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Reforma da Co:nstituição 

Avigente Constit;üção Federal é 
de vanguarda.E moderna, em

bora, é certo, mantenha alguns 
ranços do passado. Ainda assim, 
consolidou mudanças de mentali
dade. Dispensou tratamento mais 
condigno a todos os cidadãos, dan
do especial relevo à saúde, à edu
cação, à família e à previdência 
social. 

A Lei Maior de 1988 indica 
novos rumos. Aponta para mares 
nunca dantes navegados. Fotta
leceu a democracia. Deu especial 
atenção ao Ministério Público, 
conceituando-o como instituição 
permanente, essencial à função 
do Estado, incumbindo-lhe a de
fesa da ordem jurídica, do regi
me democrático e dos interes
ses sociais e individuais indispo
níveis. 

Os Estados elaborariam suas 
Canas, adaptando-as à Lei Maior. 
O País parecia já preparado para 
caminhar mais seguro. Todavia, 
quando ainda não bem o povo es
tava assimilando a nova Constitui
ção, que nem mesmo estava em 
pleno vigor, à falta de algumas leis 
normativas - complementares e 
ordinárias -, o Governo manda ao 
Congresso propostas de sua refor
ma. 

Em torno do assunto grande 
é a expectativa do povo. O que 
todos querem é mais modernidade, 
mais progresso, mais empregos, 
mais saúde e mais segurança pú
blica. Os políticos prometem me
lhores leis e melhores dias. Faze
mos votos que assim seja! E que 
nã_o haja retrocesso nos direitos e 
garantias que todos conquistamos. 
Não nos referimos, é intuitivo, a 
privilégios - que devem ser bani-

dos em homenagem ao princípio 
da isonomia constitucional. O que 
aspiramos é, isto sim, que a Refor
ma brinde a Nação com novos 
avanços sociais, libertando os indi
víduos - notadamente aqueles que 
mais dificuldades enfrentam, por
que mais pobres - das perversas 
iniqüidades de que são alvo pela 
falta de uma melhor distribuição da 
renda nacional, de uma mais justa 
carga tributária e de uma política 
que dê a todos igualdade de opor
umidades. 

" .. . a cada brasileiro, 

levamos a nossa 

mensagem de 

otimismo em relação à 

melhoria da nossa 

qualidade de vida ... " 

Esperamos, por outro véttice, 
que a Reforma aprimore os ainda 
obsoletos mecanismos de defesa da 
pátria contra os maus brasileiros -
donos de grandes áreas de terras 
improdutivas - que se opõem te
nazmente ao assentamento rural, 
impropriamente denominado nifor
ma agrária - sonegadores de im
postos, agiotas, parasitas , 
defraudadores da Previdência, em
presários sanguessugas, boateiros 
mal-intencionados, autores de cri
mes hediondos, criminosos do co
larinho branco e, finalmente, todos 
aqueles que, além de não trabalha
rem pelo Brasil, trabalham contra 
ele . Esses são os mensageiros da 

descrença, do desânimo, do desa
lento, do esmorecimento e da falta 
de esperança que rondam o cora
ção e os lares da grande maioria 
do nosso povo - que é honesto, 
que é trabalhador, que é patriota e 
que é bom! 

Aos nossos concidadãos -
nestes momentos de incettezas, de 
maus salários, de ameaça de de
semprego para quem ainda tem 
emprego, de fome e de solidão -
transmitimos não só a nossa espe
rança de melhores dias, mas a cer
teza de que eles se avizinham. 
Anunciamos a nossa convicção de 
que os compatriotas terão mais se
gurança, mais saúde, e que a rique
za nacional será melhor dividida, e 
sem a concentração nas mãos da 
maioria. Não pregamos a divisão 
da fome, da pobreza , do 
pauperismo. O que advogamos é 
o repúdio à perversa concentração 
da renda nacional em mãos de apa
niguados, e em mãos de privilegia
dos, e em prejuízo da saúde e da 
dignidade da grande maioria do 
nosso povo. A esta gente, a cada 
brasileiro, levamos a nossa mensa
gem de otimismo em relação à 
melhoria da nossa qualidade de 
vida, em relação à real possibilida
de do crescimento do nosso pro
duto interno bruto (PIB), em rela
ção a uma maior escolaridade dos 
jovens e dos adultos de todos os 
recantos deste país, que é imensa
mente grande, que é imensamente 
rico, mas que é também, e parado
xalmente, muito pobre, porque mal
administrado, porque falta compe
tência e vontade política a grande 
número de seus administradores, e 
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ainda porque seu povo es tá 
combalido, está fraco, está faminto 
de comida e de forças para u·aba
lhar, porque subnutrido e porque 
d e sesperançado. Aos nossos 
concidadãos transmitimos a nossa 
viva e palpit.:mte esperança de que 
muito em breve haverá mais comi
ela à mesa de todos; a convicção 
de que haverá melhoria ela renda 
per capita nacional; a nossa séria 
crença de que neste país ele terras 
abundantes, de subsolo pródigo, ele 
fabuloso lençol freático , ele mune
rasos e imensos rios (perenes e 
caudalosos), de fácil u·anspotte -
marítimo, fluvial e terrestre - , ele 
água farta, de povo ordeiro, nobre 
ele caráter e sintonizado com os 
reais interesses da Nação, cada um 
ele nós ainda mais se orgulhará ele 
ser brasileiJ·o ou ele ser cidadão bra
sileiJ·o, ele contribuiJ· para o clesen
volviJnento ela pátria, ele pagar iJn
postos (porque serão bem aplica
elos), ele aqui residir, u·abalhar, cres
cer e ele aqui educar os filhos- que 
permanecerão no país, lutando por 
ele, porque não mais haverá ne
cessidade ele os nossos conci
dadãos atravessa r as fronteiras 
elo rincão natal em busca elo 
pão e da paz que aqui não e n
contraram! 

A criação elo Mercosul, a in
serção do país no processo ele 
globalização ela Economia, a já efe
tiva privatização ele algumas em
presas públicas, a discussão sobre 
a privat.ização de ouu·as tantas, in
clusive ela Vale do Rio Doce -
ontem finalmente e após muitas 
discussões jurídicas arrematada em 
leilão pelo grupo Consórcio Bra
sil (liderado pela ex -estatal Com
panhia Siderúrgica Nacional- CSN) 
-mas com situação legal ainda não 
definida , dada à interposição ele 
recurso - são temas que, dadas 
as suas complexidades, têm cau
sado muitas polêmicas pelo Bra
sil afora, especialme nte quanto 
à "Vale" por já ter sido conside
rada empresa ele importâ ncia 
para segurança nacional. 

O controle elo déficit públi
co , o ela inflação , o saneamento elos 
Bancos em situação ele risco finan
ceiJ·o, a CPI dos precatórios, a Re
forma Eleitoral, a Reforma Admi-

nisu·ativa e outras mudanças mais 
que se processam no país, são te
mas que, têm igualmente envolvi
do não só os nossos políticos e 
adm.in.isu·aclores - públicos e pri
vados - como toda a população 
brasileiJ·a. 

O Brasil precisa lutar muito 
para fazer as mudanças que se fa
zem necessárias . O "lobismo" é 
poderoso, é pettinaz, é obstinado. 
Cada categoria ele setviclores pú
blicos (sentido lato), ele classes ou 
de grupos econômicos - puxa a 
corda para o seu lado. Todos que
rem mudanças, contanto que seus 
interesses não sejam prejudicados 
e que seus privilégios permaneçam 
intocáveis. Por isso, as reformas elo 
Estado exigem fiJ·me vontade polí
tica elos nossos mandatários, que 
elevem agiJ· com tenacidade, equi
líbrio, bom senso elos personagens 
envolvidos no processo ele muclan-

"Somente com o 

somatório do trabalho e 

esforço de cada brasilei

ro e do (;()vemo é que 

atingiremos um desejável 

ou satisfatório nível de 

alfabetização do povo ... " 

ça, que elevem saber compor -
quando o impasse permita compo
sição - mas sem que haja transi
gência, condescendência a escusos 
interesses daqueles que estão sem
pre pretendendo se locupletar às 
custas elos mais legítimos interes
ses ela Nação. 

Com muito trabalho, com sa
clio sentilnento ele nacionalismo e 
de patriotismo, com espírito ele 
renúncia - para o bem ela Nação -
com coragem moral e com civismo 
- não só elos administradores e 
políticos, mas ele todos os brasilei
ros, elevemos - nessas horas difí
ceis por que passamos - somar es
forços e voltar nossas vistas para 
um mesmo icleário - o ele setviJ· à 
nossa gente, aos nossos descenden
tes, às gerações futuras e à pátria 
que não é ele um, nem apenas de 

muitos - mas que é de todos nós. 
Com a conjugação das forças ele 
todos os nossos concidadãos ha-

' 
veremos de construir um país mais 
justo, mais solidário, mais democrá
tico e mais cristão. 

Nesta hora em que se pro
cessam ingentes e grandes u·ans
formações, não só no Brasil, mas 
no Mundo- em que se globaliza a 
Economia, a Cultura e a Ciência -
devemos marginalizar atitudes in
dividualistas, interesses inconfes
sáveis e ganâncias desmedidas -
para que nos dediquemos, todos 
os brasileiros .- os que aqui nasce
ram e os que para cá vieram - ao 
u·abalho de busca elo caminho que 
levará a Nação ao potto seguro elo 
progresso, elo desenvolvit'nento, ela 
atividade econômica rentável e elo 
emprego e salário dignos para to
elos. Somente com o somatório elo 
u·abalho e esforço ele cada brasile i
ro e do Governo é que ati.ngit·e
mos um desejável ou satisfatório 
nível ele alfabetização do povo; é 
que teremos comida suficiente à 
mesa ele todos; é que os indivídu
os terão melhor saúde; é que atin
git·emos equilíbrio econômico en
u·e as unidades federativas- obser
vando-se, é claro, as vocações re
gionais ele cada uma delas - ; é que 
teremos paz no campo e na cidade; 
é que viveremos sob o manto ela or
dem e do progresso- não apenas 
como dístico ela nossa bancleit-a, mas 
como uma realidade nacionaL Não 
nos dispersemos, pois! 

Andando numa só direção, 
em dias próxitnos e que serão prós
peros, haveremos ele clormiJ· sem 
sobressaltos e com a cetteza ele que 
os ventos ele cada nova manhã nos 
afagarão com as benfazejas bençãos 
ele boas novas: prosperidade, or
dem, igualdade opottuniclacles e a 
cetteza ele que o Brasil está sendo 
conduzido pelas mãos fottes, pe
los corações sensíveis, pelo bom 
senso, pela seriedade e pelo patri
otismo dos seus administradores 
públicos e privados do hoje e elo 
amanhã, que têmà sua retaguarda 
um povo obreiro e idealista - que 
sabe pugnar por seus dit·eitos e que 
fielmente cumpre seus deveres. 

PAULO DO REGO MONTEIRO ROCHA 
Procu rador ele Justiça. 
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DAS COXIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NuncaftZ 
papel tão 

sujo! 

Seja porque se afeiçoam aos cargos ou 
porque receiam perder a consideração 

que desfrutam, a verdade é que muitos jui
zes (a maior parte dos Tribunais), relutam 
em se aposentar, mesmo quando já se res
sentem de graves danos à saúde, - que a 
idade e as doenças infligem; com prejuízo, 
principalmente, da lucidez do espírito. 

E é esse um fato universal e bem hu
mano, pois ninguém quer passar por inca-

e1az. A respe ito , Charles Hughes (La Supre
ma Corte de Estados Unidos) narra um epi
sódio exemplar, ocorrido naqu ela egrégia 
Corte, e nvolvendo, inicialme nte, o Juiz 
Robert Grier (1794-1870), qu e revelou ta l 
apego ao cargo, que se recusava se apo
sentar, mesmo em grave estado de senilida
de, pois vinha causando constantes cons
trangimentos aos demais Justices e às par
tes, nos julgamentos de que participava , 
comprometendo, desse modo , a própria 
imagem do TribunaL Na oportunidade, a 
Corte fora convocada para proferir impor
tante de cisão sobre o curso legal da moeda 
na fede ração, cujo julgamento era aguarda
do com interesse nacionaL Ao ensejo, os 

alegas foram visitá-lo, em comissão, para 
~gerir-lhe que se aposentasse, para não 

correr o risco de ter de proferir voto decisi
vo numa questão de tamanha envergadura, 
quando , a bem de ver, já não dispunha de 
condições para fazê-lo. E se conta que a 
comissão foi bem sucedida: o Justice Grier 
se aposentou ... 

Entretanto, tempos de pois, veio ocor
rer situação semelhante com o Juiz Stephen 
Field (1816-1899), que passou a dar mos
tras de flagrante declínio de sua inteligên
cia e da incapacidade de continuar integran
do aquele importante Pre tório . Foi então 
que, apreensivos, os demais magistrados 
passaram a cogitar de uma maneira de po
der abordá-lo e convencê-lo da conveniên
cia de se aposentar, pois, afinal de contas, 
já há mais de 30 anos integrava aquele Tri
bunaL Porém, a essa altura alguém lembrou 
que Fie ld fora um dos membros da éomis
são que convencera Grier a se aposentar. 
Assim, parecia tarefa fác il simplesmente 
lembrá-lo do episódio ante rior e elas circuns-

tâncias que levaram a vencer a resistência 
do Justice Grier. John Harlon (1833 - 1911) 
foi então incumbido dessa missão, e é ele 
próprio que conta com qu e cautelas se pôs 
a cumpri-la. Primeirame nte procurou se 
aproximar de Field, e o encontrou dormin
do sentado na sala dos magistrados, alheio 
a tudo o que se passava ao seu redor. Simu
lando uma situação d e acaso, procurou 
despertá-lo, e, tão logo isso se deu , passou 
a suscitar o tema da incumbência, indagan
do se o colega se lembrava da preocupação 
da Corte com as graves limitações que a 
idade impusera a Grie r. Recordou o papel 
dos demais Judices no episódio, e, enfim, 
se ele próprio tinha recordação de sua par
ticipação e dos motivos que o levaram a 
fazê-lo . O ancião ficou ouvindo por instan
tes , à medida em que se desvencilhava do 
peso da sonolência , até que, já desperto , 
recuperou todo seu ânimo e , com brilho nos 
olhos, exclamou: 

- Sim! sim! claro que me lembro. Pois 
saiba colega que nunca fiz papel tão sujo 
na minha vida! 

Foi água fria na fe rvura . Esta resposta 
bastou para desacoroçoa r qualquer outro 
empenho da Corte, que, dai em diante , se 
limitou a aguardar a sua aposentadoria; que 
só veio a se consumar algum tempo depois. 

Mulher não 
ganha! 

O júri sempre nos reserva a lguma sur
presa. Há oradores d e todo tipo e 

com diferentes formas de comportamen
to na tribuna. Há os cultos e elegantes , 
qu e faz em do Tribuna l Popular um tor
neio d e inte ligência e cultura . Mas, há 
també m um bom núme ro de tipos vulga
res , qu e pretendem a rra nca r o ré u das 
malhas de justiça à custa de insultos e 
jactâ ncias de mau gosto. E, assim se con
ta daqu e le advogado que, ao se defron
ta r com uma colega na tribuna ex adver
sa, saiu-se com essa , logo às prime iras 
p a lav ras: 

-Doutora, já de começo quero adver
ti-la que mulher comigo não ga nha. Se ga
nhar não leva. E, se levar, é dentro! 

Certamente perdeu a causa, de castigo ... 

RUI CAVALLIN PINTO 

Ora, então 
mate 

o homem ... 

W lson Reback é hoje desembargador 
do Tribunal de Justiça , depois de per

correr uma longa carreira na magistratura, 
onde se distingüiu pela solidez do seu ca
ráter e por seu devotamento à justiça , que 
sempre serviu à luz de profundo sentimen
to cristão. Começou , porém , modestamen
te , dividindo comigo uma pequena banca 
de advocacia em Apucarana pelos idos de 
53. Entretanto, eram difíceis aqueles tem
pos , com geadas sucessivas calcinando os 
cafezais e estiolando a vida e os negócios. 
Nossas causas se reduziam a umas poucas 
reclamatórias trabalhistas, de parcos e in
certos honorários . Vivíamos numa pior. Foi 
nessa ocasião , então, que patrocinávamos 
uma dessas reclamações em que o patrão 
opunha mil dificuldades à execução. O po
bre do reclamante vivia à beira do deses
pero, à falta de todo o seu ganho. Um dia o 
infeliz topou conosco na praça e explodiu: 

- Não existe justiça nessa terra! Já 
não suporto mais ver minha família pas
sar fome! Vou matar esse capeta , hoje mes
mo! O homem estava mesmo desespera 
do ; tomado de violenta em oção. Reback 
ficou aflito. Moç o religioso , procurou 
confortá-lo com o antité rmi co da religião 
e da esp e rança. Era não perder a fé na 
justiça e no próprio Deus, p ois, mais cedo 
do qu e se esperava , poderiam acertar as 
contas com o velhaco . E, e ntão , ele have
ria d e paga r todos os custos dessa demo
ra e suas afli ções. O infe liz, então, pois 
em nós uns olhos de esp erança , e , de
pois de uma pequ ena p ausa de fera do
mada , propôs confiante: 

- Olha, doutores , só nã o mato o la
drão se vocês me fizerem um grande fa 
vor. .. 

- O que é? O que é? rep e timos pres-
surosos... \ 

- Vocês me emprestam Cr$ 400 para 
a comida p rincipal lá d e casa e de pois 
descontam no pagamento elo p a trão .. . 

- QUATROCENTOS CRUZEIROS? re 
pe timos de uma só vez e n os o lhamos , 
um para o outro , dese nxab idos . - Ora, 
e ntão mate o homem! ... di s emos juntos 
e saímos realmente desconsolados . • 
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As promessas 
tanlbém 
têm lei 

Esta é uma estória qu e veio de Portu 
gal e se destina aos portugueses , de 

preferê ncia. 
Conta -se que um juiz voltava do ar

quipé lago dos Açores para Po rtugal , d e
pois de muitos anos de se rviços presta
dos à justiça local. Como compensação 
de todo esse tempo de exílio , o magistra
do trazia consigo , com extremo zelo, uma 
bolsa de cou ro , contendo um magote de 
dobrões de ouro , de muito va lor, cunha
dos n o tempo do rei D. João V, que ad
quirira com os sobejos dos seus salários 
e com as privações a que se suj e itara. 

De repente , porém , no me io da via
gem e do oceano , a rmou-se uma terríve l 
tempestade. O céu se faz de chumbo , e, 
enquanto um aguace iro imenso desabava 
sobre a pequena embarca ção , es ta e ra 
açoitada por ventos furiosos e por vagas 
imensas , que cobriam o nav io e ameaça
vam tragá-lo. De minuto a minuto raios 
abriam brechas de fogo na escuridão dos 

céus , contraponteados pe lo ribombo con
tínuo dos trovões. Dentro do ba rco nin
guém se sustinha de pé . Todos se punham 
de joe lhos e pe di am clemência a Deus e 
aos sa ntos de d evoção. A nau ameaçava 
sossobrar a qu a lquer momento. Tomado 
pe lo pânico e tra nsido de pavor, o ju iz 
também caiu em genuflexão e invocou a 
proteção do Senhor dos Passos: dar-lhe
ia todos os seus dobrões de ouro se lo
grasse sobrevive r àqu ela catástrofe. Feita 
a promessa, dali a pouco o milagre a con
teceu . Como por e nc anto , em poucos 
minutos a tempestade amainou e se des
fez; o céu clareou e se inundou de luz; e 
o mar imenso se converteu no espelho 
de um lago , por onde a embarcaçã o se
guiu sua rota . A paz e a alegria voltaram 
a re inar no ba rco , e a tripula ção e os pas
sageiros renderam graças a Deus . Porém, 
nesse mome nto , uma nova torme nta se 
abateu sobre o espírito do nosso pobre 
juiz. Pois nào é, - pensou ele, que uns 
poucos minutos d e fúria da natureza bas
taram para d espojá-lo de toda a sua ri
qu eza , amealhada em anos e anos de tra
balho e sacrifícios, para qu e servisse de 
proveito à sua família e es te io para a sua 
velhice, já tão próxima? Era realme nte um 
grande infortúnio ... Mas, para sua consci
ê ncia de juiz isso não lhe pare cia justo, 
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de maneira alguma. Ocorre , porém, que , 
por outro lado, reconhecia que fizera uma 
promessa ao Senhor dos Passos para 
salvá-lo da morte iminente , a troco dos 
seus dobrões , e agora deveria honrá -la , 
pois era homem probo , habituado a cum
prir sua palavra. Que faze r diante desse 
difícil impasse? Qual a solução? Qual o 
critério justo que deveria adotar? Ora, a 
le i é sábia, e não é possível que tenha 
de ixado uma situação dessa sem solução ... 
Pe nsou assim e em seguida desceu à sua 
cabine à procura elo seu exemplar do Có
digo Civil Português , qu e passou a folhe
ar rapidamente. Virou , mexeu, e, de sú 
bito parou e exclamou radiante: 

- Aqui está! Eu bem sabia qu e a lei 
não podia deixar de prever. 

E, então, num só fôlego , leu para sie 
Art. 666º. É nulo o contrato, sendo o 

consentimento extorquido por coação ou 
este prove nha de algum dos contra e ntes 
ou de terce iro. §único. A coação consiste 
no emprego de força física , ou d e quais
qu e r me ios que produzam danos , ou for
tes receios del es, relativamente à pessoa, 
honra ou fazenda elo contraente ou de 
terce iro". 

Fe ito isso , sorriu-se e apertou como
vido a bolsa dos dobrões contra o pe ito. 
Enfim eram seus ... definitivamente . 

D 

Ministério Público e a defesa 
do Portador de Deficiência 

N o último dia 08 d e a bril a Promo
toria de Justiça d e De fesa do Por

tador de Deficiência , da comarca de 
Campo Mourã o , a través de um Proce 
dimento Administra tivo, realizou um 
Termo de Ajus ta m e nto , onde a Secre
taria d e Obras e Serviços Públicos, re
pre se ntando o Município d e Campo 
Mourã o , su je ito u-se a incluir no Edital 
d e Licit açã o Pública referente ao 
Tra nsporte Cole tivo do Município , que 
d eve rá o c orre r em meados de agosto 
do ano corrente , a exig ê ncia d e qu e a 
e mpresa vencedora da licita ção a pre 
sen te u m Se letivo adaptado p ara os 
d e fi c ie ntes, seja físico , v is u a l , auditi-

vo ou mental. 
O referido projeto inclui uma cen

tral telefônica ela empresa, que aten
d e rá as ligações e chamadas elos usu
á rios, préviame nte cadastrados pela 
Secretaria elo Be m Estar Social, junta
m e nte com a Associação elos Defici
e ntes Físicos, onde constará o tipo de 
d efici ência, visando o bom atendimen
to ao usuário. 

O trans porte coletivo adaptado 
para o portador d e deficiê ncia , facili
ta rá o acesso elos mesmos ao traba
lho , m é dico , laze r, integra ndo-o na 
sociedade, p e rmitindo a es te usufruir 
ele todas as vantage ns concedidas aos 

demais cidadãos. 
Assim, através elo Ministério Pú

blico obteve-se o curnprimento de um 
dire ito constitucional, previsto no ar
tigo 227, § 2º , e 244 ela Lei Magna, 
obse rvando-se que a cidade ele Cam
po Mourão é pioneira no interior do 
Brasil, uma vez que, além da Capital 
elo Estado que é modelo de transpor
te coletivo, somente as grandes cida
des brasileiras dispõem ele cole tivos 
especialmente adaptados para a pes
soa portadora de deficiência . 

ROSANA ARAÚJO DE SÁ RIBEIRO PEREIRA 
Promotora d e Ju sti ça 
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TÊNIS - Os tenistas que freqüentam a sede campestre da 
APMP de Curitiba realizarão, no próximo mês de junho, em datas 
a serem designadas (sábado à tarde e domingo p ela manhã), o 
11Torneio Jair Cirino dos SantoS 11

, reunindo membros do Ministério 
Público, magistrados e outros convidados. As inscrições poderão 
ser feitas na sede administrativa ela APMP, com Luciane (fone 352-
2919), ou com o organizador José Carlos Amaral (fone 223-7528). 
Haverá premiações para os campeões e vice-campeões. 

SERVIÇO - A APMP firmou convênio para prestação de 
setviço ele despachante ele trânsito aos associados, que poderão 
ser atendidos no seu próprio local de trabalho e com descontos 
especiais nos preços p a ra transfe rência de propriedad e, 
emplacamento e fornecime nto de placas, 2ª via, baixa ou aliena
ção, e tc . Contatos diretamente com a despachante Maísa , fones 
262-7515 e 977-5096. 

CRÉDITO PESSOAL - Atendendo solicitação da presi
dência ela APMP, o BANESTADO firmou convênio com a entidade 
para a concessão de crédito pessoal, com prazo ele até doze me
ses meses e taxa fixa ele 3,50% ao mês. A operação deverá reali
zar-se diretamente en~r_~ o interessado e a agência onde mantém 
sua conta-corrente. -. 

LANÇAMENTOS -A APMP, objetivando estimular a produção 
lite rária ele seus associados, patrocinará as solenidades ele 
lançamento ele duas novas e impmtantes obras neste mês ele junho: 
no dia 19, às 18 horas, o Dr. Luiz Régis Prado, membro elo Ministério 
Público e Professor Titular ele Direito Penal ela Universidade Estadual 
ele Maringá, estará autografando a obra 11 Código Penal Anotado 11

, 

ela Editora Revista elos Tribunais; no dia 27, também às 18 horas , o 
Dr. Noel Nascimento, promotor ele Justiça aposentado, poeta e 
romancista, membro ela Academia Paranaense ele Letras, estará 
lançando, pelas Editoras Mercado Aberto e da Universidade Estadual 
ele São Carlos, o festejado 11Árcabuzes11

, prêmio nacional ele romance, 
que rendeu ao autor recente homenagem na Feira Internacional 
elo Livro , em Curitiba. Ambos os eventos serão realizados no 
Auditório da Associação Paranaense do Ministério Público, na Av. 
Cândido ele Abreu, 526, 10º anelar, no Centro Cívico. Neste dia 6, 
às 19 horas , no Auditório Maria Montessori, ela PUC, a Juruá Editora 
lança a obra 11A revelia e a suspensão do processo penal 11

, de 
autoria do promotor ele Justiça Fábio André Guaragni, como parte 
elo ciclo ele estudos jurídicos em homenagem ao ministro Felix Fischer. 

CURSO - Com a promoção da AMB, da CONAMP e da 
Escola Nacional da Magistratura, juntamente com o BRASILCON -
Instituto Brasileiro ele Política e Direito elo Consumidor, será reali
zado o XII Curso BRASILCON de Direito do Consumidor - 11Con
tratos Anuais: problemas e mitos.11 

O evento acontecerá em São Paulo-SP, no Salão Nobre ela 
Faculdade ele Direito ela Universidade de São Paulo, no período 
de 16 a 19 de junho ele 1997, seguindo o seguinte programa: 

• 16 de junho 
18h30min - Abertura 
19h- Princípios Constitucionais da Ordem Econômica 

e os Contratos 
Fábio Konder Comparato 
Mito da concorrência nos contratos de adesão 

Cláudia Lima Marques 
Nova Teoria Contratual 
Antônio Herman V Benjamin 
Debate 

• 17 de junho 
19h- Contratos bancários 

Antônio janyr DallÁgnol }1'. I j oão Otávio de Nomnha I 
José Reinaldo Lima Lopes 

Cartões de crédito e contratos de crédito automatizados 
Newton De Lucca 
Debate 

• 18 de junho 
19h- Leasing- Arnaldo Rizzardo 

Contratos escolares e a concorrência 
Álvaro Augusto dos Passos 
Convênios médicos 
Teresa A ncona Lopes I Ronaldo P01'to Macedo }r. 

• 19 de junho 
19h - Revisão Judicial dos contratos 

Luís Renato Ferreira da Silva 
Time Sharing - Gustavo Tepedino 
O Novo Processo Civil e a proteção do consumidor 

Kazuo Watanabe 
Antecipação da tutela na proteção contratual 
Nelson Nery Júnior 
Debate 

A A APMP, em defesa de seus associados Armando Antonio Sobreiro Neto e José Geraldo Gonçalves, ele Pato Branco, expediu a nota 
'aixo, que foi divulgada pela imprensa da região . 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
A Associação Paranaense do Ministério Público, como órgão re

presentativo ela classe elos Procuradores e Promotores de Justiça elo 

Estado elo Paraná, por seu Presidente, torna público, o seguinte: 

1. Repele, com veemência, os ataques dirigidos aos Promotores de 

Justiça Armando Antonio Sobreiro Neto e José Geraldo Gonçalves, atra

vés elos jornais que circulam na região de Pato Branco, cujas matérias, 

reveladoras de desconhecimento dos fatos e ela le i, dão a impressão ele 

que sobreditos Promotores não estariam cumprindo seus deveres funci

onais. 

2. Empresta total solidariedade aos Promotores de Justiça Arman

do Antonio Sobreiro Neto e José Geraldo Gonçalves, em consonância 

com a Procuradoria Geral ele Justiça e Corregedoria-Geral elo Ministério 

Público, pois a conduta funcional elos mesmos sempre elevou o nome 

da Instituição, seja pela cornbativiclacle, seja pela qualidade dos serviços 

prestados ao povo paranaense. 

3. A exceção de suspeição oposta pelos referidos Promotores de 

Justiça e demais medidas ajuizadas são expedientes absolutamente le

gais e normais nas atividades forenses, notadamente quando se trata de 

defender as prerrogativas legais dos membros do Ministério Público, 

vulneradas pelo Juízo e Setventia da Vara Criminal de Pato Branco. 

4. Os Promotores de Justiça não são dotados de poder de adivi

nhação, daí sendo impossível exigir-lhes comparecimento às audiências 

quando não intimados devidamente. Além disso, elevem velar pelo cwn

primento da lei, exigindo a presença elo juiz nas audiências do Juizado 

Especial Criminal (atts. 72 e 73 da Lei nº 9.099/ 95). Não fosse assim, não 

teriam sido criadas vagas específicas para o Juizado Especial Criminal 

em todo o Estado do Paraná. 

Curitiba, 02 de junho de 1997. 

JAIR CllUNO DOS SANTOS 
Presidente 
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O 'Suprimento de Idade' para c~samento -

1- Intróito: 
O Código Civil es tabe lece, e m seu 

art. 183 , XII, não poderem se casar as 
mu lheres me nores de 16 e os home ns 
menores de 18 anos . Em exceção a esta 
proibição, o art. 214 do mesmo Código 
afirma poderem os refe ridos menores ca
sar para evitar a imposição ou o cumpri
mento d e p e na criminaP . 

Este impedimento2 te m sido objeto 
de discussões na jurisprudê ncia, com so
luções que nem sempre nos afiguram cor
retas. 

Tê m s ido comuns os pedidos em 
Juízo de 'suprimento de idade ', visando 
a utorizar o casamento de p essoas com 
idade infe rior à estabe lecida no inciso em 
tela. 

O n ome dado a estes p edidos já evi
dencia um e rro: Como poderia alguém 
suprir a idade d e um dos nube ntes? Po
deria o Juiz dizer qu e uma jovem de 14 
anos, por exemplo , p assa a te r 16? Obvi
am e nte q u e não. Há, na verdade impos
sibilidade fá tica nestes p edidos de 'supri
m e nto de idade'. 

A razão de se pedir 'suprimento de 
idade' está na possibilidade de o Juiz su
prir o consentimento dos pais , nos ter
mos do art. 188 do Código Civil. Confun
de-se, assim, o suprimento da autoriza
ção paterna com o 'suprimento de ida
de '. A permissão do art. 188 é para aque
les nube ntes menores de 21 anos, mas 
com idade supe rior fixada no art.183 , XII , 
que tiveram su a pre te nsão de casar injus
tam ente d enegada pe los pais. O Juiz , ana
lisando as razões dos pais e consideran-

do-as injustas, poderá suprir o seu con
sentime nto , para o fim de auto riza r o ca
samento contra a vontade dos p a is 3 . Mas 
se nem os p a is poderiam autorizar o ca
same nto da m e nor de 16 ou do menor de 
18 anos, como ocorre nos casos do art. 
183, XII , como poderia o Juiz suprir o 
conse ntime nto qu e estes não poderiam 
dar? Injustificáve l , porta nto , argumentar
se com a anu ê ncia dos pais p ara se auto
riza r o casam ento4 . 

Mas es t a impropri edade termi
nológica, por si só , não seria impeditivo 
à concessão da autoriza ção para o casa
me nto . O que realme nte pre te ndem os 
requ e re ntes, nestes casos, é a autoriza
ção p ara se casarem, não o 'suprimento 
da idade'. O e rro na nome nclatura do 
pedido , naturalme nte, não impede a sua 
procedência. 

11- A impossibilidade jurídica do 
pedido: 

O proble ma é outro , qual seja , a 
impossibilidade jurídica do p edido , qu e 
ocorre qu ando o ordenamento jurídico 
expressamente veda a pre te nsão dos re
quere ntes5 . 

Ora, o a rt. 183 , XII , do Código Civil 
expressame nte proíbe o casamento da 
me nor de 16 e do menor de 18 anos , com 
a só exceção do art . 21 4 do mesmo Códi
go, p elo que é juridicamente impossível 
o pedido de autorização para o casamen
to dos refe ridos menores que não se en
contrem nas situações do art. 214. Como 
poderia o Juiz autorizar aquilo que a lei 
expressamente veda?6 A se admitir esta 
autorização, seria forçoso admitir-se tam-

único. IV, elo Código Civil) . 

bém a autorização para o casamento com 
infração a outros impedimentos, como, 
v.g., o do inc . VI do a rt . 183 . Se ria 
admissível que o Juiz 'suprisse o estado 
civil ' de algu é m , autorizando uma p essoa 
casada a contra ir novas núpcias? 

O Código Italiano admite expressa 
me nte, em seu art. 84 (reda ção dada p ela 
lei de 1975), a dispensa judicial ao requi
sito da idad e, d epende nte da existê ncia 
de motivos graves. Igualme nte o dire ito 
alemão admite a dispe nsa judicia l da ida
ele ele dezoito anos, com base nos inte 
resses do m e nor, desde que tenha e le 
completado dezesseis anos. Tal não ocorre 
no dire ito brasile iro . Salvo a já re fe rida 
exceção do art 21 4, não se admite a dis
pe nsa judicial e m qualqu e r hipótese. A 

111- A Convenção sobre Consenti• 
mento para Casamento: 

Para justificar a concessão da auto
riza ção para casar, tem a jurisprudê ncia 
se firmado no disposto no art. IF ela Con
ve nção sobre Conse ntimento pa ra Casa
mento , Idad e Mínima p ara Casamento e 
Registro ele Casamento, adotada p e la As
semblé ia Geral das Na ções Unidas e m 10 
de dezembro de 1962, e posta e m vigor 
e m nosso País a través do Decreto-Lei nº 
659/ 69. 

A interpretação que se te m dado a 
este dispositivo é equivocada. Trata-se de 
dispositivo prog-ramático (" O s Estados 
Contratantes adotarão as medidas 
legislativas ... ") . Não es tá e le dispondo
idade mínima para o casamento , ne m as 
condições p ara a dispensa elo requisito 
ele idade. Apenas determina que os Esta-

*O autor é Promotor de Justiça no Paraná e Professor de Direito de Família na UNIPAR e 
na Escola Superior doMinistério Público - Maringá. 
1 O art. 107. VII. do Código Penal afirma estinguir-se a punibilidade pelo casamento do 
agente com a ofenclida nos crimes contra os costumes definidos nos Capítulos I, 11 e W 
do Título IV da Pa.Ite Especial, ou seja, nos oimes estupro, atentado violento ao pudor, 
posse sexual mecliante fraude, atentado ao pudor mecliante fraude. sedução, conupção 
de menores, rapto violento ou mediante fraude e rapto consensual. Nestes casos, poderá 
o Juiz auto rizar o casa~nento da adolescente com menos de 16 ou do adolescente com 
menos ele 18 anos vítima de um dos referidos oimes com o(a) agente. para que a este(a) 
não se in1ponha pena oiminal. ou para que não tenha ele(a) que cumpti-la. Ainda assim, 
poderá o Juiz ordena~· a separação de corpos até que a(o) adolescente atinja a idade legal 
(pa~-ágrafo único do art 214). 

4 "Casamento de menor. Suprimento judicial Procedência do pedido em face 
da anuência dos pais ... " (TJPR- 2a Câm. Civ. -Ap. 149 -j . 06/ 06/90- Rel. Des. 
Negi Calixto). A decisão elo Juiz da Comarca ele Umuarama, reformada por este 
acórdão, foi , em nosso entenclin1ento, a mais correta: indeferiu ele a inicial em razão 
ela proibição lega l. 

2 De irnecliato eleve-se deixar claro não se traw·. na verdade, de um impeclin1ento 
matrimonial. mas de wna incapacidade para o casa~nento. Distingue-se a incapacidade elo 
impeclimento em que. na ptimeira, a pessoa incapaz não pode se casar com quer que 
seja (ex: a pessoa já casada não pode se casar com fli9guém); no últin1o impede-se o 
casaiTiento com detem1inadas pessoas (ex: não é poS.sível o casa~nento ele urna pessoa 
com seu filho). Não obstante a clara clistinção; o Código Civil os confuncliu, tratando 
ambos jLU1tos, sob a n.tbrica ele Impeclin1entos, no a.It. 183. O Projeto ele Código Civil de 
1975 intentou fazer esta distinção. 
3 Neste caso vigora1-á quanto ao regime ele bens o da separação legal (a1t. 258. parágrafo 

5 '~ impossibilidade jurídica do pedido s6 se caracteriza se, 110 
ordenamento jurídico vige11te, existir um veto à pretensão do autor, cmlSti- . 
tuittdo 6bice itttrmlSpottivel à sua apreciação judicial e cmlSequente pro
tmtlCiamettto do mérito" (TJSC - 3a. Câm. - Apel. nQ. 26.296. Rel. Des. Norberto 
Ungaretti, Jurisp. Cat. 56/ 243). 
6 "IN CASU, itzocorreu qualquer bifração às ttormas penais, que pudessem 
acarretar cumprimettto de j:Jena. Portanto, não poderia ser autorizado um 
casamento que a lei proíbe e que, em consequência, poderia servir para 
decretação posti!rior de sua nulidade" (TJPR- 1ª. Câm. Civ.- Ap. 987 -j . 27/ 09/ 
83 - Rel. Zeferino Krukoski - no corpo elo acórdão). 
7 '~1·t. 11- Os Estados Contratantes adotarão as 1nedidas legislativas 1teces
sárias para determinar a idade míttima para contrair casamettto. Não 
poderão contrair casamento legal11umte as pessoas que ttão tiverem atittgi
do essa idade, salvo dispmlSa da autoridade competente ao requisito da 
idade, por causas justificadas e em ittteresse dos futuros côttjuges". 
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dos Contratantes disponham a respe ito. 
No Brasil, as medidas legislativas já 

existem p e lo menos desde 18908
, e sub

sistiram com a promulgação do Código 
Civil em 1916, qu e de te rmina não pode
rem se casa r as mulhe res m enores de 16 
e os homens menores de 18 anos. E regu
la os casos de dispensa do re quisito de 
idade no art 214, conferindo ao Juiz a pos
sibilidade d e autoriza r o casa mento da
qu ele que a inda não pe rfe z a idade legal. 

Note-se qu e o a rt.II da referida Con
ve nção n ão autoriza o Juiz9 dispensar o 
requisito d a idade a seu prudente arbí
trio. Orde na e la qu e os Estados Contra
tantes adotem medidas le gislativas qu e 
regulem os casos em qu e a autoridade 
compete nte poderá dispensar o requisito 
de idade. Tra ta-se, porta nto, inclu sive 
nesta parte, de dispositivo programático. 
Neste asp ecto , data ven~a , não se justifi-

.ra o e nte ndimento ele Maximilianus Cláu
•tio Amé rico Führe r10 , verbis: 

"A primeira parte do dispositivo é 
programática. Os países signatá rios deve
rão te r ou criar le i nesse sentido . No Bra
sil , já existe esse limite mínimo ele idade 
(a rt. 183, XII, CC), não havendo portanto 
necessidad e de se editar le i a respe ito. A 
segunda p a rte, refe rente à disp e nsa ao 
requisito d a idade, é auto-aplicáve l, não 
n e cessita ndo el e int e gração ou co m-

plementação legislativa, por conte r todos 
os e lementos para su a p e rfe ita compre 
e nsão e incidência dire ta. 

Encontra-se porta nto d e rrogad o o 
a rt. 21 4 do CC, qu e só admitia o supri
mento ele idade para evita r a imposição 
ou o cumprimento de pen a criminal. Hoje 
o assunto encontra-se entregue ao pru
de nte arbítrio do juiz, qu e p ode admitir, 
ou não , outros motivos p ara a dispensa 
ao re quisito ela idade". 

Não podemos concordar tratar-se d e 
dispositivo auto-aplicável na sua segun
da parte. O dispositivo é claro ao deter
minar aos Estados Contra tantes a adoção 
ele medidas legislativas. Ad emais, ao con
trário do qu e afirma Maximilianus, faltam 
ao dispositivo requisitos para que se o 
considere auto-aplicáve l: Não dete rmina 
e le qu em seria a auto ridade competen
te 11 para a dispensa do re quisito de ida
d e, e n ão discrimina e le qu e causas po
de riam justifica r a d ispen sa do requis ito . 

É a Le i de cada Pa ís signatário da 
Convenção que dete rminará a autoridade 
compete nte e os requisitos necessá rios 
pa ra a dispe nsa do re quis ito d a idad e 
mínima para o casamento . No Bras il , como 
já dissemos, es ta Le i é o Código Civil , qu e 
em seu a rt. 214, facult a ao Juiz disp ensar 
o re quisito ela idade pa ra evita r imposi
çã o ou cumprimento ele pe na criminal. 

Está este d ispositivo, portan to , em pleno 
vigor, não tendo sido derrogado pela re
fe rida Co n ve n ção, com o quer Maxi
milianus Führe r; ao contrá rio, é o art . 214 
a norma regulaunentadora d a parte fina l 
d o a rt. II da Convenção. A grande maio
ria dos doutrinadores se manifesta pela 
v1gencia do art. 21 412

. E também a lguns 
julgados dão pe la valida de d o dispositi
vo13. 

Some nte neste caso, p ortanto, pode
rá o Juiz dispensar o re quisito da idade 
mínima para o casame nto, já que somen
te a í o Código Civil permite a d ispensa 14 . 

Sustentamos, po rtanto, nosso enten
dime nto de que há, nestes ped idos de 'su 
prime nto d e idade ', impossibilidade ju rí
dica do p edido , a inda que resp e itando 
opinião contrária da Egrégia Primeira Câ
m ara Cível do Tribunal de Justiça do Es
tado do Paraná, em julga me nto de Apela
ção por nós inte rposta 15 . 

IV- Motivações d iversas: 
Têm os julgados concess ivos do 'su

prime nto de idade' se fundamentado tam
bé m em conside rações outras, argumen
tando estar "superada a tese da estrita su
b ordinação elo juízo aos mandamentos le 
ga is" 16. Data venia, entendemos que o 
Juiz n ão pode se afastar da Lei, salvo se 
esta contradisser a Carta Magna 17 . A au 
toridad e d o Juiz advém da n o rma jurídica 

8 O Decreto n2 . 181/1890. d1amado de Lei do Matrimônio, fD<:ava, em seu ait . 72., § 82., a 
idade mínima ele 14 anos pai-a as mulheres e 16 pai-a os homens. A exceção a este 
dispositivo constava elo att. 17 elo mesmo Deo-eto. em tennos semelhantes ao disposto 
no a1t. 214 elo Cócligo Civil. Curiosai11ente, o parágrafo único deste art. 17 exigia como 

grávida, não o poderá se tal gravidez não provier ele crin1e (se provier ele um crime 
ele sedução, v,g. , poderá casar em razão elo disposto no ait. 214). Se. no entanto, 
casa-se a dita adolescente infringindo o impedimento do att . 183, XII , sobrevin do 
gravidez. este casa.Jnento não poderá mais ser anulado. Não é coneto. pois, data 
venia , o entendimento de Sylvio Rodrigues (ob. cit. , p . 48), para quem "Outra 
exceção (ao att. 183. XII) ocorre na hipótese do casamento de menores, se 
dele resultar gravidez" (esclarecemos no parêntese). Entendemos até que deveria 
o legislador estabelecer mais esta exceção ao impedimento em comento, o q ue , no 
entanto, só se pode admitir de legeferenda , não pela norma vigente. 

A>va ela necessidade ele evitar imposição ele pena oiminal a confissão elo oime. 
~ Convenção sequer fala em Juiz; refere-se a dispensa ela autoridade competetl

te . deixando à Le i ele cada País regular quem seja a autoridade competente. 
10 Resumo ele Direito Civil ,16a. ecl ., ecl. Malheiros, São Paulo, 1997, p . 99/ 100. 
11 Embora se possa presumir tratar-se elo Juiz. a Lei Poderia. como poderá. conferir 
tal atribuição ao Oficial elo Regimento Civil ou a outra autoridade administrativa. A 
designação, na nonna, ela autoticlacle competente pat-a a sua execução é expreSSaJ11ente 
lembt-acla por José Afonso ela Silva como requisito elas nom1as auto-aplicáveis: 
"Além dessas, pelo conceito acima, também .são auto-aplicáveis as que não 
reclamem, para a sua execução: 
I- a designação de autoridades, a que se cometa especi.ficam.ente essa 
execução; ... " (grifo nosso) 
(Aplicabilidade elas Nom1as Constitucionais. ed. Revista elos Ttibunais. São Paulo, 1968, p. 
68). ' 12 Cf .. entre outros. Washington de Ban os Monteiro (Curso ele Direito Civil. 22 . vol.. 
32a. ecl., ecl SaiGl iva, São Paulo 1995. p. 56). Caio Málio ela Silva Pereira (Instituições ele 
Direito Civil, vol. V. 1P . ecl., ecl. Forense. Rio de Janeiro 1997, p. 91), Sylvio Roclligues 
(Direito Civil. vol. 6, 21". ecl .. ecl. Sa1-aiva, São Paulo,1995, p. 47/48). 
13 "O suprin1ento judicial ele idade, para casamento, somente se justifica quando há 

· interesse ele ordem pública preservar (a ttigo 214 elo Código Civil)" (TJPR -P. Câm. 
Cív-. - Ac. 2271- Rei. Des. Zeferino Krukoski -j . 27/09/83; 
14 Não há que se confundir a dispensa de uni. requisito para o casamento com a 
possibiliclacle, ou não, de anulação elo casamento realizado com infração de um 
requisito (impedimento). O att . 215 elo Código Civil estabelece que "Por defeito ele 
idade não se anulará o casamento ele que resultou gravidez". Não está o referido 
dispositivo autorizando o casamento com infração do impedimento elo art. 183, XII; 
apenas nega e le a possibilidade ele anulação elo casamento que o infringiu , se deste 
casamento resultou gravidez. São coisas distintas: se uma adolescente com menos de 
16 anos pretende se casar por estar 

15 " •• .De outra parte, a dita ocorrência de contrariedade ao direito federal 
comu m apontada 110 recurso, é, mínimo, discutível" (TJPR- P. Câm. Cív. - Ap. 
Cív. n2 . 52.474-3 - Rei.]. Vida! Coelho - DJ 09/ 12/ 96 - no corpo do acórdão) . 
16 TJPR - Ja. Câm. Cív. - acórdão citado. 
17 'ZI. prescrição obrigat61-ia acha-se contida na fórmula concreta. Se a letra 
não é contraditada por nenhum elemento exterim; não há m otivo para 
hesitação: deve ser observada . ... 
Não pode o intérprete alimentar a pretensão de melhorar a lei com desobe
decer às suas prescrições explicitas. Deve ter o intuito de cumprir a regra 
positiva, e, tanto quanto a le tra o permita, f azê-la consentânea com as 
exigência de atualidade" (Ca rlos Maximiliano, Hetmenêutica e Aplicação do 
Direito. 10ª- ecl., ed. Forense, Rio de Janeiro, 1988, p. 110/ 111 e 277). 
"Quando se me apresetlta um caso forense para decidir, eu tiro a smttença, 
primeira e imediatamente, do próprio se1zso ou consciência jurídica,·· e 
procu ro a princípio a base legal e a j ustificação teórica do meu 
preju lgamento; po1·ém, se verifico. enfim, que um pt·eceito positivo se 
contrapõe àquela decisão p rovisória considero um dever· profissimuu 
su.bordi1zar à lei a minha convicção esp ontânea de jurista" (grifo nos o) 
(Unger. Deutsche Juristen-Zeitung, Viena, 1906, p. 789). 
"A interpretação deve ser objetiva, desap aixonada, equilibrada, às vezes 
audaciosa, porém não ·revolucionária, aguda, mas setnpre atenta 
t·espeitadora da lei" (grifo no so) (Francesco FerraiGl . Trattato di Diritto Civile 
Italiano, vol. I, 1921, p. 206). 
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ma) seria o mesm o. e em seus termos deve ser exercida; não 
tem o Magistrado o poder de fazer ' justi
ça' a se u b e l-prazer18 . 

Argu m e ntam com o interesse social 
e com o fa to d e que os nube ntes pode m 
passar a viver e m concubinato (qu ando 
já não vivem). Ora, o inte resse social é 
justamente que as pessoas com pouca ida
de não se casem19 , já que sabidamente 
casamento e ntre pessoas muito jovens tem 
maiores propensões de resultar e m sepa
ração ou divórcio20

. Note-se qu e é justa
m ente n o inte resse dos nube ntes que se 
fixa a idade mínima para o casamento, 
pregando-se, até mesmo, a elevaçã o da 
idade mínima legaF1 . 

Observe-se, a inda , que não é some n
te em vista ela formação orgânica qu e a 
le i proíbe o casamento de pessoas com 
pouca idad e, te ndo também em vista sua 
condição psíquica22

. Neste aspecto, por
tanto , criticáveis são as decisões judicia is 
qu e se baseiam na ple na formação orgâ
nica dos nubentes para autorizar o casa
mento23. 

Por igual , forçar uma inte rpretação ex
tensiva do art. 214 do Código Civil26 não 
colhe. A ~una , porque a interpretação ex
tensiva não tem o condão de negar disposi
ção expressa da própria lei interpretada. A 
duas, porque , por mais extensiva que seja a 
interpreta ção, jamais se poderia conferir ao 
dispositivo o sentido que se prete tide dar. 
A três, porque a interpretação extensiva não 
tem lugar em dispositivo ele exceção27 , ca
ráter ele que se reveste , inegavelmente , o 
art. 21 4 citado . 

Se nada impede uma mulher com 
menos ele 16 a nos ou um homem com 
m e nos ele 18 se unir a outrem em 
concubina to , não se deverá , só por es ta 
razão autorizar o casamento . Uma p essoa 
separada ele fato, ou mesmo judicialme n 
te , també m poderá se unir a outra e m 
co ncubina to. E por isto algum Juiz dis
pe nsaria o requisito do art. 183, VI, elo 
Código Civil , para autori za r o casamento, 
antes qu e e la promovesse o divórcio? 
Óbvio qu e não. E o apontado 'inte resse 
social ' ( ele regularização da família legíti-

A invocaçã o elo art. 5º. da Le i ele In
trodu çã o ao Código Civil t e m se 
volatili zado ao extre mo . Sempre que se 
quer argumentar contra a disposição ex
pressa da le i, invoca-se o referido dispo
sitivo como se fora autorização para se 
substituir os critérios do legislador p e los 
próprios . Atender às exigências do be m 
comum, como forma de interpreta ção da 
le i, não significa divorciar-se completa
mente do comando imperativo ela própria 
leF4 . O citado dispositivo tem por fim, na 
verdade, a solu ção de inte rpreta ções du
vidosas ; ou seja, quando a le i p e rmitir 
duas soluções v iáve is , deve o inté rpre te 
optar por aque la que melhor atenda ao 
interesse comum25 . Ademais , o 'be m co
mum' é a não realizaçã o do matrimônio , 
como já dissemos. 

V- Conclusão: 
De todo o exposto , concluímos sus

tentando que a Convenção sobre Consen
time nto pa ra Casamento em nada veio 
alterar nosso direito positivo , pe rmane
cendo em vigor o impedime nto elo art. 
183, XII, com a só exceção elo art . 21 4 
ambos elo Código Civil , bem como qu e, 
não have ndo n e nhum óbice externo à 
aplica ção da Le i, deve o impedime nto seta 
respe itado , não pode ndo o Juiz 'suprir aW 
idade ' , ele qu e m qu er que seja, ped ido 
este juridicame nte impossíve l. 

INACIO DE CARVALHO NETO* 
Pro motor d e Ju s ti ça 

18 
" ••. em nenhuma hipótese, tem o Magistrado uma autoridade e um poder que 

não esteyam nitidamente previstos e limitados pela Constituição Federal e pelas 
leis in.fraconstitucionais que com ela convergem. 
Por esta razão não podem os juízes - como errmzeame1úe supõem os menos 
avisados - realizar o que cmwencimwu atecnicamente denominar-se de Tustiça, 
de forma ampla, subjetiva e absohtta, considerando que o verdadeiro e ú1zico 
Poder, outorgado legíl'ima e tadicionabne1úe aos Magistrados - desde o advento 
da tripartição funcional dos poderes - é a prestação da tutela jurisdiciona~ com 
o cm1seqüente poder de inte1pretação e aplicação do ordenanzento jurídico 
vige~úe, majoritariame~úe criado - em sua verte1úe fundametúal- pelo Poder 
Legislal'ivo, rigorosanwúe limitado à observância de regras próprias e especí
ficas que,forçosanzelúe, restringem o resultado final a sua acepção básica, 
objel'iva e concreta de justiça, irremediaveb1ze1úe dependente tia efetiva 
preexistência de um denmninado Direito justo" (grifo no original) (R. Reis Friede. 
Questões de Direito Positivo à Luz do Novo Ordenamento Jurídico-Constitucional em 
Vigor. 2a.ed .. ed. Thex,1992, p. 9). 
19 " •• .a norma que prevê idade núnima para o casamento não tem por inspira
ção única a preocupação com a maturidade física para o ato sexual mas, em 
plano muito mais abrangetúe, ·repousa na preocupação c011t a maturidade 
global do dese~wolvimetúo da personalidade, de nwdo a impedir que pessoas 
ainda imaturas quanto à cmnpree~tsão total do sentido do matrimônio, venham 
a casar-se" Qosé La1mutine CorTêa ele Oliveira, Dire ito de Família: Direito Matrimonial, 
ed. Fabris . Podo Alegre, 1990, p. 191 ). 
20 

" •• .a gravidade do ato matrinwnial e das responsabilidades que gera, aconse
lham dilatar o m011zento em que o varão deve assu.nú-las, pois 1wrmalmente a 
direção do lar a ele cmnpete, exigindo-lhe maior arnadureci11ze1úo. 
.. .atúes dos 16 anos, falta à mulher o completo deserwolvinzento fisico e psíquico 
para ser mãe de familia; e é de acrescer que antecipação dos limites de idade 
favarece uniões de jove1ts sem a necessária experiência, provocam inevitáveis 
desentendinzentos" (Caio Mário da Silva Pereira , ob. cit. , p. 67). 
21 ''É no interesse dos cmúraentes, c011w no de sua prole eventua~ que sefzxa a 
idade mínima. Oportuna a advertência de Portalis, de que 'não se~ia político 
permil'ir a criaturas ·mal saídas da esterilidade da/infância perpetuar em 
gerações impeifeitas a própria debilidade'. Aliás, a tendência 1w direito tlwder
no manifesta-se 1w sentido de elevar a idade nupcial" (grifo nosso) (Washingnon 
de Banos Monte iro . ob. cit. , p. 55/ 56). 

"Qualquer solução legislativa que se proponha a equaciouar esse cmljtmto de 
exigências de forma coere1úe com visão ampla do ato mal1·imouia~ como ato de 
vontade livre e pessoal dos noivos, deverá necessariamente equiparar a 
nubilidade à capacidade geral. É a soluç(7o das reformas italiana e alemã, que 
estabeleceram a idade de 18 anos como a idade da maioridatle e da uubilidade, 
si11utltaneamente" (José Lamartine CorTêa ele Olivéil-a , ob. cit.. p. 192 ). 
22 "Atente-se, outrossim, que o legislador atendeu, nà proibição, não só as 
condições fisiológicas da menor, mas também a suafonnação psíquica, para A 
bem poderem avaliar a respousabilidade que estm-ia assumindo com tal ato" W 
(1JPR- 1". Câm. Cív.- Ap. 987 -j. 27/ 09/ 83 - Rel. Des. Zeferino Krukoski- no corpo do 
acórdão). 
Vide, ainda , te)...'tO de José Lamartine CorTêa ele Oliveil-a tr-anscrito na nota nº. 19, supr-a. 
23 "Cottsentido jJela miie e esclarrecida sua plenaformaçc7o orgâ.uica, por 
médico, é afastável a jJroibiçiio do casammúo ... " (grifo nosso) (TJPR - 6ª- Câm. Civ. -
Ap, 41097-9 -j. 28/ 06/ 95- Rel. Des. Newton Luz). 
24 " •• .o ilúérprete não pode ir além do legislador dispensando oude ele exige, 
temperando, e desfigurar o mandamento da lei" (STF - voto vencido do Ministr·o 
Orozin1bo Nona]o em Acórdão que gerou a Súmula 377). 
25 "Por outro lado, ao falar nas exigênciar do bem cm'fmm; entendemos quis o 
legislatlorjJroporciouar um critério para a solução de casos duvidosos. Assim, 
etúre dois caminhos possíveis, deve o intérprete seguir aquele que mais atenda 
ao interesse de todos" (R. Lilnongi Fr-ança, Instituições -e Direito Civil , 4ª- eel. eel. 
Sar-aiva. Sãa Paulo.1996, p.36). 
26 "O suprimento requerido, 1w entanto, enrontra apoio no artigo 214 do mesmo 
codex que, a nzeru ver, merece uma aplicação mais ampla que a dada pela 
Apelarúe O que visou a lei com esse artigo, confornze tem entendido a jurisjJru
dência pátria é que os cô1ljuges queiramlegil'imar a sua união em satisfação à 
11wra~ à honestidade das famílias, dos bons costumes e 'tw interesse da jJrOle 
possível'" (TJPR - 1 ª Câm. Civ. - Ap, 1294 - j. 12/ 11/ 87 - Rei Des. Silvio Romero - no 
corpo elo acórdão). 
27 ''lts leis excejJcionais ou especiais se ilúerpretam restritivanzente" (R. Limongi 
França, ob.cit,jJ.37). 
''lts disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações 
particulares, contra outras 1wrmas jurídicas, ou contra o Di.J·eito comum; por 
isso ntío se entendem além dos casos e tempos que designam expressamente" 
(Ca rlos Maximiliano, ob. cit, p . 227). 
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Apresentação de ''ARCABUZES'' 
(Prêmio Nacional de Romance), de 

Noel Nascimento 

U m mendigo chega à cidade e des

concerta os qu e ouvem por sua cul

nua e inte ligência . Fala d e uma gue rra 

entre pica-paus e maraga tos . Quem será 

e le? Mais um vagabundo dos tantos qu e 

chegam, sem origem, sem passado e, prin

cipalmente, sem futuro? Aos que não acre

ditam em sua s histórias, bra nde a pistola 

que leva à cinta: 11 es te é o a rcabuz da 

miséria 11
• 

O romance de Noel Nascimento toma 

aomo pa no de fundo os primeiros anos 

~a República. Conflitos armados irrompem 

aqui e a li. Em Santa Catarina , tropas a 

mando de Floriano Pe ixoto ce rca m os re 

beldes e, sob promessas de indulto medi

ante re ndi ção , enfocam os qu e ac red itam 

na pro posta oficial, num elos maiores cri

mes já cometidos. Outras rebe liões sur

gem no sul , culminando com o cerco da 

Lapa , episódio trágico ele nossas lutas 

fratricidas e ele fundamental importância 

na estrutura elas tramas urdidas por Noel 

Nascimento n es te n o táve l romance, já 

-·aciado co m o pres tigio so Prê mio 

Paraná. Entre degolas ele pris ione iros e 

complexos arranjos políticos tecem-se os 

e nredos deste romance , pois vá rios são 

os afluentes elo rio ma ior da narrativa. 

Amores adúlte ros, vinga nças pessoa is e 

dramas elo varejo misturam-se ao atacado 

elas lutas políticas e dos embates guerrei

ros travados em meio a uma sociedade 

assustada com o que não entende. Por que 

Repúbli ca? Por que tanta dissensão entre 

monarquistas e republicanos? Onde e ntra 

o povo nessa históri a? 

O povo pode esta r fora ela grande 

decisão tomada em 1888, com a abo lição 

ela escravatura, último sus te ntácul o de 

uma monarquia agonizante, clerrubad~ em 

1889 pelos pró prios defe nsores ele alguns 

a nos a ntes, e ntre os quais o marecha l 

Deodoro da Fonseca, um monarquista que 

ironicamente li de ra a proclama ção ela 

República. Mas o povo não es tá fora elo 

roma nce de Noel Nascimento. É, na ver

dade, o seu grande personagem. O povo 

disse não a outro marech a l, Floriano Pei

xoto , e m momentos decisivos, em luta 

armada , em guerra civil , infelizmente pou

co conhecida pe las gerações que se se

guiram por nossa insupe rável incapacida 

d e de esclarecer aque les a quem temos 

obrigação de educar. 

O ce nário é o Brasil meridional, e n

tendido não no sentido clássico que o cir

cunscreve ao Rio Grande elo Sul apenas, 

mas aos três Estados elo sul. Com efeito , 

as luta s tê m lu ga r també m e m Sa nta 

Catarina e no Paraná . Novas cidades são 

acrescentadas ao cenário ele nossa litera

tura, todas situadas nesses três Es tados. 

Deflagraclas as luta s , a morte faz a 

colhe ita elos ódios plantados pe lo poder 

e ntão dominante em no me ele bandeiras 

cujo significado o povo estava lo nge ele 

e nte nder. Incapaz de prover educa ção 

para todos, a nascente República brasi

lei ra mostrou-se competente para esp a

lhar o m edo, a tra ição , a destruição ele 

famílias , de instituições e o desrespeito a 

seculares crenças elo povo brasileiro. Sou

be, principalmente, espalhar a inseguran

ça e a morte em sua tarefa ele co nsolidar

se como novo regime. 

O le itor tem diante ele s i um escritor 

interessado em decifrar o Brasil , em nar

rar outra História , dando versões bem di

ferentes ela História ofic ia l e, principal

mente, contestando a ve rsão triunfante e 

g loriosa imposta desde os prime iros anos 

nas escolas. 

IGNÁCIO D E LOYOLA BRAN DÃO 
DEONÍSIO DA SIVA 

Aniversariantes 
do Mês 

01 
Sônia Maria d e O. Hart m a n n 

Maria Lúciil Fig u e ire do Moreira 
Joã o A nge lo Le onardi 

02 
Guilhe nne Fre ire d e Barros Teixeira 

Elza Kimie Sa nga le Ve ndra1n.eth 
03 

Vande dei Antonio Bona m igo 
04 

Carlos Alberto Hohn:ta nn Choin ski 
Salvari José Dias Man e io 

05 
E laine Lopo Rodrig u e s Garcia 

06 
Ruy Barbosa Correa F ilho 

Rudi d e Oliveira 
Mauro Alcione Dobrow ols ki 

07 
Cleonice Apare cida M a ria no 

09 
Saulo F e rr ira 

J o e l Carlos B e ffa 
10 

M á rcio T e ixe ira dos S a n tos 
Benjam.in Martins do R e go Monteiro 

Gustavo M . F e rna nde s M a rinho 
11 

Marcilio d e Sá SottOina ior F ilho 
13 

Luiz Antonio Fe rre ira 
Antonio Edving C a ccuri 

Camille M a rques Dib Crippa 
Naylor André das Chaga s Li.Jna 

15 
Maricléa Borio d a Silva 

Octa cilio Sa c e rdote F ilho 
M á rcio F e rr ira 

Sé rgio Correa d e Siqueir a 
16 

Lúcia Re gina Bra nco 
P a ulo Sé rgio d e Li.Jna 

F á bio Cirino dos Sa n t os 
17 

Edison do Re go Monte iro Rocha 
Jacque lini B a tis ti 

Luiz Antonio Sa rtori 
18 

Licinio Correa d e Souza 
Osiris Corre ia Fe rna n des 

19 
Eros Martins do Ama r a l 
Orla ndo M a uricio G ehr 

20 
Cândido Furta do M a ia Neto 

N e y Roberto Z a nlore nzi 
21 

Ruy F e lix 
22 

Iara M a rqu s D ib 
João C a rlos Rodrig u es G o m es 

24 
Joã o P e ricles Goula rt 

25 
Gilbe rto Gia coia 

26 
M a noel Ilecir H c k ert 

José P e re ira Pio d e A bre u Neto 
José La fa ie ti B a rbosa Tourinho 

27 
Maxüniliano Ribe iro D e liberador 

P dro Ivo A ndrade 
Rona ld o A nto nio Botelho 

28 
Gustavo A tnazonas cl Ahn ida 

29 
P a ulo ]os ~ K ssler 

30 
M á r c ia Regina A lves Cl to Millani 
M a rco Aur ~ lio O liveira Sã o L ão 

S ô nia Maria Barclelli Silva 



Esportes 
Concluída a última rodada do 1 º Campeonato d e 

Futebol Suíço, categoria "master", do 3º Campeonato n a 
ca tegoria "força livre" e do 1 º Torneio d e Truco, o MP já 
tem seus campeões. No truco foi vencedora a dupla Ja ir 
Cirino/ Cid Vasques , ficando como vice-campeões Bru
no e Dirce u , em te rce iro lugar Pedro Ivo e Sé rgio e ern 
quarto lugar José Araíd es e Miguel Sogaiar. 

No futebol dos veteranos , com a vitória d e Curitiba 
sobre Maringá por 4x1, o time de Londrina sagrou-se 

B runo Gallaui, D i7·eto1'· de Esportes e 
01-ganizad o r dos eueniOs. 

Cid Vasques e j air Girino, os bons 
no "facã o". 

campeão, fica ndo Curitiba em segundo e Maringá e m tercei
ro lugar. O a rtilhe iro quare ntão foi Sa int Clair, da Capital, 
com 3 gols, e o goleiro m e nos vazado Jorge Barre to da Cos
ta , de Londrina . Na categoria livre, com a goleada de 9x3 
que Londrina impôs a Curitiba e a vitória de 1x0 d e Paranavaí 
sobre Cascavel/Foz (wo), o campeão foi o time de Paranavaí, 
seguido de Londrina , Curitiba e Cascavel/Foz. O a rtilheiro 
foi Lula Delázari com 8 gols e o goleiro menos vazado Sér
gio, d e Paranavaí. 

Pedro Ivo, capitc7o do tim e imbatível d e 
Paranava í, recebe o trof éu das m eios d o 
presiden te jair Girino . 

Os "Cartolas" Clóvis e José Araídes, 
d e Lo ndrina, recebeJU;/o a premiaçã o . 

Time "Força-livre" d e Parcm avaí, campeã o em 
sua categoria. 

Time m isto utilizado por Cascavel/ Foz para a 
part iela.final contra Paranavaí. 

Time ele Ma ringá, terceiro colocado na categoria "master ". 

Time ele Cu1·itiba , vice-campeão na categoria "mas ter ". Time ele Londrina, v ice-campeão na 'força-livre ". 



Duas chapas foram inscritas para a disputa dos 
cargos da Diretoria e do Conselho Consultivo 

da APMP, em eleição a realizar-se no 
dia 30 deste mês. 

Composição das Chapas: 

"Consistência" 
Situação 

Presidente: 
Sergio Renato Sinhori 

1 º Vice-presidente: 
Danilo de Lima 

2º Vice-presidente: 
Bruno Sérgio Gallatti 

1 º Secretário: 
Dagmar Nunes Gaio 

2º Secretário: 
Suzane Maria de Carvalho do Prado Patrício 

1 º Tesoureiro: 
Cid Raymundo de Loyola Junior 

2º Tesoureiro: 
Luciana Linero Gomes 

Diretor de Patrünônio: 
Marco Antonio Teixeira 

Orador: 
Ivonei Sfoggia 

Conselho Consultivo : 
João Francisco de Assis 

Rubens Luiz Sartori 
Antonio Vilmàr Goulart 

''Associação, de Verdade'' 
Oposição 

Presidente: 
Clayton Maranhão 

1 º Vice-presidente: 
Sônia Mariza Taques Mercer 

2ª Vice-presidente: 
Manoel Hecir Heckert 

1 º Secretário: 
Mário José Esbalqueiro 

2º Secretário: · 
Paulo César Busato 

1 º Tesoureiro: 
José Carlos Dantas PimentelJúnior 

2º Tesoureiro: 
Terezinha de Jesus de Souza Signorini 

Diretor de Patrimônio: 
Divonzir Valesi 

Orador: 
Sylvio Roberto Degaspaeri Kuhhnann 

Conse lho Consultivo: 
Luiz Carlos Souza de Oliveira 

Carlos Aldir Loss 
Bortolo Constante Escorsin 

Na última sexta-feira a Comissão Ele itora l e nca minhou p ara todos os promotores do inte rior o materia l p ara votação, por 
correspondência. Além da cé dula rubricada p e la Comissão, e nve lo p e lacrado e sobrecarga para a sua remessa, foi também 
encaminhada a Resolu ção regulam e ntadora d a e le ição e a lguns escla recime ntos. 

O preside nte da comissão informou que os votos, que deverão ser p ostados até o dia 20 do corrente, serão recepcionados 
diariame nte p e la Comissã o Ele itoral e representa ntes h abilitados de cada Chapa, inseridos e m e nvelopes lacrados e guardados 
até o dia d a apuração, no fina l do mês . 



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: 

• 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, 
estad ia em hotel e assistência médico-hospitalar. 

• 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). 

• 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. 

CORRETORA DE SEGUROS 

322-8182 
ramais 2004, 2014 e 2020 A SUA MELHOR PROTEÇÃO 

··-

l 


