motor, ac a t a ndo , em princípio , a 
impugnação. Requeiro , entã o, faça 

Rlff CAVALLIN PINTO 

Vossa Excelência consigná-la no ter
mo , como me é concedido . 

-Pois também indefiro, retorquiu 
a juiza sumariamente. 

O sangue do p romotor fe rveu. 
Assomou-lhe às faces e produziu um 
"frisson" em todo o corpo. O impulso 
foi o de reagir energicamente, mas se 
contev e . Reprimiu-se e calou . Finda 
a a udiê ncia , seguiu p ara o s e u gabi
nete carregando ainda um travo do in
cide nte . E , posto lá, fechan d o em 
si , ouv iu a seguir u m p asso d a mu
lher no corredor. Era a juiza que ch e 
gou ao gabinete , abriu a p o rta, o lhou 
com graça para o promotor e inda
gou: 

- O que o senhor ach ou da audi
ência, doutor? 

- Tudo bem, tudo bem, balbu 
ciou de mau jeito o pro m o to r, disfar
çando a m á vonta de. 

- Foi a primeira que e u fi z , com
pletou candidamente a juiz a . .. 

Como se dá 
fé da ftrma? 

O reconhecime nto de firma é ato 
p e lo qual o n o tá rio dá fé da au

tenticidade de uma a ssina tura. A práti
ca tabe lioa adota em geral trê s d essas 
moda lidades: a autê ntica o u real, em 
que o tab e lião atesta q ue e la foi aposta 
n a su a presença : por abono, e quando 
acompanhada de a testação de p essoa 
idônea : e , por semelhan ça, quando esse 
conhe cimento deriva de confronto en
tre a assinatura lançad a e o modelo que 
existe no cartório. P o is, n u m concurso 
que se d e u p a ra uma dessas serventi
as, uma d as questões era a seguinte: 
"Quantas modalidades de reconheci
m e nto d e firma existem?". O candida
to a serventu ário lançou de pronto, 
revela ndo seu extremo senso prático: 
"Ex istem três modalidades de fazê-l as: 
reconhecendo a firma supra, retro e 
infra " ... 
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ESPORTE- Começou no sábado, 21, em Londrina, na 

subsede da APMP, mais uma edição do campeonato de fu

tebol suíço do Ministério Público. A rodada inaugural, na 

subsede da APMP, na Capital do Café, teve os seguintes 

resultados, na força livre: Londrina 6 X 1 Foz/ Cascavel, com. 

gols de Lula Delázari (3), Leonir Piu-Piu, Paulo Tavares e 

José Ricardo, para o londrina, e Choinski, para Foz/ Casca

vel; e Paranavaí 7 X O Curitiba, com gols de Nivaldo (2), 

Cláudio (2), Pedro_Ivo, Sandro e Marco André. Na categoria 
'· 

master (atletas acima de 40 anos) o único jogo apresentou o 

placar de Londrina 4 X 2 Maringá, com gols de Godinho 

(2), Madureira e Winkert, para Londrina, e Jair Cirino (2), 

para Maringá. A próxima rodada será em Foz do Iguaçu, no 

dia 26 de outubro, e terá o confronto entre Londrina X Para

navaí e Curitiba X Foz (jorça Jivre) e Maringá X Curitiba 

(mastáJ. A rodada final será em Curitiba, no dia 14 de de

zembro (dia do Ministério Público), reunindo Curitiba X Lon

drina e Foz X Paranavaí (/orça livre), e Curitiba X Londrina 

(master). Houve, simultaneamente ao futebol, o início do 

campeonato de truco, com 16 duplas . Seguindo a praxe, os 

colegas de Londrina foram notáveis anfitriões e primaram 

pela perfeita organização do evento. 

Time de Curitiba 

Time de Paranavaí 

Campeonato de Truco 

O presidente Jair Cirino doa Santos, o 2º Vice-presi
dente Antonio Winkert Souza e o Diretor de Espor
tes Bruno Sérgio Gallatti, comemorando a premiação 
de seu filho nos jogos de tênis de quadra. 

Time de Londrina 

Time de Foz/ Cascavel 
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O Ministério Público e a Justiça no Brasil 
Relatório de Pesquisa 
Distribui~ dos Integrantes do Ministério Público Estadual e dos entrevistados entre os 7 estados (n05abs) 

Fstados Integrantes do Ministério Público(*) Entrevistados Estados Integrantes do MP (*) Entrevistados 

Goiás 244 49 Rio Grande do Sul 423 

São Paulo 1490 296 Sergipe 87 

Rio ele Janeiro 552 115 Bahia 341 

Paraná 425 86 

(*) Dados fornecidos p e lo Ministério Público nos respectivos es tados, em 20/ 03/ 96. 

Tabela 1 
Há uma crise da Justiça no Brasil? 

(em porcentagens) 

76 
20 

70 

A existência de crise na Jus
tiça é totalmente admitida por 27% 
e parcialmente admitida por 58% 
dos entrevistados. Apenas um em 

Concorda Totalmente Concorda em termos Discorda em termos Discorda Totalmente Sem Opinião 

27 58 9 2 4 

Tabela 2 e ada dez integrantes do Ministé
rio Público discorda da afirmação 
de que a Justiça no Brasil está em 
crise. O Legislativo Federal é visto 
como o principal responsável pelo 
mau funcionamento da Justiça 
brasileira. Em seguida, vêm a Po
lícia Civil , os Executivos Federal e 
Estadual e o Legislativo Estadual. 
Somente 24% dos integrantes do 
M.P. vêem a si próprios como res
ponsáveis pela crise da Justiça. 

Grau de responsa bilidade das instituições e agentes pelo mau 
funcionamento da Justiça n o Brasil. 

(em porcentagens) 
Instituições/ Agentes Grau de responsabilidade e) Instituições/ Agentes 

Legislativo Federal 80 J ucliciário 

Polícia Civil 71 Polícia Militar 

Executivo Federal 68 Advogados 

Executivo Estadual 63 Ministério Público 

Legislativo Estadual 55 
(*) Soma das respostas "muito alto'' e "alto". 

Tabela 3 

-·atores 

Obstáculos ao bom funcionamento da J~tisti ça no Bras il 
(em porce ntagens) 

Falta ele recursos materiais na Polícia 

Ma u desempenho ela Polícia 

Falta ele recursos materiais no Ministério Público 

Falta ele recursos materiais no Judiciário 

Legislação ultrapassada 

Má formação profiss ional el os advogados 

Excesso ele formalidades nos procedimentos judiciais 

Número insuficiente de juízes 

Núme ro insuficiente ele promotores 

Mau desempenho elos Cartórios 

Mau dese mpenho elos juízes 

Possibilidade legal ele alto número ele recursos 

Instabilidade elo quadro legal 

Mau desempenho elos promotores 

Má formação profissional elos juízes 

Curta permanência el os promotores nas comarcas 

Curta permanência de juízes nas comarcas 

Má formação profissional elos promotores 

(*) Soma elas respostas "muito importante" e "importante" 

Importância (*) 

91 

88 

84 
81 

78 

77 

77 

75 
72 

70 

68 

65 
62 

56 

53 

49 

48 
45 

Grau de responsabilidade (*) 

49 

46 

40 

25 

A falta de recursos materiais 
na Polícia e o seu mau desempe
nho são apontados como os prin
cipais obstáculos ao bom funcio
namento da Justiça. A falta de re
cursos materiais no Ministério Pú
blico e no Judiciário também é 
vista como obstáculo importante. 
Vêm em seguida a Legislação ul
trapassada, a má formação pro
fissional dos advogados e o ex
cesso de formalidades nos proce
dimentos judiciais. Outro obstácu
lo de ordem material é o número 
insuficiente de juízes e promoto
res. Comparativamente, os fatores 
menos importantes são a curta 
permanência de p romotores e 
juízes nas comarcas e a má for
mação profissional dos promoto
res. Observe-se, entretanto, que 
mesmo estes fatores têm alguma 
importância, visto que foram de -
tacadas por mais de 40% dos en
trevistados. 
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Tabela 4 
Pro p ostas p ara m elho rar o fun cio nam e nto da Justiça 

(em p o rcentage ns) 

A proposta de transferir os jul
gamentos de crimes cometidos por 
policiais militares da Justiça Militar 
para a Justiça Comum tem a apro
vação total ele 71% dos integrantes 
do Ministério Público. Na mesma 
linha, 51% elos entrevistados são to
talmente a favor da direção dos tra
balhos ele investigação policial pelo 
Ministério Público. O aumento elo 
número de Juizados Especiais Cí
veis e Criminais ("pequenas causas") 
melhoraria o funcionamento da Jus
tiça na opinião de 66% elos entre
vistados. As propostas menos acei
tas pelos integrantes do Ministério 
Público são: reduzir a competência 
ela Justiça do Trabalho e diminuir o 
poder elas instâncias inferiores elo 
Judiciário - com as súmulas ele efei
to vinculante e a avocatória para as
suntos constitucionais. 

Propostas Totalmente a favor 

Transferência dos ju lga mentos dos crimes cometidos por policiais mi litares da 

Justiça Militar para a Justi ça Militar para a Justiça Comum 71 

Aumento do número de Jui zados Especia is Cíveis e Criminais 66 

Direção dos trabalhos de investigação policial pelo Ministério Público 51 

Implementação da Justi ça Agrária prevista na Constituição de 1988 44 

Redução das formalidades processuais 43 

Recurso a soluções extra-judiciais 31 

Subordinação da Polícia ao Judiciário 24 

Atribu ição de efeito vinculante às súmulas dos Tribunais Superiores 22 

Avocatória pa ra assuntos constitucionais (I ncidente de Inconstitu cionalidade) 22 

Eliminação do poder normativo da Justiça do Trabalho para julgar rea justes 

sa lariais e outros conflitos econômicos entre empregados e empregadores 18 

Totalmente 
a favor 

28 

Tabela 5a 
Co ntro le Exte rno do Po d e r Judiciá rio 

(em p o rcentagens) 

A favor 
em termos 

34 

Contra 
em termos 

14 

Tabela 5b 

Totalmente 
contra 

22 

Sem 
opinião 

2 

Como deve se r composto o ó rgão d e contro le 
exte rno d o Pode r Judic iá rio 

(em p o rce ntagens) 
Sim Não Sem Opinião 

Membros do Mi nistério Público 80 10 

Membros do Judiciário 79 10 

Membros da Ordem dos Advogados do Brasil 70 18 

Juristas 51 30 

Lideranças ela Sociedade 40 42 

Membros elo Legislativo 35 50 

Membros elo Executivo 30 53 

Se rventuários da Justi ça 15 60 

Tabela 6a 
Contro le exte rno do Ministé rio Público 

(eni p o rcentagens) 

10 

11 

12 

19 

18 

15 

17 

25 

Totalmente 
a favor 

A favor em 
termos 

Contra em Totalmente Sem opinião 
termos contra 

19 33 11 35 2 

Tabela 6c 
Qu e m d eve de te r a m aio ria no ó rgão ele co ntro le exte rno elo 

Ministé rio Público? (em p o rcentagens) 

A favor de maioria de 
integrantes externos ao MP 

39 

A favor de maioria de 
representantes do próprio MP 

52 

Sem 
opinião 

9 

Questionados sobre a criação ele um órgão de controle externo 
elo Ministério Público, 19% elos entrevistados mostraram-se totalmente 
favoráveis e 33% parcialmente favoráveis, totalizanclo 52%. Caso esse 

Tabela Se e 
Quem eleve de te r a m aio ria no ó rgão ele contro le externo do 

Po der Judiciário? 

A favor de maioria de 
externos ao Judiciário 

47 

(e m p orcentagens) 

A favor de maioria de 
do próprio Judiciário 

45 

Sem opinião 

8 

A criação d e um ó rgão de controle extern o do Poder Judi
ciário é uma pro p osta p o lêmica. Ve rifica-se que 28% são total
m e nte favo ráveis e 34% p arcialmente favoráveis à criação desse 
ó rgão, to talizando 62% dos entrevistados . A maioria acha que 
esse órgão, caso venha a ser criado , eleve ser composto por 
m e mbros d o Minis té rio Público , do Jud iciário, ela Ordem elos 
Advogad os do Bras il e p o r Juristas. Como mostra a tabela Se , 
47% são favoráveis a que a maio ria elos integrantes desse órge 
te nha o rigem externa ao Judiciário e 45% acham que a maioria 
eleve ser fo rmad a p o r representantes elo próprio Judiciário, e 8% 
não têm opinião a esse respeito. 

Tabela 6b 
Como deve ser composto o ó rgão ele controle externo elo 

Ministé rio Público 
(em p orce ntagens) 

Sim Não Sem Opinião 

Membros elo Ministério Público 78 8 14 

Membros do Judiciário 65 19 16 

Membros da Ordem dos Advogados do Brasil 63 22 15 

Juristas 47 32 21 

Lideranças da Sociedade 40 41 19 

Membros do Legislativo 31 49 20 

Membros do Executivo 26 54 20 

Serventuários do Minis tério Público 15 58 27 

órgão venha a ser criado, a maioria acha que ele deve ser composto 
por membros do Ministério Público, elo Judiciário, da Ordem dos Ad
vogados do Brasil e por Juristas. Quanto à maioria, como mostra a 
tabela 6c, 39% acham que ela deve ser de origem externa e 52% que 
deve ser de representantes do próprio Ministério Público . 
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De 72o/o a 82o/o dos entrevistados consideram que existe muita ou 
alguma interferência indevida do Poder Executivo nq Poder Judiciário 
e no Ministério Público. Na esfera federal, o Judiciário e o M.P. sofrem 
alguma interferência, segundo 56% e 54o/o dos entrevistados, respecti
vamente. Na esfera estadual, 57% acham que existe alguma interfe
rência indevida no Judiciário e 59o/o opinam que ocorre alguma inter
ferência no M.P. 

Tabela 7 
Interferência indevida do Poder Executivo (Estadual e Federal, 
conforme o caso) no Poder Judiciário e no Ministério Público 

(em porcentagens) 

Interferência indevida do Poder Executivo 

Instituições Sim, muita Sim, alguma Nenhuma Sem Opinião 

Poder Judiciário Federal 21 56 10 13 

Poder Judiciário Estadual. 25 57 13 5 
Mi nisté rio Público Federal 18 54 12 16 

Ministério Público Estadual 16 59 20 5 

As instituições do sistema de Justiça recebem avaliação mais po
sitiva do que os Poderes Executivos e Legislativo. O desempenho do 

.. inistério Público Estadual, nos últiinos doze meses, é considerado 
"' ótimo/bom por 69o/o dos entrevistados. Vêm em seguida o Superior 

Tribunal de Justiça (S1]), o M.P. Federal e o Supremo Tribunal Federal 
(STF). Em posição intermediária encontram-se os diversos ramos do 
Judiciário (comum estadual, eleitoral, federal · e do trabalho) e dois 
ramos específicos do Ministério Público (o milita r e o do trabalho). 
Finalmente, o Executivo e o Legislativo, federal e estadual, figuram 
como os de pior desempenho, na avaliação dos entrevistados. So
mente 4o/o avaliam como ótimo ou bom o desempenho do Congresso 
Nacional e das Assembléias Legislativas . 

Tabela 8 
Avaliação do desempe nho dos diversos órgãos e p oderes, 

nos últimos 12 meses 
(em porcentagens) 

Órgãos e Poderes Aprovação do desempenho (*) 

Ministério Público Estadual 69 

perior Tribunal ele Justiça 53 

Ministério Público Federal 48 

Supremo Tribunal Federal 47 

Justiça Comum Estadual 36 

Justiça Eleitoral 33 

Justi ça Federal 30 

Ministério Público Mi litar 30 

Ministério Público elo Trabalho 23 

_justiça do Trabalho 19 

Governo Estadual 15 

Advocacia Geral da União 14 

Gove rno Federal 13 

Justiça Militar Estadual 11 

Assembléia Legislativa 4 
Congresso Nacional 4 
(*)Som a das respostas 11 Ótimo 11 e 11 bom 11 

Tabela 9 
As n ovas atribuições confe ridas ao Min is tério Pú b lico pela 

Constituição de 1988 e a prestação da justiça n o Brasil 
(em porcentagens) 

Melhorou 
muito 

64 

Com as novas atribuições do M.P., a prestação da justiça: 
Melhorou 
pouco 

30 

Não melhorou, 
nem piorou 

4 

Tabela 10 

Piorou 
pouco 

Piorou 
muito 

o 

Sem 
opinião 

1 

Avaliação da a tuação do Ministério Público , desde 1988 
(em porcentagens) 

Funções Atuação Positiva (*) 

Defesa dos interesses sociais indisponíveis 79 

Defesa da ordem jurídica 76 

Defesa dos interesses individuais indisponíveis 76 

Defesa elo regime democrático 62 

(*) Soma das respostas 11 Ótima 11 e 11 boa 11 

Segundo 64o/o dos entrevistados, a prestação da justiça no Brasil 
melhorou muito com as novas atribuições conferidas ao M.P. pela 
Constituição de 1988. Outros 30o/o acham que melhorou 11um pouco11

, 

4o/o acham que não melhorou nem piorou e 1 o/o pensam que piorou. A 
Constituição de 1988 define o Ministério Público como instituição es
sencial à função jurisdicional do Estado. Segundo os promotores e 
procuradores que responderam à pesquisa, o M.P. vem desempenhan
do bem seu papel nesse sentido: 79o/o consideram sua atuação ótima ou 
boa na defesa dos interesses sociais indisponíveis, 76o/o têm a mesma 
opinião no que diz respeito à defesa da ordem jurídica e de interesses 
individuais indisponíveis e 62o/o aprovam o desempenho do M.P. na 
defesa do regime democrático. 

Tabela 11 
A avaliação da atuação do 

Ministério Público Estadual, desde 1988 
(em porcentage ns) 

Funções Atuação Positiva (*) 

Promoção ela ação penal pública. 

Defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 

através da promoção do Inquérito Civil e da Ação Civil Pública. 

Assegurar o respeito dos poderes e órgãos públicos estaduais e 

municipais aos direitos assegurados nas Constitituição Federal e 

Estadual. 

Controle da constitucionalidade de leis e atos normativos 

estaduais e municipais em face ela Constituição Estadual. 

Fiscalização dos estabelecimentos que abrigam idosos, menores, 

incapazes ou pessoa portadoras ele deficiência. 

Fiscalização elos estabelecimentos prisionais. 

Controle externo ela atividade policial através de medidas 

administrativas e judiciais 

(*)Soma das respostas 11 Ótima 11 e 11 boa 11 

83 

77 

47 

46 

35 

33 

29 

O desempenho do Ministério Público Estadual é avaliado de maneira positiva (ótimo ou bom) por 83o/o em sua função tradicional de promover 
a ação penal pública e por 77o/o no que se refere a sua atuação na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. É menos positiva 
a avaliação dos entrevistados no que diz respeito à fiscalização dos estabelecimentos que abrigam idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras 
de deficiência e elos estabelecimentos prisionais, e também no que se refere ao controle externo da atividade policial. A avaliação referente às demais 
funções ficou em nível intermediária, em torno ele 46o/o de aprovação. 



Tabela 12 
Inovações introduzidas pela Lei d a Ação Civil Pública 

(em porcentagens) 

Inovações 

Responsabilidade objetiva 

Inversão do ônus da prova 

Irrelevância da licitude da atividade causadora do dano 

Aumento da discricionaric!ade do juiz na concessão de 

medidas cautelares 

Importância (*) 

93 
92 

87 

84 
(*) Soma das respostas 11 muito importante 11 e 11 importante 11 

::.. Tabela 13 
Resistência do Poder Judiciário à legitimidade do Ministério 

Público para agir na área dos direitos difusos e coletivos 
(em porcentagens) 

Resistência do Poder Judiciário 

Áreas Forte/ Média Fraca/ Sem 

Muito forte Nenhuma Opinião 

a) Consumidor 20 ~ 16 47 17 

b) Controle da administração pública 

(improbidade administrativa) 18 19 46 17 

c) Patrimônio público e social 15 16 49 20 

d) Meio ambiente 14 18 52 16 

e) Serviços de relevância pública (saúde, 

educação, lazer, segurança, etc,) 14 18 48 20 

O Criança e adolescente 10 15 58 17 

g) Pessoas portradoras de deficiências 7 13 52 28 

h) Patrimônio histórico e cultural 7 17 52 24 

i) Minorias étnicas 6 12 42 40 

j) Idosos 6 11 50 33 

Tabela 15 
Obstáculos a uma adequada prestação jurisdicional na área 

dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 
(em porcentagens) 

Fatores 

a) Dificuldades na realização de perícias 

b) Falta de apoio técnico a promotores e procuradores 

c) Dificuldades na obtenção de provas 

c!) Falta de especialização em problemas específicos 

finanças públicas , taxas de juros, etc,) : 

e) .fa !ta de regulamentação legislativa 

f) Despreparo jurídico de promotores e procuradores 

g) Insuficiência dos instrumentos processuais 

h) Ingerência do Poder Executivo 

i) Resistência do Poder Judiciário 

Importância (*) 

92 

91 

88 

82 

68 

58 

57 

55 

53 
(*) Soma das respostas 11 Muito importante 11 e 11 Importante 11 

Com a normatização dos direitos difusos e coletivos, conflitos de 
natureza coletiva podem ser hoje canalizados para a esfera _judicial, 
daí advindo desafios à atuação do Ministério Público. Segundo os 
entrevistados, são vários os obstáculos a uma adequada prestação 
jurisdicional nessa área, sendo os mais destacadas as dificuldades na 
realização de perícias (92%), a falta de apoio técnico a promotores e 
procuradores (91 %), dificuldades na obtenção de provas (88%) e a 
falta de especialização em problemas específicos (82%). 
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A Lei 7347/85, que criou a Ação Civil Pública, completou 10 anos. 
A A. C.P. é o principal instrumento de defesa dos direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos. Embora outros órgãos públicos e também 
associações civis possam fazer uso desse instrumento, quem mais o utiliza 
é o Ministério Público. A Lei que instituiu a ACP trouxe inovações impor
tantes, como a responsabilidade objetiva - desnecessidade da demonstra
ção da culpa, bastando estabelecer a relação entre o ato e o d a n o cau sa
do para que o réu seja condenado-, a inversão do ônus d a p rova e 
outras mudanças avaliadas positivamente pelos entrevistados. 

Tabela 14 
Resistência do Poder judiciário à legitimidade do Ministé rio 

Público para agir na área dos direitos individuais h o mogê n eos 
(em porcentagens) 

Resistência do Poder Judiciário 

Áreas Forte/ Média Fraca/ Sem 

Muito forte Nenhuma Opinião 

a) Consumidor 26 20 38 16 

b) Meio ambiente 21 18 44 17 

c) Serviços de relevância pública (saúde, 

educação, lazer, segurança, etc,) 19 19 39 23 

d) Criança e adolescente 13 18 50 19 -e) Pessoas portadoras de deficiências 11 16 45 28 

f) Minorias étnicas 10 14 38 38 

g) Idosos 9 16 43 32 

São recentes no Brasil a normatização dos direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos e a atribuição ao MP da atribuição de defendê
los. A legitimidade do M.P. para agir nessa área não é consensual entre os 
operadores do direito. A maioria dos entrevistados considera que é fraca 
ou inexistente a resistência do Judiciátio à legitimação constitucional do 
M.P. p ara atuar nas áreas listadas na tabela. Registre-se , entretanto, que 
entre 1 O e 20% consideram que existe tal resistência em pelo menos 6 
delas . A percepção , por parte dos promotores e procuradores, de que 
existe resistência no Judiciário é mais freqüente no caso dos direitos indi
viduais homogêneos: como se vê pela tabela 14, entre 9 e 26% dos 
entrevistados expressam esse ponto de vista. Registre-se ainda que é alto 
o percentual de entrevistados sem opinião a esse respeito. 

Tabela 16 e. 
Grau de contribuição de diversos agentes ao alargamento e 

consolida ção dos direitos difusos, coletivos e indiv idua is 
homogêneos(em porcentagens) 

Agentes Grau de Contribuição (*) 

a) Ministério Público 89 

b) Sociedade civil organizada (associações) 64 

c) Outros órgãos públicos (Procons , delegacias especializadas) 63 

d) Imprensa 57 

e) Poder Judiciário 32 

f) Sindicatos 31 

g) Juristas/advogados 25 
h) Igrejas 18 

i) Poder Legislativo 17 
j) Partidos Políticos 8 

k) Poder Executivo 7 
(*) Soma das respostas 11 Muito alto 11 e 11 Alto 11 

O Ministério Público aparece como a instituição que mais tem con
uibuído para o alargamento e consolidação dos direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos. A sociedade civil organizada, outros órgãos 
públicos, como os Procons, bem como a Imprensa, aparecem em segun
do plano. O Legislativo e o Executivo, assim com o os Partidos Políticos, 
recebem avaliação menos positiva, sob este aspecto . 
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Tabela 17 
Questões sobre o p ap e l d a Justiça na socie d a d e bras ile ira 

(em p o rce ntage ns) 
Concorda totalmente 

a) 11A sociedade brasileira é hipossuficiente, isto é, incapaz de defender 

autonomamente os seus interesses e diJeitos e, por isso, as instituições da 

Justiça elevem atuar afirmativamente para protegê-la.11 

b) 110 direito positivo não pemtite o espú-ito c1itico.11 

c) 110 saber jlllidico está dissociado ela realidade brasileira. 11 

cl) O juiz não pode ser um mero aplicador elas leis, tem que ser sensível 

aos problemas sociais. 11 
• 

e) 110 compromisso com a justiça social eleve preponderar sobre a 

estiita aplicação ela lei. 11 

D 11A aplicação ela lei sempre beneficia os p1ivilegiaclos.11 

g) 11A maior pane da população não tem acesso à justiça.11 

h) 110 Ministéiio Público deve ser canal de demandas sociais com vistas 

ao alargamento elo acesso à justiça, transformando o Judiciáiio em um e lugar piivilegiaclo para a solução ele conflitos coletivos.11 

i) 11Cabe obiigatoiiamente ao Ministé1io Público exigir ela Administração 

Pública que assegure os direitos previstos na Constituição Federal, nas 

leis e nas promessas ele campanha eleitoral. Quando houver lei garantindo 

os direitos, não há cliscricionaiidade administrativa.11 

j) 110 iVlinistério Público deve desempenhar o papel ele promoção da 

conscientização e ela responsabliclacle ela sociedade bras ileira. 11 

31 

2 

13 
58 

29 

11 

43 

50 

47 

48 

A tabela 18 mostra outras opiniões dos promotores e procuradores 
sobre temas em debate. Verifica-se que 10% são totalmente favoráveis ao 
julgamento de crimes contra o patrimônio e a administração pública por 
Tribunais Populares; 55% acham que o Procurador Geral da República 
deve ter perfil mais técnico que político; apenas 7% são favoráveis a que 
integrantes do MP possam afastar-se para ocupar cargos de confiança ·no 
Executivo; 54% entendem que o exercício de atividade político-pattidáti a 

•ve ser vedado aos integrantes do MP; apenas 20% são totalmente 
~voráveis à concentração de competências no Procurador Geral de Justi

ça do Estado. 
Tabela 19 

Quase um terço (31 %) dos entrevistados concordam totalmente 
com a afirmação de que a sociedade brasileira é hipossuficiente e 
que, por isso, as instituições da Justiça devem atuar no sentido de 
p rotegê-la. Além disso, 48% consideram que o Ministério Público deve 
p romover a conscientização da sociedade brasile ira; 58% afirmam que 
o juiz deve ser sensível aos problemas sociais; 50% consideram que o 
M.P. deve ser canal de demandas sociais, alargando o acesso à justiça 
para os conflitos coletivos e 47% concordam totalmente que cabe ao 
M.P. exigir ela Administração Pública a preservação dos direitos consti
tucionais e legais e elas promessas ele campanha eleito ra l. De o u tro 
lado, os entrevistados discordam ela afirmação ele que o direito positi
vo não permite o espírito crítico e também que a aplicação da lei 
sempre beneficia os privilegiados. 

Tabela 18 
Disp ositivos legais e propostas em debate sobre o fu n ciona

m e nto da Ju stiça 
(em p o rcentage ns) 

a) que ciimes cometidos contra o patrimôrtio público e a administração 

pública sejam julgados por T1ibunais Populares. 

b) que o Procurador Geral da República tenha um perfil mais 

técnico elo que político. 

c) que integrantes elo Ministéiio Público possam afastar-se para ocupar 

cargos de confiança no Poder Executivo. 

cl) que exercícios ele atividade político-pa1tidáiia seja vedado a todos os 

integrantes elo Ministélio Público, sem as exceções hoje existentes. 

e) que sejam exclusivos do Procurador Geral de Justiça elo Estado o 

Inquéiito Civil e a Ação Civil Pública contra atos prdticados por 

secretáro ele Estado, membro da diretOiia ou elo Consell1o ele 

Admirtistração ele empresas estatais, Deputado Estadual, membro do 

Ministéiio Público, membro do Poder Judiciáiio e consellieiro do 

Tiibunal ele Contas. 

Totalmente 

a favor 

10 

55 

7 

54 

20 

Áreas d e prio ridade nos ú ltimos e nos próximos d o is anos Chama a atenção na tabela 
19 o fato ele que a área criminal, 
embora continue a ser vista como 
a principal p rioridade, é a única 
que sofre decréscimo na compa
ração dos próximos do is com os 
últimos dois anos. Entre as áreas 
às quais os integrantes do MP pre
tendem dedicar mais atenção, des
tacam-se, sobretudo, o controle da 
administração pública, pessoas 
portadoras de defic iências, patri
mônio histórico e cultural, idosos 
e minorias étnicas. 

Deram prioridade no Pretendem dar prioridade 

Áreas últimos 2 anos nos próximos 2 anos 

Crime 72 61 
Criança e adolescente 41 42 
Controle ela administração pública 38 60 
(improbidade administrativa) 

Serviços de relevância pública (saúde, 36 53 
educação, lazer, segurança, etc,) 

Patrimônio público e social 35 45 
Controle externo ela atividade policial 34 44 
Meio ambiente 32 43 
Interesses individuais 31 30 
Consumidor 29 38 
Pessoas po rtadoras ele deficiência 20 33 
Patrimônio Históri co e cultural 16 30 
Id osos 16 31 
Minorias étnicas 8 21 D 
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O direito de permanê ncia na escola 
Inu·odução 
Comparecemos neste Encontro Nacional do Mi

nistério Público a fim de colocar à apreciação de seus 
patticipantes e, em especial, à análise dos Promotores 
ele Justiça ela Criança e elo Adolescente, uma impoitân
cia conquista obtida no âmbito elo sistema educacio
nal paranaense. 

Instado pelo Centro ele Apoio Operacional elas 
Promotorias ela Ciiança e elo Adolescente, o Conselho 
Estadual ele Educação do Paraná editou a Deliberação 
nº 02/96, proibindo a exClusão ele alunos ele escolas 
públicas e paiticulares, quer seja a título de expulsão, 
quer seja sob transferência compulsória (anexo 1). 

O tema sobreleva-se em impo1tância e atualida
de, posto que segmentos organizados ele empresas ele 
ensino privado anunciam uma silenciosa exclusão ou 
expulsão 'branca 11 ele alunos, através ela pretensão de 
ver incluídas, no ordenamento jurídico, sanções aos 
alunos em razão ela inadimplência ele mensalidades 
por seus pais. 

É tempo, pois, ele se reafirmar o direito à educa
ção como um elos pilares básicos elo regime democrá
tico, distinguindo-se-o, clara e perfeitamente, ele sim
ples relações jurídicas ele direito plivaclo. 

O respeito ao mandamento constitucional ele 
acesso e pe1manência na escola, por outra so1te, eleva 
as instituições de ensino à condição ele reais agentes 
ele elaboração elos destinos e definição ela personali
dade elos futuros adultos brasileiros. Se simplesmente 
expulsar não é mais a solução-ameaça-padrão pat-a o 
enfrentamento dos atos ele indisciplina, at1tevê-se uma 
possibilidade ele profundo crescimento elas instituições 
de ensino. Doravante, valerá ensinar, valerá aprender, 
valerá reprimir, nos limites ela lei; só não valerá deixar 
ele ser - em essência - verclacleil-amente escola! 

1. 
Entre 24 de janeu·o ele 1967 e 05 de outubro ele 

1988, a República Federativa do Bmsil viveu sob a vi
gência ele uma ordem constitucional que dedicava à 
educação, em especial, três a1tigos. 

O dispositivo-chave (aJt. 176) preceituava, em 
seu caput, que 11A educação, inspu-ada no princípio 
ela unidade nacional e nos ideais de liberdade e soli
dariedade humana, é clu·eito ele todos e dever elo Esta
elo, e será dada no lar e na escola. 11 

TI-atou a Constituição revogada de cleclai-ar a 
unidade nacional como único princípio educacional. 
A liberdade e a soliclarieclacle humana - convém se 
obse1var- foram ti-atadas apenas como ideais Íl1spu·a
clores ela educação. Contudo, não se pode olvida~· que 
a educação já corresponclia a um clu·eito ele todos. 

Sob a influência ele um regune notoiiaJTiente au
tolit:1Iio, a educação nacional viveu, t:'lmbém, o seu 
tempo ele exclusões. Assistiu-se em todos os recantos 
elo país à cleplll-ação ideológica das u1stituições esco
lares. Professores fo1-am suma1ia1nente demitidos. Alu
nos foram sistematicamente perseguidos e expulsos, 
notadamente nas instituições ele ensino superior. 

Ao dever ele prese1vação ela unidade nacional, 
conesponclia o direito da il1stituição escolar em tute
lar a il1tegridade ele seus ambientes. Sob o argumento 

- nem sempre claro ou até mesmo comprovado - ela 
indisciplina, ela falta grave, do compo1tamento inade
quado, presenciaram-se punições 11exemplares 11 ele alu
nos e até mesmo ele professores, fom1ando-se assll11, 
ao lado dos merecedores elo ensil1o, a 11classe elos fora 
ela escola11

• 

Por este e outJ·os motivos que clesgraçaram o 
sistema educacional (e ele saúde, segu1-ança, habita
ção, etc.), foi preciso que o país refletisse sobre a ne
cessidade ele elaboi-ação ele uma nova ordem consti
tucional, que respeitasse, acin1a de tudo, as exigênci
as e a diversidade da pessoa e a pluralidade elas 
manifestações humanas. Conforme asseverou Ulysses 
Guin1arães, a Constituição ele 1988, 11Diferentemente 
elas sete constituições anteliores, começa com o ho
mem. GJ-afica111ente testemunha a plimazia do homem, 
que foi esclita pa~·a o homem, que o homem é seu fim 
e sua esperança. É a constituição cieladã. [. .. ] 110 ho
mem é o problema ela sociedade brasileu-a: sem salá
Iio, analfabeto, sem saúde, sem casa, po1tanto sem 
cicladania.11 (Anais ela Assembléia Nacional Constitu
Íl1te, Cenu·o Gráfico do Senado Federal, Brasília-DF, 
1988). 

''A ed ucação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada 

· com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. " 

Marcada por este 1-aciocínio, a Constituição Fe
dem! ele 1988 elencou, dentJ·e os seus plincípios fun
ciaJnentais e como alicerce do Estado Democrático ele 
Du·eito, a dignidade da pessoa humana e a cielaclania 
(aJt , 1 º, li e III). Detennu1ou, também, como um elos 
seus objetivos fundamentais (e não mais como mero 
ideal), a constJução ele uma sociedade livre, justa e 
solidária. 

São estas, ponanto, as bases que elevem olien
tar a interpretação do texto constitucional e da legisla
ção il1f1-aconstitu-cional relativa à educação. 

2. 
Além da fmnília, são as il1stituições educativas 

flinda111entais na complementação do desenvolvu11ento 
pessoal e social elas clianças e dos adolescentes. O 
processo democrático e o exercício da cidadania pres
supõem a universalização da educação básica. Isto signi
fica possibilitar a todos o acesso aos conhecimen-

tos acumulados pela hummidade estimulando que 
cada um seja produtor desse conhecunento. A educa
ção penneia a relação enu·e os homens e todo o co
nhecll11ento científico eleve estai· a se1viço elo bem
estar social, contJibuinclo clecisivaJnente pma a me
lholia elas condições de cada cidadão. 

O acesso e a freqüência com sucesso a uma 
mstituição educativa significa, além do aprendizado 
dos conteúdos forrrnis, a aquisição de sociabilidade 
e o exercício da cidadania. As condições pam a cons
trução de uma sociedade democrática, com justiça so
cial, dependem da universalização do ensmo básico 
com qualidade, 1rnntendo-se todos, plincipalmente cli
anças e adolescentes, nos bancos escola~·es. 

Busca-se, atJ-avés da Constituição Federal e do 
Estatuto da Ciiança e do Adolescente, a garantia elo 
direito à educação. 

Prescreve o aJt. 205 da Constituição Fede1-al: 
11A educação, direito de todos e dever do Esta

elo e da família, será promovida e incentivada com - : 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desen
volvil11ento da pessoa, seu prepmo pm-a o exercício 
da cidaclmia e sua qualificação pai-a o t1-abalho. 11 

A constituição Fedem! de 1988 coruiou à fdu
cação, portai1to, a ilnp01tante missão de fonrnção da 
pessoa, prepa~ctndo-a pa~ct o exercício da cidadania e 
sua inserção no mercado de tJ-abalho. Com idêntica 
disposição, o legislador editou o Estatuto da Criança 
e do Adolescente em 13 ele julho de 1990 (Lei nº 8.069, 
aJt. 53, caput). 

Como se obse1va, o constituinte de 1988 não 
ti-atou a educação como um fun em si mesmo, ou mero 
apa~·ato ele enliquecin1ento cultui-al, mas lun verda
cleu·o caJninho, instiLlmento ou meio de construção 
de uma sociedade que se pretende justa, livre e soli-
dária. a 

Estabeleceu a Constituição, ainda, princípi'~1 

que elevem conduzu· o ensino. Interessa destaCai·, pa1-a 
a presente reflexão, o plimeu·o plincípio aJTolado, isto 
é, o contido no inciso I do Alt . 206, in verbis: 

11 I - igualdade de condições pa~·a o acesso e 
pennanência na escola;11 

O princípio foi, também, regrado 
il1f1-aconstitucionalmen-te, no âmbito do Estatuto da 
Ciiança e elo Adolescente, especifica~nente no aJt. 53, 
caput(infine), o qual preceitua que é assegurada a 
toda c!iança e adolescente a igualdade de condições 
pai-a o acesso e pe1manência na escola. 

O clll·eito à educação telia pouca ou nenhuma 
valia se não houvesse, por pa1te do legislador, a sen
sibilidade de cercá-lo de efetividade. Daí ter-se gaJctn
tido, ou assegumdo, o acesso e a pennanência na es
cola, que podem ser pe1feitamente identificados como 
expressões do du·eito constitucional à educação. 

Firlrndas estas considerações, cabe ag01-a ana
lisa~· os reflexos da ga~-antia de acesso e pem1anência 
na escola sob a ótica ela relação escola-aluno. 

3. 
A garantia de acesso e de permanênda signifi

ca todos têm direito de ingressar na escola, sem dis
tinção de qualquer natureza, não podendo ser obsta-
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da a permanência de quem teve acesso. 
O acesso não pode ser impedido a qualquer 

criança ou adolescente. Todos possuem o direito à 
matrícula em escola pública ou particular. Existindo a 
recusa em razão de preconceito de raça, caracteriza
se, neste caso, uma infração penal. O artigo 6º da Lei 
nº 7716/89 tipifica como crime recusar, negar ou im
pedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabele
cimento de ensino público ou privado de qualquer grau, 
cominando ao comportamento urna pena de privação 
de liberdade de três a cinco anos. 

A garantia de pennanência significa que não se 
admite a exclusão da escola do aluno indisciplinado, 
do portador do vírus HIV, dos portadores de deficiên
cia, etc. 

Também não se admite a exclusão de 
educandos, sob o pretexto do não cumprimento da 
obrigação de pagar as mensalidades pelos seus pais. 
Para o adimplemento desta obrigação de direito pri
vado estão à disposição das escolas particulares os 
remédios judiciais para a cobrança de débitos, quer 

.Ji,ja pela via ordinária, quer seja pela via de execu
~o. Ademais, o aluno não é parte neste contrato. A 

sua relação com a instituição de ensino é de natureza 
pública. Qualquer medida neste sentido está eivada, 
portanto, de inconstitucionalidade. 

A questão da manutenção de crianças e adoles
centes na entidade escolar é um grande desafio. Nor
malmente são vítimas ele fatores ele segregação peda
gógica os mais pobres e os menos favorecidos intelec
tualmente. 

Estando tutelado o direito ele permanência, é 
corolário lógico a proibição elas transferências com
pulsórias ou expulsões, por ato unilateral ela escola. 

A escola representa, após a família, também um 
núcleo comunitário a ser freqüentado pela pessoa, lo
cal em que a oiança e o adolescente estabelecem suas 
primeiras relações ele companheiiismo, amizade, cle-

•tenclin1entos, sexualiclacle, amor, cólera. 
1
• Como não poderia deixar ele ser, elo entrecho
que elos valores individualmente absorvidos e dos 
valores que regram a vida em grupo, surge, quase que 
necessariamente, uma relação que se pode classificar 
de conflituosa entre o aluno e a escola. 

O aluno traz e cria problemas na escola. Há os 
que são mais facilmente adaptados às regras ele com
portamento escolar-, outros nem sempre e, alguns - em 
casos extremos - nunca conseguem atingir níveis sa
tisfatórios ele disciplina. Existem, pois, comumente: 
alunos comportados, alunos inclisciplinaclos e 11alu
nos-problemas11. 

- Para a adnlinistração ela relação aluno-escola, 
é iinperioso que haja um conjunto ele regras que esta
beleçam clu·eitos e deveres elos eclucanclos, os atos ele 
indisciplina, o proceclii11ento ele apuração elos mes
mos e as sanções aplicáveis (a propósito, vide a Deli
beração nº 20/91 elo Conselho Estadual ele Educação 
elo Estado elo Paraná, que estabelece normas para a 
elaboração ele regiinentos escolar·es elos estabelecimen
tos ele ensino ele 1 º e 2º graus, elo sistema estadual ele 
ensino elo Paraná). 

Os regimentos escolares devem, evidentemen
te, observar o ordenamento jurídico, sob pena ele in
coiTerem em ilegalidades. Bem por isso, cuidou o ar
tigo 11 ela sobredita Resolução elo Conselho Estadual 

ele Educação em advertir que: 
110 Regimento Escolar disporá sobre os dii·eitos 

e deveres dos protagonistas ela comunidade escolar, 
em consonância com os princípios constitucionais, em 
especial, o contido no art. 206 ela Constituição da Re
pública Federativa elo Brasil, no art. 178 ela Constitui
ção elo Estado elo Paraná, no art. 3º desta Delibera
ção, bem como com a legislação pertinente 11

• 

Também e especificamente no tocante ao direi
to ele acesso e pennanência, dispõe o artigo 13 da 
citada Resolução que: 

11Aos estudantes será assegurado o princípio 
constitucional de igualelacle ele condições para acesso 
e permanência na escola. 11 

Neste compasso de ponderações, uma pergun
ta se impõe, qual seja: - pocle a escola, face ao ordena
mento jurídico, prever em seu regiinento sanções ele 
exclusão elo aluno, ou mais especificamente, a expul
são e/ou a transferência compulsória? 

Temos que a resposta, como já alhures mencio
nado, há ele ser indubitável e contundentemente ne
gativa . 

'~os estudantes será 

assegurado o princípio 

constitucional de igualdade de 

ccondições para acesso e 

permanência na escola. " 

Anote-se que .a tranferência compulsória nada 
mais é elo que a própria expulsão elo aluno ela insti
tuição escolar, posto que, apesar· ela denominação di
ferente, seu conteúdo não distingue os mesmos efei
tos, isto é, a exclusão elo educando. Trata-se ele um 
disfarce semântico. 

Como antes visto, são asseguradas, legalmen
te, igualelacle ele condições não apenas para o acesso, 
mas, também, para a permanência na escola. Conse
qüentemente, todos os alunos ele urna mesma institui
ção escolar devem se sujeitar às regras uniformemen
te estabelecielas, devendo ser igualmente punidos pelo 
cometimento ele atos ele indisciplina. 

Mas a punição máxima de exclusão ela escola 
in1plica na criação de uma condição não autorizada 
por Lei, isto é, a condição de criança expulsa ou trans
ferida compulsoriamente. 

4. 
Colocada esta assertiva, uma série ele indaga

ções podem, naturalmente, vil· à luz, isto é: qual atitu
de pode a escola adotar· em caso ele cometimento pelo 
aluno ele um crime ou ele uma contravenção penal? A 
escola fica a descoberto quando um aluno agride, in
juria, lesa corporalment~ ou até mesmo mata um ou
tro aluno ou professor? E se trafica ou usa substâncias 
entorpecentes dentro da escola? Como contornar- o pro
blema elo mclisdplinaclo multiiTeinciclente? A escola 

não pode expulsar ou transferir compulsoriamente? 
Enfii11, são múmeras as questões acerca do que 

pode ser imposto ao aluno, como penalielacle, sem se 
infringii· o Estatuto ela Criança e elo Adolescente e a 
Constituição Federal. 

Tem-se, equivocadamente, a idéia ele que se 
veela a imposição de disciplina e lin1ites aos alunos. 
Outrossiin, en·oneamente se propala que o Estatuto 
ela Criança e elo Adolescente apenas concedeu direi
tos e não foram iinpostos deveres aos menores de 
dezoito anos. 

Nada disso coiTesponcle à verdade. O Estatuto, 
apenas veda o autoritarismo, mas não subtrai dos 
eclucaclores, em nenhuma circunstância, a possibili
dade de exercício ela autoridade. Aliás, frise-se, é di
reito elas pessoas em fomção receber os limites ne
cessários para torná-las aptas à vida em sociedade. 
Com estes dados, é perfeitar11ente compreensível o que 
significa desrespeito aos clu·eitos elas alunos. 

Em relação à matéria ele comportar11ento disci
plinar, é certo que os regiinentos das escolas devem 
estabelecer a previsão elo que significa ato ele indisci
plina, enquanto mfração aos deveres e às norn1aS ex
pressas pela regulamentação interna ela escola, dis
pondo sobre as penalidades possíveis de serem apli
cadas pelo professor, pelo clu·etor, pelo conselho es
colar ou por comissão disciplinar composta em cada 
unidade escolar. 

É oportuno, também, estabelecer uma diferen
ciação entre ato de mdisciplina e ato infracional. Ato 
infracional é todo aquele que se caracterize como con
duta prevista como crime ou contravenção na legisla
ção penal, e ato ele mdisciplina corresponcle ao com
portamento que, embora não constitua crime ou con
travenção penal, comprometa a convivência democrá
tica e ordeira do ambiente escolar·. 

Em se verificando uma ação que seja tipificaela 
como crime ou contravenção por um aluno nos limi
tes internos de uma escola, elevem os responsáveis 
pela instituição comunicar· às autoridades competen
tes, permitindo a cleviela apuração do ato infracional. 

Havendo a prática ele ato infracional por pes
soa menor de doze anos (clefii1icla como criança no 
Estatuto da Criar1ça e do Adolescente) o caso eleve ser 
encan1inhaclo ao Conselho Tutelar elo município e, 
na falta deste órgão, ao Juizado da Infância e ela Ju
ventude, desencadeando-se procedin1ento para apli
cação ele medielas de proteção. Caso o autor do ato 
infracional seja maior ele doze anos e menor de dezoi
to (pessoa adolescente, segundo o estatuto) a ques
tão há de ser encan1inhada à Delegacia Especializada 
ou ao Promotor ele Justiça, pem1itinclo-se a instaura
ção do procediinento destinado à apuração elo ato fi
fracionai, elo qual poderá resultar aplicação ele medi
ela sócio-educativa. 

A lei não quer e nem autoliza que a escola faça 
as vezes ou se substitua à Autorielacle Policial, ao Pro
motor ele Justiça, ao Juiz ela Infância e ela Juventude ou 
ao Conselheiro Tutelar·. A escola não detém a atribui
ção de apurar os atos infracionais eventualmente co
metidos por seus alunos e, muito menos, de aplicar·, 
em nome do Estado, as medidas cabíveis. 

Acrescente-se, ainda em relação aos atos ii1fra
cionais, que a Constituição Federal e o Estatuto ela 
Criança e elo Adolescente não previrarn a suspensão 



da continuidade dos estudos nem mesmo quando o 
adolescente recebe medidas sócio-educativas de res
trição ou privação de liberdade, pois lhe é garantido 
o direito de receber escolarização. 

Na hipótese de não se verificar um ato infracio
nal, mas apenas ato de indisciplina, convém se lem
brar, antes e sobretudo, que o aluno é titular do direi
to fundamental à educação, com respeito à inviolabi
lidade da integridade física, psíquica e moral, tendo 
obrigação de cumprir determinados deveres, que, se 
violados, podem ensejar a aplicação de medida disci
plinar pela escola. 

Isto posto, sugere-se, a seguir, um regime quan
to à disciplina e aplicação· de penalidades no âmbito 
da escola. 

5. 
É recomendável que se crie, inicialmente, uma 

hierarquia para a aplicação de penalidades. As me
nos gravosas e destinadas aos casos de somenos 
importância podem ser aplicadas pelo professor ou 
diretor e, as mais gravosas, exigem a intervenção 
de um colegiado. 

Ao professor, faculta-se a aplicação de uma 
aâvettência verbal - a "chamada de atenção na sala 
de aula"- incluindo-se aqui o esclarecimento quan
to à impossibilidade de o professor submeter a cri
ança ou adolescente a vexame ou constrangimento 
na aplicação da penalidade. 

Crescendo em gravidade, tem-se, em segui
da, a advertência verbal e reservada e, após, a ad
vettência escrita, no caso de reincidência, com co
municação aos pais ou responsável. 

Ao diretor compete a aplicação das medidas 
ele aclvettência escrita, com comunicação escrita aos 
pais ou na presença dos mesmos, com lavratura de 
termo ele compromisso ele colaboração à melhoria 
da conduta do educando. 

Os casos mais graves ou de multirreincidên
cia deverão ser encaminhados à supervisão ele en
sino ou à orientação educacional. 

As penalidades impostas pelo professor ou 
pela direção podem ser revistas pelo colegiado, a 
pedido elo interessado. 

No que tange às penalidades aplicadas pelo 
Conselho Escolar ou pela comissão de disciplina 
(colegiado), cabíveis para os casos mais graves e 

. ele multirreincidência, incluem-se: a advertência; a 
suspensão da freqüência às atividades da classe, 
por período determinado; a reparação dn dano cau
sado involuntariamente ao patrimônio público ou 
patticular; a retratação verbal ou escrita; a mudança 
de turma e a mudança de turno. 

A suspensão, vedada no período de provas, 
não pode implicar em prejuízo ao aprendizado es
colar ou, evidentemente, em violação ao direito à 
educação. Assim, eleve o aluno ser retirado da clas
se, mas mantendo-se-o em local apropriado (bibli
oteca, por exemplo), onde desenvolverá atividades 
semelhantes às que estiverem sendo ministradas na 
sala ele aula, preferencialmente pesquisas e reda
ções, as quais serão objeto ele análise subseqüente 
pelo professor para efeito de avaliação do rendi
mento escolar. Acrescente-se que a suspensão pura 
e simples, além violar o direito à educação, vem a 

conferir ao aluno um indesejado prêmio pelo ato 
ele indisciplina. 

A reparação do dano em caso ele involuntari
eclade é ele esfera elo Conselho ou comissão. Os 
danos causados voluntariamente constituem ato 
infracional e elevem ser encaminhados ao Conse
lho Tutelar ou Autoridade Judiciária ou Policial, ele
pendendo ela idade elo autor. 

A retratação verbal ou escrita destina-se aos 
casos ele ofensa à honra ele colegas de classe, edu
cadores e funcionários. 

A mudança ele turma, segundo informações 
dos profissionais da área ela educação, muitas ve
zes regulariza a disciplina elo aluno. 

A mudança ele turno, finalmente, é a penali
dade mais gravosa, devendo ser condicionada a sua 
aplicação à ausência ele prejuízo quanto ao traba
lho do adolescente. 

Impotta ressaltar que uma escola não repre
senta, apenas, um espaço físico. A escola é uma 
extensão elo corpo social e reproduz, por isso, suas 
mazelas e virtudes, que são, em última análise, as 
qualidades e defeitos elo próprio ser humano. Pre
tende o ordenamento jurídico que a escola também 
aprenda, cresça e se habilite a conviver com os de
safios trazidos para seu interior. 

Procure se imaginar, no âmbito ele um con
domínio de moradores, a possibilidade de se de
cretar a exclusão elas crianças e adolescentes indis
ciplinados. Se nem mesmo em uma entidade desta 
(com natureza e fins exclusivamente privados) tan
to não se faz possível, mais absurdo seria admiti-lo 
na escola, local ele exercício do direito constitucio
nal à educação. 

Alunos comportados , indisciplinados e 
"problemas" merecem, pois, tratamento igualitário. 
Igualdade de condições (direitos, deveres e sanções) 
que devem estar inscritas no regimento escolar, mas 
que possibilitem sempre a permanência elo educan
do na instituição escolar. 

É esta, pois, a garantia legal e expressão ele 
um direito maior - o direito à educação. 

Conclusões 
1- A Constituição Federal e o Estatuto da Cri

ança e elo Adolescente vedam qualquer fonna ele 
exclusão de alunos ele estabelecimentos públicos 
ou particulares ele ensino, quer seja a título ele pu
nição disciplinar, quer seja a título de não paga
mento de mensalidades escolares. 

2- Os estabelecimentos de ensino apenas po
derão aplicar sanções disciplinares aos alunos, des
de que previstas no regimento interno, asseguran
do-se, sempre, o direito à defesa plena, bem como, 
a possibilidade de recurso à instância superior. 

3- As sanções aplicáveis aos alunos não po
derão atingir o regular aprendizado elos conteúdos 
curriculares. 
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Aniversariantes 
do Mês 

01 
Sio m a ra Nogari Mach ado 

Luiz Gus tavo Va rda n ega Vida ! Pinto 
H é lio H . Lo p es Fe rna n des Lima 

02 
Fe rna ndo Newton B . Fowler 

Ade mir Ribe iro d e Sou za 
Joelson Luis P ere ira 

M á rio Sérgio d e Qua dros P recom a 
03 

Wilton Ferna ndo Ca rne iro Soare s 
Adriana Lino 

04 
Divonzir J osé Bo rges 

05 
Ouriva l Sa ntos Filho 
Vani Antonio Bue n o 

06 
Gla uco Xavie r de AJme ida 

Verg ilio Broietti 
José Ivahy d e Oliveira Vian a 

07 
Murilo Portugal Cane p a ro 

08 
Nilton M. Ca ria s de Oliveira 

Susely Cristina Alberti Burger 
Mauricio Kue hne 

09 
Murilo Lopes Buchma nn 

10 
Elcio Arruda 

Glaucio Antonio P e re ira 
11 

Vane ssa Borgo.novo G o ula rt 
Luiz Ferna ndo Roed e l Co rre ia 
Cid Ra ymundo Loyola Junio r 

12 
Graciano d e J esus Ca mpos 

M a ria da Conceição G o m e s P e re ira Faria 
14 

Na za re i Ozie t·ansk i 
15 

La uro Melny k 
Shelley Ro lim Ce real Scheffer 

16 
Ciro Ex p edito Sche ra ibe r 
Ruth Pass agnolo d e Mello 

P a tricia Althe ia San tos d e Cam a rg o 
Luc ia ne Althe ia d e Ma ttos Santos 

17 
Lais Rosa Lorusso Anto nini 

Jeroslau Scrobot 
Marcia Francine Broietti 

Luís M a rcelo M. Be rna rdes d a Silva 
19 

Monica Lievor e 
Dagma r N unes G a io 

Edv ilton H a ts chbach B assetti 
20 

Luiz Pentead o d e Ca rvalho 
Arma ndo Antonio Sobre iro e to 

AJberto Ve llozo Mach a d o 
Cla udia Ela ine Lucena d os Santos Lima 

Rubens Lui z Sa rto ri 
21 

Ra tna tis Fa ve ro 
Orivaldo Spagnol 

J avert Pra d o Ma rtins F ilho 
22 

Antero Egídio d a Silveira 
D alila Martins Cortes 

Revia A. Pe ixo to d e P a ul a Luna 
23 

Silvio Ma uricio G e orgeto 
24 

Jacy Ca rva lho d e Me ndo n a 
Arivaldo Canho to 

25 
Márcio Ehlke Xavier 

Andrea Ma ri a d e La ra Co rde iro 
26 

Lucia n a Ga brie l Chemim 
Ângela C u ri 

27 
Ary Piz za tto Ferreira 

28 
D avid Am a ra l Camargo eto 
Maria Lúc ia F. Re icl1e n bach 
Va lé ria T. d Mei roz Grilo 

Celio Ara ntes H ün 
29 

H é lio Passo Santana 
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Meiroz Grilo (publicada integralmente nes
ta edição do Jamp); Destinação final das 
embalagens de agrotóxicos, de Saint Clair 
Honorato Santos; Distribuição orçamen
tária, de Saint Clair Honorato Santos; A 
obrigatória precedência do 
licenciamento ambiental ao processo 
licitatório, de Edson Luiz Peters; A ação 
civil pública é instrumento processual 
adequado para materializar a lei de 
improbidade administrativa, de Mário 
Sérgio de Albuquerque Schirmer, O Minis
tério Público, os interesses sociais e as 
promotorias das comunidades, de Luiz 
Eduardo Canto de Azevedo Bueno; Neces
sidade e cabimento d.a intervenção do 
Ministério Público nos conflitos 
fundiários de repercussão social, de Mar
cos Bittencourt Fowler; e O Ministério Pú-

Alico moderno e o Direito biomédico, de 
José Américo Penteado de Carvalho. Foi tam

bém a provada por unanimidade a tese Ato 
de requisição proferido diretamente pelo 
órgão do Ministério Público e sua colo
cação frente as sistema penal brasileiro, 
de Marcelo Weitzel Rabellp de Souza (MP 
da União -Justiça Militar no Paraná). 

Foram delegados do MP araucariano, 
designados pelo Presidente Jair Cirino dos 
Santos, da APMP, para a votação das teses 
em sessão plenária , os Drs. Gláucio Anto
nio Pereira, Maurício Kuehne, Sylvio 
Roberto Degasperi Kuhlmann, Mônica 
Louise Azevedo e Sergio Renato Sinhori. Nas 
~missões Temáticas e nos Grupos de Tra
l.hos Setoriais participamos com os Drs. 

Nelson Jobim, Jl!Iinistro da Justiça, saudando os 
cong1'essistas na sessão de abertu1'a do XI Con
g1'esso Nacional do Ministério Público. 

;/ 

Menbros do Ministério Público do Paraná na festa de encerramento do XI Cong resso Nacion al. 

Cid Marcus Vasques (presidente da Comis
são Ternária I - Criminal), Marco Antônio 
Teixeira (presidente do GTS da Defesa elos 
Excluídos) e Cid Raimundo Loyola Júnior 
(secretário do GTS da Improbidade Admi
nistrativa). 

O Procurador-Geral de Justiça , Dr. 
Olympio de Sá Sotto Maior Neto , teve atua
ção de destaque no painel "Ministério Pú
blico _e Democracia- Um exercício per
manente de preocupação social" , propon
do ainda ao Conselho Nacional dos Procu
radores-Gerais ele Justiça - que paralelamen
te se reuniu para deliberar sobre a unifor
mização de condutas em relação aos temas 
sociais, como consumo de drogas , prostitui
ção infanto-juvenil e criminalidade - a 
implementação de ação conjunta visando o 
efetivo cumprimento, e m todo o país, elo 
Estatuto da Criança e elo Adolescente. Ficou 
pactuado que no dia 12 ele outubro, dia da 
criança, os Procuradores-Gerais de Justiça 
dos Estados instaurarão inquérito civil pú
blico ele âmbito estadual, objetivando apu
rar o real estágio, em cada município, da 
política ele atendimento à infância e juven
tude indicada no diploma legal. Esses inqué
dtos possibilitarão detectar quais os muni
cípios inadimplentes n a formação dos Con
selhos Municipais elos Direitos ela Criança e 
do Adolescente e Tutelares, na implantação 
ele creches e pré-escolas, Casas de Abrigo, 
Programa ele Liberdade Assistida, Casas ele 
Semi-Liberdade e ele programas oficiais de 
auxílio à família carente. 

Entenderam os. Procuradores-Gerais 
que, após seis anos de vigência do ECA, as 
administrações estadu ais e municipais que 

ainda não implantaram os órgãos e serviços 
no âmbito de suas atribuições, conforme es
tabelecidas no ECA, deverão ser instadas na 
via judicial a fazê-lo, mediante o ajuizamento 
das respectivas Ações Civis Públicas. 

Os Ministérios Públicos estaduais esta
rão empenhados também em campanha que 
esclareça à sociedade sobre a necessidade 
de doações de recursos aos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente , 
dedutíveis no imposto de renda , tanto por 
pessoas físicas quanto jurídicas. 

Abordando o tema do "Controle da 
Criminalidade Difusa" , em painel qua con
tava também com a participação do magis
trado Francesco Monastero, do Tribunal Na
cional da Itá li a , do professor Roberto 
Rampioni , da 1ª Universidade de Roma e 
do Procurador de Justiça elo Rio de Janeiro, 
Antônio Carlos Biscaia, (nascido aqui no 
Paraná) , o professor Juarez Cirino dos San
tos (IBEJ, de Curitiba) fez uma memorável 
exposição de seu rico pensamento jurídico 
na área da criminologia e do Direito Penal , 
dividindo com nosso Procurador-Geral , as 
m ais efusivas expressões de aprovação dos 
cerca de 900 congressistas presentes. 

Houve , concomitantemente , reunião 
do Conselho dos Corregedores-Gerais , da 
qual participou o Dr. Aguina ldo Santa 
Thereza Borges Vieira . 

Por decisão majoritá ria d a s e ntida 
des associativas filiadas à CONAMP, o XII 
Congresso Nacional do Ministé ri o Públi
co será realizado em Forta leza-CE, d aqui 
a 18 meses. 

SERGIO RENATO SI HORI 
1 º Secretário 
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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, 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 

Vi~a garante o seu bom atendimento. 

No lanÇaiDento, o Banestado Visa lhe dá mais uma grande vantagem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 

bonE"stodo Viso ·--,------:-. ~~ ·. ~ 
: ·: iii 

/\últiplos funçõE"s, múltiplos rE"olit~çõE"s. 
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