
NOTICIÁRIO 

Discurso de posse do Procurador-Geral de Justiça do 
Estado do Paraná (abril de 1994) 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto 
Procurador -Geral de Justiça no Paraná 

A primeira palavra deve ser a de agradecimento. 
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Devo agradecer, antes de mais nada, aos integrantes do Ministério 
Público do Estado do Paraná, que fizeram por desencadear e 
desenvolver o movimento que culminou com a mjnha inclusão na lista 
tríplice destinada a escolha do Procurador-Geral de Justiça. 

Agradecer ao então Governador do Estado Roberto Requião que, 
respeitando a vontade manifestada pelos Procuradores e Promotores 
de Justica, indicou e nomeou-me para ser, com mandato de dois anos, 
o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. 

Agradecer, ainda, aos ilustres componentes da Augusta 
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná que, de maneira especial 
e por esmagadora maioria de votos, aprovaram o meu nome para o 
honroso cargo que ora as umo. 

Igualmente, devo agradecer a todos aqueles que, mesmo não 
podendo votar ou nomear, participaram significativamente do processo 
de escolha do Procurador-Geral, impulsionados, quero crer, pelas 
propostas políticas que embandeiravam nossa luta. 

Nesta mesma seara, aproveito para agradecer, em nome do 
Ministério Público do Estado do Paraná, ao Dr. Luiz Carlos Delázari 
cuja gestão se encerra com fecho de ouro, obtendo para a Instituição 
mais um prédio próprio e encaminhando à Assembléia Legislativa 
nossa tão esperada Lei Orgânica Estadual. O Dr. Delázari , em outro 
aspecto, deixa sua gestão indelevelmente marcada com as práticas 
democráticas que, mesmo nos períodos mais conflituosos, imprimiu 



580 Araucária · Revista Jurídica do Ministério Público do Paraná · n. 01 

ao Ministério Público do Paraná. 
Feito o registro dos agradecimentos, devo anotar a extrema 

dificuldade que foi estabelecer o conteúdo desta minha manifestacão . 
Pensei, inicialmente, em discorrer acerca dos novos contorno 

legais do Ministério Público, ressaltando, em especial, que a partir da 
Constituição de 1988 veio ele a alcançar o poder inerente às instituiçõe 
que são independentes e autônomas, chegando por is o mesmo algun , 
até, a enxergá-lo como um 4° Poder. Mas concluí que, para a sociedade, 
interessa na verdade é saber a maneira pela qual o Ministério Público 
irá operar o exercício democrático de tal poder, já que, como regra 
absoluta e inafastável, o poder que emana do povo a seu favor de e 
ser exercido. 

Conveci-me, então , caber agora enunciar as propo ta 
direcionadas a atender os interesses da maioria de nos a população. 
que hoje se encontra à margem do benefícios produzido pela 
sociedade e afastada da po sibilidade real de vida digna. 

Assim, falo neste momento para reafirmar a consciência da 
responsabilidade política, profissional e ética do Mini tério Público 
do Estado do Paraná em intetferir positi vamente na realidade social. 
objetivando a construção de uma sociedade progressivamente melhor 
e mais justa. 

Urge a consciência da responsabilidade daqueles que devem 
operar o Direito num país com estruturas estabelecidas a partir de 
extraordinárias injustiças sociais. 

Sob essa ótica, necessário reconhecer que a marca mai 
significativa da realidade social brasileira, infelizmente, é hoje a da 
contradição, a da incongruência. A marca do contraste entre a existência 
de um país extremamente rico e de uma nação absolutamente pobre. 
Um país que há pouco tempo pretendia ser a 7a economia do mundo. 
mas cuja população se encontra, em termos mundiais, em 74° lugar a 
nível de qualidade de vida. Um país que é o 5° maior produtor de 
alimentos do mundo, mas cuja população é desnutrida, passa fome. 
morre de fome. 
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Trata-se então da responsabilidade dos agentes do Ministério 
Público num país cuja política econômica produz a mais alta taxa de 
concentração de riquezas do mundo. Segundo estatísticas do Banco 
Mundial, em 1 o lugar está o Brasil, em 2° lugar o Nepal e em 3° lugar 
o Quênia; 10% (dez por cento) dos mais ricos detêm 56% (cinqüenta 
e seis por cento) do nosso Produto Interno Bruto. Está claro que as 
riquezas produzidas por todos os brasileiros não são distribuídas entre 
todos os brasileiros, acabando concentradas nas mãos de grupos 
rninoritá1io que se beneficiam da estrutura social injusta estabelecida 
no paí . 

Daí, o resultado é o caos ocial que hoje experimentamos e que 
se encontra expresso na existência de cerca de 40.000.000 (quarenta 
milhões) de criança e de adolescentes carentes e abandonados, 
manifestado na cifra de uma mortalidade infantil cuja taxa transforma 
nosso país num holocausto permanente. São 500.000 (quinhentas mil) 
crianças que morrem por ano no Brasil em razão da desnutrição, da 
fome, de doenças facilmente evitáveis. 

O número de brasileiros em situacão de indigência, sabemos, 
at inge a cifra de 32.000.000 (trinta e dois milhões), obrigando 
movimento nacional de solidariedade em socorro aos mesmos e 
atestando o descumprimento, por parte do Estado, do seu dever 
institucional e indelegável de atuar concretamente na área da promocão 
social. 

Um país onde o trabalhador recebe salário mínimo que não é 
suficiente para atender a satisfação de suas necessidade bá icas e de 
sua família . A massa trabalhadora recebe um salário que significa, 
hoje, 18% (dezoito por cento) do seu valor real quando instituído em 
1940, com a observação de que mais de 50% (cinqüenta por cento) 
dos bra ileiros integram famílias cuja renda per capita é inferior a Y2 
(meio salário minimo). 

Insista-se na responsabilidade do Ministério Público de um paí 
que é o líder mundial em índice de acidentes de trabalho e que ocupa 
o infeliz 1 o lugar mundial em acidentes de trabalho com morte. Esta 
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mesma classe de trabalhadores que, em mais de 50%, não possui 
carteira de trabalho , encontrando-se à margem dos direitos 
estabelecidos na Lei, alguns até em situação análoga à de escravo. 

É a responsabilidade do Ministério Público de um país que se 
preocupa com o arrastão dos meninos em Copacabana, que subtraíram 
cerca de uma dúzia de sandálias e algumas toalhas, mas que não leva 
em conta os arrastões dos violadores do fisco, inobstante um terço dos 
recursos a serem destinados à efetivação das políticas sociais públicas 
acabem objeto de sonegacão. Que não leva em conta a evasão 
internacional das riquezas que deveriam estar promovendo nosso 
desenvolvimento, estimando-se que só nas contas secretas de Bancos 
Suíços existam hoje depositados em nome de brasileiros o equivalente 
a US$ 40.000.000.000 (quarenta bilhões de dólares), quase o 
correspondente à metade da nossa dívida externa. Que não leva em 
conta o arrastão cotidiano das instituições financeiras, que continuam 
a acumular lucros absurdos em detrimento da crescente miséria do 
povo brasileiro. 

O quadro, senhores, é esse mesmo de tragédia. 
Nossa realidade social está tragicamente marcada pelo signo da 

dominação, encaminhando à exploração e opressão a grande maioria 
da população. 

Para a batalha de ver assegurados os direitos elementares da 
pessoa humana, portanto, é que o Ministério Público do Estado do 
Paraná se prepara, atuando para que a justiça não dê espaço para a 
manutenção do status quo vigente mas, ao contrário, seja campo 
significativo de luta para instalação de uma sociedade fütjada a partir 
dos caminhos indicados pela igualdade. 

A conta disto, no contexto das diretrizes estabelecidas pelos 
integrantes do nosso movimento , surge uma base teórica 
ideologicamente bem definida: o compromisso do Ministério Público 
na busca da isonornia material e conseqüente opção preferencial em 
favor dos que estão impedidos do exercício dos direitos elementares 
da cidadania. 
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Isso significa, senhores, o afastamento definitivo do Ministério 
Público das suas origens de patrocinador dos interesses dos reis e dos 
poderosos para se constituir no mais legítimo defensor dos interesses 
da sociedade, com a visão clara de que defender a sociedade implica 
em defender, prioritariamente, as suas camadas despossuídas e 
empobrecidas. 

Um novo Ministério Público que, cabe dizer, não é produto da 
natureza das coisas ou do acaso, mas sim forjado na luta cotidiana e 
dedicação de todos os seus membros, determinantes da credibilidade 
afinal obtida junto à nação. Daí a ponte de ouro que a Constituição de 
1988 instituiu, encaminhando os membros do Ministério Público, de 
singelos despachantes processuais, à condição de agentes políticos, 
com a obrigação de interferir positivamente na realidade social. O 
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, diz o art. 127, da Constituição Federal. Quando o 
legislador constituinte asseverou ser o Ministério Público defensor do 
regime democrático fez por estabelecer o ponto de mutação. A 
Instituição não mais terá como dístico principal o da dura lex sed lex, 
própria do tempo em que era mero agente do Poder Executivo a 
fiscalizar os atos do Poder Judiciário. Agora, a atividade dos 
Procuradores e Promotores de Justiça deverá ter como indicador e 
norte o das práticas sociais democráticas . . 

Para tanto, é necessário fazer reflexão acerca do conteúdo 
ideológico das normas jurídicas, afastando o müo de que o Direito e 
as leis correspondem sempre ao interesse geral e significam, sempre, 
a arte do bom e do eqüitativo, de dar a cada um o que é seu, do justo. 

Frente a indisputável existência de leis injustas , o papel do 
Ministério Público defensor do regime democrático deverá ser o de 
dar prevalência à efetivação das normas que digam respeito aos 
interesses da grande maioria da população e concretizando-as no 
sentido da sua libertação. Atuar com o objetivo de impedir que as leis 
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de maior alcance social acabem letras mortas, tratadas como meras 
declarações retóricas ou exortações morais, relegadas ao abandono 
ou postergadas na sua efetivação. 

Nessa linha, a defesa dos direitos das crianças e adolescentes 
terá, como estabelece o comando constitucional, prioridade absoluta, 
preparando-se novas gerações para o efetivo exercício da cidadania. 

P rivilegiando medidas de caráter preventivo, pretende-se 
enfatizar a utilização dos inquéritos civis e das ações civis públicas 
para a promocão e realização dos interesses difusos e coletivos 
especialmente aqueles relacionados à saúde, à educação, à segurança 
do trabalhador, ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao 
consumidor. 

Zelar pelo efetivo respeito por parte dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nas 
Constituições Federal e Estadual é atribuição constitucionalmente 
estabelecida e que não pode, em momento algum, ser descurada, 
promovendo-se, quando necessário, medidas administrativas ou 
judiciai s para a salvaguarda do s princípios da legalidade , 
economicidade, moralidade e eficiência. 

Na área criminal, priorizar o combate à chamada criminalidade 
do colarinho branco, que hoje, de regra, escapa a toda investigacão e 
punição oficial, em especial os delito contra o patrimônio e a 
administracão pública, como o são os de corrupção e de sonegação 
fiscal. 

Na esfera cível, incrementar a fiscalização das Fundações, bem 
assim de todas as entidades que sejam beneficiadas com subvenções 
sociais, além dos feitos relativos à Fazenda Pública. 

Enquanto defensor do regime democrático, fará o Ministério 
Público por ampliar sua atuação no processo eleitoral, de modo a 
impedir que o exercício do direito do voto acabe transmudado em 
abjeto produto do abuso do poder econômico. 

Para a empreitada, aqui alinhada em alguns pontos, indispensável 
a cooperação e integração com os Poderes Executivo, Legislativo e 
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Judiciário, parceiros que devemos ser no alcance dos objetivos de maior 
interesse da comunidade paranaense. 

A já desenhada unidade interna, por outro lado, é certeza de que 
o Ministério Público, fortalecido pela ação conjunta dos Procuradores 
e Promotores de Justiça, assim como de seu corpo de funcionários, 
constituir-se-á em importante instrumento de transformação da nossa 
realidade social, colaborando para o alcance de um dos objetivos 
fumdamentais da República Federativa do Brasil, que é o de instalar 
uma sociedade livre, justa e solidária. 

Mas além de cumprir com essa tarefa do dia a dia, de ver efetivado 
o bom Direito, ou a de contribuir para a melhoria do nosso ordenamento 
jurídico (como já o fez quando da edição das leis relativas aos direitos 
da criança e do adole cente, das pes oas portadoras de deficiência, do 
consumidor, tratando de forma privilegiada aqueles que são desiguais 
na realidade social) , há uma outra que gostaria de fazer referência. 
Uma tarefa especialíssima, porque as duas primeiras, na verdade, 
transformam o Direito também em instrumento de luta para o alcance 
de uma sociedade mais justa. Campo significativo para nós enquanto 
operadores do Direito, mas que não é, sabemo , o espaço da revolução. 
O espaço da revolução é o da sociedade civil. E por isso os agentes do 
Ministério Público devem colaborar com o processo desencadeado de 
organização popular, servindo inclusive como seu braço jurídico. 
Absorver a idéia de que somente a sociedade civil organizada - e, 
assim, politizada- será capaz de levar adiante as reformas estruturais 
da sociedade. A reforma agrária, a reforma educacional, a reforma 
tributária. Somente a sociedade civil organizada será capaz de fazer 
implantar um Estado genuinamente democrático e, porque 
democrático, preocupado em uperar a si tuação de miserabilidade em 
que se encontra a grande maioria do povo brasileiro. Por isso a minha 
extrema atisfação em ver aqui nesta solenidade do Ministério Público 
a presença, entre outros, de representantes do Movimento Nacional 
de Meninos e Meninas de Rua, da Comissão Pastoral da Terra, da 
Comi são Pastoral do Menor, do Movimento de Defesa dos Favelados, 
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da Pró Central do Movimentos Populares, da Casa Latino-Americana, 
das Entidade de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiência, da Entidades das Comunidades Indígenas, dos Conselhos 
da Condição Feminina, das Entidade de Defesa dos Direitos dos 
Negros, porque isso significa, Senhores, que o Ministério Público 
defensor da ociedade e tá com as portas abertas para as sua forças 
progre sistas, na perspectiva da ampliação dos e paços para o exercício 
da democracia participativa. 

E, assim, terminando esta minha manifestação homenageando 
os movimentos populares, quero fazer a leitura de um poema de autoria 
de meninos de uma comunidade pobre de Curitiba, da Comunidade 
Profeta Elias. De meninos que em razão da organização, de estarem 
integrando o Movimento Nacional dos Menino e Meninas de Rua, 
demonstram compreender o papel que eles podem desempenhar na 
realidade social que vi venciam. Os caminhos que podem transformá-los 
em sujeitos da história. Esses meninos que querem deixar de ser meras 
vítima do si ~ema social injusto estabelecido para e constituírem em 
agentes transformadores desta mesma realidade. Que o poema fique 
então emblema de se momento especial para mim. 

Diz o poema: 

Nós também queremos viver. 
Nós também amamos a vida. 
Para vocês escola. 
Para nós cheirar cola. 
Para vocês academia. 
Para nós delegacia. 
Para vocês coca-cola. 
Para nós pedir esmola. 
Para vocês televisão. 
Para nós valetão. 
Para vocês forró. 
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Para nós mocó. 
Para vocês piscina. 
Para nós chacina. 
Para vocês muita emoção. 
Para nós catar papelão. 
Para vocês avião. 
Para nós camburão. 
Para vocês conhecer a lua. 
Para nós viver na rua. 
Para vocês, está bom, felicidade, mas para nós igualdade. 
Nós também queremos viver. 
Nós também amamos a vida. 

587 




