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O espelho que não reflete! 
t""["bdos os dias em nossos gabinetes, 
.1 reuniões, palestra, ou ainda quan

do não estamos investidos do cargo, 
como cidadãos comuns, ouvimos co
mentários inflamados e desabonadores 
com relação à fragilidade e quase-im
punidade, patrocinada pela legislação 
vigente e pelos órgãos competentes no 
que concerne ao adolescente infrator. 

Não raras vezes assistimos e ou
vimos nos noticiários a vontade popu
lar em reduzir a idade penal para 16 
anos, e desta forma liquidarmos com a 
delinqüência juvenil. 

Os meios de comunicação geral
mente desinformados, tratam o assun
to com tamanha insensatez, utopica
mente demonstrando que o ergástolo 
seria a solução para todos os proble-
mas e mazelas sociais. , 

O sistema penitenciário não pas
sa de um depositário público onde pes
soas muitas vezes são esquecidas e ví
timas do desinteresse Estatal, que além 
de não promover qualquer avanço no 
aspecto físico, permanece estático no 
setor de recursos humanos, atribuindo 
às Varas de Execução Penal excessiva 
carga laboral, saliente-se, humanamen
te impossíveis de se realizar, pennitindo 
a morosidade dos processos e a sensa
ção de que as demandas judiciais são 
infindáveis. 

Inobstante as severas críticas 
tecidas contra o estatuto da Criança e 
do Adolescente, muitas delas são reve
ladas pela ignorância e desconhecimen
to do texto legal. 

A punição existe e é aplicada 
caso a caso, jamais estando caractetiza
da a omissão do Ministério Público ou 
do Poder Judiciário. Não estamos aqui 
para ctiticar a legislação mas sim para 
discutirmos sobre a questão famí
lia. 

A família, ao lado da sociedade 
e Estado deve caminhar buscando a 
proteção dos direitos da criança e do 
adolescente, cabendo a todos a pro
moção das políticas voltadas a esta pro
teção. 

A família tenta de todas as for
mas responsabilizar o Estado por estas 

políticas. O Estado na medida de seus 
interesses eleitorais cumpre aquilo que 
lhe é incumbido e, a sociedade a seu 
turno, também peca pela omissão e da 
mesma maneira responsabiliza o Esta
do. 

É evidente que o adolescente 
deve merecer punição, de acordo com 
sua peculiar condição de desenvolvi
mento, aliás é o que preconiza o Esta
tuto, todavia esta tão falada punição 
deve nascer e ter origem no seio fami
liar. 

Hoje em dia os adolescentes não 
nutrem pelos pais o mesmo respeito 
de outrora, ademais existem muitos pais 
que educam seus filhos, ou melhor, 
deseducam seus filhos, fazendo-os in
terpretar de maneira equivocada o que 
seja a rebeldia adolescente. 

''Descrevo este simplório 

episódio 

para afumar que o 

comportamento do 

adolescente agressivo e 

infrator, muitas vezes é 

fruto do incentivo dos 

próprios pais. " 

Certa ocasião, em alguma das 
tantas Comarca que oficiei, estava a 
ouvir os queixumes de um cidadão de 
seus 80 (oitenta) anos de idade que 
havia sido agredido por um adolescen
te de 16 (dezesseis) anos, com um soco 
na face, o que lhe causou lesões cor
porais leves, positivadas à época pelo 
competente laudo médico. 

O adolescente e seus pais não 
obedeceram à notificação de compare
cimento perante o Ministétio Público, 
motivo pelo qual foi requisitado o 
concurso da Polícia Militar, para fiel 

atendimento ao disposto no artigo 179§ 
único do ECA. 

Ao admoestar o adolescente, o 
genitor deste, num rompante de desa
cato declarou em alto e bom som: "meu 
filho é macho e bate em quem quer 
que apareça." 

O adolescente saiu do gabinete 
com ar de desafio e deboche ao mes
mo tempo, certamente fortalecido pela 
irresponsabilidade paterna, aquele que 
se intitula responsável legal. 

As medidas cabíveis foram toma
das à época, não havendo necessidade 
de comentá-las. 

Descrevo este si.rnplótio episó
dio para afirmar que o comportamen
to do adolescente agressivo e infrator, 
muitas vezes é fruto do incentivo dos 
próprios pais. 

A família esqueceu seu real pa
pel na sociedade, e no mais comezinho 
dos problemas, batem à porta do Pro
motor de Justiça para que este promo
va a internação do adolescente 11rebel
de11 . Sequer sabem que a internação 
deve obedecer critérios de excep
cionalidade e conveniência. 

Os meios de comunicação que 
induzem a opinião pública, elegem 
e destituem governantes, deveriam 
se preocupar em chamar à respon
sabilidade, a família, pois é nela que 
a criança e o adolescente estará 
sempre albergado e será lapidado, 
para no futuro, cair na marginali
dade ou se tornar um homem de 
bem. 

Não devemos atribuir toda e 
qualquer responsabilidade ao estado, 
nem tão pouco superestimá-lo, deve
mos sim com a parcela de poder que 
possuímos, em cada comarca, batermos 
nesta tecla, conclamando a família para 
suas reais responsabilidades. 

Atrás de um adolescente infra
tor muitas vezes temos uma família 
destroçada, sem princípios, total
mente descaracterizada, distante do 
espelho que pela vez primeira a 
criança é refletida. 

HENRlQUE CEAR ALVES CLETO 
Promotor de Ju tiça - PR 
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CONVÊNIO - O Dr. Moac ir Gonçalves Nogu eira Neto, Diretor ele Convênios da APMP, 

comuni ca aos colegas que, segundo os te rmos do convênio efetuado com a Livraria Juru á, todo 

o assoc iado p assa a usufruir elos seguintes d escontos, n a compra d e qualquer o bra jurídica n ã o 

esgotada , edi tada n o Brasi l: 25% p a ra pagamento à v is ta, 20% com ch equ e pré-datado para 40 

dias, ou 15%, para comp ras através de cartão de cré dito. Os p e didos podem ser feitos pessoal

m e nte ou pelo te lefon e (04 1) 224-7112. Nogueira informa a inda qu e, e m caráte r exp erimental, 

os colegas do inte rior vão recebe r e m su as comarcas, sem qualquer ô nu s a di c io n a l, os livros 

solicitados. 

A Liv ra ri a Junt á ina u gurou re cente m e_nte n ova loja, próxima ao Palácio da Justiç a , n a Ru a 

Marech a l H e rmes, n º 500, em cu jo esp aço ofe rece a te ndime nto es p ecia l aos membros do Minis

tério Público u s u á rios d es te con vênio . 
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Ministério Público: Prós e Contras 

Os arqueólogos elo Direito já lo
calizaram precedentes elo Minis

tério Público até nos confins elo anti
go Egito, entre funcionários reais, re
feridos em textos que datam ele 4.000 
anos passados. Da nossa herança ele 
Roma também se extraíram raizes ti
elas como genuínas da instituição, no 
ofício elos procuratores Caesaris. 
Muitas outras formas embrionárias ela 
corporação são indicadas na Grécia 
clássica ou na Idade Média ela Itália 
e ela Espanha. Num ponto, porém, 
parece convergirem as opiniões elo 
maior número: ele que o Ministério 
Público recebeu seu banho lustrai na 
França, com a "ordonnance" ele Fe
lipe IV, o Belo, que uns datam ele 23 

- ou 25 ele março e outros atribuem ao 
ano ele 1302 ou 1303, ocasião em que 
pela primeira vez se fala ela figura ele 
"les gens du roi" . Seguindo sua evo
lução verificamos então que até o 
século XVI esses procuradores elo rei 
só agiam como representantes elos 
seus interesses privados, pe rante os 
tribunais, mas, com o aumento elo 
poder elos monarcas eles passam a 
acumular maior soma ele atribuições 
e dignidades, pa rticipando ele toda 
sorte ele negócios elo Estado e inte
resses ela justiça. E, nesse caminho, 
vão acabar compartilhando ele ver-

acleiras prerrogativas reais. Detém, 
~r exemplo, o privilégio elo uso elo 

título ele agentes elo rei por excelên
cia, com exclusão elos demais; nas 
audiências conseivam o direito ela pa
lavra sem se descobrirem e podem 
apelar "à la face du juge". Nas sole
nidades públicas marcham à frente 
elo corpo elos advogados. Além :dis
so, muito ao contrário elo que se diz, 
obseiva Gigot que, embora a corpo
ração atue em princípio sob as or
dens e instruções elo rei, seus mem
bros sempre conseivaram certa inde
pendência pessoal, e há referências 
a casos em que muitos deles se opu
seram a determinações ele seu sobe
rano, recusando-se à execução de 
suas ordens, por lhes parecerem con
trárias ao bem do próprio reino. 

Pelo que se colhe ela histó ria, 
a criação do Ministério Público eles
peitou a mais viva recepção da parte 
de figuras com a notoriedade ele um 
Montesquieu , para quem a sua cria-

ção foi "une lo i admirable". Trans
mitindo a opinião ele muitos, também 
Rabat viu nesse ato um "vislumbre 
de milagre" , e igual admiração eles
peitou em Henrion de Pansy, como 
"um dos maiores passos que os 
homens deram para a civilização" . 
Por fim , Roche-Flavin viu nele sobre
tudo "sabedoria e humanidade". 

E, de lá para cá, o Ministério 
Público não tem senão ampliado sua 
atuação na justiça, em direção do so
cial. Assim, nesse trajeto tem colhido 
amplo aplauso e, em particular, o re-

. conhecimento de sua importância 
como instrumento essencial da justi
ça e ela defesa dos valores da demo
cracia e ela cidadania. E, pela voz de 
uns e outros, já foi elevado até a con
dição ele autêntico poder elo Estado, 
expressão de sua 
soberania e de sua 

consciência"! E, mais do que isso, 
ainda, lavrou a sentença infamante: 
"Essa classe de serventuários ela jus
tiça humana, que acusam, ora mais, 
ora menos, mas acusam sempre, de
via ser tirada das penitenciárias, como 
se tiravam, outrora, os homens do ba
raço. Devia se criar uma família de 
promotores, destinados por heredi
tariedade, como se criavam antiga
mente as de falcões para a caça e as 
ele répteis para extrair peçonha". 

E no cível, como se sabe, a ba
talha foi ainda mais cruenta. O Mi
nistério Público passou a incursionar 
por campo minado e o confronto foi 
bem maior. Para Musio, magistrado e 
senador italiano, o Ministério Públi
co era "il piu terribile dei flagelli" . 
Brofferio qualificou-o ele "strumento 

fatalissimo" e 
houve até quem o 

''Devia se criar uma potestade executi
va . Porém, esses 
lo uvo res n e m família de promotores, 

comparasse ao tal 
cava lo de Tró ia , 
"pieno d'armi e 
d'armati, di per
fidie, d'arti e 
d'inganni, e stato 
sacrilegamente 
introdotto nel 
tempio della gi
ustizia ... come 
una spina nel 
cuore della ma-

se mpre fora m destinados por 
constantes ou unâ
nimes. Pelo con~ 

trário , a teo r el e 
muitas das críticas, 
fica evidente que 
foi necessário ar
rostar cerrada re-

hereditariedade, como 

se criavam 

antigamente as de . 
falcões para a caça e 

as de répteis para 

sistência, princi
palmente quando 
o Ministério Públi-

extrair peçonha. " 

co passou a trans-
por as fronteiras ela justiça criminal. 
Esse sim, na opinião dos seus oposi
tores, o verdadeiro território onde a 
instituição deveria ficar confinada, 
pois a ele ela está ligada "non pure 
la storia ma la sua vita stessa". Con
tudo, sabemos também que a pró
pria ação elo Ministério Público na 
área penal enfrenta muitos precon
ceitos e incompreensões, tornando 
tantas vezes doloroso e impopular o 
esforço ele promover o castigo dos 
culpados. Para os olhos elo comum 
elo povo e até para a manifestação 
de importantes órgãos de opinião o 
promotor não passa ele instrumento 
ele vingança pública. E esses precon
ceitos são partilhados até por inte
lectuais, a exemplo de Humberto de 
Campos que nos clistingüiu com o 
anátema de "carrascos legais da 

gistratura" . 
Mortara pregou a 
extinção de sua 

atuação na justiça cível. Igualmente 
nosso João Monteira considerou-a "ci
entificamente absurda e prejudi
cial na prática" . Pereira Braga tam
p ouco disfarçou suas prevenções , 
que a experiência forense "não tem 
feito senão acrescer e justificar", 
acrescentando que em países de jus
tiça tradicionalmente exemplar, como 
a Inglaterra, essa instituição não fez 
nenhuma fa lta. Por fim, concorda que 
é um mal necessário, mas adveite que 
o que se deve é contê-la no seu pa
pel tradicional, ele "simples acusa
dor ou fiscalizador dos delitos e 
infrações da lei" . 

Enfim, tanto Carcano como 
Mattirolo procuram justificar que o 
Ministério Público fo i invenção da 
m onarquia francesa pa ra manter 
"sottomano" a magistratura, que era 

constituída então por leigos e jeju
nos da legislação vigente, toda ela 
obscura e extravagante. Mas, essas ra
zões já não existem mais, dizem eles. 
Os juizes já não precisam ele fiscais 
nem consulentes oficiais , além elo 
que, a bem de ver, as manifestações 
habituais elos agentes do Ministério 
Público não passam de improvisações 
estéreis e entravadoras, uma roda inú
til , incompatível com a solicitude que 
se espera elos interesses que eles se 
propõem tutelar. 

Eis assim, p01tanto , um resu
mo do duro contraste de juízos e pre
venções que têm sinalizado a trajetó
ria do Ministério Público, desde a sua 
condição ele gens du roi, até a figu
ra independe n te do magistrat 
plaideur", hoje titular da persecutio 
criminis, defensor elos hiposufici
entes e dos interesses coletivos. 

Certamente essas objeções já 
não prevalecem; se desfizeram ao 
longo da própria experiência da vida 
judiciária. Os preconceitos se amor
teceram. Mas, superadas essas difi
culdades, convenhamos que ainda há 
muito para ser feito , pois, como se 
prevê, a instituição ainda não ganhou 
perfil definitivo, e o que temos por 
fazer já reclama mais que o seiviço 
da lei, senão o tempero de uma fone 
vocação social. 

Finalmente, vale lembrar que, 
quando da promulgação ela Consti
tuição de 88, diante do leque de no
vas atribuições que lhe foram confe
ridas, o editorial de um importante 
jornal do país se congratulava com o 
Ministério Público, mas advenia: ago
ra resta saber se os homens que inte
gram a instituição têm condições de 
corresponder a essa soma de atribui
ções e prova de confiança da nação 
brasileira. 

Na verdade, a lição é a do bom 
senso: não é tão importante saber 
qual a natureza da tarefa que é con
fiada a alguém, mas a qualidade da
quele que deve executá-la. 

E, nesse ponto, a história de
põe em favor do Ministério Público. 

RUI CAVALLIN PINTO 
Procurador aposentado 



ESPORTE - Prosseguiu no sábado, 26 de outubro, 

em Foz do Iguaçu, mais uma rodada do campeonato de fu

tebol suíço do Ministério Público. A jornada teve os se

guintes resultados, na força-livre: Paranavaí 6 X 1 Lon-. 

drina, com gols de Marcelo (2), Joelson (2), Marco André 

e Sandro para o vencedor; e Foz/Cascavél 4 X 3 Curiti

ba, com gols de Leonardo , Acir, Renan e Choinski para o 

vencedor, e Mauro, Cléve e Buzato para o vencido. Na ca

tegoria master (àtletas acima de 40 anos) o único jogo 

ap resentou o placar de Londrina 3 X 1 Curitiba, com 

gols de Dirceu (2) e Winkert, para o Londrina , e Cioffi, 

para Curitiba. A rodada final se rá em Curitiba, em data a 

ser definida , reunindo Curitiba X Londrina e Foz X Pa

ranavaí (força livre), e Curitiba X Maringá (master) . Hou

ve, simultaneamente ao futeb ol, a continuidade do campe

onato de truco, classificando-se para as semi-finais as du

plas Bruno/ Dirceu X Araídes/ Leonildo e Jair/ Pimentel X 

Pedro Ivo/ Sergio. Após os jogos, colegas de todo o estado 

reuniram-se em agradável confraternização na subsede da 

Time de L0ndrina categoria 11Master11 
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Time de Curitiba categoria 11Master11 

Time de Foz/ Cascavel categoria 11Força-livre11 

Jantar de confraternização na subsede de Foz 
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A ação civil pública é instrumento 
processual adequado para materializar 

a lei de improbidade administrativa 
Justificativa: 
I. Delimitação do tema 
1. Com o fito de regulamentar o 

attigo 37, § 4º, da Catta Magna\ norma 
constitucional de eficácia limitada, em 
02 de junho de 1992, surge a Lei nº 
8.429/ 92, estabelecendo, dentre outros 
pontos, sanções não ctiminais para a 
prática ele atos de improbidade admi
nistrativa. 

2. Em seus attigos 172 e 183, a 
citada lei menciona ação principal de . 
rito ordinário e ação civil ele reparação 
de dano, sendo legitimados ativos o . 
Ministério Público e a pessoa jurídica 

ttnteressada. 
Muito embora pareça claro que 

se trate de uma ação civil pública, al
guns setores, tanto a nível doutrinário, 
quanto a nível prático, tem entendido 
que a lei em questão criou um novo 
tipo de ação, diverso da ação civil pú
blica. 

Por exemplo, MARCELO FIGUEI
REDO entende que: 

11É preciso ter em mente que exis
tem vátios instrumentos legais para pro
teção do patrimônio público. Assim, o 
objeto da ação de improbidade é mais 
amplo do que o da ação civil pública 
(att. 3º da Lei 7.347/85 - 'a ação civil 
pública poderá ter por objeto a conde-

•

ção em dinheiro ou o cumprimento 
obtigação de fazer ou não fazer'). . 

Também na ação popular.. . 
Diante do ato de improbidade, 

os legitimados devem propor a presente 
ação e não outras, ainda que em defe
sa do patrimônio público. De outra par
te, nada impede a propositura daque
las ações (ação civil, ação popular) a 
título subsicliátio (att 17, § 2º, ela lei). 

Cremos, ainda, que não se mos
tra viável naquelas ações (pop·ular ou. 
civil pública) veicuJar pedido de ressar
cimento do dano por ato de improbi
dade que caus.e dano ao erário público 

(a11. 10), diante da previsão específica como sabemos, é regulada por diplo
da presente lei, que contempla e inau- ma especial, a Lei nº 7.347/ 85, que es
gura uma nova ação, a 'ação civil de tabelece algumas normas diversas elo 
reparação de dano' causado pela im- Código de Processo Civil, como por 
probidade. Deveras, seessaaçãotemob- exemplo, o foro competente para o 
jeto bem mais amplo que aquelas, processamento (attigo 2º), o inquétito 
inclusive com penalidades mais graves, civil (artigo · 8º) e a possibilidade de 
seria um contra-senso poder-se 'optar' cumulação do pedido liminar juntamen
por escolher essa ou aquela via em de- te com o pedido principal (artigo 12). 
trimento da própria punição que se pre- Pottanto, a ser entendido como 
tende garantir. É dize1~ estar-se-ia obs- inadequada a utilização das disposições 
taculizando de um forma reflexa e ela Lei nº 7.347/85 para buscar-se a 
impedindo o Poder judiciário de sobe- punição do ato ele improbidade admi
ranamente atender aos pedidos das san- nistrativa, diante da não previsão na Lei 
ções aplicáveis, como que dispondo da nº 8.429/92 das regras especiais supra
ação pelos legitima- ...------------- mencionadas, con-
dos. "4 cluióamos, forçosa-

Por esta li- , _ d mente, que cleverí-
nha ele pensamen- •• • na o se po e amos utilizar as re-

to a ação civil pú- interpretar normas gras gerais elo Có-
blica não poderia digo de Processo 
ser utilizada para jurídicas isoladamente, Civil, o que impor-

materializar as dis- sem levar em tatia em sérias clifi-
posições da Lei nº culclades para pu-
8.429/92, que have- consideração o sistema nição elos atos ele 
riam de ser busca- improbidade aclmi-
clas em uma outra em que se acham nistrativa. 
espécie ele ação ci
vil ele rito ordinário. 

incluídas ... " 4. Contudo, 
tal posicionamento 
não é o mais lúci
do, tampouco o co

3. Apesar de 
compreendermos 
que o nomem íuris dado ao pedido 
ele provimento jurisdicional não invali
dada o curso ela ação, pois o que a 
caracteriza são os pedidos, existem al
gumas questões práticas que nos levam 
a considerar impottante deixar claro que 
a ação civil pública é instrumento ade
quado para perseguir a prática ele atos 
ele improbidade administrativa, quer 
para aplicar as punições previstas na 
Lei nº 8.429/92, quer para buscar a anu
lação ou declaração de nulidade elo ato 
impugnado, quer para pleitear-se a re
composição do patrimônio público 
lesado. 

De fato , a ação civil pública, 

erente com o ordenamento jurídico, 
pois a ação civil pública é, sim, instm
mento processual adequado para ma
tetializar a Lei de Improbidade Admi
nistrativa. 

É o que nos propomos a de-
monstra.r. 

li. Do patrimônio público como 
interesse difuso e sua proteção 

5. Como é cediço, o ordenamen
to jurídico não é composto ele compar
timentos estanques, isolados entre si. 
Ao revés, é um sistema harmônico e 
hierarquizado ele normas, no qual a 
Constituição, como obra elo Poder 

Constituinte, encontra-se no degrau 
mais elevado5. 

Destane, não se pode interpre
tar normas jlllidicas isoladamente, sem 
levar em consideração o sistema em que 
se acham incluídas. O método sistemá
tico é uma exigência para sua caneta 
interpretação6. 

Com efeito, não podem haver 
normas jurídicas conflitantes entre si. 
Existindo o conflito, este será apenas 
aparente, eis que uma elas normas não 
será válida, cabendo ao exegeta des
vendar qual delas pode ser aplicada, 
ou seja, qual delas está em consonân
cia com o sistema jurídico. Est:'l análise, 
evidentemente, deve ter início a partir 
da Contituição. 

6. Em nível constitucional, po
demos selecionar duas regras sobre a 
questão: o attigo 37, § 4Q7, que cletenni
na ao legislador infra-constitucional a 
edição de lei definindo o modo de 
punição dos atos ele improbidade ad
ministrativa que, sem prejuízo ela ação 
penal cabível, importarão em suspen
são dos direitos políticos, perda da fun
ção pública, indisponibilidade ele bens 
e ressarcimento ao erário; e, o artigo 
129, lli8, que confere ao Ministétio Pú
blico a incumbência ele promover o in
quétito civil e a ação civil pública, para 
proteção do patrimônio público e ou
tros interesses difusos ou coletivos. 

Por estes dois dispositivos, nota
mos que a intenção do constituinte foi 
a ele que a lei viesse a fixar punições 
para a prática ele atos de in1probiclade 
administrativa, que estas punições fos
sem perseguidas por uma ação civil, 
bem como definiu ser a ação civil pú
blica o instrumento adequado para pro
teção elo patrin1ônio público e ele ou
t:ros interesses difusos ou coletivos. 

7. Pois bem, então, precisamos 
saber se a Lei nº 8.429/92 visa a prote
ção ele interesses difusos ou coletivos. 

1
- "Art 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e, também, ao seguinte: ... § 4°. Os 
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a per
da da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, nafonna 
e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível." 

não se apegam a uma concepção normativista do direito aceitam que a ordem jurídica 
não é um conglomerado caótico de normas, mas um sistema estruturado fundamental 
mente, à base de vínculo hierárquico." (in Curso de Direito Constitucional, 12• edição, 
Editora Saraiva, São Paulo, 1990, pág. 321). 

2
- "Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministé

rio Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 
medida cautelw:" 

3
- "Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou 

decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão 
dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito." 

4
- In Probidade Administrativa, Malheiros Editores, São Paulo, 1995, pág. 91. 

5
- A propósito, CELSO RIBEIRO BASTOS esclarece que: "Mesmo aqueles que 

6 - Sobre a interpretação sistemática, explica PAULO BONAVIDES: "A interpreta
ção sistemática começa naturalmente onde se concebe a norma como parte de um sistema 
- a ordem jurídica, que compõe um todo ou unidade objetiva, única a emprestar-lhe o 
verdadeiro sentido, impossível de obter-se se a considerássemos insulada, individualiza
da, fora, portanto, do contexto das leis e das conexões lógicas do sistema." (in Direito 
Constitucional, 3• edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1988, pág. 277). 

7
- Vide nota 1. 

8
- "Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: ... li1- promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, pra proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos." 



Para tanto precisamos saber qual o ob
jeto jurídico que protege. 

Analisando-se a Lei nº 8.429/92, 
percebemos que os atos de improbida
de administrativa foram classificados, 
nos attigos 9º, 10 e 11, em três espéci
es: atos de improbidade administrativa 
que in1portam em enriquecimento ilí
cito, atos de improbidade administrati
va que causam lesão ao erário e atos 
de improbidade administrativa que 
atentam contra os princípios da admi
nistração pública. 

Como bem salientou o brilhante 
co lega pa ul ista WALLACE PAIVA 
MARTINS JÚNIOR "estava carente a 
legislação brasileira de um instrumen
to capaz de .[rea1~ inibi1~ reduzi1; os 
contínuos e quase prosaicos ataques aos 
princípios da administração pública . ... 
.Foi nesse contexto, para reprimir atos · 
que causavam lesão patrimonial e mo
ral à administração pública, que sur
giu a LF 8429/92. "9 

Po1tanto, o objeto jurídico pro
tegido pela Lei nº 8.429/92 é a prote
ção da Administração Pública, conside
rada no seu interesse público primá
rio'0, caracterizado, principalmente, na 
defesa elos princípios cristalizados no 
artigo 37 da Ca1ta Magna. Enfin1, o pa
trimônio público, tanto em seu aspecto 
patrimonial, como moral. 

8. Desta1te, caracterizado o ob
jeto jurídico ela Lei nº 8.429/92 como a 
proteção ao patrimônio público em seus 
as pectos patrimoniais e morais, 
podemos volver a indagação se o obje
to ela lei em análise constitui-se em in
teresse difuso ou coletivo. 

9. A expressão patrin1ônio pú
blico inse1ta no a1tigo 129, III, da Cons
tituição Federal, foi utilizada em senti
do amplo, abarcando não só o patri
mônio artístico, estético, histórico, tu
rístico e paisagístico, previstos no arti
go 1º, III, da Lei nº 7.347/85, como tam
bém o seu aspecto econômico. Até 
porque é princípio de hermenê1.1tica 
constitucional attibuir-se as expressões 
não o seu sentido técnico-jurídico, mas 
o sentido pelo qual as palavras são 
conhecidas, e quando se fa la em patri
mônio público, obviamente, não se está 
excluindo seu conteúdo econômico, 
que é seu sentido mais usual. 

Utilizando-se dos métodos siste
mático e cloutt·inário ele interpretação, 
o Douto Procurador ele Justiça de San-

ta Catarina,JOSÉ GALVANI ALBERTON, 
que tem vasta experiência na área ele 
defesa do patrimônio público, em pai
nel no 11Seminário Nacional sobre os 
Dez anos ela Lei da Ação Civil Pública11

, 

realizado na cidade de Blumenau (SC) 
em 29.10.95, também chegou a esta 
conclusão: 

110 laborioso Procurador de Jus
tiça Hugo Nigro Mazzilli, ele larga folha 
de se1viços prestados às letras jurídicas 
nacionais, destaca: 

'A proteção elo patrimônio pú
blico e social já era promovida pelo MP 
quando a legislação lhe permitia 
assumir a titularidade ativa na ação 
popular, em caso de desistência pelo 
autor (Lei nº 4.717, de 29.06.1965, a1t. 
9º). Agora, porém, o novo texto consti
tucional o legitima à propositura da ação 
civil pública, na 

ressa ltado é que, colocando-se lado a 
lado as disposições dos alts. 5º, LXXIII, 
e 129, III' , da Constituição Federal, em 
ambas vamos encontrar a expressão 
'patrimônio público', cuja defesa é 
posta como um dos fundamentos para 
o exercício tanto ela ação popular quan
to da ação civil pública. 

Ora, se dentro de um mesmo 
texto legal figura, em momentos suces
sivos, uma mesma expressão jurídica, 
não parece razoável que, num prinlei
ro instante, se lhe empreste interpreta
ção extensiva e, noutt·o, restt·itiva - ain
da mais quando utiliza na disciplina de 
institutos processuais assemelhados. 

Desta forma, estando-se em sede 
de ciência jurídica, se a expressão pa
trimônio público compreende, no 

âmbito da ação 
defesa do patt·imô
nio público e social 
(confira-se a ampla 
conceitua-ção de 
patt·imônio público 
constante elo a1t. 1º, 
§ 1 º, da mesma lei, 
aliás, tt·ata-se de ex
pressão que tem 
tradição constituci
onal, consta ndo , 
hoje, do preceito 
relativo à ação po
pular - art . 5º, 
LXXIII , da CF).' (O 
Ministério Público 
na Constituiçâo de 
1988'. S. Paulo, Ed. 

" ... o princípio da 

m oralidade adminis-

popular, também 
os bens ele valor 
econômico pe!ten
centes ou titulados 
às pessoas jurídicas 
ele direito público, 
não há como justi
ficar que, tt·anspor
tacla para a órbita 
ela ação civil públi
ca , a mesma ex
pressão deva signi
ficar um universo 
menos abrangente 
de valores. 

trativa, agora pre visto 

cons ti tucionabnente, 

d eve m esclar a m orali-

dade jurídica, extraída 

do conjunto de r egras 

internas da Adminis-

tração. com a m orali-

dade comum. " 
'A proteção 

do patrimônio pú
blico (considerado 
em sentido amplo, Saraiva, 1989, p. 

106). 
O festejado constitucionalista 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao 
comentar o a1t. 129, III , da Ca1ta de 
1988, vem na mesma linha e sentencia: 

'O texto constitucional alargou o 
alcance desses instt·umentos. Por um 
lado, estendeu-se à proteção do patt·i
mônio público em geral, dando, pois, 
à ação civil pública âmbito análogo ao 
da ação popular (v. att. 5º, LXXIII). Por 
outt·o lado, tornou meramente exem
plificativa uma enumeração que era 
taxativa. Nota-se que a regra constitu
cional se refere a outt·os interesses di
fusos ou coletivos.' (Comentários à 
Constituição Brasileira de 1988, S. Pau
lo, Ed. Saraiva, 1994, vol. 3, p. 48). 

Outt·o aspecto importante a ser 

para abranger o econômico, o turísti
co, o estético, o paisagístico) pode ser 
do interesse geral ou pode ser um grupo 
apenas e se jaz por meio da ação popu
lar ou da ação civil pública, nitidamen
te distingüiveis pela legitimação ativa e 
passiva.' (MARIA SYLVIA ZANELLA DI 
PIETRO, 'Direito Aclministt-ativo', S. Pau
lo, Ed. Atlas, 1993, p. 468). 11 

10. Quanto ao aspecto moral, 
lembramos que o p1incípio da morali
dade administrativa, agora previsto 
constitucionalmente, deve mesclar a 
moralidade jurídica, extraída elo con
junto de regras internas da Administt·a
çâo com a moralidade comum. 

É perfeito o entendimento de 
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 
quando diz "sempre que em matéria ad-
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ministrativa se verificar que o compor
tamento da Administração ou do ad
ministrado que com ela se 1'elaciona ju
ridicamente, enzbora em consonância 
com a lei, qfende a moral, os bons cos
tumes, as regras de boa administraçâo, 
os princípios de justiça e eqüidade, a 
idéia comum de honestidade, estatá 
havendo ofensa ao princípio da mora
lidade administmtiva. "12 

Portanto, podemos tonsiclerar 
que o princípio da moralidade deter
mina ao adrninistrador público o res
peito aos padrões de ética e de hones
tidade, ditados tanto pela moral jurídi
ca, moral interna ela própria Adminis
tt·ação, como pelo senso ele moralida
de pública comum, correspondente ao 
anseio popular de ética na Administt·a
ção Pública, para o atingimento do bem 
comum. 

11. Como bem observado pelo 
Eminente colega cata1inense PAULO DE 
TARSO BRANDÃO: "Aliada à já de
monstrada alteração teórica e consti
tucional do Estado contemporâneo, é 
preciso levar em conta que os conflitos 
ocorrentes no seio da Sociedade Civil e, 
por conseqüência, do próprio Estado, 
também sofreram uma profunda mo
dificação.'A3 

Assim sendo, embora os interes
ses meta-individuais sempre tenham 
existido' , os conflitos sociais intensifi
caram-se bastante nos últimos anos, 
pelo que a impoltância dos interesses 
difusos e coletivos tomou nova dimen
são, exigindo dos aplicadores ela Ciên
cia Jurídica outt·a visão, que pudesse 
superar o entendimento tt·aclicional de 
legitimação processual exclusiva a <iillr.. 

· reitos individuais. • 
Com esta nova perspectiva, os in

teresses meta-individuais passaram a ser 
objeto de maior preocupação dos 
juristas, de maneira que , hoclie
rnamente, já encontramos boa biblio
grafia acerca da definição do que se
jam interesses difusos. Um dos concei
tos mais precisos é o expresso pela pro
fessora ADA PELEGRINI GRINOVER, 
que com I<U-a felicidade nos ensina que: 

11 0 outro grupo de interesses 
metainclividuais, o dos interesses drru
sos propliamente ditos, compreende in
teresses que não encontt·am apoio em 
uma relação-base bem definida, redu
zindo-se o vínculo entre as pessoas a 
fatores conjunturais e extremamente 

9
- In artigo intitul ado "A Lei de Improbidade Admini strativa", publicado no 

Caderno de Doutrina e Juri sprudência da Assoc iação Pauli sta do Mini stério Público, 
n° 35, pág. 27. 

prim.ário (o do bem geral) identifica-se com o interesse social, que é o interesse da socie
dade ou da coletividade como um todo." (in A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo , 7" 
ed ição, Editora Saraiva, São Paulo, 1995, págs. 4 e 5) . 

10
- Como salientou HUGO NIGRO MAZZlLLI: "A perquiriçcio do conteúdo do 

interesse público leva-nos à distinção que fez Renato Ales si, para quem o conceito abran
gente da expressão interesse público alcança não só o interesse público secundário (ou 
seja, o rnodo pelo qual os órgcios da adm.inistraçcio vêem o interesse público). Nem sem
pre, porém, um e outro são um só e mesma coisa . ... . O verdadeiro interesse público 

11
- Publicado na Rev ista do Ministério Público do Estado de Sergipe, 11° 9, ano V, 

Aracaju, 1996, pág. 37/39. 
12 -In Direito Administrativo, 6" edição, Editora Atlas, São Paulo, 1996, pág. 71. 
13 - In Ação Civil Pública, Obra Jurídica Editora, Florianópolis, 1996, pág. 92. 
14

- como observado por HUGO NIGRO MAZZJLLI, in op. cil. , pág. 12. 
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ge néricos, a dados de fa to fre
qüentemente acidentais e mutáveis: ha
bitar a mesma região, consumir o mes
mo produto, viver sob determinadas 
condições sócio-econômicas, sujeitar-se 
a determinados empreendimentos, etc. 
Trata-se ele interesses espalhados e 
informais à tutela ele necessidades, 
também coletivas, sinteticamente refe
ridas à qualidade ele viela. E essas ne
cessidades e esses interesses, ele mas
sa, sofrem constantes investidas, fre
qüentemente também ele massas, con
trapondo grupo versus grt1p0, em con
flitos que se coletivizam em ambos os 
pólos. 

.. .Decorre daí que suas notas es
senciais podem ser destacadas, nesses 
interesses difusos. Uma, relativa à sua 
titularidade, pois pe1tencem a uma sé
ria indeterminada ele sujeitos. Vê-se daí 
que soçobra o conceito clássico ele di- : 
reito subjetivo, centro ele todo sistema 

-lássico burguês, que investia o indiví
duo do exercício ele direitos subjetivos, 
titularizaclos claramente em suas mãos, 
e legitimava o prejuízo causado a quem 
ele outro direito subjetivo não fosse ti
tular. 

Outra, relativa ao seu objeto, que 
é sempre um bem coletivo, insuscetível 
de divisão, sendo que a satiifação de 
um interessado implica necessariamen
te a satiifação de todos, ao mesmo tem
po em que a lesào de um indica lesão 
de toda a coletiviclacle. Neste senticlo,joi 
precisamente apontada, por Barbosa 
Morei1'a, a indivisibilidade, lato sensu, 
desse bem. 'A5 

12. Não se pode negar que os 

•
·tulares elo patrimônio público, consi

raclo em seus aspectos patrimoniais 
e morais, são todas as pessoas que es-
tão sujeitas a determinado governo ou 
determinada Administração Pública, 
não o próprio Estado enquanto pessoa 
jurídica, pois, à toda evidência, estas 
pessoas tem direito a uma administra
ção pública honesta, pautada pelo res
peito aos princípios constitucionais e 
que não seja lesado o patrimônio pú
blico em seus aspectos econômicos e 
morais, pois tais pessoas são titulares 
elo interesse público primário16• 

P01tanto, os titulares elo patrin1Ô
nio público, em seus aspectos morais e 
patrimoniais, são indeterminados, 
pessoas não unidas por qualquer rela
ção-base, cujo vínculo entre elas apoia
se tão somente no fator conjuntural ele 
estarem sujeitas ao mesmo governo e a 
mesma Administração Pública. 

Esses interesses são insuscetíveis 
ele divisão, pois a satisfação ele um elos 

titulares irnpo1ta, necessariamente, a sa
tisfação ele todos, bem como a lesão 
de um implica, necessariamente, em 
lesão para todos. É que o patrimônio 
público não pode ser dilapidado para 
um dos titulares e não ser para outros e 
se houver a reconstituição deste patri
mônio para um, por óbvio, esta recom
posição aproveitará a todos, elo mes
mo modo quanto ao aspecto moral, pois 
se um governo ou uma Administração 
não for ética para um, obviamente não 
será ética para os demais, não pode 
haver um governo ético para um e não 
ético para as demais sujeitas ao seu 
império. 

Assim, respondendo a indagação 
fe ita, fica demonstrado que o direito 
popular à uma administração pública 
que acate os princípios constitucionais, 
dentre os quais o ela moralidade admi
nistrativa, bem como o direito popular 
ao patrimônio pú-
blico, contido nes-

teriormente foi reintrocluzido pelo ait.i
go 110 elo Código ele Defesa elo Con
sumidor. 

A propósito, esclarecedoras são 
as lições ele HUGO NIGRO MAZZILLI: 

"Contudo, o constituinte ele 1988 
ampliou as hipóteses de ação civil pú
blica para o Ministério Público, por meio 
ela norma ele encerramento contida no 
art. 129, m e§ 1 ~ da Constituição. Hoje, 
pois, as hipóteses de cabimento ele ações 
civis públicas pelo Ministério Público 
não mais são numeros clausus; en
tretanto, em matéria cível, o Ministério 
Público jamais tem legitimação exclu
siva para agir. Diversos outros legitima
elos também passaram a deter poder de 
iniciativa para a defesa em juízo de 
quaisquer interesses dif·usos, coletivos e 
individuais homogêneos. 'A 7 

E, prosseguindo: 
"Atualmente inexiste, portanto, 

sistema de taxativi-
dacle para a defesa 

" ... a defesa do 
te os bens econô
micos elas pessoas 
ele direito público, 
são interesses clifu-

dos interesses dtfu
sos e coletivos. Além. 
das hipóteses já ex

patrhnônio público faz- pressamente previs-
sos. se não só pela ação 

popular, por iniciati va 

do cidadão, com o pela 

ação pública, por 

13. Destane, 
podemos concluir 
que se o objeto ju
rídico protegido 
pela Lei nº 8.429/ 
92 é o patrimônio 
público em seus as
pectos morais e pa
trimoniais, e se este 
constitui-se interes-

tas em lei para a tu
tela judicial desses 
interesses (a defesa 
do meio ambiente, 
do consumidor; elo 
patrimônio cultu
ral, elas crianças e 

iniciativa d o Ministério adolescentes, das 

Público ... " pessoas p011adoras 
de dificiência, dos 

se difuso, então a 
Lei nº 8.429/92 visa proteger interesses 
difusos. 

Portanto, por uma interpretação 
sistemática elo ordenamento jurídico, 
iniciando-se pela Constituição Federal, 
percebe-se que sendo a ação civil pú
blica o instrumento processual adequa
elo para proteção elos interesses difu
sos (mt.igo 129, III), a ação civil menci
onada nos artigos 17 e 18 da Lei nº 
8.429/92, destinada a perseguir as pu
nições pela prática ele atos ele improbi
dade administrativa, só pode ser a ação 
civil pública. 

14. Para eliminar qualquer dúvi
da, salientamos que após a regra ele 
extensão contida no mt.igo 129, III, ela 
Constituição Federal ele 1988 ( ... e ou
tros interesses difusos e coletivos) o rol 
ele interesses difusos e coletivos cons
tante elo a1t.igo 1 º ela Lei nº 7.347/85 
passou a ser meramente exempli
ficativo, restando superado o veto ao 
inciso IV elo projeto original, que pos-

investicloms lesados 
no mercado de va

lores mobiliá1'ios, de interesses ligados 
à defesa ela ordem econômica) - qual
quer outro interesse difuso ou coletivo 
pode ser defendido em juízo, seja pelo 
Ministério Público, seja pelos demais 
legitimados do a11. 5Q da Lei nQ 7.347/ 
85 e do a11igo 82 do Código do Consu
miclor.'&s 

No mesmo sentido VICENTE 
GRECO FILHO, comentando o a1t.igo 
110, elo Código elo Consumidor: 

11 
.. . . As adaptações visam, espe

cialmente, adequá-la à aplicação elo 
Código e, também, atender o alt. 129, 
III , e seu parágrafo único, que prevê a 
ação civil pública para quaisquer inte
resses coletivos e difusos. 

O acréscimo realizado pelo arti
go comentado tem essa finalidade, 
ampliando a atuaçào da Lei nQ 7.347/ 
85, de 24 ele julho ele 1985, a qualquer 
outro interesse difuso ou coletivo.'A9 

P01tanto, mesmo que o artigo 

129, III, ela Constituição Federal não 
houvesse mencionado expressamente 
o patrimônio público, dentre os inte
resses difusos que podem ser protegi
dos pela via ela ação civil pública, ain
da assin1 o patrimônio público e a 
moralidade administrativa poderiam ser 
clefencliclos via ação civil pública, pois 
são interesses difusos, como vimos, ra
zão pela qual enquadram-se na regra 
ele extensão prevista no dispositivo 
constitucional citado e no inciso IV, elo 
artigo 1º, ela Lei nº 7.347/85, rein ericlo 
pelo Código ele Defesa elo Consumi
dor. 

15. Como se não bastasse a re
gra ele extensão citada, o mt.igo 25, IV, 
b, ela Lei nº 8.625/93, menciona, ele 
forma expressa, que incumbe ao M.i
n.istélio Público promover a ação civil 
pública para a anulação ou declaração 
ele nulidade ele atos lesivos ao patrimô
nio público ou à moralidade admin.is
u·ativa, reconhecendo o pau·iinôn.io pú
blico e a moralidade administrativa 
como interesses difusos e, portanto, pro
tegidos pela via ela ação civil pública. 

16. Desta1te, notamos que por 
uma interpretação sistemática elo orde
namento jurídico, tanto a nivel consti
tucional, como a nível ele legislação 
ordináiia, o pau·irnônio público e a mo
ralidade aclmin.isu·ativa são reconheci
dos como interesses difusos e, ponan
to, protegidos pela via ela ação civil 
pública, como aliás reconhece o bli
lhante HUGO NIGRO MAZZILLI: 

"Conw se vê, portanto, a defesa 
do patrúnônio público faz-se não só pela 
ação popular; por iniciativa do cida
dào, como pela açào civil pública, por 
iniciativa do Ministério Público ou dos 
demais legitimados da Lei nQ 7.347/85, 
diante da norma residual que lhes co
mete, sem prejuízo da ação popular; a 
defesa de qualquer interesse coletivo ou 
difuso - nào excluídas naturalmente às 
infrações à orclern econôm.ica e a defe
sa do patrimônio público. '~0 

m. Da lei nº 7.347/85, como 
norma instrumental 

17. Ademais, é preciso destacar 
que a Lei nº 7.347/ 85 é uma lei predo
minantemente acljeti\ a, processual, e, 
portanto, a ação civil pública é um ins
tiumento processual colocado à dis
posição elos legitimados, para defesa 
elos dii·eitos difusos e coletivos. Assim, 
esta ação, este insu·umento, buscará 
seu supo1te jurídico em outi-as leis que não 
a Lei nº 7.347/85, em comandos legisla
tivos ele ordem material. A propósito, 

15 - Citada por PAULO DE TARSO BRANDÃO, in op. cit., págs . 93/94. 
16 - Sobre interesse público primário, ver nota I O. 

18
- In op. cit., págs. 1001101. 

19
- In Comentários ao Código do Consumidor, Editora Saraiva, São Paulo, 1991, pág. 375. 

20 - Jnop. cit., pág.l48. 17 - In op. cit., pág. 26. 
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esclarece o sa udo HELY LOPES 
MEIRELLES: 

''A Lei 7.347/85 é unicamente 
adjetiva, de caráter processual pelo que 
a ação e a condenaçào devem basear
se em disposiçào de alguma norma 
substantiva, de direito material, da 
Uniào, do Estado ou do Município, que 
tiptfique a infraçào a ser reconhecida e 
punida pelo judiciário, independente
mente de qualquer outra sanção admi
nistrativa ou penal, em que incida o in
.frator'e1 

18. A Lei nº 8.429/92, por sua vez, 
embora traga algumas normas proces
suais, tem conteúdo predominantemen
te material, já que estabelece penas, 
regula compo1tamentos, etc. Poltanto, 
quando em seus artigos 17 e 18 
menciona uma ação civil de rito ordj
nário, não definiu uma ação própria 
para o processamento dos ilícitos nela 
definidos, como querem alguns. Ao 
contrário, determinou que o autor bus
que no ordenamento jurídico a ação 
própria. 

E a ação própria é a ação civil 
pública, uma vez que esta é uma ação 
civil ele rito ordinário que busca a pro
teção de interesses difusos, e, o objeto 
jurídico protegido pela Lei nº 8.429/92, 
é um interesse difuso. 

IV. Da possibilidade de qual
quer pedido condenatório em ação 
civil pública 

19. Os que sustentam a impossi
bilidade ela utilização da ação civil pú
blica para materializar a Lei nº 8.429/92 
argumentam que não se poderia em 
sede ele ação civil pública pedir a con
denação por ato de improbidade ad
rninistrativa, nas penas estabelecidas no 
aitigo 12 ela mencionada lei, pois o 
objeto ela ação civil pública é somente 
a condenação em dinheiro e o cumpri
mento ele obrigação de fazer ou não 
fazer. 

20. Não podemos aceitar esta co
locação, por vários motivos. 

Primeiro porque a Constituição 
Federal quando atribuiu ao Ministé1:io 
Público a defesa do patrimônio públi
co, pela via da ação civil pública (arti
go 129, III), não teve, de forma algu
ma, a intenção de traçar uma defesa 
limitada, que não pudesse alcançar to
elas as violações ao patrimônio públi
co ou alcançar todas as punições de 
natureza não criminal previstas na !e: 
gislação. Ora, se cabe ao Ministério Pú
blico a defesa elo patrimônio público, 

M·Z.Z ztt.zpgy . .qrgt.z. ·tm Uiú.P.VW1i·' 

através da ação civil pública, e se o or
denamento jurídico estabelece sanções 
a serem perseguidas por ação civil de 
iniciativa elo Ministério Público, para 
aqueles que causam ofensas ao patri
mônio público, a conclusão lógica é que 
a ação civil pública é o instrumento pro
cessual adequado para perseguir a apli
cação destas sanções. 

Segundo porque, além da Cons
tituição Federal, a legislação infra-cons
titucional vem alargando os pedidos 
possíveis em sede de ação civil públi
ca. Na área da proteção ao patrimônio 
público podemos citar o a1tigo 25, IV, 
b, da Lei nº 8.625/93, que prevê a utili
zação da ação civil pública para perse
guir a anulação ou declaração de nuli
dade de atos lesivos ao patrimônio 
público, o que, obviamente, não se trata 
de condenação em dinheiro, tampou
éo ele obrigação de fazer ou não fazer. 

Finalmente porque em função do 
a1tigo 21 da Lei nº 7.347/85, podemos 
nos utilizar do Código de Defesa do 
Consumidor, que em seu a1tigo 83 pre

c a11. 83 desse Código, sào agora possí
veis, além dos pedidos ressarcitório e 
cominatório (arts. 1Q e 11 da Lei nQ 
7347/85), ta·m.bém as pretensões de 
outra natureza (des)constitutiva, decla
ratória, mandamental ou cautelar, en
volvendo o patrimônio público lato 
sensu, meio ambiente e consumido1~ '~3 

21. Desta1te, entendemos que na 
ação civil pública podem ser formula
elos quaisquer tipos de pedidos desti
nados a efetiva proteção elos interesses 
difusos, não havendo, poitanto, qual
quer óbice ele se pedir em ação civil 
pública a imposição de todas as penas 
previstas pela Lei nº 8.429/92, ainda 
mais porque se tratam de pedidos con
denatórios, o que se coaduna, perfeita
mente, com a natureza da ação civil 
pl!blica. 

22. Ademais, ad a1'gumen
tandum tantum, mesmo que prevale
cesse o argumento de que a Lei nº 
8.429/92 estabelecesse outra ação que 
não a ação civil pública, haveria abe1ta 
a possibilidade de cumulação de ações, 

vê a possibilidade 
de quaisquer ações 
para a efetiva pro
teção aos direitos 
difusos. A possibili
dade ele quaisquer 
ações, evidente
mente , significa a 

" ... o patrimônio público 

em seus aspectos 

morais e patrimoniais 
possibilidade ele é, indubitavelmente, um 
quaisquer pedidos . 

uma vez que ação 
civil pl!blica tam
bém tem rito ordi
nário, pelo que se 
cumularia o pedi
do de condenação 
em dinheiro pre
visto na ação civil 
pl!blica e o pedido 
de aplicação demais 
sanções, previsto na 
Lei nº 8.429/92. 

em sede de ação 
civil pública. A res
peito, mais uma vez 

interesse difuso" 

socoiTemo-nos dos 
ensinamentos de HUGO NIGRO 
MAZZILLI: 

''Assim, além das ações expressa
mente referidas na Lei nQ 734 7/85 (con
denatórias, cautelares e de execução), 
é possível aos legitimados do mt. 5Q ajui
zar qualquer ação civil pública tendente 
à defesa de quaisquer interesses difu
sos, coletivos e individuais homogêneos 
- conclusão a que se chega a partir da 
inte1pmtação integrada do an. 21 da 
Lei nQ 7.347/85 e do art. 83 do Código 
do Consumidor. '~2 

O mesmo entendimento é com
partilhado por RODOLFO DE 
CAMARGO MANCUSO, que citado por 
JOSÉ GALVANI ALBERTON, assim se 
expressou: 

"Ação Civil Pública: 
Com, a alteração trazida à Lei n Q 

7347/85 pelo art. 117 do CDC, que 
acrescentou àquela u·m anigo -21 - c/ 

V. Da con-
clusão 

23. A conclusão é no sentido de 
que quando os artigos 17 e 18 da Lei nº 
8.429/92 mencionam ação principal de 
rito ordinário e ação civil de reparação 
de dano, não estão excluindo o uso da 
ação civil pública para materializar as 
disposições da citada lei. 

Não só a Lei nº 8.429/92 não ex
cluiu a utilização da ação civil pública, 
como através de uma interpretação siste
mática do ordenamento jwidico, notamos 
que o instrumento processual adequado 
para perseguir a prática de atos de impro
bidade administrativa é a ação civil públi
ca, pois é ela o instlumento adequado 
para a defesa de interesses difusos, e o 
objeto jurídico da Lei nº 8. 429/92 é a 
defesa do patrimônio público, em seus 
aspectos morais e patli.moniais, e o patti
mônio público em seus aspectos morais 
e patlimoniais é, indubitavehnente, um 

23
- In op. cit., pág. 37. 
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interesse difuso. 
24. A dedução de que a ação ade

quacla para mateiializar as previsões da 
Lei nº 8.429/92 é a ação civil pl!blica não 
é inédita, nem poderia ser, pois se trata da 
interpretação con·eta do ordenamento ju
rídico. Respeitáveis opiniões já foram ma
nifestadas neste sentido: 

''Para se efetivarem as sanções pre
vistas no a11. 12 é necessária a promoçiiiJ 
de ação civil. Trata-se de ação civil públi
ca, indiscutiwlmente, porque o bem jwi
dico tutelado (probidade administrativa 
na gestão da coisa pública) é interesse 
difuso. Vale-se, aqui, datermino!ogiaacei
ta, firmada por Hugo Nigro Mazzilli ao 
apontar que a ação civil pública é aquela 
em que se tutelam interesses meta-indivi
duais.'z4 

''Soa-nos equiwcada a pregação de 
que somente agora, com o adwnto da Lei 
8.429/92, teria o Ministério Público sido 
guindado à condição de pane legítima 
para buscar valores desviados dos co.fr4 
públicos; ou. ainda de que a ação civil res
sarcitória, de que trata essa lei, é instituto 
processual próprio, inconfundível com a 
ação civil pública (a11. 129, m). Para nós, 
a legitimação do Parquet consolidou-se 
já com edição da Carta de 1988. A Lei 
8.429/92 teria se limitado apenas a 
reafirrnii-!a) introduzinclo alguns adornos 
de ordem processual, como, por exemplo, 
a possibüic!ade de, além do perdimento dos 
bens e da obrigação de reparar o dano, 
cominar-se judicialmente as penas corres
pondentes à perda da função pública, a 
suspensão dos direitos políticos, a multa 
civil e outras medidas restritivas de direi-
tos, previstas no a11. 12, I, li em, do referi-
do diploma. rts 

25. Entretanto, não obstante a ~ 
dução não ser inédita, tampouco exdusi
va, conside1amos importante que esse res
peitável Congresso aprove a conclusão, 
não só pela existência de opiniões diver
gentes, tanto a nível doutlinário, quanto 
no dia a dia forense, como também pela 
importância prática de que se reveste, pos
sibilitando a utilização das disposições da 
Lei nº 7.347/85 para perseguir-se a prática 
de atos de in1probidade administrativa. 

26. Isto posto, a conclusão pro
posta é de que a ação civil pública é o 
instrumento processual adequado 
para aplicação de todas as penas im
postas para a prática de atos de im
probidade administrativa, previstos 
na lei nº 8.429/92. 

MÁRIO SÉRGIO DE A. SCHJRMER 
Promotor de Justiça 

21 -In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção 
e "Habeas Data", 13" edição, Editora RT, São Paulo, 1989, págs. 122/1 23. 
22 

- In op. cit., pág. 177. · 

24
- Cf. WALLACE PAIVA MARTINS JÚNIOR, in op. cit., pág. 31. 

25
- Cf. JOSÉ GALVANI ALBERTON, in op. cit., págs. 41/42. 



' 

NOVEMBR0/96 

AÇÃO CIVIL - Os alunos da Faculdade de Direito da Uni

versidade de São Paulo estão remetendo às entidades 

associativas manifestação de a paio ao trabalho desenvolvido 

pelo Ministério Público na defe~a do patrimônio público e so

cial, agora com tnais veetnência a partir da fiscalização relativa 

à observância dos princípios que regem a administração públi

ca, segundo os termos da Lei 8.429/92, reguladora da respon

sabilidade n,os casos de improbidade administrativa. Visando 

contribuir com esse processo, os alunos da USP criaram e es

tão tornando disponível um banco de dados em Direitos Difu

sos, Coletivos e Individuais-Homogêneos, constantemente alimen

tado por membros do Ministério Público de São Paulo, profes-
~ . 

sares da própria USP, advogados, associações (OAB, IDEC, ]C 

& ]C, MP Democrático, etc.), com pareceres, petições iniciais e 

jurisprudência de Ação Civil Pública, Ação Popular e Ação Di

reta de Inconstitucionalidade. Atualmente o banco de dados já 

conta cotn aproximadamente 200 modelos de iniciais e farta 

seleç ão de julgados catalogados por assunto: Meio Ambiente, 

Patrimônio Público, Consumidor, Criança e Adolescente, etc. 

Aqueles que desejarem colaborar poderão remeter dois 

disquetes com material e receberão gratuitamente uma cópia 

do banco de dados, podendo conter, a critério do interessado, 

apenas assunto que especificar. É iJillportante 'n1.encionar qual o 

editor de texto e qual a versão utilizada para gravar os arqui

vos no disquete, exetnplo: Word for Windows - 6.0 ou WordSt:ar 

- 5.0, ou outro qualquer. Envie para Assistência Judiciária Gra

tuita em Direitos Difusos - Rua Vilela, 620, Tatuapé, São Paulo 

(SP), CEP 03314-000, telefax (011) 218-3107. 

LIVRO - O promotor de Justiça Luiz Régis Prado, doutor 

em direito penal pela Universidade de Estrasburgo, França, tnem

bro do Ministério Público do Paraná e professor da Universida

de Estadual de Maringá, lançou, pela Editora Revista dos Tribu

nais , mais duas obras em seu campo de estu-dos: "Bemjurídico 

penal e Constituição" e "Elementos de Direito Penal - Parte Es

pecial". O evento realizou-se no Auditório do Fórum de Marin

gá, no dia 25 de outubro passado. 

LUTO - Registramos, com muito pesar, a morte do procura

dor de Justiça Aparecido Rodrigues, que ocupava a chefia da 

Defensoria Pública do Paraná. Hometn afável e leal à sua insti

tutçao e aos companheiros, deixará seu non1.e indeleve lmente 

gravado na história do Ministério Público. 

Aniversariantes 
do Mês 

01 
Cé lia Esteves d e A lbuqu erqu e Maranhão 

Sílv io Cou to eto 
02 

Noel Nascim ento 
03 

Fábio A n d ra d e Gameiro 
J osé Ro b e rto Man chin i 

04 
Murilo Ro drig u es Cordeiro 

H e nriqu e Cesar A lves C leto 
Ubira ja ra I. do B . F. de Araújo 

05 
Ela ine San c h es 

Sylvio Robe rto D . Ku h lm.ann 
Clá udio Rubino Zu a n Esteve 

José Ara icles Fern a n de 
06 

Oclorly Soar e Pereira 
07 

Acle Ha Sou za Sim.ões 
Lauro Be n e dic to d e Castello Branco 

09 
Ve ra Lúc ia P itta 

Jul io Cesa1· Caldas 
Fra n c isco Teod oro Martins 

José Anto nio P e re ira da Costa 
10 

Ca rlos Alberto Baptista 
Dirce u Carne iro 

Cle li a D 'Andréa Arcoverde 
Cus tó dio Ap a recido Pereir a 

Lig ia Ca m a rgo 
11 

Paulo Darcy C u n h a 
12 

Clá udia Cris tina R. Martin 
14 

Alci o n e Cardoso 
Valclecir G uid ini d e Moraes 

15 
J osia n y Novacki Cle to Moecke 

Luc ia n e Araújo Quadros 
16 

Enéas Eugên io Pere ira Faria 
17 

Mari a Lo urdes d e Freitas 
18 

Va lmo r Anto nio P a dilha 
19 

] osyra Co sta Ferre ira 
Anto nio Villna r Goula rt 

Osman d e Sa nta Cru z Arruela 
MiLto n J osé F urta d o 

21 
Ca rlos Ro b e rto D a lcol 

22 
João Ba tis ta Albe rto Gnoato 
Eclilbe rto Cord e iro Machad o 

23 
Leoniclas d e Oliveira Araú jo 
Odilo n d e O liveira Ca rneiro 

24 
Luiz Ren a to Skroch Andretta 
Ve ra G uiomar Mora is Pereira 

25 
La uri Caeta n o ela S ilva 

Álva ro Luiz Torr n 
27 

J osé O la n do And righ tto 
Ild m a r More ira d a Cruz 

28 
Ma ristela Ap a r c icia Canhoto Carula 

29 
N o h e mia d e J u s dos Santos Lima 

Am é ri o Machado da Luz eto 
Ka rl a AI xan clra Gazzi ro Catta Preta 

Ste ll a M . S. Ferreira Pinheiro 
3 0 

] o e lita B c ker de Araújo Barb sa 
Lu iz ] os elos Santo Lima 



A Carta Magna de 1988, sem 
sombra de dúvidas, trouxe 

grandes avanços, principalmente 
no título referente aos Direitos e 
Garantias Fundamentais. Podemos 
afirmar que a nossa Lei Maior, 
comparada com ~s dos o utros 
países, é uma das mais sensíveis, 
pertinentemente aos dir~itos e de
veres individuais e coletivos. 

Uma das funções institucio
nais do Ministério Público é, jus
tamente, o de 11 zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância públi
ca aos direitos assegurados na 
Constituição, promovendo as me
didas necessárias a sua garantia .11 

(art. 129, II). 
Através da Resolução nº 

526/ 92 , reratificada pela de nº 
488/ 93, ela PGJ-PR - que trata ela 
distribuição elo serviço afeto ao 
MP na Comarca de Cascavel, PR, 
coube-me, honrosamente, entre 
outras, a atribuição da 11Defesa elos 
Direitos e Garantias Constitucio
nais''. 

Investido dessa atribuição, 
em data de 25 .05.1992, na primei
ra sessão da terceira reunião do 
Tribunal elo Júri da Comarca de 
Cascavel, PR, reque ri , fosse ele 
forma definitiva extinta, na Comar
ca, a figum e peça cognominada 
de Banco dos réus. Presidia os tra
balhos do júri , a digna e culta ma
gistrad a, Dra. LÍDIA MITIKO 
MOEJIMA, hoje exercendo a ma
gistratura - sempre com exemplar 
atuação -, na Comarca da bela e 
progressista Londrina, PR. A de
fesa, na oportunidade, estava a 
cargo do Dr. ADILSON RICARDO 
MARTINS, advogado incansável -
e por isso o merecido aplauso -
na defesa dos réus menos favo
recidos, economicamente falando. 

O pedido - gmças a Deus -
foi defe rido. 

Daqu ela data em diante, 
portanto , na Comarca de Casca
vel, PR, não mais existe o ''Banco 
dos Réus". 

Senta-se, hoje, o acusado -
livremente -, em cadeira, ao lado 
ele seu defensor, local do qual, 

W?·U NI.Ztüi- WN·t.l·'·ii& WtiéúP..IJIY,I 

O banco dos -reu.s 

aliás, nunca em tempo algum, 
deveria ter sido separado. 

Os incisos II, III , XJOÇVIII , 
LV, XLIX e L VII , do artigo 5º, da 
Lei Maior, foram os suportes e fun
damentos dessa pretensão con
quistada. 

De ressaltar-se que o Ban
co dos réus é figura (e/ou peça) 
da qual não faz menção a CF, o 
CP, o CPP e/ou qualquer outra lei. 
É figura do nosso mundo jurídico 
que afronta e fere - gritantemente 
~ os dispositivos constitucionais 
mencionados. Expõe a pessoa que 

.;está sendo julgada a ridículo, à 
desmoralização, ao constrangi
mento. 

Se a CF afirma que 11ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa, senão em 
virtude ele lei 11

, 

é evidente que 

constrangimento ou ameaça 11
• E 

vai mais longe, considera crime, 
o efetivo desrespeito a essa ele
terminação (aitigo 71). Ora, se não 
se pode expor a ridículo o con
sumidor sabidamente inadimplen
te - na cobrança de débitos - com 
muito maior razão, no julgamen
to ele um serhumano- onde está 
em jogo o direito inegociável da 
liberdade - n ão se p o d e 
ridicularizá-lo , exigindo que, ar
bitrariamente e de forma vexató
ria, a tudo assista, de forma resig
nada, sentado no Banco dos réus. 

A instituição do Júri é reco
nhecida pela nossa Carta Maior 
(art. 5ª , XXXVIII) e por isso eleve 
ser respeitada. Trata-se de uma 
instituição constitucional, a bem 
da verdade, responsável por divi-

são a cirrad a d e 
opiniões: h á os 

ningué m p o 
derá abrigar o 
pronunciado e 
libelado a sen-

"" ... o Tribun al d o Júri 
que o defendem 
apaixonadamente 
e há os que nu
trem contra e le 
oposição ferrenha. 
É certo que a situ
ação sócio-econô
mica-cultural- ali
ada ao pouco caso 
e ao 11 clesrespeito 11 

m es m o qu e o 
povo brasileiro no 
ge ral , te m p a ra 

só será uma instituição 

tar-se no Ban
co dos Réus, 
eis que, como 
já se disse , fi
gura inexisten
te n a Ca rta 

justificadora d e s ua 

sobrevivên cia e 

uma instituição 

realmente séria, 

Magna ou em 
qualquer outra 
lei. Obrigá-lo a 
tal, seria equi-

quando devidamente 

aperfeiçoada ... " 

pará-lo - em 
compamção f orte e rude - ao ani
mal que é levado ao matadouro ... 

Se a Constituição preceitua 
que 11 ninguém será submetido à 
tortura, nem a tratamento desu
mano ou degraclante 11

, é transpa
rente, que, implicitamente, está a 
repudiar a existência elo Banco 
dos Réus. É um direito do que está 
sendo julgado, ser tratado e res
peitado, como todo e qualquer ci
dadão. 

O Código de Defesa do Con
sumidor - Lei nº 8.078, de 11/ 09/ 
1990 -, em seu artigo 42, determi
na que - 11 na cobrança de débitos, 
o consumidor inadimplente não 
seja exposto a ridículo nem seja 
submetido a qualquer tipo de 

com as coisas da 
justiça -, fi ze ram 

do Tribunal do Júri, infelizmente, 
e , com todo o respeito, um pal
co, às vezes, ele verdadeiras pa
lhaçadas. Mas, palhaçadas à par
te, para alguns, o júri é a garantia 
democrática de ser o indivíduo, 
em determinados crimes (homi
cídio doloso; induzimento, instiga
ção ou auxílio ao suicídio; infan
ticídio e aborto), julgado por seus 
concidadãos. Em outras palavras, 
representa ele o direito do cida
dão julgar seus semelhantes , sen
do capaz ele humanizar a lei e me
lhor discernir sobre quais os 11 réus11 

merecedores de pena . Entendem, 
ainda, seus defensores, que a ver
dade ditada por 7 (sete) cidadãos 
é mais segura e tranqüila que a 
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proclamada por apen as um. 
De outra forma, os que ar

gumentam contra o Júri , o fazem 
11 afirmando que a justiça contem
porânea assumiu feição que está 
a exigir conhecimentos especiali
zados e alto espírito crítico, ine
xistente nos juizes leigos, que con
correm, com seu sentimentalismo, 
para deixar impunes os mais gra
ves crimes 11

• E acrescentam, com 
a mais transparente razão, que 11a 
julgar pelos resultados alcançados 
em outros países, o Júri somente 
aprova onde existem condições 
favoráveis para uma democracia 
direta, que não há no Brasil, deA 
vido à extensão geográfica, a~ 
baixo nível cultural, à baixa mo
ralidade, à falta de educação cívi
ca e ao desinteresse pela coisa pú
blica. 

Respeitadas as opiniões fa
voráveis e as contrárias , entende
mos que o Tribunal do Júri só será 
uma instituição justificadora de 
sua sobrevivência e uma institui
ção realmente séria, quando de
vidamente aperfeiçoada; quando 
os jurados se conscientizarem do 
respeito e responsabilidade que 
devem a esse encargo legal e so
cial 11 quando juizes, promotores <ja 
justiça, advogados e serventuá. 
os de justiça lhe devotarem a aten
ção e o carinho necessários e 
quando a opinião pública e a im
prensa lhe propiciarem o respei
to e merecido prestígio. Do con
trário , por obvieclacle, contin ua
rão existindo injustiças, grandís
simas injustiças, em nome da ga
rantia democrática. 

Feito esse parêntesis, e rea
firmado que a CF, além de reco
nhecer a instituição do Júri , asse
gura plenitude de defesa, parece 
evidente que , ao mesmo tempo, 
por decorrência lógica, não acei
ta e abomina o banco dos réus. É 
que, nas circunstâncias, essa figura 
grotesca, impediria a ampla defe
sa. Como teria plenitude de defe
sa, o 11 réu 11

, sentado longe ele seu 
advogado de defesa e em peça 
reflexiva de senso de ridículo , de 
desmoralização, de constrangi-
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mento? ... 
O Banco dos Réus, na ver

dade - e com o mais profundo 
respeito aos que entendem e pen
sam de maneira contrária - é um 
paradoxo tão grande que não 
pode e nunca poderia ter entra
do nas Casas de Justiça: Fóruns e 
Tribunais do Júri do nosso País . 

Ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado 
da sentença penal co(ldenatória, 
diz a nossa Lei das leis (Art. 5 º, 
LVII). Esse princípio constitucio
nal , por si só, extermina o banco 
dos réus. Como abrigar-se a sen
tar nele , uma pessoa tida , ainda, 
como inocentE? Como obrigar-se 
a sentar nele , pessoa que poderá 
vir a ser declarada inocente, que 

P~ESIA 

Entre aias de sorrisos 

a banda passa~ 

poderá vir a ser absolvida? .. . Como 
obrigar-se a sentar nele, pessoa 
para quem, o próprio Promotor 
de Justiça- quer por entender ter 
se caracterizado a legítima defe
sa, quer por entender inexistir pro
vas suficientes, quer por inúme
ros outros f1.,mdamentos jurídicos 
-poderá vir, eventualmente, a pe
dir a absolvição, por reconhecer 

. ~ . ? sua mocencta .. .. 
Por ser figura legalmente 

inexistente; por se caracterizar 
como tratamento degradante; por 
impedira plenitude de defesa; por 
impingir desrespeito moral e, por, 
antecipadamente, transmitir o sen-

. timento falso moralista de 11 culpa
dd1 a quem está sendo julgado, o 

• 
11 banco dos réus 11

, nos termos dos 

incisos 11, III, XXXVIII, LV, XLIX e 
LVII, do artigo 5º da CF, deve , de
finitivamente, ser banido e extin
to de todas as comarcas de nosso 
Brasil. 

O lugar da pessoa que será 
levada a julgamento é ao lado do 
seu nobre advogado de defesa. E 
o Promotor de Justiça - para que 
haja realmente justiça -, deverá, 
como guardião da CF, zelar para 
que o acusado tenha todas as con
dições para a efetiva plenitude de 
defesa. 

Termino este singelo artigo , 
citando MIRA Y. LOPES, in Qua
tro Gigantes da Alma, Livraria José 
Olympio Editora S.A., 12ª Edição, 
pg. 222, que, ao nominar o ban
co dos réus o faz como forma de 

puxão de orelhas à sociedade: 
11 
... Até p oucos anos atrás , o 

crime era punido com a lei de ta
lião: a sociedade condenava o 
criminoso à mesma pena que esse 
havia causado. Hoje, entretanto, 
ante a participação de cada ho
mem civilizado na consciência 
social universal, cada um ele nós 
vê nesse criminoso u m produto 
de erros, imprevisões e faltas so
ciais, e começa a cre r como afir
mava DORADO MONTERO - que 
no banco elos réus deveria sen
tar-se a sociedade e não o crimi
noso ... 11 

CARLOS BACHINSKI 
Promotor de Justiça do Paraná 

Furiosa 

e faguihas sonoras. o bon1bo fazendo estrondo:~ 

a caixa-ciara repicando 
e se excian1a: - "Furiosa!" Buiha can1pestre 

no fragor 1netáiico: 

cocorocós~ 

e outro criouio 

É a banda do Sapateiro 

que passa 

e sobe a Iadeira da Matriz~ 

• éu e1n. festa. 

Feiiz 

o povoado sai de casa~ 

ve1n às ruas 

1narchar o dobrado~ 
rodopiar a ·vaisa 

e saititar o 1naxixe 

na Praça. 

Noite de festa de Santana~ 

a banda passa 

pisando en1 pedrinhas de es
treias 

e na Iuz do Iuar. 

"Furiosa!" 

é trem de 1núsica~ 

a carga de aiegrias. 

O povoado pega fogo 

entre roios de nuvens 

coaxos e n1Úgidos~ 
si1vos e estrfduios~ 

gorjeios da passarada . 

O coração 

acon1panha o bo1n.bo~ 
a cidade vira u1na piatafor1na 

de Estação. 

Faz graça 

res1n.ungando a tuba. 

Tro1nbones~ bombardinos~ 

flautins e cornetins 

tocan1 por an1or. 
À frente 

o poiaco sapateiro 

sem o 1narteio e o aventai de 

couro~ 

empertigado no bri1n 

domingueiro~ 

apita a flauta 

regendo a Ináquina fiunacenta. 
Atrás 

batendo pai1nas de pratos. 

Eu1n.enino 

na rabeira. 

Não há quer1nesse sem eia~ 

tão singeia e pura 

que o padre 

e até os santos saem da igreja 
para ouvi-Ia tocar. 

Do coreto 

Ievaran1-na os anjos . 

Subindo 

a banda passa 

em pedrinhas de estreias 

e na Iuz do Iuar. 

A retreta 

é na Pra ç a da Matr.iz 

da Via L á c tea . .. 

NOEL NASCIMENTO 
poeta membro da Academia Paranaense de Letras 

Promotor de Justiça 



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

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

Uma exclusividade dos Clientes Banestado. , 

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

e no mun:do. 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 vant4\gem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 
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;·· ~t···~ 
t\últiplos funçõ~s, múltiplos r~olizoçõ~s. 
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