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As relações do homem com a 
sociedade em que vive 

C omo conceitos filosófico e 
moral, todos os home ns 

são iguais e com igualdade 
devem ser tratados. 

Segundo a teoria do "Con
trato Social 11

, deve-se trata r 
igu alme nte aos iguais e desi
gualmente aos desiguais. Tal é 
a ju s ti ça da igu a ldade, uma 
exigência da lógica . Assim, o 
trabalhador que executa uma 
obra, me rece uma recompen
sa. Ao cidadão que comete um 
crime deve-se aplicar a puni
ção correspondente. Se a am
bos se pre miasse , se estaria 
cometendo injustiça, como in
justiça també m se estaria co
metendo , se a ambos se punis
se. 

A igualdade , sob o pon
to-de-vista religioso, tem , to
davia , outro e nfoque. É que e la 
não se baseia no contrato so
cial, mas na idéia do amor cris
tão. Jesus re jeitou o princípio 
da retribui ção - "olho por olho, 
dente por d e nte" - anuncian
do a Justiça com base no prin
cípio do a mor: "não se retri
bui o mal com o mal, mas com 
o bem , não opor res istê ncia ao 
mal qu e nos fazem , mas amar 
a quem nos fa z o mal, amar 
até aos inimigos" . Esse amor, 
essa bondosa igu aldade, esca
·pa, todavia , do alcance do co
mum dos mortais . Só os ho
mens de grande e levação es
piritu al, libertos dos grilhões 
do materia lismo, refinados pela 
depuração que se opera com 
o sofrimento, com a meditação , 

com o orar, com o expiar, com 
o perdão, a paciência, a cari
d a de (dando com uma mão 
sem que a outra sa iba), e livre 
das paixões, podem acalentar 
e pratica r esse conceito de 
igualdade. O homem comum -
e a té mesmo aquele que tem 
sensibilidade esp ecia l, que o 
conduz à incessa nte luta n a 
busca de si mesmo e na busca 
da p az intrínseca e do amor -
vivendo em sociedade, n ão 
te m condições de fugir do con
ceito ela igualdade fixado p e lo 
"Contrato Social" de J .J. 

"O que distingue o 

homem de um modo 

específico é que ele sabe 

discernir o bem do ma~ 

assim como todos os 

sentimentos da mesma 

ordem cuja comunicação 

constitui precisamente a 

famüia do Estado." 

Rossea u ( traba lho composto 
em 1762). 

Somente o homem solitá
rio, misantropo, como o é, v.g. , 
o eremita, tem condi ções de 
viver alhe io ao que se p assa 
na sociedade, a lhe io à cultura 
social, e a lhe io às regras do 
comportamento comunitário. 

Os peixes v ivem em car
dumes. As formigas têm socie 
dade bem organizada. As abe
lhas também. Mas só aos ho
mens é dado o poder da cons
ctencia, o poder do 
autoconhecimento, a capacida
de cognoscitiva, o dom da pa
lavra. Daí a complexidade das 
suas relações. 

No dizer de Aristóteles, 
grande filósofo ateniense , o 
homem é um a nimal social des
tinado a viver e m sociedade. 
Em sua obra "A Política ", ensi
na o filósofo he lê nico: 

"Claramente se compre
e nde a razão de ser o homem 
um a nimal sociável e m grau 
mais e levado que as abelhas e 
todos os outros animais que 
v ivem reunidos. A natureza, 
dizemos , nada faz em vão. O 
homem só, entre todos os ani
mais , tem o dom d a p alavra : a 
voz é o sinal da dor e do p ra
zer, e é por isso que e la foi 
também concedida aos outros 
animais. Estes chegam a expe
rimentar sensações de dor e de 
prazer e a se comunicarem uns 
com os outros. A palavra , po
rém , tem por fim faz e r com
preender o que é útil ou pre
judicial e, em conseqüê ncia , o 
qu e é justo ou injusto. O que 
distingu e o hom e m de um 
modo específico é qu e e le sabe 
discernir o b e m do mal , assim 
como todos os sentimentos da 
mesma ordem cuj a comunica
ção constitui precisamente a 

f continua na página seg!linte .. .J 
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família do Estado". 
A misantropia é conceito 

que se choca contra a natu ra l 
tendência que o homem tem 
para v ive r e m so c ie dad e . A 
pessoa qu e se isola , qu e se 
enclau sura, que evita todo e 
qu alque r contato com seu se
melhan te , n ão p ode ser vista 
como de te n tora de uma nor
mal psique . Ou é um deus, ou 
um demônio , como já se disse 
alhu res. A solidão es tiol a o 
homem, o fragiliza, o enfraque
ce , o debi lita e o to rna insen
sível e em b ru te cido . Uma coi
sa é a pessoa refu giar-se den
tro de si me sm a , n a prática da 
meditação , para um ree ncon
tro consigo m e sma ou com o 
Criador. O u tra coisa é fu gir 
definit ivam e nte do meio soci
al. Na p rim e ira hipótese , bus
camos o crescim e nto interior, 
tão necessário para uma vida 
mais abu nda nte, ma is plena e 
mais fe liz . Na segunda hipóte
se, que r o homem fugir dele 
mesmo . Por isso, foge dos ou
tros. Se nã o está bem consigo, 
como pode esta r bem com o 
próximo? 

Temos o d ire ito de ser fe
lizes . Por isto , devemos ir em 
busca da fe licidade . Se a bus
ca mos, a e ncontramos . Ela po
derá es ta r b e m p e rtinho de 
nós! Apen as nós não a vemos! 
Busquê-mo-la e a encontrare
mos! Quem que r sempre alcan
ça, d iz a sab edoria popula r! 

Aristó te les, d iscípulo de 
P la t ão, n o ja rdim d e 
"Peripatelikós", na Grécia an
tiga , d ando au la a se us discí
pu los , ce rta fe ita a eles ensi
nou que "o h omem nasceu não 
ape nas p a ra v iver, mas para 
viver bem 11

• Viver em estado de 
graça sign ifi ca viver uma vida 
saudável, com boa e modera
da alimentação, ter vida inte
rior, admira r o be lo , estar bem 
consigo mesm o e com o pró
ximo. Praticar o be m, viver ho
nestame nte, da r a cada um o 
q ue é seu , tra ba lh ar para o 
próprio suste nto e pa ra o ela 
fa mília, escreve r n a rocha o 
bem que re ce be mos e na are ia 
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o mal que nos fazem , são al
guns elos ingre die ntes indis
pensáve is para que tenhamos 
uma vida plena ele mome ntos 
felizes . 

Entre os nossos maiores 
problemas es tão a falta ele sim
plicida d e , a fa lta el e fé , a 
intemperan ça, a impaciência, a 
p resunção, o preconce ito , o 
orgulho e a ociosidade (física , 
mental e espiritual). Temos o 
d eve r d e nos rebe la r contra 
esses males, sob pena ele não 
sermos fe lizes e ele magoarmos 
os nossos irmãos. Ninguém é 
mais elo que ninguém. Apenas 
uns têm mais oportunidades do 
que outros . Se há alguma dife 
re nça entre os homens - nisto 
principa lme nte e la cons is te ! 
Quanto ao mais , todos temos 
mil qu a lidades e mil defe itos . 
Urge que ape rfeiçoemos essas 

"Sucede que é comum 

não receberem um 

abraço, um aperto de 

mão ou um cumpri

mento atencioso, a não 

ser dos parentes 

pobres e dos amigos 

também pobres." 

qu alidad es e qu e destru amos 
esses defe itos. A luta é árdua , 
mas sendo incessa nte há d e 
produ zir boa colhe ita . 

Nos en contros qu e a vida 
nos oferece com os humildes -
qu e só são humildes por que 
excluídos elos benefícios soci
ais - urge qu e lhes dispe nse
mos uma dose ele especial ca~ 
rinho. Disso eles necessitam . E 
quando os ditos homens sim
ples re cebem uma demonstra 
ção ele e stima, o qu e muito 
pouco infe lizme nte acontece, 
eles se sentem incentivad os e 
estimulados para prosseguirem 
na gran d e luta qu e o dia-a-dia 
lh e s rese rv a p orqu e m e n os 

aquinhoados pe la sorte . Su ce
de qu e é comum não recebe
rem um abraço , um aperto ele 
mão ou um cumprimento aten
cioso , a não ser dos parentes 
pobres e elos amigos também 
pobres. Há até aqueles que mal 
os cumprimentam ou qu e não 
os cumprime ntam , a inda qu e 
os conheçam . Esses "não sa 
bem o qu e fazem"! Será qu e 
também já não agimos ass im? 

Anelando pe los caminhos 
sinuosos ela v iela , podemos re
encontrar os irmãos qu e um 
dia abandonamos. E daí, qu em 
sabe , os veremos como irmãos! 
Oxalá qu e nesse inte rregno ele 
tempo tenhamos nos tornado 
mais sensíveis , ma is humanos, 
e qu e tenhamos aprendido que 
todos somos infinitamente pe
quenos! 

Via ele regra os pseudo
superiores cometem dois erros : 
primeiro se julgam maiores do 
qu e os humildes e os tra tam 
como se fo ssem ma iores elo 
qu e e les; segundo , se julga m 
pequenos em re lação aos po
de rosos elo mome nto . Qu em 
diria , e há pouc o e ram tão 
grandes! Ass im, ora se sentem 
como se fossem o e lefante per
to da formiga . E o ra como se 
foss em a formiga p e rto elo e le
fante! Todavia, o e le fante não 
raro é mais generoso elo qu e o 
homem - atrasa ou adianta o 
passo para nã o pisar sobre as 
formi gas ! Por qu e o homem 
não o imita? 

Como se vê, o grande às 
vezes parece pe queno e o pe
qu eno parece grande . Repe te
se , di a-a-dia, hora-a-ho ra, o 
triunfo da le i da re latividade! 
Como está v isto tudo é mo
m e ntân e o . Tudo é re lativo. 
Nada é estático . Tudo é dinâ
mico . Tudo anda. Tudo muda 
ele lugar. Por isso , é ele toda 
co n ve ni ê n c ia qu e n ã o no s 
comparemos com ninguém e 
com nada. Nem mesmo com o 
finito ou com o Infinito, pois 
somos as duas coisas a um só 
te mp o ! Mas so m os tod os 
igua is . E é o que importa! 

PAULO DO REGO MONTEIRO ROCHA 
Procu ra d o r d e Ju sti ça 
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DAS COXIAS DO M I N I STÉRIO PÚBLIC O 

Diga que 
voltem 

amanhã ... 
"().li promotor ele Marilândia elo Sul por alguns anos 
r e guardo desse tempo muitas lembranças, quase 
todas agradáveis. Numa delas, me vejo pronto para 
mais uma reunião elo Tribunal do Júri ela comarca. 
Os trabalhos estavam marcados para uma hora da 
tarde, e, ao chegar ao fórum, já encontrei o escrivão 
e os oficiais de justiça nas suas lidas. Os jurados e o 
povo foram chegando devagar. Logo apareceu o réu, 
conduzido por uma pequena escolta policial. A essa 
altura já haviam chegados todos: exceção apenas elo 

•
'uiz-presiclente, que até então não dera a graça ele 
ua presença. Foi assim que se venceu a hora marcada 

e o tempo foi escoando rapidamente, sem que o juiz 
chegasse. Pelas tantas, o escrivão foi se aproximan
do constrangido e nos pediu: 

- Doutor, será que o senhor podia fazer o fa
vor de procurar saber porque o doutor juiz não che
gou até agora? ... 

- Claro que posso! respondi, pois sabia que o 
escrivão só nos fizera esse pedido para evitar algum 
mal entendido com o magistrado, a quem se1via. Não 
queria que parecesse que era ele quem cobrava essa 
obrigação elo juiz. 

Então, como não havia telefone, lá fui eu, pes
soalmente, para a casa elo juiz retardatário, aliás, um 
bom magistrado, relativamente moço ainda, com boa 
~mação, mas ele personalidade um pouco estra
., que o mantinha sempre arredio, distante ele to

elos. 
Como encontrei a casa fechada: po1tas e jane

las, no princípio bati devagar e chamei o dono pelo 
nome: 

-Doutor Antonio! .. . , Doutor Antonio! .. . 
Como ninguém respondeu, agora bati mais 

fo1te e levantei a voz: 
-Doutor Antoônio! .. . , Doutor Antoônio! .. . 
Foi então que uma das janelas se abriu e dela 

surgiu , no escuro elo qua1to, a figura um tanto des
composta elo juiz, com a aparência de que acabara 
ele deixar o leito. Oll1ou-me com olhar distante, as
sim como quem vê mas não enxerga, e balbuciou: 

- O que está acontecendo aqui? ... 
-O júri, doutor! .. . , o júri! .. . , estamos todos no 

f o rum à sua espera, respondi alto ... 
- Ah, é verdade ... , disse ele, como quem eles

peita de repente. E, em seguida, quando se deu con
ta, completou lastimoso: por favor, doutor, diga que 
huje não posso ... , não estou bem .. . peça que voltem 
amanhã .. . hoje não .. . voltem amanhã .. . 

Disse isso, fez um gesto como quem quisesse 
agradecer, fechou a janela e desapareceu sem dizer 
por quê ... 

Naqueles 
tempos ... 

A IY Florêncio Guimarães teve papel destacado na 
ftvicla elo Ministério Público elo Paraná ele seu tem
po. Promotor escrupuloso e de exemplar formação 
jurídica, foi professor e escritor ele Direito. Dentre 
suas obras, 110 Ministério Público e o Mandado de 
Segurança11 teve reflexo nacional, pois constituiu tra
balho pioneiro para a compreensão do papel cres
cente ela instituição, principalmente, quanto à sua 
atuação no processo civil e na defesa elas garantias 
constitucionais. Foi procurador-geral em 1959/60 e 
voltou à chefia do 11Parquet11 entre 1966 a 1970. Em 
1971 passou a compor o Tribunal ele Justiça, pelo 
quinto constitucional. Era homem ele hábitos metó
dicos e extremamente zeloso elo prestígio ela institui
ção e elos deveres elos seus membros. E nesses cui
dados, chegou a adotar manias, conhecidas ele toda 
a classe. Assim, por exemplo, se se defrontava na 
capital com algum promotor elo interior dando algu
ma escapaclela da comarca, não deixava para ele
pois, abordava na rua mesmo, ou o interceptava à 
distância, chamando com o dedo em riste. Dai vinha 
então a indefectível interpelação: 

- O senhor está devidamente autorizado a 
cleL'(ar sua comarca? O senhor tem apelado das deci
sões absolutórias injustas? Porém, se o interpelado 
confirmasse a autorização ou lhe assegurasse estar 
atento a todas as decisões absolutórias, vinha, en
tão, o arremate confraterni.zaclor: - .. . então me dá 
um cigarro! ... 

Desse modo, ele cobrava a prestação dos ser
viços elo promotor e alimentava seu prazer ele fumar, 
w11 gosto, aliás, muito moderado. 

Conta-se, entretanto, que o colega José CoiTea 
Tramujas, o 11Tramujão11

, uma figura popular na clas
se , piadista e gozador impe nitente (pai elo 
11Tramujinhas11

, promotor de bela mas efêmera carrei
ra, colhido, ainda jovem, por lamentável trajéclia), 
ce1ta vez chegou elo interior e se encaminhou direta
mente ao gabinete elo procurador-geral. Como já co
nhecia o veio do chefe e não perdia ensejo para 
uma gozação, pediu licença e entrou, cumprimen
tando-o respeitosamente: 

- Bom dia, desembargador (era assim o tratamen
to oficic'll), e, em seguida disse1tou: - posso adiantar a 
Vossa Excelência que estou d1egando da minha comarca 
elo intelior devidamente autolizado por esta Procurado
lia. Tenho reconiclo ele todas as decisões absolutó1ias 
injustas, .. . , aqui tem Vossa Excelência um cigano, .. . 
disse, oferecendo ao procurador sua ca.Iteira abe1ta, .. . 
com um soniso corcüal ... rnas brejeiro .. . 

Por ce1to o procurador não gostou, mas não rea
giu, pois era homem polido e fo1mal; mas tampouco 
mudou de hábito, pois continuou a caçar promotores 
avulsos no centro da cidade. 

R U I CAVALLIN PINTO 

A trajédia 
do frango 

• ctgano 
A ntonio Evaristo de Morais ainda hoje é lembrado 
ft como um dos nossos maiores advogados crimi
nais. Rui Barbosa já o distingüira, em vida, como o 
primeiro tribuno criminal do Brasil. Porém, Evaristo 
começou no foro como rábula, bastante jovem, e só 
veio a se bacharelar em Direito aos 45 anos de idade. 
Suas 11Reminiscências de um Rábula .. . 11 compõem um 
painel vivo e colorido de sua presença constante nas 
tribunas do foro criminal do Rio de Janeiro, no exer
cício do direito de defesa, que pôs a serviço tanto de 
grandes como de pequenos, mas sem nunca trair 
seu compromisso de fidelidade à justiça. Entre suas 
lembranças há uma bem divertida, do começo de 
sua rabularia. Foi uma briga de vizinhos, em que 
duas famílias se desavieram por causa de um frango, 
que escapou do quintal ele um, para ir mariscar no 
elo outro. Pois, ao surpreender o forasteiro o propri
etário prendeu o frango no galinheiro do seu terrei
ro. Foi o que bastou para que o vizinho se sentisse 
lesado e se annasse em guerra, que acabou envol
vendo as duas famílias e foi desaguar na polícia. O 
frango tenninou apreendido e devolvido a seu dono, 
que, para estadear seu júbilo, colocou o andejo numa 
gaiola à vista e embandeiracla com wn flamejante 
dístico: Vitória! 

O outro, porém, não se deu por vencido e 
levou a questão por diante, entregando a causa a 
Evaristo de Morais, por não querer passar por ladrão 
de frango. O jovem rábula, por a1tes e empenhos, 
acabou por reunir prova de que o frangall1ote apre
endido não era o mesmo buscado, e com isso conse
guiu novo mandado que fazia seu cliente depositá
rio do frango , mas por equívoco, não se fez consig
nar essa condição na expedição da nova ordem. 
Então, diante disso, Evaristo deu por decidido que o 
ga linác io cigano era entregue em p lena 
propriedade. Daí então, para festejar o sucesso da 
demanda a paite mandou fazer um ensopado do 
frango, à la cocotte, para servir a todos os paitici
pantes de sua causa. Estavam em meio da celebração, 
porém, quando d1egou esbafolido um oficial da pretolia 
01avia pretor a esse tempo), trazendo wn contramandado, 
conigindo em pa.Ite o antelior e deteiminanclo que fi
casse consta.I1do que o frango deve1ia pennanecer em 
simples depósito, até a prova de propriedade e111 juízo. 
Cliou-se, assim, Lll11 grave impasse. Como am1prir o 
n1a11dado? Diante cüsso, foi o próp1io Eva~isto de Morais 
que ajudou o oficial a redigir a ce~tidão respectiva, infor
mando que a ordem deixava de ser Clll11prida porque, 
no cüzer da próp1ia pa~te, tendo ela recebido o frango 
em plena propriedade, fizera--o ensopar e o comia 
naquela ocasião. 



O Ministério Público Moderno 
e o Direito Biomédico 

JUSTIFICATIVA 

Objetivando demonstrar a importância 
do Direito Biomédico para o Ministério Públi
co Moderno nas suas tribuições investigatórias 
e de execução, judiciais e extrajudiciais de 
fiscal da ordem jurídica e de agente de mu
danças político-sociais ('ombudsman') , apre
senta-se, preliminarmente, alguns momentos 
em que este honroso órgão se envolve com 
questões biomé dicas criminais (como, por 
exemplo, a responsabilidade criminal médi
co-hospitalar), cíveis (por exemplo, repara
ção de danos e 'actio civilis ex delicto') e 
especializadas (interesses supra -individuais, 
difusos e ind isponíveis concernentes ao di
reito constítucional de saúde, transplante de 
órgãos; engenharia genética, direitos e garan
tias das pessoas portadoras de deficiências, 
idosas ou infantes e adolescentes; direitos do 
consumidor na área da saúde; reparação e 
prevenção de acidentes do trabalho; entre 
outras maté rias), concluindo-se , ao final , pela 
necessidade de estruturação de Centros de 
Apoio Operacional com membros habilita
dos nesta área jurídico-biomédica , considera
velmente especializada, com funções ele ori
entação e implementação técnica ela ativida
de ela instituição do Ministério Público, aten
dendo aos anseios não somente elos mem
bros ministe ria is, mas também ela classe ele 
profissionais ligados aos conhecimentos 
biomédicos e ela própria sociedade brasileira. 

INTRODUÇÃO 

A instituição do Ministério Público tem 
se destacado no contexto social e jurídico 
nacional em vista ela destacada competência 
profissional de seus membros e ela sedimen
tação de sua posição social como verdadeiro 
defensor elo o rdenamento jurídico e, princi
palmente, como agente ele promoção de po
líticas e ações sociais em prol da comunidade 
local, regional ou nacional, transformando 
aspectos da vida da sociedade brasileira, o 
que lhe valeu a amplificação ele suas atribui
ções legais. 

Além de sua já consagrada atuação no 
campo do Direito Penal, o rol ele suas atribui
ções tem tido aumento considerável desde há 
alguns anos, principalmente nas áreas cíveis 

em geral (direito ambiental , do consumidor, 
tributário, previdenciário, da infância e juven
tude e, enfim, dos direitos individuais indis
poníveis, homogêneos e direitos e garantias 
constitucionais). 

"Hoje , o ofício do Ministério Público é 
assaz diversificado Na esfera criminal, pode 
investigar diretamente as infrações penais, bem 
como tem o mister de promover, em juízo, a 
apuração dos delitos e a responsabilização dos 
seus autores, zelando pelos interesses gerais 
da sociedade. (. .. )Na esfera cível , o papel do 
Ministério Público é tão relevante como na 
esfera criminal e, ultimamente, suas atribui
ções vêm crescendo significativamente ... Na 
área cível, o texto constitucional ora em vigor 
conferiu ao Ministério Público ampla legitimi
dade ativa e interventiva para defesa de inte-

''Assim, é certo que o Ministério 

Público deve manter contínuo 

aperfeiçoamento técnico-profis

siona~ incentivando a especiali

zação dos seus membros nas 

áreas mais recentes do 

ordenamento jurídico 

brasileiro, no intuito de 

beneficiar a sociedade." 

resses sociais e individuais indisponíveis, de 
interesses difusos e coletivos .{.. .) Cabe ainda 
aos seus membros o relevante encargo de 
atender o público, um dos canais mais ade
quados para o zelo pelo efetivo respeito dos 
Poderes Púbticos e dos serviços de relevân
cia pública aos direitos assegurados na Cons
tituição (CR art. 129, II) ... " (1) 

Nesta amplitude de atribuições, alguns 
autores , como Hugo Nigro Mazzilli, têm divi
dido as atividades do Ministério Público em 
funções típicas e atípicas. Dentro de suas fun
ções típicas encontra-se "a promoção da ação 
penal pública, ela promoção ela ação civil 
pública, ela defesa ela ordem jurídica, do regi
me democrático e dos interesses sociais e in
dividuais indisponíveis , elo zelo pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegura
dos na Constituição, etc." (2). 

A doutrina não tem dúvidas quanto à 
necessidade da atividade elo Ministério Públi
co nos principais aspectos da viela jurídica 
nacional tanto que compete a este órgão o 
zelo pelo efetivo respeito elos Poderes Públi
cos e elos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição. 

Há , inclusive, aqueles que acreditam ser 
"desejável que, de futuro , amplie-se ainda mais 
a gama de possibilidades conferidas ao Mi
nistério Público taxativamente pelo direito 
positivo, para que este órgão vele por direi
tos que são indubitavelmente significativos.a 
elo ponto ele vista social, defendendo os inteW' 
resses difusos, tais como os caracterize a lei" 
(3). 

Realmente , a característica fundamental 
da instituição do Ministério Público Moderno 
é a natureza de defensor da sociedade e da 
ordem jurídica, correspondente a sua condi
ção de órgão da sociedade e fiscal da le i (ar
tigo 127 da Constituição Federal). 

Assim, é certo que o Ministério Público 
deve manter contínuo aperfeiçoamento téc
nico-profissional , incentivando a especializa
ção dos seus membros nas áreas mais recen
tes do ordenamento jurídico brasileiro, no in
tuito ele beneficiar a sociedade. 

MINISTÉRIO PÚBLICO ATUAL E O ú. 
REITO BIOMÉDICO: 

Neste contexto, dentre os assuntos que 
mais têm marcado a sociedade ao lado das 
questões referentes ao meio ambiente, à cri
ança e ao adolescente, ao consumidor sur
gem as causas biomédicas como preocupa
ção social, devido às inovações tecnológicas 
recentes ela Medicina e ciências biológicas 
afins (4) . 

Embora esteja em estágio inicial a ativi
dade ela própria Justiça Brasileira no Direito 
Biomédico como um todo, em seus diversos 
assuntos, é progressivo o aumento do núme
ro de investigações e feitos processuais que 
mergulham nesta matéria legal relacionada 
direta ou indiretamente com a Medicina e 
outras ciências biológicas. 

É que o Direito acompanha a evolução 
ela sociedade e de suas relações interpessoais, 

1 Hugo Nigro Mazzilli , "Regime Jurídico do Ministé rio Público", 23 edição, 1995, São Paulo, Editora Saraiva , p. 29 e seguintes. 
2 Hugo Nigro Mazzilli , "Regime Jurídico da Ministério Público", 2ª edição, 1995, São Paulo, Editora Saraiva, p. 197. 
3 Arruda Alvim, "Manual ele Direito Processual Civil" , 5ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, vol. 1, p. 462. 
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mergulhando em áreas diversas, como é o caso 
da inovação jurídica relativa aos progressos 
biomédicos. Se antes as consequências legais 
e éticas ele alguns temas biomédicos atuais 
não tinham repercussão de ordem jurídica, 
principalmente porque não passavam, às ve
zes, ele ficção científica, atualmente, com a 
possibilidade ele se proceder a mudanças ge
néticas e transplantes, a simples título de 
exemplo, tais assuntos indiscutivelmente in
teressam à sociedade e aos juristas. Ou seja, 
novas relações jurídicas antes inexistentes 
passaram a importar para a Justiça e, logo, 
em vista da sua relevância, ao Ministério Pú
blico. 

Nesta ·linha, é cada vez mais notável a 
participação do Ministério Público nas ques
tões relacionadas à saúde pública e <;iências 
biomédicas ela sociedade, existindo, hoje em 
dia, atividades iniciais elas Promotorias de 
Justiça e elas Procuradorias Federais no senti-

-lo da coibição ele abusos e erros nas condu
tas do setor público e elo setor privado nes
tas áreas tão importantes da vida humana. 

Diversos são os procedimentos judiciais 
(ações criminais e civis públicas, entre ou
tras ) e extrajudiciais (procedimentos 
investigatórios ministeriais administrativos e 
inquéritos civis) referentes a conflitos ou pro
blemas atinentes ao Dire ito Médico, sejam 
aqueles ine rentes à responsabilidade médico
hospitalar, sejam referentes à saúde pública, 
falta de assistência médica adequada e medi
camentos na rede pública , cobrança ilegal 
de honorários médicos, permissóes de con
dutas abortivas , etc. Alguns casos têm tido 
verdadeiro impacto nacional , já que se cons-

41'-;Jem em fatos trágicos e de gravidade con
siderável. E, além disso, a evolução ela arte 
médica e biológica é crescente e inovadora, 
elo que se infere a mutabilidade elas regras 
legais e éticas concernentes. 

O campo de atuação do Ministério Pú
blico neste sentido é vasto, já que a saúde, 
desde logo, é um direito garantido constituci
onalmente, indisponível em sua concepção 
jurídica , cabendo a atividade da instituição elo 
Ministério Público também para sua defesa. 

Nos termos da Constituição Federal, ar
tigo 194 e seguintes, a seguridade social com
preende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da socieda
de, destinadas a assegurar os direitos relati
vos à saúde, á previdência e à assistência so
cial. Por outro lado consta do artigo 196 que 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econô
micas que visem a redução do risco de doen
ça e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua pro
moção, proteção e recuperação. E as ações e 
serviços de saúde são de relevância pública, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
de lei, sobre regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita di
retamente ou através de terceiros e , também, 

''Paralelamente, as recentes e as 

futuras inovações dos procedi

mentos de transplantes de órgão 

e tecidos têm gerado conflitos e 

polêmicas exigentes de regula .. 

mentação adequada" 

por pessoa física ou jurídica de direito priva
do (artigo 197 da Constituição Federal). 

No que toca à obediência destes dispo
sitivos constitucionais e outros infra-constitu
cionais, estão surgindo cada vez mais proble
mas e distorções do sistema único de saúde 
ora vigente no país e previsto no artigo 200 
da Constituição Federal e legislação comple
mentar e ordinária respectiva. Cite-se, inclusi
ve, inúmeros casos de cobrança ilegal de ho
norários médico- hospitalares nos pacientes 
usuários deste sistema público, às vezes até 
mesmo com a retenção hospitalar do pacien
te , privando-o de sua liberdade, e omissão de 
socorro médico em desfavor de doentes, em 
geral usuários do sistema público de saúde. 

Tais fatos , que antes não ocorriam, por que o 
Poder Público oferecia remuneração e condi
rçôes de trabalho melhores ao sistema médi
co-hospitalar, hodiernamente são comuns nas 
comunidades brasileiras, trazendo transtornos 
à população local. 

Estas situaçóes implicam em pronta e 
eficiente atividade ministerial, em se conside
rando o caráter de relevância social dos servi
ços ele saúde, isto é , zelar pelo efetivo respei
to dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados 
nesta Constituição, promovendo as medidas 
para a sua garantia, sendo fundamental o seu 
acompanhamento pelo Ministério Público (ar
tigo 129, inciso li, da Constituição Federal) . 

Destarte, com a função de agente políti
co em prol da sociedade ao lado da atividade 
de defensor da ordem jurídica, é igualmente 
necessana a atuação proce ssua l e 
extraprocessual ela instituição, compelindo os 
órgãos do Poder Público a respeitar o atendi
mento e suprimento das necessidades oriun
das dos serviços e entidades médico-hospita
lares, inclusive no sentido de que estes exe
cutem os melhores planos governamentais na 
área médica e biológica, forneçam as terapêu
ticas necessárias e mantenham as condições 
mínimas de um atendimento aceitável , entre 
outras atividades modificadoras da realidade 
nacional em termos de saúde comunitária. 

Paralelamente, as recentes e as futu ras 
inovações dos procedimentos de transplan
tes de órgão e tecidos têm gerado conflitos e 
polêmicas exigentes de regulamentação ade
quada. Como deixam claros os especialistas 
da área, "a valorização do corpo humano , 
como reserva de órgãos e de tecidos, não 
deixa de suscitar certas dificuldades ele or
dem jurídica, pelo fato de ser o corpo, em 
princtpto , inviolável e ina lie n áve l, 
(indubitavelmente, as operações de transplan
tes, em nome dessa inviolabilidade, não po
dem ser de todo proibidas. Cabe, entretanto, 
uma regra de conduta, a fim de que se lhes 
definam as condições operacionais , propor
cionando-se , destarte , um ca rá te r de 
aceitabilidade . ( ... ) O notável progresso das 

4 "A Medicina , principalmente nestes anos ele pós-guerra , sofreu um extraordinário e vertiginoso progresso, o que obrigou o médico a enfrentar novas 
situações, muitas delas em sensível conflito com sua formação e com o passado hipocrático. ( ... ) Há problemas que , embora transcorrido muito tempo, na verdade 
continuam a inquietar, pois difíceis são as soluções, tais como a eutanásia, o aborta e a antinataliclacle. Outros existem que dependem da própria evolução das ciências 
biológicas e da tecnologia , dentre os quais podemos destacar: 1- a fecundação artificia l, com as terríveis clificulclacles em definir sua licitude e as vá rias circunstâncias 
em que se colocam os protagonistas dessa prática, principalmente o filho; 2- o uso ele órgãos e tecidos em transplantes, envolvendo interesses e criando choques entre 
doador receptor e familiares, e o mais importante, a dificuldade em se estabelecer uma conceituação insuspeita ele q1orte, o que obrigou diversos organismos a se 
manifestarem a respeito, e o Estado, a elaborar estatutos capazes ele disciplinar essas inte rvenções; 3- a política antinatalista ( ... ); 4- a cirurgia estética, fugindo elo 
aspecto curativo e procurando satisfazer à vaidade e à sofisticação; 5- a experiência cie ntífica no homem, com o fim de se obter maiores benefícios para a human idade, 
mas ainda presente a lembrança elo fanta sma ele Nürenberg, onde as mais torpes e cruéis atrocidades foram praticadas em nome elo mais humano e sagrado elos 
sacerdócios, a Medicina .( .. . ) ; 6- a possibilidade ele não prolongar a viela ele um paciente considerado incurável e em doloroso sofrimento , ou seja , aquilo que passaram 
a chamar ele 'direito ele morre r com cligniclacle' . ( ... ) ; 7- o segredo médico ( ... ); a responsabilidade médica,(. .. ); 9- a este rilização humana( .. . ); 10- a pub licidade méd ica 
(. .. ); 11- a Medicina que se tornou socializada( ... ); 12- a Medicina criativa, fundamentada na Genética, preocupando-se em criar o homem do futu ro , sendo claro, no 
entanto, que resultados dessa natureza comprometem a dignidade humana, uma vez que não eleve o homem constituir material ele experimentação, não se podendo, 
também estabelecer quem eleva ou quem não eleva nascer." (mesma obra e autor acima citados, p. 31 e 32). 



Ciencias biológicas, bem como o aprim ora
mento vertiginoso da técnica, trouxeram uma 
nova conceituação no campo social, jurídico, 
moral e médico, no que se refere ao direito 
sobre o cadáver e isso vem repercutindo pro
fundamente na ordem jurídica constituída. (. .. ) 
Não se pode esquecer que o futuro dos trans
plantes de coração e de outros órgãos seja 
promissor, principalmente quando da publi
cidade decaiu e a prudência começa a preva
lecer sobre a ousadia. Dois problemas, no 
entanto, ainda nos deixam dúvidas: a defini
ção de morte e a imunorrejeição." (5) E, qual
quer que seja a lide neste campo, é óbvia a 
necessidade de participação efetiva do Minis
tério Público, protegendo e promovendo os 
valores da vida, da saú.de e da sociedade . 

Qu a n to aos últimos. progress o s 
tecnológicos da atividade de manipulação de 
moléculas ADN/ ARN recombinante (artigo 3o, 
inciso V, da Lei no 8.974/ 95), que constitui a 
chamada Engenharia Genética, matéria não 
só tratada pela ciência jurídico biológica, mas 
também pelo Direito Ambiental, tem desper
tado questões jurídicas importantíssimas, tan
to q u e "a fi s c a liza ção das a tivida d es 
concernentes à manipulação de material ge
nético diz respeito ao meio ambiente, como 
aponta o artigo 225 da Constituição Federal" 
(6). Mas "a matéria d iz respeito também à saú
de, diante do attigo 200, inciso VIII , cabendo 
ao Sistema Único d e Saúde colaborar na pro
teção do meio ambiente . E já que tem influ
ências jurídicas apreciáveis, "o legislador é 
chamado a intervir nesse campo, porque não 
se pode negar a existência de riscos para os 
seres humanos, para os animais e para as plan
tas ao ser realizada a manipulação genética 
(. .. ) . Ressalte-se, segundo Lavigne e outros, 
que 'a in1pressão geral da comumidade cien
tífica é que os riscos são mais ligados à utili
zação das técnicas de Engenharia Genética 
do que às técnicas, elas mesmas, ainda que a 
pro b a bilida de do a p a re cime nto d e 
recombinantes não desejados não seja total
mente desprezível a longo prazo. Conseqüen
temente, este é outro fator de ligação entre as 
atribuições do Ministério Público, dentro de 
sua política institucional hodierna, porque faz 
patt e de sua função de órgão político o zelo 
pela observância das entidades que lidam com 
a Engenharia Genética, portanto de relevân
cia pública e so cial, aos limites de nosso 
ordenamento jurídico, além de ser de sua es
fera funcional também a promoção de con
dutas estritamente éticas e legais do Poder 
Público e das pessoas jurídicas e físicas, me
dia nte qua lqu e r m e dida jud ic ia l o u 

extrajudicial, em especial as ações civis pú
blicas e ações penais. 

Em outra área, a dos direitos da pessoa 
portadora de deficiência, é, sem dúvida ne
nhuma, imprescindível a ampla atuação mi
nisterial, seja investigando e reprimindo judi
cialmente os abusos e omissões públicas e 
privadas quanto às garantias daquelas pesso
as, quanto ao tocante do respeito e execução 

· de providências e planos governamentais a 
assegurar efetiva igualdade entre pessoas que 
tenham qualquer tipo d e deficiência e as di
tas normais, sem se olvidar das promoções 
no sentido de compelir os responsáveis à aten
ção e execução de medidas de saúde pública 
para prevenção de afecções diversas que ator
mentem a sociedade, e do tratamento jurícli
co igualitário daqueles que portam problemas 
físico-mentais. 

Exigência semelhante também é feita na 
área da Infância e Juventude, quando o Esta-

''É também função do Minis tério 

Público nesta á re a, a efetivação 

de recomendações visando à 

melhoria dos serviços p úblicos e 

de relevância pública afetos à 

infância e juventude, f ixando 

p razo razoável para sua perfei -

t d q - 11 a a e uaça o ... 

tuto da Criança e do Adolescente prevê em 
seu artigo 10, inciso III , a obrigação de hospi
tais públicos e particulares e demais estabele
cimentos ele atendimento à saúde de gestan
tes (e do Poder Público e da sociedade em 
tomar as medidas adequadas para fins de pre
venção e diagnóstico de doenças graves que 
acometam o ser humano congenitamente, bem 
como orientação dos pais, o que demonstra 
outra vez a importância da Medicina corrio 
objeto da atuação do Ministério Público atu
a l , princip alme nte e m su a fun çã o d e 
'ombudsman'. 

Aliás, todo o Capítulo I do Título li do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (anigo 
7º a 14) trata expressamente dos direitos e 
garantias inerentes à saúde da infância e ju
ventude, traduzindo-se , na conjugação dos 
artigos 7º e seguintes e a rtigo 201 da mesma 
lei, a importância da atuação do Ministério 
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Público na área biomédica referente à infância
e juventude, porquanto é dever da institui
ção, entre outras , zelar pelo efetivo respeito 
aos direitos e garantias legais assegurados às 
crianças e adolescentes, promovendo as me
d idas judiciais e extrajudiciais cabíveis (artigo 
201, inciso VIII), sem embargo de impetrar 
mandado de segurança, de injunção e habeas 
corpus, instaurar inquéritos policiais e pro
por ação penal, sindicâncias, procedimentos 
administrativos, promover o inquérito civil e 
a ação civil pública para a proteção dos inte
resses individuais, difusos ou coletivos relati
vos ao direito à saúde infanto-juvenil (artigo 
201 , incisos V e IX) . É também função do 
Ministério Público nesta área, a efetivação de 
recomendações visando à melhoria dos ser
viços públicos e de relevância pública afetos 
à infância e juventude, fixando prazo razoá
vel para sua perfe ita adequação (artigo 201, 
inciso , XII , alínea 'c') . 

Em igual passo , o novel campo do Di-e 
reito das Pessoas Idosas, também depende da 
Medicina para sua melhor atuação seja para a 
propos ição d e m e didas judic ia is o u 
extrajudiciais, seja para acompanhamento e 
promoçao de mudanças nos planos e atua
ção do Poder Público na garantia dos direitos 
inerentes à pessoas idosas, em especial o di
reito de atendimento adequado à sua saúde, 
tal como é da política institucional atual do 
Ministério Público. 

Outrossim, englobando também as áre
as correlatas ao Dire ito Médico e demonstran
do a necessidade de estruturação do Ministérío 
Público neste campo técnico, lembre-se os 
problemas de acidentes do trabalho, seja na 
sua prevenção , seja na sua reparação, tatjt 
bém interessa ao órgão do Ministério Públi
co, sem se olvidar daqueles momentos em 
que questões previdenciárias, pertinentes às 
atribuições ministeriais apareçam traços mais 
marcantes da Medicina, como, por exemplo, 
na aposentadoria por invalidez, reabilitação e 
readaptação, convergindo, inclusive, com a 
área das pessoas portadoras de deficiência. 

Não há também como se olvidar da re
levância do Dire ito Médico noutra área de 
cotidiano labor ministerial, qual seja, a do 
Direito elo Consumidor. Demandas cada vez 
mais freqüentes nesta área envolvem a vida 
da Medicina e da saúde do consumidor. Esta 
indicência é evidente quando se tem em mente 
a oferta de produtos alimentícios impróprios 
para o consumo ou a prestação de serviços 
de modo ou local inadequados e prejudiciais 
para o consumidor ou , ainda, na prestação 
de serviços médico-hospitalares ou pelos con-

5 Genival Veloso de França, "Direito Médico" 4ª edição , 1987, São Paulo , Fundo Editorial Byk, p. 335 e seguintes. 
6 Paulo Affonso Leme Machado, "Direito Ambiental Bras ileiro" , SE edição, 1995, São Paulo, Editora Malheiros, p. 659 e seguintes. 
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vemos de saúde (tomando-os no ponto de 
vista das garantias do consumidor em relação 
aos seus direitos básicos contratuais ou em 
relação à responsabilidade pelo vício e fato 
da prestação destas espécies de serviços), ou 
em outros problemas corre latos afetos ao 
inafastável direito fundamental de saúde e 
segurança pessoal do consumidor. 

E, por fim, vale menção especial para o 
campo d a responsabilida de m é dica, 
odontológica, farmacêutica e das demais ci
ências biológicas na área criminal (homicídio 
culposo , lesões corporais culposas, omissão 
ele socorro, etc. ) e na área cível (quando ela 
existência de motivo ele inte rvenção ministe
rial e quando da proposição da 'actio civilis 
ex clelicto', especialmente em benefício ela 
pessoas de menor poder aquisitivo, justamente 
aquelas que são usuárias dos sistemas e re
des públicas ele saúde) . Em geral o erro mé
dico é daqueles tipos ele ilícitos que mais têm 

-pe rcu ssã o socia l, have ndo incidê ncia 
~rescentemente freqüente ante os reclamos 

das vítimas. Além disso, normalmente os ca
sos ele responsabilidade médico-hospitalar são 
ele difícil solução, porquanto envolvem, como 
objeto principal ela lide, a culpa médica, ma
téria ele seara relativamente estranha ao co
nhecimento padrão elo jurista e que envol
ve ele modo intenso complicadas perícias 
médicas . 

A própria classe profissional biomédica 
sente necessidade ele delineamentos jurídicos. 
É que a Medicina, como outras ciências bio
lógicas, é 'uma profissão que penetra na inti
midade ela vida elo indivíduo e se estende à 
coletividade, necessita ele um grande apoio 
actico que lhe dê segurança e garantia no 
~ercício de sua atividade. (. .. ) Disso se con
clui que, sendo a viela e a saúde os bens mais 
nobres e mais protegidos e, existindo uma 
legislação esparsa nos diversos códigos, leis 
e decretos regulamentando o exercício pro
fissional médico e o comportamento elos in
divíduos ante a Medicina, sente-se a necessi
dade ela criação de um Direito Médico, autô
nomo e independente, podendo, inclusive, ser 
matéria ministrada nas Faculdades ele Medici
na e Dire ito, como disciplina distinta da Me
dicina Legal, a qual fica ria adstrita ao ensino 
da técnica pericial forense. " (7). 

Realmente, o Dire ito Médico, campo 
multidisciplinar já que relacionado direta e in
diretame nte com inúmeros setores da ciência 
jurídica, importa como área de atuação do 
Ministério Público Moderno, porque, compre
endendo aquele "um conjuntó ele normas" 
(dispersas no ordenamento jurídico, mas 

+ N·Z Z.'*·Z f##··W&'·' · .z m Wct&.k & .. mg.» 

com semelhantes propriedades), "necessá
rio numa sociedade organizada, referentes à 
p essoa e à atividade médica e impostas 
coativamente pelo Pode r Público, disciplinan
do não apenas a profissão, mas também tudo 
aquilo a que estão obrigadas as pessoas ante 
a Medicina" (8), abrange os bens mais impor
tantes do ser humano, sua vida e sua saúde, 
indisponíveis por excelência, merecendo a sua 
atenção diuturna, inclusive com especializa
ção de seus conhecime ntos jurídicos e afins 
para a bom zelo destes direitos. 

Ta l como ocorre u com o Direito 
Ambiental, o Direito da Criança e do Adoles
cente e o Direito do Consumidor, para trata
mento dos atuais existem centros de apoio 
operacional e promotores e procuradores 
especializados , obtendo o Ministério Público 
considerável progresso técnico-científico, é 
atualmente oportuno semelhante avanço na 

"tendo em vista as novas funções 

deste órgão nos campos jurídi

cos que tenham as ciências 

biomédicas como objeto de con

flito ou como conhecimentos 

acessórios relevantes para a 

escorreita aplicação da lei, do 

que se conclui tam bém o caráter 

interdisciplinar do Direito 

Biomédico ... " 

instituição moderna na área especializada (e 
complexa) do Direito Biomédico, que deri
vou elos recentes conflitos e relações jurídi
cas, das novidades admiráveis do conhecimen
to biológico humano e que ainda estão por 
vir. 

CONCLUSÃO 
As atribuições do Ministério Público têm 

evoluído vertiginosamente, amplificando suas 
funções de modo considerável. 

E, dentro do elenco de suas funções tí
picas, encontra-se, dire ta ou indiretamente a 
participação do Ministé rio Público nos cam
pos das ciências jurídicas biomédicas, o que 
lhe comete maior responsabilidade social nesta 
área. 

A importância das atividades judiciais e 
extrajudiciais (processuais ou extraproces
suais) elo Ministério Público nas áreas jurídi-

7 Geniva l Veloso ele França, "Direito Médico", 4a ed ição, 1987, São Paulo, Fundo Ed itorial Byk, p. 22. 
8 G niva l Veloso ele França, "Direito Médico", 4a ed ição, 1987, São Paulo, Fundo Ed ito rial Byk, p. 17. 

cas m a is re lacio nadas com as Ciencias 
biomédicas (como objeto ou como conheci
mento acessório indispensável para a aplica
ção ela matéria jurídica) tem acompanhado a 
sua evolução funcional e o progresso dos co
nhecimentos e relações jurídicas biomédicas, 
em vista de ser fiscal da ordem jurídica, dos 
serviços de relevância pública e defensor dos 
interesses individuais e sociais indisponíveis, 
mas, principalmente, de sua inseparável fun
ção de agente político-social (' omb udsman') 
que também se reflete no campo jurídico
biomédico. 

Dessume-se destas condições que é 
tempo do Ministério Público estruturar, com 
equipe de pessoal especializado e condi
ç õ es fí s ico-me nta is, centros de apoio 
operacional de Dire ito Médico e matérias 
correlatas e/ ou órgãos de execução, com 
as funções de orientar e acompanhar os pla
nos e ações, para fins de participação em 
conflitos judiciais e extrajudiciais , e orien
tação e acompanhamento de p lanos e ações 
governamentais e privadas de relevância 
pública na área da saúde brasileira. E, ten
do em vista as novas funções deste órgão 
nos campos jurídicos que tenham as ciênci
as biomédicas como objeto de conflito ou 
como conhecimentos acessórios relevantes 
p ara a escorreita aplicação da lei, do que se 
conclui também o caráter interdisciplinar do 
Dire ito Biomédico, enfatiza-se a necessida
d e de preparação do órgão do Ministério 
Público para enfrentar as futuras relações 
jurídicas e lides derivadas elas evoluções 
destes campos biológicos, como está ocor
rendo no caso de transplantes , da engenha
ria genética, da responsabilidade médico
hospitalar, entre outras questões polêmicas. 
E, finalmente, para prop o r mudanças e ofe
re cer propostas ele exigências o u de con
ce itos legais médicos p ara determinados 
ass untos, co mo por exemplo , exame s 
criminológicos, incapacidades civil e penal , 
e tc ., sempre no sentido de melhorar a apli
cação do ordenamento jurídico. 

Inegavelmente , estar na vanguarda dos 
avanços e conhecimentos ju rídicos nacio
nais, acompanhando as evoluções das rela-

. ções sociais, é a caracte rística marcante do 
Ministé rio Público e dos seus membros, o 
que lhe confere o seu reconhecimento como 
fator modificador positivo dentro da socie
dade. 

JOSÉ AMÉRICO PENTEADO D E CARVALHO 
Promotor de justiça e Médico no Paraná 
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AUlAS DE TÊNIS - AAPMP coloca à disposição de seus asso
ciados e dependentes, na sede campestre de Curitiba, inicialmente 
aos sábados durante o dia todo, um instrutor de tênis de campo, que 
dará aulas individuais ou fará clínicas com gmpos (masculinos/ femi
ninos, adultos ou infanto-juvenis) . Os interessados poderão fazer 
contato diretamente com o professor Laércio Guimarães, pelos fo
nes 262-5254, na AABB, ou 358-7378, com Helena. São necessários, 
como equipagem básica, um terno de bolas, uma raquete e um tênis 
de sola lisa . 

PROMOÇÃO - O lavacar e lanchonete Fundo de Vale, localiza
do na Rua Antônio Correia Bittencourt, 284, Ahú , fone 252-2107, 
que também promove happy-hour dançante para casais das 19h às 
24h, de quinta-feira à sábado, oferece preços especiais para mem
bros do Ministério Público. A empresa é de propriedade da família 
do colega Yedo de Faria Pinto Neto. 

ELEIÇÕES - De acordo com as normas estatutárias que regem 
o processo eleitoral interno, foi fixada a data de 30 de junho do ano 
em curso para a realização das eleições aos cargos da Diretoria e do 
Conselho Consultivo da Associação Paranaense do Ministério Públi
co. o mandato será para o biênio 97/ 99, devendo os pedidos de 
registro de candidaturas ser formulados ao presidente da entidade 
até às 17h do dia 31 de maio vindouro. O presidente Jair Cirino dos 
Santos nomeou o procurador de Justiça aposentado Jorge Derbli 
para presidir e designar os demais integrantes da comissão eleitoral. 

GRUPO DE ESTUDOS- O Gmpo de Estudos de Umuarama 
reuniu-se no dia 24 de abril com os colegas João Zaions Junior e 
Divonzir Valesi, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Defesa da Saúde do Trabalhador e de Reparação do Dano Resul
tante de Crime, debatendo questões alusivas à prevenção de aciden
tes de traba lho e aspectos processu a is d e sua apuração e 
responsabilização , quando da ocorrência . Na foto, em jantar de con
graçamento após a reunião, a partir da esquerda, Pedro Wálter 
Torrezan , coordenador, João Batista de Almeida, Jorge Fernando 
Barreto da Costa e Manoel Dorival Custódio (Umuarama), Vilma 
Aparecida Bonifácio Enciso (Cruzeiro do Oeste), Divonsir Valesi e 
João Zaions Junior (Curitiba), Márcia Felizardo Rocha (Santa Izabel 
elo Ivaí), William Gil Pinheiro Pinto (Altônia), Marcos Antonio de 
Souza (Pérola), Cid Raimundo Loyola Junior e Moacir Gonçalves 
Nogueira Neto (Curitiba). 

ESPORTES- Por solicitação _de vários colegas inscritos no III 
Campeonato de Futebol da APMP~ versão 1996, ainda em andamen
to, a rodada final em ambas as categorias (/orça-livre e maste1] será 
realizada no próximo dia 17 de maio, sábado, a partir de 15h, na 
sede campestre em Curitiba. Concomitantemente, será disputada a 
rodada decisiva do Torneio de Truco . 

Jogarão , na categoria f orça-livre, os times de Curitiba x Lon
drina e Foz/ Cascavel x Paranavaí, e, na categoria master (atletas 
acima de 40 anos) Curitiba x Maringá. 

É a seguinte a classificação geral na categoria f 01"Ça-livre: 
Classificação PG J PP V E D SG 
1ºPARA.NAVAÍ 4 2 O 2 O O 12 
2º LONDRINA 2 2 2 1 O 1 O 
3ºCASC/ FOZ 2 2 2 1 O 1 -4 
4ºCURITIBA O 2 4 O O 2 -8 

ARTILHEIROS: Lula Delazari (03); Choinski , Nivaldo, Marce
lo, Sandro, Cláudio, Joelson e Marco André (2); Leonir, Paulo Tavares, 
José Ricardo, Eduardo, Mauro, Cleve, Buzato, Leonardo, Acir, 
e Pedro (1) . 

CARTÕES AMARELOS: Joelson , Cleve, Madureira e Paulo 
Tavares (1). 

MÉDIA DE GOLS: 7,0 por partida. 

Categoria Master: 
Classificação PG J 
1º LONDRINA 4 2 
2º MARINGÁ O 1 

pp v 
o 2 
2 o 

E 
o 
o 

D 
o 
1 

SG 
4 

-2 
3º CURITIBA O 1 2 O O 1 -2 
ARTILHEIROS: Godinho, Winckert, Jair e Dirceu (2); Cioffi e 

Madureira (1) . 
CARTÕES AMARELOS: José Norival (1) . 
MÉDIA DE GOLS: 5,0 por partida. 

O Torneio de Truco reunirá as duplas Cid Vasquese ]airCi 
Pedro Ivo e Leonildo, Dirceu Sodré e Clóvis Búsch. 

SAUNA - Em razão de solicitações dos usuários, e consideran
do-se que a afluência masculina tem sido predominante, a APMP 
está alterando os horários ele sauna na sede campestre de Curitiba, 
que poderão , futuramente, caso as circunstâncias indiquem a neces
sidade, sofrer novas readequações. Ficam estabelecidos os seguin
tes dias e horários ele funcionamento: 

MASCULINA: 
terças-feiras 16h às 23h 
quintas-feiras 17h às 23h 
(mediante reserva prévia, para grupos superiores a 5 pessoas) 
sábados 16h30min às 20h30min 
domingos 10h às 18h 
(mediante reserva prévia, para grupos superiores a 5 pessoas) 
FEMININA: 
quintas-feiras 17h às 23h 
(mediante reserva prévia, para grupos superiores a 5 pessoas) 
sábados 12h às 16h 
domingos 10h às 18h 
(mediante reserva prévia, para gmpos superiores a 5 pessoas) 

SERGIO RENATO SINHORI 
Edito r responsável 
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A propósito da 
Reforma Administrativa 

R eunidos em Brasília com a bancada 
paranaense na Câmara Federal, nas duas 

últimas semanas de abril, em sessões distin
tas, o procurador-geral de Justiça Olympio de 
Sá Sotto Maior Neto e o presidente da APMP, 
Jair Cirino dos Santos, fizeram exposição acer
ca da importância da preservação elo perfil 
constitucional adquirido pelo Ministério Pú
blico em 1988, e que lhe tem permitido uma 
atuação inde p endente e efe tiva na 
concretização dos ideais republicanos. Res
saltaram que a Carta Magna, fruto da destaca
da atuação do Parlamento, conseguiu cristali
zar os anseios do povo bras ileiro, 

~climentando os princípios fundamentais que 
norteiam as sociedades democráticas. Dentre 
estes , encontram-se: a) o do Estado Demo
crático de Direito, assim denominado por es
tar ele irrestritamente subordinado aos dita
mes da lei e destinado a construir uma socie
dade livre, justa e solidária (arts .1 º e 3º); b ) o 
da independência e harmonia , que eleve pre
valecer entre os Poderes Legislativo, Executi
vo e Judiciário (art. 2º); e , c) o da garantia de 
que a lei será efetivamente observada, mis
são esta conferida ao Ministério Público (arts . 
127 e seguintes). 

Tais princípios, contudo, estão na 
iminência ele vir a ser gravemente feridos. Isto 
e·que, na denominada reforma adminis
trativa, quer-se outorgar ao Executivo a prer
rogativa, estabelecida no art.37, inciso XII , da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-B, 
de 1995, de fixar um teto salarial inferior àque
le estabelecido em nível federal, o que culmi
naria por representar não só uma inaceitável 
invasão na esfera privativa dos outros dois 
Poderes e do Ministério Público, como sub
mete, todos, à uma única vontade. 

É preciso reconhecer que poder de 
tal inte nsidade, agravando ainda mais a 
hipertrofia do Executivo, provocará indesejá
vel ruptura no ordenamento jurídico e políti
co. Veja-se o caso específico do Ministério 
Público. Qualificado pda Constituição como 
instituição permanente, a quem incumbe, 
dentre outras atribuições, a defesà da ordem 
jur_ídica, do regime democrático e dos in
teresses sociais e individuais indisponí
veis , faz por consubstanciar-se num valoroso 
instrumento de ação elo Parlamento, no senti
do de estar sua atuação voltada para dar 
efetividade às emanações das Casas de Leis, 

representadas pelas normas jurídicas. É daí 
que deflui a imperiosa necessidade de ser 
preservada a sua independência, sem a qual 
ficará cerceado no seu dever de cuidar da 
correta aplicação das leis e dos valores mais 
caros da sociedade. 

Ocorre que, ao lado das prerroga
tivas constitucionais e legais outorgadas ao 
Ministério Público, a sua atividade só será efe
tiva se garantida estiver a possibilidade de, a 
exemplo do que ocorre hoje , não for ele sub
metido à imposições externas que restrinjam 
a sua remuneração, tal como pretende a re
forma administrativa. 

É também esta a ótica a ser utiliza
da relativamente ao Poder Judiciário. Limita
do em sua autonomia remuneratória , quedará 
ele irremediavelmente mutilado neste que é 
um dos apanágios de sua independência, vis
to que esta não se configura em sua plena 
expressão se os respectivos vencimentos fo
rem amesquinhados. Mas não foi por isso que 
se editou a Constituição de 1988, com tanta 
fe licidade denominada pelo inesquecível 
Ulysses Guimarães de Constituição Cidadã. 
Naquilo que ela representa de positivo para o 
aperfeiçoamento das instituições democráti
cas, por ela é preciso lutar. É precisamente o 
caso da independência dos Poderes entre si 
e, em relação a eles, a do Ministério Público, 
princípio este que, representando verdadeira 
viga-mestra da Nação brasileira, com as res
trições remuneratórias pretendidas pelo Exe
cutivo acabará por se esvanecer. 

Sensíveis a tais ponderações, as ban
cadas do PSDB, do PFL e do PSB, apresenta
ram destaque supressivo em face elo artigo 
37, inciso XII, do Projeto de Emenda Consti
tucional nº 173-B, inciso este para cuja retira
ela se pede o inestimável apoio dos deputa
dos federais pelo Paraná. Por fim, e com o 
objetivo análogo ao aqui apregoado, foi apre
sentada ao Projeto em refe rência a Emenda 
Aglutinativa nº 6, a qual, por preservar a ini
ciativa privativa, em cada caso, para estabele
cer limite remuneratório inferior ao inciso XII, 
revela-se como alternativa constitucionalmente 
desejada em caso de manutenção do citado 
inciso. 

LINEU WALTER KIRCHNER 
Promotor de Justiça 

Aniversariantes 
do Mês 

01 
Carlos B a chinski 

Clóvis Busch P ereira 
Ivonei Sfoggia 

José C a etano Ferre ira N e to 
Ruy Dirce u Salda nha G o m es 

02 
João Z aions Junior 

Sa núr Barouki 
03 

Capistrano Jorge Cunha 
04 

A lberto Eloy Alves 
Francisco Gmyte rco 

João Francisco d e A ssis 
05 

A ntonio Cesar Cioffi d e Moura 
Cyran Silva 

José Carlos de C a rvalho 
Paulo José Gallotti Bonavide s 

Janina Costa Sauce do 
06 

Carlos Aldir Loss 
Paulo Roberto Roble s Estebo n 

Rogério João B a ggio 
Saint-Clair Honorato Sa n t o s 

07 
Paulus Vinicius Dias d a R o s a 

Shirley Rolim C e rea l 
09 

Celso Luiz P e ixoto Riba s 
10 

Elaine Cristina d e Lüna 
Luciane M a ria Duda 

11 
Antonio Jesu s V. R . Bchar a 

Sheila do Rocio Cerea l S a n tos Leal 
14 

José Carlos Gonçalve s dos Santo s 
1 5 

Jorge Brasil Pinheiro M a cha d o 
16 

Angelo Mazzuchi S. F e rre ira 
Paulo Ovidio dos Sa ntos Lima 

Wanderley B a tista da Silv a 
17 

Agenor Dalla gnol 
Carlos Alberto Dissenha 

19 
José Apare cido d a Cruz 

21 
Luis Edu ardo S. de Albuque rque 

Luiz Carlos d a Silve ira Mafra 
22 

Delivar Tade u d e M a ttos 
Mônica Hele na Derbli 
Sérgio Robe rto M a rtin s 

24 
Cren:lilda D 'Andrea Arcoverde 

Fran c isco de Assiz Pinhe iro 
Honorino Tre1.n ea 

José Carlos d a Costa Coe lho 
Regina ldo Rolin'l Pere ira 

Rochele Mira nda 
25 

José An'laro 
26 

C lá udia Rocha Forte s de Sá 
27 

Abe lTono n 
Atana gildo Cord e iro Amaral 

28 
Maria Apa r e cida Moreli Pan goni 

29 
M á rio Faraco 

30 
Luciane M a ria Gon çalves F ranco 

31 
Munir Gazal 

Rosa lina dos Santos 
Sola nge Novaes da Silva Vicentin 
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Comunidade forense presta ho~enagem 
à memória de FERNANDO PRADI 

Anos d e pois ela úl
tima e dolorosa 

hora em que os paren
tes, amigos, colegas e a 
comunidade reuniram
se em torno dele , para 
pranteá-lo , vencido que 
foi p e la violência que 
sempre combateu, eis 
que agora, num ato de 
amor e saudade, todos 
se juntam novamente 
para , sensibilizados, 
homenage á -lo. 
Fernando Pracli , que por 
mais ele 13 anos viveu e 
trabalhou em São José 
elos Pinhais , ficará imor

talizado naquele espaço em que , com a lhaneza qu e lhe 
era própria, constituiu-se em extraordinária referência ele 
Promotor ele Justiça. Foi inaugurada no dia 2 ele maio a 
praça interna elo Fórum ele São José elos Pinhais, qu e rece
beu o nome elo Promotor ele Justiça Fernando Pradi , assas
sinado em 1992 durante uma tentativa de assalto naquela 
cidade. 

Sua preciosa figura foi lembrada por várias autorida
des , em especial p elo colega Luiz Vitório Tavarnaro, que 
louvou a iniciativa ela dire tora elo Fórum, Drª Marcelise 
Weber Loriti , destacando que Fe rnando Pradi sempre per
sonificou o padrão idea l de Promotor de Justiça, pois era 
justo, nobre, leal, bravo e indepe ndente. Argumentação e 
síntese caracterizavam a sua mentalidade ímpar. Era homem 
de irre tocável integridade. Essas virtudes o 
fizeram admirado e respe itado pela socieda
de local e pela comunidade jurídica. Era bom 
amigo, bom filho , bom pai. Todos eram tes
temunhas do amo r e dedicação que nutria 
pela filha Fernanda. Tavarnaro, muito emo
cionado , ponderou qu e apesa r de ser impos
sível p e netrar o grande mistério da morte, por 
mais indevassável que ele se apresente e mais 
longínqu a se encontre a eterna morada, a vida 
dos que partiram para a outra margem há que 
continuar, perto ele nós, p elo qu e tiverem 
realizado de bom e justo , na luta e no senti
mento , na saudade do afe to e na admiração 
da conduta. 

A solenidade estive ram presentes vários 
promotores de Jus tiça, juízes de Dire ito , ad
vogados e serventu ários que atuaram ao lado 
ele Fernando Pracli em São José dos 'Pinhais, 
o procurador-geral ele justiça, Olympio de Sá 

Sotto Maior Neto , qu e foi o prime iro orador, o correge dor
geral do Ministério Público , Aguinalclo Santa Thereza Borges 
Vieira, o presidente da Associação Paranae nse do Ministé
rio Público , Jair Cirino dos Santos, o prefe ito municipal Luiz 
Carlos Setin, o presidente da subseção da OAB, Dálio Zippin 
Filho , o presidente da Associação elos Magistrados do Paraná, 
Guilherme Luiz Gomes , além de uma comitiva de Montemor, 
cidade portuguesa irmã de São José dos Pinhais. Foram ho
menageadas também a filha Fe rnanda Pradi e a mãe de 
Fernando. Nas fotos , fl agrantes da comovente home nagem 
prestada pela comunidade forense ele São José elos Pinhais 
a Fernando Pracli. 
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Festa das Mães 

S ob o patrocínio da e ntidade, r ealizou-se na 

sede administrativa d a APMP, na quarta -feira, 

7 de n'laio, o tra dicional lanche tnensal das senho

ras d e Protnotores e Procuradores de Justiça, co

tne tnorativo ao Dia das Mães. Estiveran'l presentes 

58 tnulhe res, congraçando várias gerações, pois entre 

e las havia d esd e bisavós a jove ns n'latnães, cmno n'los

tram as fotos do evento. A propósito, foratn hon'lena

geadas a n'lãe h á i'nais tetnpo, a srª Jandira Maranhão, 

e a n'lãe tna is recente, a srª Mara Ma ranhã o. Participa 

ratn, con'lo convidadas especiais , as senhoras Raque l 

de Paula César, esposa do D esetnbargador H e nrique 

César, e Olinda Rüppe l Sotto Maior, n'lãe do Dr. 

Olytnpio de Sá Sotto Maior Ne to. As senhoras Ma rina 

Taniguchi, Etnília d e Salles Belinatti e Fa ni Lerner e n

viaratn n'le n sagen s de congratulações, te ndo a prünei-

ra, sünbolica n'le nte, retnetido u1na Ikebana con'lo pre

sente a todas as n'lães, que a ofereceram à srª Galaté ria 

Fridlund Sotto Maior. 

A organização do evento foi de Odete Ximenes, d o 

cerhnonial da PGJ, que foi hon'lenageada pela APMP 

en'l non'le de todas as anfitriãs dos la nches, por sua de

dicação e en'lpenho para o êxito das prograrnações . 

Foram colaboradoras da APMP, n e sta pro m oção, 

as senhoras Elizabeth Bonatnigo, Laurici Cle to, Galatéia 

Sotto Maior, Nildete Couto Costa , An a Ma ria Ferraz 

Lew-in e Ruth Sinhori. 

O e ncerratnento da reuniã o 1narcou p ela etno

ção e sensibilidade com que a srª J a ndira Maranhão, 

pioneira desses encontros, dirigiu uma b e líssitna ora

ção a todas as mãe s . 

SERG IO RENATO SINHORI 
Editor r sponsáveJ 



SEGURO DE CARRO DO 
PROCURADOR DE JUSTIÇA E DO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA TEM 
DESCONTO DE 42%. 

O Seguro Auto Gralha Azul, em convênio com a Associação Paranaense do 
Ministério Público está oferecendo uma oportunidade exclusiva para os Procuradores de 
Justiça e para os Promotores de Justiça e seus familiares: seguro de automóvel com 42 
por cento de desconto.* 

Além desse superdesconto, o Seguro Auto Gralha Azul vem com · estas van
tagens: 

o Assistência 24 Horas, para socorro em situações de emergência, em todo o Brasil e 
países do Mercosul. 
Incluem-se aqui auxílio em caso de pane do veículo, reboque, transporte alternativo, 
estadia em hotel e assistência médico-hospitalar. 

o Assistência Rápida: um serviço exclusivo da Gralha Azul, para dar ao assegurado 
imediata assessoria em caso de acidente ou roubo do carro (serviço disponível em 
Curitiba e região Metropolitana). 

o Oficinas credenciadas. 

• Cobertura de acidentes pessoais. 

• No seguro de carro O Km, a garantia de um novo carro zero, pelo período de até 6 
meses da compra do veículo assegurado. 

• 5% de desconto para carro já com alarme. 

PAIS, FILHOS, 
ESPOSAS(OS) , 

TAMBEM GANHAM 
O DESCONTO. 

Peça já uma proposta do Seguro Alto Gralha Azul, mesmo que você já tenha seguro do 
seu carro. Você vai sentir quanta diferença faz ter um seguro Gralha Azul, 

com 42 por cento de desconto. 
Ligue agora para o Banestado Corretora de Seguros (041 )322-8182, 

ramais 2004. 2014 e 2020 ou procure uma agência Banestado. 
Os nossos corretores estão prontos para atendê-lo. 

S E GURADOR A 

CORRETORA DE SEGUROS GRALHf 
322-8182 

ramais 2004, 2014 e 2020 A SUA MELHOR PROTEÇÃO 


