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· stério Público e o 
com.bate à corrupção 
A campanha "O que você tem a 

ver com a corrupção?" será 
lançada no Paraná no dia 22 
de agosto. Em entrevista, 
o coordenador estadual da 
campanha, Promotor de Justiça 
Mateus Bertoncini, fala sobre os 
objetivos, público-alvo e 
planejamento estratégico para 
com bater a corrupção no Estado 
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Agosto • 
IX CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

O IX Congresso Paranaense de Direito Administrati vo, promovido pelo Instituto de Direito 

Administrativo (IPDA), acontece em Curitiba entre os dias 24 e 26 de agosto. O evento será uma opor

tunidade para se conhecer as novidades e tendências da legislação brasileira, trocar experiências e 

debater as questões mais polêmicas da administração pública do País. O congresso é voltado para 

juristas, advogados, administradores públicos, acadêmicos e demais interessados. O valor do inves

timento é de R$150,00 para alunos de graduação, R$200,00 para alunos de pós-graduação e R$300,00 

para advogados e profissionais em geral (valores válidos até 30 de julho). Para mais informações e 

inscrições acesse www.direitoadministrativo.mccomunicacao.com.br. 

14° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CI~NCIAS CRIMINAIS DO IBCCRIM 

Estão abertas as inscrições para o 14° Seminário Internacional de Ciências Criminais do Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM. O evento será rea lizado em São Paulo, no período de 26 a 

29 de agosto, no hotel Maksoud Plaza. O IBCCRIM oferece condições especiais de pagamento e 

valores especiais para grupos de entidades e estudantes. Durante o evento, que deverá reunir apro

ximadamente 900 participantes, haverá conferências, painéis e salas de vídeo, além de lançamentos 

de livros, fórum on-line, escolha do vencedor do"Concurso de Súmulas" e entrega do prêmio ao 

ganhador do"Concurso de Monografias do IBCCRIM': Os interessados deverão fazer sua inscrição pelo 

site www.ibccrim.org.br/seminario/. Mais informações por e-mail (eventos@ibccrim.org.br) ou tele

fone (1 1- 31 OS 4607 ramais 125 e 140) 

Setembro 
IV ENCONTRO NACIONAL DO 

MINIST~RIO PÚBLICO EM 

DEFESA DA SAÚDE 

A Associação Nacional do Ministério 

Público da Saúde (Ampasa) irá promover 

nos dias 1 O, 11 e 12 de setembro, em For

taleza, Ceará, o IV Encontro Nacional do Mi

nistério Público em Defesa da Saúde. O evento 

terá como tema central as "Po líticas Públicas Inter-

• 

setoriais e o SUS". No encontro serão debatidos importantes temas sobre a saúde pública 

no país. As inscrições podem ser realizadas através do site www.priscilaeventos.com.br. Va le 

lembrar que também estão abertas as inscrições para a apresentação de teses. Os autores 

estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição. Mais informações através do site 

www.ampasa.org.br., ou através do telefone (48) 3271-1938. 

11 BOA GOVERNANÇA NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

A"ll Boa Governança no Sistema Financeiro Nacional" acontece nos dias 4 e 5 de setembro, em 

São Paulo. Promovido pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, o evento irá 

tratar de diversos temas como: Unidade de Atuação Punitiva dos órgãos da Administração 

Públ ica no Sistema Financeiro, Relações entre Direito Penal e Direito Administrativo Sancionador, 

Autoridades Administrativas Independentes e Responsabil idades dos Dirigentes de Instituições 

Financeiras: Ilícitos Penais e Administrativos. O va lor do investimento é de R$ 1.490,00 (valor 

válido até 1° de agosto). Para mais informações e inscrições acesse www.ed itoraforum.com.br. 
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A 
corrupção ainda é um agravante 
em nosso país. Atos ilícitos são ob
servados deforma contumaz no 

meio social, no trabalho, na políti~ 
ca e no dia-a-dia dos indivíduos. A sociedade 
necessita de um ideal ético para mudar este 
quadro, que preocupa e dificulta o desen
volvimento da nação brasileira, pois, inde
pendente da natureza ou grandiosidade das 
conseqüências, o ato ilegal sempre ofenderá 
a ordenamento que rege o convívio e a pró
pria sociedade. Neste sentido, a Associação 
Paranaense do Ministério Público, com o 
apoio do Ministério Público do Paraná, irá 
lançar no próximo dia 22 de agosto, a cam
panha "O que você tem a ver com a corru
pção?", originária de iniciativa da Asso
ciação Catarinense do Ministério Público, a 
qual apresentada para o Brasil no dia 16 de 
março. Nesta 2° edição anual da APMP em 
Revista, o Promotor de Justiça do MP-PR 
M ateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini 
nos conta em que consiste a campanha e 
quais ser·ão as estratégias de combate à cor
rupção no Paraná. 

A APMP em Revista também traz um 
panorama sobre a Previdência Comple
mentar e sua contribuição para o desenvolvi
mento nacional, além de uma matéria ex
plicativa sobre o que é a Previdência Asso
ciativa do Ministério Público e da Justiça 
Brasileira (Jusprev) e as vantagens de se 
aderir o Plano de Beneficios Previdenciários 
- Planjus. Ainda, o Secretário de Previdência 
Complementar, Ricardo Pena Pinheiro, con
ta, em entrevista exclusiva, quais são as ca
racterísticas desta modalidade de previdên
cia, expondo a respectiva importância para 
o crescimento do País. 

Nas palavras do grande filósofo Gandhi, 
o futuro dependerá daquilo que fazemos no 
presente. Exatamente neste sentido, aAPMP 
está desenvolvendo projetos importantes 
para a Classe como o Sistema de Infor
mações dos e para os Membros do Ministério 
Público, denominado SIM-MP e a Rede de 
Saberes. O primeiro deles consiste na criação 
de um sistema uniforme de informações a 
ser alimentado pelos Membros do Ministério 
Público e que permitirá no plano interno, 

com o apoio institucional, a integração das 
informações entre os membros do Ministério 
Público, criando melhores condições de tra
balho, e, no plano externo, com o apoio das 
Associações Classistas, potencializar a exte
riorização do resultado das ações desenvolvi
das pelo Ministério Público em prol da so
ciedade, oportunizando a devida trans
parência. O segundo projeto, denominado 
"Rede de Saberes", consiste no desenvolvi
mento de um Portal Eletrônico intitulado 
"Portal da Rede de Saberes: diálogos entre 
desenvolvimento, direitos humanos e edu
cação". O objetivo é promover a união aca
dêmica de pessoas interessadas num inter
câmbio cultural solidário, não competitivo, 
e sim cooperativo, que permita a troca de 
conhecimentos inter e transdisciplinares. 
O Portal também é uma homenagem aos 
60 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, visando compreender 
a sinergia e interatividade existente entre 
esses temas nucleares e a partir daí constru
ir conjuntamente a estrutura de um "Plano 
de Desenvolvimento, Direitos Humanos e 
Educação". 

Visando prestar as devidas contas e 
apresentar o relatório de atividades e de 
acompanhamento administrativo e jurídi
co, a APMP promoveu a 2a Assembléia 
Geral Ordinária do ano. O evento aconte
ceu no dia 26 de julho, data na qual tam
bém ocorreu o tradicional jantar de con
fraternização , no Graciosa Coutry Club. 
Membros do Ministério Público que se 
aposentaram no período de 2003 a 2008 

receberam uma homenagem especial da 
entidade classista. A prática já acontecia 
antigamente e foi retomada pela APMP. 
Além dos mencionados eventos, houve tam
bém a tradicionalfestajulina e a colônia de 
férias, ambos na sede litorânea da Insti
tuição, como forma de promover a inte
gração dos associados. As fotos dos even
tos podem ser conferidas nesta edição. 

Em relação à saúde e ao bem estar, a 
APMP em Revista traz uma matéria sobre a 
arte marcial chinesa denominada Tai Chi 
Chuan e seus beneficios para o corpo. • 

Boa Leitura! 

'' 

Gandhi, 
filósofo. 

O futuro 
dependerá 

daquilo que 
fazemos no 

presente. 
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Ministério Público e o combate à 

corru 
A campanha 
"O que você tem 
a ver com a 
corrupção" será 
lançada no Paraná 
no dia 22 de 
agosto 
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A
campanha nacional "O que você tem a 

ver com a corrupção?" foi lançada no dia 

16 de março, em Brasília, pela Associ

ação Nacional dos Membros do Mi

nistério Público ( Conamp) com o apoio do Con

selho Nacional dos Procuradores Gerais dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União 

(CNPG). O evento contou com a participação de 

Promotores e Procuradores representantes dos 

Ministérios Públicos dos Estados, Ministros de 

Estado, Presidentes dos Tribunais Superiores, 

Magistrados, Parlamentares e personalidades 

como José Wilker e Murilo Rosa. O projeto, 

que tem caráter educativo, visa incentivar 

crianças e adolescentes a serem honestos 

e transparentes nas suas atitudes rotineiras, 

contribuindo para a formação do caráter. 
Pretende-se também alertar e conscien-

tizar a sociedade sobre a importân

cia de combater a corrupção 

no pais. 

A campanha começou a 

ser desenvolvida em Cha

pecó, Santa Catarina, em 

2004, através da iniciati

va da Associação Catari

nense do Ministério Pú

blico (ACMP) em parceria com 

o Ministério Público de Santa Catarina. 

Idealizada pelo Promotor de Justiça do MP de 

Santa Catarina, Monso Gizzo Neto, o projeto 

contou com o apoio de veículos de comunicação 

do Estado, os quais publicaram diversos audio

visuais relacionados ao assunto. Como o obje

tivo inicial do projeto é atingir crianças e ado

lescentes, cartilhas educativas também foram 

distribuídas e palestras sobre como combater a 

corrupção desde os atos mais simples aos mais 

complexos foram realizadas em escolas pri

márias e secundárias da cidade. A campanha 

cresceu e passou de regional para estadual e 

neste ano foi lançada para o pais. 

Neste sentido, diversas associações do Mi

nistério Público estão promovendo o lançamen

to da campanha em seus respectivos Estados. A 

Associação Paranaense do Ministério Público 

também está na luta contra a corrupção no país 

e apoiará o lançamento da campanha 

"O que você tem a ver com a cor

rupção". O evento será realizado 

no dia 22 de agosto, no Auditório 

Ary Florêncio Guimarães, situado 

na Rua Marechal Hermes, 751, 
Centro Cívico, Curitiba 

(PR), sede da Procura

doria-Geral de Justiça 

do Paraná. 



O Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Paraná, Mateus Eduardo Siqueira Nunes 

Bertoncini, é o responsável pela coordenação do 

projeto no Estado. Em entrevista exclusiva, ele nos 

conta como será o lançamento e as estratégias de 

combate a corrupção no Paraná. Confira. 

APMP em Revista- A campanha "O que você 
tem a ver com a corrupção" nasceu em Santa Catarina 
no ano de 2004 e no dia 16 março deste ano foi lança
da para o Brasil através de um evento realizado em 
Brasília, promovido pela Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp) em parce
na com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais 
dos Mm1sténos Públicos dos Estados e da União 
(CNPG). Quando será o lançamento da campanha 
no Paraná? 

MA TEUS BERTONCINI-A campanha será 

lançada no Paraná, no dia 22 de 
agosto, na sede da Procuradoria
Geral de Justiça. 

APMP em Revista- Em Santa Catarina, a cam
panha foi direcionada para crianças e adolescentes. 
Palestras e cartilhas foram distribuídas nas escolas e 
os veículos de comunicação local divulgaram audio
visuais sobre a campanha. No Paraná, como será feita 
a divulgação? 

Mmus BERTONCINI- Embora o coorde
nador nacional da campanha, o 
Promotor de Justiça Afonso Gizzo 
Neto, tenha dado liberdade aos 
coordenadores dos Estados, deve
mos manter no Paraná o caráter 
educativo da campanha e o seu pú
blico alvo, as crianças e adolescentes 
paranaenses. A idéia é reforçar por 
intermédio de palestras nas escolas, 
cartilhas, material audiovisual e 
concursos escolares, a idéia deres
ponsabilidade pessoal e coletiva de 
cada brasileiro no combate à cor
rupção, desenvolvendo na criança 
e no jovem o ideal de honestidade 
nas práticas individuais do nosso 
dia a dia, e a consciência coletiva de 
que o mal da corrupção não é um 
problema do outro, mas como uma 
questão que envolve todos os bra
sileiros. 

Se o projeto. der certo, estaremos 
por intermédio da educação, for
mando o cidadão do amanhã, com
prometido com a moralidade e a 
probidade em nosso País. 

APMP em Revista- O Ministerio Público do 
Paraná, instituição que zela pelos direitos humanos e 
leis no Estado, já exerce papel fundamental no com
bate a corrupção no país. Na campanha, qual será o 
papel específico que caberá à Instituição? 

MA TEUS BERTONCINI- Além de darmos 
curso ao projeto tal qual ele foi 
imaginado, durante o dia 22 de 
agosto pretendemos reunir um 
número considerável de Promo
tores e Procuradores de Just iça, 
Servidores do MP, Juízes, Procura
dores do Estado, Auditores da CGU, 
estudantes de Cursos de Graduação 
e Pós-Graduação em Direito, o 
Movimento pela Ética na Política, a 
Transparência Brasil, membros da 
sociedade civil etc., para no perío
do da manhã ouvirmos as diversas 
experiências de combate à cor
rupção desenvolvidas por órgãos do 
Estado e pela sociedade, para saber
mos quais as iniciativas positivas ~ 
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._ nos diversos segmentos. Na parte 
da tarde, reuniremos os partici
pantes em grupos, para que discu
tam e apresentem propostas objeti- . 
vas de combate à corrupção, traba
lho que a seguir será levado ao con
junto dos participantes para votação 
e sistematização, tentando alargar 
as fronteiras do movimento. Este 
será o diferencial da campanha no 

nosso Estado. 
Findo o encontro, a campanha 

"O que você tem a ver com a cor
rupção?" será lançada oficialmente 
no Paraná. 

APMP em Revista - Sabemos que um dos 
objetivos da campanha é disponibilizar no site do 
Ministério Público de cada Estado ou em suas respec
tivas associações, um local próprio para o recebimen
to de denúncias relacionadas à corrupção na so
ciedade. No Paraná, quais serão as estratégias de 
combate à corrupção? 

MATEUS BERTONCINI- Estamos discutin
do com o Centro de Apoio de Pro
teção ao Patrimônio Público como 
criar um mecanismos eletrônico 
para apresentação de denúncias 
contra a corrupção em nosso Es
tado. A questão parece fácil , mas 
não é, especialmente para evitar
mos o chamado "denuncismo", que 
nos desviaria do nosso trabalho. 
Certamente, encontraremos o pon
to de equilíbrio entre o direito de 
representação ao Ministério Pú
blico e a responsabilidade do de
nunciante. As denúncias com sus
tentação, naturalmente, serão in
vestigadas pelo MP. 

APMP em Revista- Quais são os parceiros e 
apoiadores da campanha? 

MA TEUS BERTONCINI- A iniciativa é da 
Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp) e 
do Conselho Nacional dos Procura
dores Gerais dos Ministérios Pú
blicos dos Estados e da União 
(CNPG). A campanha tem como 
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//SE O PROJETO DER CERTO, ESTAREMOS 
POR INTERMÉDIO DA EDUCAÇÃO, FORMANDO 
O CIDADÃO DE AMANHÃ, COMPROMETIDO 
COM A MORALIDADE DO PAÍS. 11 

apoiadores nacionais a Contro
ladoria-Geral da União, Companhia 
Vale do Rio Doce, Instituto Rui 
Barbosa, Confederação Nacional 
dos Dirigentes Logistas , Confede
ração Nacional dos Estabeleci
mentos de Ensino (Confenen), Re
de Globo, Associação dos Magistra
dos Brasileiros, Escola de Admi
nistração Fazendária (Esaf). No 
âmbito do próprio Ministério Pú
blico do Estado do Paraná, estão en
gajados na campanha a Procura
doria-Geral de Justiça, o Centro de 
Apoio de Proteção ao Patrimônio 
Público, a Fundação Escola do Mi
nistério Público do Estado do Pa
raná e a Associação Paranaense do 
Ministério Público. Além dos órgãos 
e entidades ligados ao MP, estamos 
recebendo o apoio local, inicial
mente, da PUC-PR, por iniciativa da 
própria Instituição, da Controla
daria-Geral da União, parceira na
cional, e do Movimento pela Ética 
na Política. Tenho certeza de que 
essas parcerias se ampliarão com o 
tempo, para o sucesso dessa impor
tantíssima e original idéia. 

APMP em Revista- O número de casos sobre 
corrupção aumenta a cada dia. Sabendo que este é 
um ponto delicado e grave em nossa sociedade, qual 
a mensagem que a campanha "O que você tem a ver 
com a corrupção" pretende transmitir? 

MATEUS BERTONCINI- Em última análise, 

a mensagem é a seguinte: para o 
enfrentamento desse enorme pro
blema nacional, devemos educar o 

jovem para o futuro, no lugar de 
realizarmos somente um trabalho 
repressivo contra o ímprobo. Em
bora necessário, o atual modelo não 
é eficiente, posto intervir posterior
mente aos deletérios efeitos da cor
rupção, não atacando as causas. É 
com base na educação para a pro
bidade, para a honestidade, que as 
futuras gerações haverão de en
frentar a corrupção, preventiva
mente, portanto. 

APMP em Revista- Como a campanha poderá 
auxiliar no combate à corrupção e aos atos ilícitos? 

MATEUS BERTONCINI - Como anterior
mente afirmado, criando uma cul
tura de probidade na sociedade 
brasileira, no lugar do "jeitinho 
brasileiro", uma maneira delicada 
de se denominar a corrupção em 
nosso País. Precisamos com base na 
educação e no exemplo revogar a 
"lei de Gerson". A tarefa é árdua, 
mas possível. Não podemos esque
cer que há 20 anos não se falava em 
consciência ambiental e em defesa 
do consumidor, culturas hoje pre
sentes na realidade do brasileiro. Se 
pudemos evoluir tanto em relação 
a esses temas, por que não havere
mos de também evoluir em relação 
ao combare à corrupção? A meu 
ver, o importante é que todos par
ticipem, reconhecendo que o pro
blema é individual e coletivamente. 

APMP em Revista- Há alguma perspediva da 
participação de Instituições de Ensino Superior no 
desenvolvimento da campanha? 



Mmus BERTONCINI- Sim. A Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná 
já está envolvida e esperamos que 
muitas outras instituições de ensi
no também venham aderir a esse 
movimento que não é mais do 
Ministério Público, mas da so
ciedade. 

APMP em Revista- Quais são os planos para 
que esta campanha não seja esquecida e resulte em 
ações de combate à corrupção no Estado? 

MATEUS BERTONCINI- No dia 22 de agos
to, pretendemos lançar um Fomm 
Estadual para o acompanhamento 
e o desenvolvimento da campanha 
"O que você tem a ver com a corm
pção?". Essa é uma das idéias para 
que esse movimento não caia no 
esquecimento. É realmente im
portante a participação de todos, 
começando pelos valorosos colegas 
do Ministério Público do Estado do 
Paraná, com os quais pretendemos 
nos reunir para definir a nossa atua
ção e uma agenda de trabalho. 

APMP em Revista- Haverá cursos ou palestras 
para membros do Ministério Público relacionados ao 
tema de combate a corrupção, além do lançamento 
da campanha que já está programado para o dia 22 
de agosto? 

Mmus BERTONCINI- Sim. No dia 21 de 
agosto, no período da tarde, será 
realizado um curso denominado 
"Fraudes em licitações e Contratos 
Administrativos", ministrado pelo 
analista da Controladoria Geral da 
união, Mário Vinícius Claussen Spi
nelli, maior especialista da CGU em 
matéria de fraudes em processos li
citatórios. Este curso é dirigido es
sencialmente aos membros do MP, 
auditores e servidores, tendo em 
vista o seu caráter de aperfeiçoa
mento funcional. Ele será promovi
do pela APMP em parceria com a 
Fundação Escola do Ministério Pú
blico (Fempar) e Procuradoria Geral 

deJustiça. • 

• 
CURSO E PROGRAMA ÃO DA CAMPANHA 

Confira o conteúdo programático do curso"Fraudes em licitações e contratos adminis

trativos': que ocorrerá no dia 21 de agosto, e a programação do lançamento da campa

nha"O que você tem a ver com a corrupção?'; programado para o dia 22 de agosto. 

"Fraudes em licitações e contratos administrativos" 
O curso"Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos" irá acontecer no dia 21 de 

agosto, das 14 às 18h, na Fundação Escola do Ministério Público do Paraná (Fempar). 

Ele foi desenvolvido para integrar o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento 

para o Combate à Corrupção (PNLD) e a Lavagem de Dinheiro, uma das ações da 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). O obje

tivo é apresentar os métodos de detecção de fraudes em licitações e contratos admi

nistrativos, visando a capacitação de profissionais incumbidos da investigação e proces

samento de infrações. O curso será ministrado pelo Gerente da Secretaria de Prevenção 

da Corrupção e Informações Estratégicas da Controladoria-Geral da União, Mário Vinicius 

Claussen Spinelli. Para mais informações e inscrições acesse www.femparpr.org.br. 

"O que você ter a ver com a Corrupção?" 
O lançamento estadual da campanha"O que você ter a ver com a corrupção?"irá acon

tecer no dia 22 de agosto, a partir das 8h30, no Audi tório Ary Florêncio Guimarães, nas 

dependências da Procuradoria Geral de Justiça, situada na Rua Marechal Hermes, n.0 751, 

em Curitiba (PR). A programação inclui palestras com profissionais que atuam direta

mente no combate a corrupção no país. O objetivo é de trocar experiências e relatos 

sobre o assunto. Também serão formados grupos de trabalho para discutir os princi

pais problemas relacionados à corrupção e possíveis soluções. As inscrições são limitadas 

e podem ser realizadas através do site www.femparpr.org.br. Confira: 

PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA 

8:30 
Abertura 

9:00 
Controladoria-Geral da União
Mário Vinicius Clausen Spinelli 

9:30 
Movimento pela ética na política
Luiz Mário Martinski 

10:00 
Movimento Pé-Vermelho Mãos 
Limpas de Londrina- Bruno Galatti 

10:30 
Intervalo 

10:45 
Transparência Brasil 

11:30 
Debate 

12:30 
Intervalo para almoço 

14:00 
Painel com os participantes 

14:30 
Formação dos grupos de trabalho 

16:00 
Reunião em plenária para a 
apresentação das respostas dos 
grupos aos questionamentos 

17:30 
Conclusão dos trabalhos
Apresentação dos filmes da 
campanha 

19:00 
Lançamento da campanha "O que 
você tem a ver com a corrupção?" 
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e a contribuição para o 
desenvolvimento do país 
Além de garantir 
um futuro 

tranqüilo aos 
participantes, a 
Previdência 

Complementar 

contribui, 
efetivamente, 

para o 

crescimento 
nacional. 
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G 
arantir um futuro melhor, com segu
rança, tranqüilidade e transparência, 
faz parte das perspectivas de vida de 
todos. Para isso, é necessário fazer 

escolhas e investimentos para garantir uma 
vida financeira futura confortável. Ao optar 
por uma previdência complementar o ci
dadão garante melhor qualidade de vida e 
colabora para o crescimento do país. 

O Brasil ainda é um país carente em 
investimentos. Hoje, apenas 5% do orçamen
to federal é destinado para investimentos em 
infra-estrutura e em setores produtivos, 
como, por exemplo, o industrial e o de tec
nologia. E é neste quadro deficiente que 
surgem os fundos de pensão. Para o consul
tor em Previdência, Renato Follador, ne
nhum país cresce sem poupança interna e 
taxas de investimento adequadas. Para per
mitir um desenvolvimento sustentável efi
caz, é necessária uma taxa de poupança 
interna de 25%. Como o governo perdeu a 
sua capacidade de investimento, é funda
mental uma participação crescente da 
Previdência Complementar para auxiliar na 
garantia de uma poupança interna voltada 

para estes investimentos no país. "Quem 
adere a uma previdência para garantir os 
mesmos padrões e qualidade de vida nave
lhice está, não só assegurando o futuro, mas 
colaborando para o crescimento do país", 
declarou. Follador explica que quando o 
trabalhador adere a uma previdência com
plementar, deixa de consumir um pouco 
hoje, para consumir sempre. A contri
buição mensal depositada nos fundos de 
pensão é vital para o financiamento de 
empreendimentos de longo prazo nos 
setores produtivos do país. Além disso, a 
Previdência Social, a qual garante uma 
aposentadoria aos trabalhadores devida
mente regulamentados pela carteira de tra
balho , não consegue suprir os mesmos 
padrões de vida futura para grande parte 
dos que colaboram com o Instituto Na
cional do Seguro Social (INSS). Um tra
balhador com um salário equivalente a R$ 
10 mil que se aposentar aos 55 anos , irá 
receber do INSS somente 20% da sua 
renda mensal. E o valor máximo determi
nado pelo órgão para a aposentadoria de 
trabalhadores é de R$ 3.038,oo. 



O consultor acredita que a criação 
de fundos de pensão, como a Previ
dência Associativa do Ministério Pú
blico e da Justiça Brasileira (Jusprev), 
é fundamental para o desenvolvimen
to do país e apóia incondicionalmente 
o funcionamento de previdências 
complementares privadas instituídas. 
"É justamente para evitar a quebra no 
padrão de vida que a Previdência 
Complementar Privada foi criada. 
Além do mais, ela é importante para o 
desenvolvimento do país e do mundo. 
O participante assegura uma melhor 
qualidade de vida para o seu futuro e 
para o presente de seus semelhantes", 
comentou. 

Ao analisar o panorama da Previ
dência Pública no Brasil, o Juiz de 
Direito aposentado de Minas Gerais, 

Advogado, Professor de Direito Pre
videnciário e membro do Conselho 
Deliberativo da JUSPREV, Jorge 
Franklin Alves Felipe, comenta que, a 
partir do advento da Emenda Cons
titucional n. 0 41/2003, foram extintos 
os benefícios da integralidade e pari
dade, passando as aposentadorias a 
serem calculadas pela média das So% 
maiores remunerações, contadas a par
tir de julho de 94. 

Para ele, isso acarreta redução dos 
benefícios previdenciários pagos pelo 
Poder Público, com a ressalva das situa
ções transitórias advindas da Emenda 
Constitucional n. 0 41. "Se não houver 
alguma alteração legislativa os servi
dores públicos terão que recorrer à pre
vidência complementar para manter o 
seu nível de rendimentos", explica. • 

' ' 
Quem adere a uma 

previdência para garantir os 
mesmos padrões e qualidade 

de vida na velhice está) não 
só assegurando o futuro) mas 

colaborando para o 
crescimento do país. 

Renato Follador, 
Consultor em Previdência. 
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Prev· ciência Complementar: 
investidor institucional no 
mercado de capitais 

ara o Secretário de Previdência Complementar, 

Ricardo Pena Pinheiro, as entidades fechadas 

de previdência complementar aplicam os 

recursos recebidos de participantes e patrocinadores 

nos mercados financeiro e de capitais, auxiliando o 

crescimento do país. Em entrevista, Pinheiro conta 

como a Previdência Complementar foi criada e qual é 

a sua colaboração para o país. 

APMP em Revista- Ricardo Pena, como o se
nhor avalia o papel da Previdência Complementar 
Privada no auxílio ao crescimento do país? 

RICARDO PENA- Criada há mais de cem 

anos no Brasil, a Previdência Privada 

passou a ser realmente reconhecida 

com essa denominação a partir de 

julho de 1977, com a aprovação da Lei 

6-435. Seis meses depois foi criada a 

Secretaria de Previdência Comple

mentar (SPC), órgão do Governo fe

deral destinado a regulamentar e fis

calizar as atividades dos montepios 

existentes e das novas entidades que 

começavam a surgir, especialmente no 

âmbito das empresas estatais. 

Embora ainda não seja conhecida 

por grande parte da população bra

sileira, a Previdência Complementar 

12 1 APMP - Agosto de 2008 

Fechada, sobre a qual recai a respon

sabilidade da SPC, é extremamente 

importante. Atualmente, ela tem suas 

atribuições definidas pelas leis comple

mentares 108 e 109/2001, aprovadas 

pelo Congresso Nacional depois de um 

longo período de debates, do qual par

ticiparam todos os segmentos interes

sados: Governo, empresas patrocina

doras e participantes. 

Sob o ponto de vista econômico, 

a importância da previdência com

plementar se realça, na medida em 

que os capitais acumulados nos 

planos de previdência complemen

tar formam uma poupança nacional 

a ser investida, a longo prazo, finan

ciando assim o desenvolvimento 

econômico do Pais. 

Além disso, do ponto de vista 

social, essa previdência garante que 

um número expressivo de pessoas, 

participantes dos fundos de pensão, 

dependa cada vez menos das ações 

assistenciais do Estado, uma vez que 

recebem benefícios adicionais àque

les conferidos pelo regime próprio de 

previdência social. 

Os fundos de pensão permitem 

então que essas pessoas, durante sua 

fase não laborativa, não dependam 

tanto do Estado, que, por seu turno, 

poderá liberar recursos públicos para 

ações direcionadas às pessoas de 

baixa renda. 

E no contexto da Previdência 

Complementar Fechada, a Previdên

cia do Instituidor ingressa também 



nesse novo ciclo de crescimento da 
poupança previdenciária brasileira. 
Da mesma forma que na previdência 
mantida por patrocinadores e parti
cipantes, com a Previdência Associa
tiva o Brasil terá mais recursos a 
longo prazo para investimentos na 
atividade produtiva e em infra-estru
tura, contribuindo para o desenvolvi

mento social e econômico do País. 

APMP em Revista- É importante que o Brasil 
tenha fundos de pensão privados para a promoção de 
investimentos em setores produtivos, como tecnologia, 
indústria e infra-estrutura 7 Por que7 

RICARDO PENA-0 objetivo principal dos 
fundos de pensão é o pagamento de 
beneficios a seus participantes e assis
tidos. Para tanto as entidades fe
chadas de previdência complemen
tar (EFPC) aplicam os recursos rece
bidos de participantes e patroci

nadores nos mercados financeiro e 
de capitais. Os dirigentes das enti
dades devem, na escolha dos investi
mentos, observar as disposições con
tidas na Resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) n.0 

3-456/2007. 
A norma estabelece os requisitos, 

as condições e os limites para os 
investimentos. Deve-se destacar que 
a escolha dos ativos e dos setores 
econômicos onde os recursos serão 
investidos é ato de gestão dos diri
gentes. Não há dúvida que a pou
pança interna de longo prazo (repre
sentada pelos fundos de pensão) é 
importante para o desenvolvimento 
do País. 

A previdência complementar con
solidou-se como grande investidor 
institucional no mercado de capitais. 
E os fundos de pensão estão pre
sentes nos principais setores da 
economia, com vistas a manter ren
tabilidade para pagar os beneficios de 
seus associados. 

Cabe ao Conselho Monetário 

' ' 
O objetivo principal dos 

fundos de pensão é o 
pagamento de benefícios 

a seus participantes e 
assistidos. Para tanto as 

entidades fechadas de 
previdência 

complementar (EFPC) 
aplicam os recursos 

recebidos de participantes 
e patrocinadores nos 

mercados financeiro e de 
capitais. 

'' 
Nacional fixar as diretrizes de inves
timento das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar. Trans
parência, rentabilidade, segurança, 
liquidez e solvência da gestão finan
ceira dos recursos garantidores dos 
planos de beneficios operados pelas 
EFPC constituem-se requisitos bási
cos para a gestão financeira dos re
cursos garantidores dos planos de 
benefícios. A primeira resolução 
CMN sobre o assunto classificava os 
investimentos em quatro segmen
tos: de renda fixa, de renda variável, 
de imóveis e de empréstimos e 

financiamentos. 
Os fundos de pensão brasileiros 

investem no setor de energia elétri
ca, na siderurgia, nas telecomuni-

• 
cações, na petroquímica, na indústria 
de alimentos, na produção de aviões 
e na mineração. São R$ 131 bilhões 
investidos diretamente no capital 
social das empresas, tornando os 
investimentos do segmento da pre
vidência complementar essenciais 
para o crescimento desses setores 
estratégicos da economia brasileira. 

Outro exemplo a ser citado refere
se à criação do Fundo de Investimen
to em Participações Brasil-Energia, 
lançado pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva em seu primeiro gover
no, e que contou com a participação 

dos maiores fundos de pensão do 
País, ao lado do BNDES e de bancos 
privados. Conforme assinalou Lula 
na ocasião, o Fundo Brasil-Energia 

nascia com capital de R$ 740 mi
lhões, e esse exemplo deveria ser 
seguido por outros setores, tais como 
o ferroviário, rodoviário e portuário, 

além do saneamento básico. 

APMP em Revista- A Previdência Associativa 
do Ministério Público e da Justiça Brasileira (JUSPREV) 
foi lançada em dezembro de 2007 e já conta com 46 
instituições de classes de carreiras jurídicas de todo o 
Brasil. Seus associados potenciais passam dos 100 mil. 
Como o senhor avalia a criação da Jusprev? 

RICARDO PENA- A regulamentação da 
Previdência Associativa foi, na reali
dade, uma das grandes vitórias obti
das pelo governo Luiz Inácio Lula da 

Silva e surgiu da estratégia do Go
verno Federal de democratizar o aces
so de expressiva parcela da população 
à previdência complementar, uma 
vez que, tradicionalmente, esse in
gresso era restrito aos empregados de 
uma empresa, por meio da figura da 

patrocinadora. 
Mediante a Previdência do Ins

tituidor, sindicatos, associações pro
fissionais, classistas ou setoriais ad
quiriram a faculdade de oferecer 
planos de benefícios previdenciários 
a seus associados, tanto por meio da 
criação de entidades fechadas de ._ 
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• previdência complementar, quan
to pela instituição de planos junto a 
entidades fechadas de previdência já 
em funcionamento. 

Os magistrados, procuradores e 
membros do Ministério Público, que 
constituem o público-alvo da Jus
prev, compõem, ao lado de outras 
categorias profissionais, o universo 
de trabalhadores contemplados com 
a possibilidade de ingresso à pre
vidência complementar fechada. 

Com a Previdência Associativa, 
esses profissionais conquistaram o 
direito de participar de planos de pre
vidência, melhorando, assim, a renda 
futura de suas famílias. A Jusprev, 
que já nasceu grande- são 19 enti
dades fundadoras com mais de 63 mil 
associados - têm potencial para se 
transformar em um dos maiores fun
dos de pensão instituídos no Brasil. 
Além de ser a primeira entidade asso

ciativa de carreíras jurídicas públicas 
do Brasil, pode dar grande impulso 
no crescimento da Previdência Com
plementar, surgindo com um patri
mônio inicial de R$ 5 milhões. 

A Jusprev integra, portanto, 
um dos melhores mecanismos de 
formação de previdência privada 
interna, contribuindo de maneira 
decisiva para o desenvolvimento 
do País. 

Merece destaque o fato desse 
Fundo de Pensão Associativo do Mi
nistério Público e da Justiça Brasileira 
(Jusprev) ajudar crianças e adoles
centes carentes, já que foi criada uma 
modalidade de plano que prevê a 
adoção financeira de menores, de
nominada Renda Educacional. Esse 
plano permitírá ao associado, ao con
tribuir mensalmente para o fundo, 
escolher uma criança como benefi
ciária, até que ela entre na faculdade. 
Depois de passar no vestibular, o jo
vem receberá o beneficio por até cinco 
anos, ou seja, até se formar. Essa é 
uma atitude social e cidadã louvável 
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da Jusprev, permitindo que crianças 
e adolescentes, possam ter oportu
nidades similares para melhorarem 
suas condições de vida. 

APMP em Revista- Sabemos que a Previdência 
Social, a qual garante uma aposentadoria aos traba
lhadores devidamente regulamentados pela carteira de 
trabalho, não consegue suprir os mesmos padrões de 
vida futura para grande parte dos que colaboram com 
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visto que 
a aposentadoria máxima fornecida pela instituição é de 
R$ 3.038,00. Ou seja, um trabalhador do setor públi
co que ganhe ma1s que R$ 4 mil por mês não manteria 
o mesmo padrão de vida na aposentadoria. Nesse caso, 
fundos de pensão privados garantem um melhor 
padrão de vida. Poderia comentar esse quadro? 

RICARDO PENA-A Previdência Social no 
Brasil é composta por três segmen
tos: o regime geral de previdência 
social, operado pelo INSS e destina
do aos trabalhadores regidos pela 
CLT; os regimes próprios dos servi
dores públicos titulares de cargo efe
tivo; e a Previdência Complementar. 
Os dois primeiros regimes integram 
a chamada previdência pública, de 
caráter obrigatório, cuja finalidade é 
administrar a previdência básica para 
todos os trabalhadores. 

Este Governo projeta ampliar a 
cobertura da previdência básica e, ao 
mesmo tempo, democratizar o aces
so dos trabalhadores à previdência 
complementar, operada por entidades 
fechadas de previdência complemen
tar. Em relação ao regime geral, o 
desafio é incorporar os trabalhadores 
que ainda não contribuem para o 
INSS, e que se encontram no merca
do informal de trabalho. 

Num país tão desigual como o 
Brasil, a previdência pública tem uma 
importância fundamental. Existe um 
esforço do governo para que a pre
vidência oficial cumpra sua finalidade 
social e ofereça aos trabalhadores 
uma previdência social básica. 

Entretanto, no que se refere ao 
trabalhador do setor público ou pri-

vado, que na ativa recebe salário 
superior à R$ 4 mil e corre o risco de 
se ver, na inatividade, recebendo, no 
máximo, R$ 3 mil, como você argu
menta, o governo do Presidente Lula 
tem tentado resolver o problema de 
duas maneíras: 

1) regulamentando a Previdência 
Associativa, para permitir que as 
classes trabalhadoras vinculadas a 
sindicatos, associações de classe e 
cooperativas, até então alijadas do 
processo de previdência complemen
tar fechada, possam complementar 

sua aposentadoria e manter um 
padrão de vida semelhante ao da fase 
laborativa, a exemplo do que ocorreu 
com a Jusprev; 

2) enviando ao Congresso Nacional 

um projeto de lei (n° 1992/2007) des
tinado a complementar a aposenta
doria dos funcionários públicos fe
derais da administração direta. O 
projeto, que já tramita nas comissões 
da Câmara dos Deputados, institui o 
regime de previdência complemen
tar para os servidores públicos fe
derais dos três Poderes, titulares de 
cargo efetivo, autorizando a criação 
de uma Entidade Fechada de Previ
dência Complementar (EFPC) de
nominada Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público 
Federal- a Funpresp. 

Embora, pelo projeto, a União 
tenha que fazer um aporte de até R$ 
50 milhões a título de adiantamen
to de contribuições futuras, "neces
sário ao regular funcionamento ini
cial da entidade", a previsão é que a 
Funpresp tenha, em alguns anos, um 
patrimônio acumulado de R$ 10 bi
lhões, mais rentabilidade. Isso signifi
ca que essa fundação, se aprovada, 
tende a ser a maior EFPC no merca
do brasileiro, tanto em quantitativo 
de participantes como em volume de 

recursos administrados. • 



Férias é sinônimo de lazer e 
descontração. É a época do 
ano em que podemos ficar 
mais próximos dos nossos 
entes queridos e desfrutar 
de atividades em família 
que proporcionam o bem
estar. Foi pensando nisso 
que a Associação Paranaen
se do Ministério Público pro
moveu entre os dias 10 e 27 de julho, na sede litorânea da APMP,a tradicionai "Colônia de 
Férias': Muita diversão e descontração fizeram parte das atividades, entre elas, oficinas de 
arte, videokê, jogos de salão, competições recreativa, caminhada matinal, atividades de 
ginástica e brincadeiras. 

Festa Julina da APMP 

A tradicional Festa Ju lina da Associação Paranaense do Ministério Público aconteceu 

nos dias 12 e 19 de ju lho, na sede litorãnea, em Matinhos (PR). Na ocasião, associados 

e familiares se divertiram com gincanas, quadrilhas e comidas típicas. Três equipes par

ticiparam da gincana. O 1° ficou com a equipe"Zé busca pé'; segu ido das equipes"Qua

drado" e"Zimba l '~ Para desfrutar da natureza local, associados e familiares também par

ticiparam de uma caminhada até o Morro Teleférico. A paisagem ao final da tril ha com

pensa o esforço: o resultado é uma maravilhosa vista panorâmica da região de Matinhos. 

Membros dos Ministérios 

Públicos Estaduais estão 

proibidos de advogar 
A proposta de resolução foi aprovada por una

nimidade em reunião do Plenário do Conselho 

Nacional do Ministério Públ ico, no dia 1 O de 

março. Ela foi apresentada pelo ex-conselheiro 

Hugo Cavalcanti e relatada pelo conselheiro 

Sandro Neis. O mesmo já era delegado aos servi

dores do MP da União. Pelo texto aprovado, "é 

vedado o exercício da advocacia aos servidores 

efetivos, comissionados, requisitados ou coloca

dos à disposição do Ministério Público dos 

Estados e da União:· o texto ainda precisa ser 

publicado no Diário Oficial da União para ser váli

do. Mais informações acesse www.cnmp.gov.br 

Diário de Justiça Eletrônico 

Em julho, o Diário de Justiça Eletrônico pas

sou a fu ncionar como meio oficial para pu

blicação e divulgação dos atos processuais 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 

medida atende a portaria 229 do CNJ, que 

caracteriza o Diário Eletrônico como "meio 

oficial de comunicação, publicidade e di

vu lgação dos atos processuais". As publica

ções no formato impresso foram mantidas 

somente até junho. Publ icações no forma

to impresso só serão feitas por determi

nação expressa em lei. O Diár io está dis

ponível através do li nk "Diário e Justiça", no 

site do CNJ (www.cnj.gov.br). As publ icações 

serão feitas de segunda a sexta-feira, a partir 

das 11 horas, exceto em feriados e mediante 

divu lgação, caso não houver expediente. 

Rádio Justiça 
Notícias e entrevistas exclusivas sobre a Justiça 

Brasileira podem ser conferidas através da Rádio 

Justiça- emissora pública de caráter institucional 

do Poder Judiciário. A Rádio é administrada pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) e as primeiras 

transmissões foram realizadas em 5 de maio de 

2004. Os estúdios estão localizados no subsolo 

do Edifício Sede do Supremo, na Praça dos Três 

Poderes, em Brasília. A rád io também trata de 

outros temas, como jornalismo, educação, cu l

tura, cidadania e prestação de serviços. Além 

das noticias publicadas pela própria equipe de 

jornalismo, profissionais de outros tribunais e 

de entidades ligadas ao judiciário são corres

pondentes da rádio em outros estados. Em 

Brasília, a freqüência para sintonizar a rádio é 

FM 104,7 MHz. Para outros estados, é possível 

acompanhar a programação através do site 

www.radiojustica.gov.br. 

Resolução aprovada 
CNMP aprova Resolução que estabelece parâ

metros para a indicação e a designação de mem

bros do Ministério Público para exercer a função 

eleitoral em primeiro grau. 

O Conselho Nacional do Ministério Público 

aprovou no dia 19 de maio a Resolução que esta

belece parâmetros para a indicação e a desig

nação de membros do Ministério Público para 

exercer a função eleitoral em primeiro grau. De 

acordo com o documento, o prazo máximo de 

permanência no cargo é de dois anos e as 

investiduras terão de acontecer no máximo até 

noventa dias antes da eleição e só poderão ter

minar após noventa dias da data do pleito. Fica 

proibida a indicação para a função eleitora l de 

membro do MP que não resida na zona eleitoral 

em que deverá atuar, que seja fil iado a partido 

político ou que esteja respondendo a processo 

administrativo disciplinar por atraso injustificado 

no serviço. A resolução também proíbe que o 

promotor indicado tire férias ou licença volun

tária no período de noventa dias antes do pleito 

a quinze dias após a diplomação dos eleitos. A 

íntegra do texto está disponível no site da APMP 

(www.apmppr.org.br) 
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Associativa do Ministério 
Público e da Justiça 
Brasileira 
Conheça os 

benefícios 
oferecidos para 
garantir melhores 
condições de vida 
para o seu futuro 
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A
Jusprev é uma fundação sem fins 
lucrativos, de natureza fechada, 
acessível exclusivamente aos associa
dos das entidades de classe de car

reiras jurídicas do Brasil. Ela foi lançada para 
o país no dia 6 de dezembro de 2007. No iní
cio, a Jusprev contava com 19 associações. 
Atualmente, 46 entidades classistas fazem 
parte da previdência associativa e este nú
mero poderá aumentar. Vale lembrar que a 
Jusprev é uma iniciativa da Associação Pa
ranaense do Ministério Público e que des-

RENDA MENSAL PROGRAMADA 
Nesta modalidade, cada participante faz a sua 

programação, simulando a idade de aposen

tadoria e o va lor do benefício. 

RENDA POR INVALIDEZ 
Garante o pagamento nas hipóteses de 

invalidez total e permanente, inclusive as não 

cobertas por força do artigo 40 parágrafo 1°, 

inciso I da Constitu ição Federa l (ex: acidente 

de trânsito) 

ponta como uma promessa no cenário da 
Previdência Nacional. 

A Jusprev tem como objetivo adminis
trar planos de benefícios previdenciários aos 
seus associados, exclusivamente na moda
lidade de Contribuição Definida (CD) e 
como base na constituição de reservas indi
viduais que garantam o benefício contrata
do. O Planjus, que é o Plano de Benefícios 
Previdenciários instituído pela Jusprev, visa 
proporcionar aos participantes 4 tipos de 
benefícios: 

RENDA POR MORTE 
Garante o pagamento de uma renda mensal 

para os beneficiários (familiares ou não) no 

caso de morte do part icipante titular. 

RENDA EDUCACIONAL 
Garante o maior bem que os pa is podem 

deixar para os filhos, a educação, através de 

um planejamento financeiro para o custeio do 

ensino superior. Além disso, possibilita ofere

cer a uma criança ou adolescente ca rente a 

oportunidade de conquistar melhores 

condições de vida digna através da educação. 



• 
Por que fazer um plano de previdência na jusprev? 
As taxas cobradas pela Jusprev são menores do que as cobradas pelos bancos e seguradoras, auferindo maiores 

ganhos financeiros aos participantes, conforme a tabela: 

Valor da contribuição mensal Tempo Juros (ao ano) Taxa de gestão do ativo* Resultado 

Jusprev R$ 100,00 35 anos 6 % 

Plano A R$ 1 00,00 35 anos 6 % 

Plano B R$ 1 00,00 35 anos 6 % 

Plano C R$ 1 00,00 35 anos 6 % 

*A taxa de gestão do ativo incide sobre o patrimônio total da conta individua l. 

Benefícios tributários: 
Além disso, a JUSPREV oferece aos que ingressarem no PLANJUS, benefícios 

tributários. De imediato, desconto de 12% da renda bruta anual por ocasião da 

declaração do imposto de renda. Veja abaixo o benefício t ributá rio de quem 

aplica no JUSPREV: 

Declaração de IR 

Rendimentos Tributáveis anuais 

Dedução (aplicação JUSPREV) 

Nova base de cálculo 

Al íquota do IR aplicável 

IR antes da parcela a deduzir 

Parcela a reduzir 

IR a recolher 

Benefício t ributário- R$ 1.320,00 

Para quem já possui uma previdência 
privada em bancos, é possível realizar a 

transferência de seu Plano Gerador de 
Benefício Livre (PGBL) para a Jusprev, a 

qual garante maior rentabilidade para os 

recursos. Essa transferência poderá ser 

efetuada a qualquer momento, sem a 

incidência de tributação 
As adesões ao PLANJUS iniciaram 

pelo Estado do Paraná em junho. No final 

do mês, houve lançamento do plano de 

vendas, na Associação dos Magistrados 

Mineiros, em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Em menos de um mês foram efe-

Sem aplicação Com aplicação 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

R$ 4.800,00 

R$ 40.000,00 R$ 35.200,00 

27,5% 27,5% 

R$ 11 .000,00 R$ 9.680,00 

R$ 6.302,28 R$ 6.302,28 

R$ 4.697,72 R$ 3.377,72 

tuadas mais de 100 adesões ao Plano. A 
partir do mês de agosto, o plano de ven

das será estendido aos demais Estados do 

país e a estimativa é que o número de 
adesões aumente significativamente nos 

próximos meses. 
No endereço eletrônico da Jusprev 

(www.jusprev.org.br), é possível fazer uma 

simulação de renda e solicitar a visita de 
um dos consultores da previdência. VISite 

o site e comece a garantir hoje mesmo um 

futuro melhor. • 
Mais informações através do telefone (41) 3252-3400 ou 

pelo e-mail jus prev@jusprev.org.br . 

0,50% 

2 % 

3% 

4% 

R$ 123.000,00 

R$ 89.000,00 

R$ 72.000,00 

R$ 60.000,00 

Vantagens 
Associados de todas as idades, podem 

aderir ao Planjus e se beneficiar com as 

vantagens que a Jusprev oferece: 

Maior rentabilidade e retorno para o par

ticipante por se tratar de entidade sem 

fins lucrativos e gozar de isenção tribu

tária nas aplicações financeiras; 

Livre escolha dos valores de contribuição, 

respeitados os valores mínimos de R$ 

50,00 (O a 18 anos), de R$ 1 00,00 (19 a 25 

anos) e de R$ 200,00 (acima de 25 anos); 

Possibilidade de inscrever familiares e 

pessoas com quem mantenha relação 

afetiva, conforme previsão estatutária da 

Associação de origem; 

Possibil idade de escolher livremente o 

beneficiário da renda educacional (pa

rente ou carente) contratando o valor 

mínimo de R$ 50,00 mensais; 

Complementação das pensões e apo

sentadorias, que não são mais integrais 

a partir da E.C. n.0 41 de 19 de dezembro 

de 2003, em razão da regulamentação 

prevista na Lei n.O 10.887 de 18 de junho 

de2004. 
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Procurador de Justiça 
lança livro sobre 

~ 

"Você vai sorrir, emocionar-se, chorar. Descubra o porquê da lágrima do promotor 
de justiça e o triste fim de um matungo reumático. Tem a volta do morto-vivo, um 
satélite, ataque de zumbis e até um elevador. Acorde tiozão e ainda assim tenha 
razões para viver. Conheça o casal tupiniquim, quase Brad Pitt I Angelina Jolie. 
Assista a 'pelada' entre ressaca dos acadêmicos de Direito e seminaristas. 
Identifique-se com o Bob Pai e Bob Filho. Quem são 'eles'? Torne-se íntimo do 
Mineiro e da Alma Mineira. Descubra as diversas utilidades do cone-fantasma 
do desbocado palhaço, entre outros causas:' 
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li ma cesta básica do cotidiano". Público do Paraná em 1981. Trabalhou em 
Esta é para o Procurador de Palmital, Cambará, Cândido de Abreu, 
Justiça, Américo Machado, a 
frase que resume a sua pri

meira obra denominada "O Procurador de 
Palavras". O livro foi lançado no dia 4 de 
julho, em Curitiba e editado pela Artes & 

Textos. É uma coletânea de crônicas produzi
das com um pouco de humor e incorrigível 
otimismo. Uma tentativa de maquiar a rea
lidade. São verdades e mentiras tão contra
ditórias como o destino da seringueira, ora 
papel, ora borracha. Confira a crônica "A 
Lágrima do Promotor", 1° das 19 crônicas 
contidas no livro. 

Américo Machado ingressou no Ministério 

Pitanga, Apucarana e Foz do Iguaçu. Hoje atua 
perante a 2a Procuradoria de Justiça Cível de 
Curitiba (PR). 

Confira a primeira crônica do livro, deno
minada "A lágrima do Promotor": 

A LÁGRIMA DO PROMOTOR 
Pouco restava do ano, mas a bucólica Cân
dido de Abreu ainda fervilhava na expecta
tiva de mais um júri no conflito de sangue 
e honra entre as famílias inimigas Krepinsky 
e Krasnodzinsky, polacos brabos de não levar 
desaforo para casa, quanto mais corpo 



defunto de ente 
querido, sem pronta 
resposta no decepar da 
foice ou na mira da car-
tucheira. 

A já pequena popu
lação era dizimada na 
lógica matemática ma
cabra de dois tios valerem 
um filho, um irmão ense
jar o débito de alguns pri
mos distantes e assim por 
diante, nada valendo as 
mulheres na balança da 
morte, ignoradas na ótica 
machista dos contendores, 
reservadas apenas ao ofício 
de velar os mortos. 

O réu da vez era o patriar-
ca de uma das famílias, rosto 
terno de vovô da roça a contar 
causas de caçadas e assom
brações da mata para seus ne
tinhos, mas para mim, forasteiro 
promotor de justiça, a encar
nação do mal, mandante de bár
baro assassinato, pagando para 
ganancioso afilhado da família 
desafeta matar os seus. 

A cidadezinha buscava expressão ao 
se engalanar com luzes natalinas, mas 
naquele Natal não haveriam histórias 
ao redor da árvore. A muito custo eu 
havia convencido meu dileto amigo juiz 
a indeferir pedido de saída provisória 
natalina a favor do enclausurado vovô. 

CHEGAO DIA DO JÚRI. 
Plenário lotado, Krepinskyes à direi
ta, Krasnodzinskyes à esquerda. Nas 
janelas e corredores do velho fórum 
de madeira apinham-se curiosos, 
todos ansiosos para descobrir como 
aquela ridícula justiça de homens de 
saia, com seus discursos empolados, 
encararia a verdadeira justiça dos 
homens de honra, onde as diferenças 
são resolvidas olho no olho, até o 
estrebuchar do inimigo, vísceras às 
mostras. 

I " -~ 
\ 

) } 

Minha missão ministe
rial, que já acenava difícil, ante inexpe
riência e deficiente oratória, prenun
ciava total inviabilidade ao avistar à 
minha frente outro simpático velhinho, 
o confiante advogado local, pouco 
afeito às coisas dos Códigos, mas pro
fundo conhecedor dos atalhos passio
nais de uma absolvição, além, é claro, 
do nome, sobrenome e intimidades dos 
jurados. 

Ninguém torce por mim. A família 
do velhinho homicida não entende 
porque condená-lo quando apenas fi
zera o dever de bom pai, vingando ante
rior cadáver de filho, enquanto a família 
da vítima não deseja o velhote preso, 
inacessível à punição nos conformes, 
por merecida tocaia na primeira curva 
da estrada do Distrito de Três Bicos. 

Na sabedoria da Lei de Murphy, 
pela qual tudo que está ruim pode pio-

• 
rar, no interrogatório, o afá
vel vovô, ao ser instado a assi
nar o termo, levanta-se trô
pego, curvado e dirige-se 
lentamente a outro ancião, 
o escrivão (isto aqui é um 
júri ou congresso da ter
ceira idade!?). O réu então 
chama o escrivão na cor
dialidade do apelido ca-
rinhoso, pedindo socor
ro de óculos empresta
dos, velhos amigos so
lidários a compartilhar 
momento de dor. 

Ouvidas testemu
nhas que não enxer
gariam elefante cor
de-rosa, ignoro boce
jos dos jurados e 
parto resoluto para 
a acusação nos de
bates orais, deter
minado a mandar 
o vovô homicida a 
passar seus últi

mos dias miseráveis 
vendo o sol nascer quadrado, com ou 
sem óculos emprestados. 

Recebo atenção digna de pregador 
em boteco, no horário de futebol. 

O ladino advogado então principia 
sua defesa, não perdendo tempo com 
artigos, qualificadoras e outras quin
quilharias legais, preferindo centrar sua 
oração no discorrer vagaroso, calmo, 
mas com voz embargada, sobre a dor 
maior de um pai, a perda de um filho 
H-0-M-E-M, morte severina, morte de 
que se morre de emboscada, antes dos 
vinte, morte de bala sempre voando 
desocupada, a levar filho querido, 
enterrado com semente de chumbo. 

João Cabral de Melo Neto mal 
havia morrido e sua obra já era piratea
da, diante uma platéia, envaidecida 
com o bardo local. 
A voz do defensor passou a elevar-se 
paulatinamente ao sabor do agrava
mento do martírio detalhado, mão ~ 
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• consoladora ocasionalmente no 
ombro humilde do velhinho, que per
manecia com tronco arqueado, cabeça 
baixa, mas visivelmente oscilante, a con
cordar com o suplício que lhe era im
pingido. 

As pausas entre as frases impac
tantes, agora lançadas aos berros, eram 
estrategicamente preenchidas por inde
terminados soluços de alguns assis
tentes mais sensíveis. 

GRAN FINALE 
O apoteótico discurso de dor e honra 
leva o já histérico orador a arregaçar a 
manga da camisa xadrez do velhinho, 
levantando em troféu suas nuas rugas e 
veias do braço, bradando a quem 
quisesse ou não quisesse ouvir, que ali 
corria o valoroso sangue de Cândido de 
Abreu, dos verdadeiros homens que não 
se acovardam diante seu ofício de ma
cho, não abandonando filho indefeso na 
cova, não deixando seu espírito desas
sossegado vagar errante pelo além. 

O velhinho, confuso entre o orgulho 
de seus colhões e o abalo da lembrança 
do jovem filho assassinado, tremula sua 
triste figura, retira do bolso um surra
do lenço laranja e começa a chorar co
piosamente, sendo prontamente envol
vido por abraço afetuoso de seu sensí
vel advogado. 

A COMOÇÃO É GERAL 
Vejo alguns jurados às lágrimas, ou
tros à beira de tal. Na platéia Kre
pinskyes, Krasnodzinskyes e curiosos 
são contagiados pela tragédia comum 
e não resistem, uns soluçam, outros 
choram, todos irmanados pelo sofri
mento, luto sem fim, morte à espreita, 
cada qual no íntimo pranteando mor
tos idos e vindos. 

Palhaçada, Palhaçada!!! penso eu, 
desesperado. Nervoso, só consigo ga
guejar: "Pre-ci-so de um a-par-te, pre
ci-so de um a-par-te. UR-GEN-TE! " 
Olho à minha esquerda. "Cadê o juiz?" 

procurando não-sei-o-quê, dis
farçando emoção, talvez esconden
do lágrima na manga. 

Viro a cabeça para a frente e 
retorno ao patético julgamento, típi
ca cena de velório na iminência de 
fechar o caixão. 

Balanço a cabeça incrédulo 
quando sou atingido por um 
traiçoeiro cisco. "Maldito fórum 
empoeirado. " Levo o dedo indi
cador instintivamente ao olho 
atingido, franzo as sobrancelhas, 
comprimo violentamente o olho 
avermelhado e de lá escorre uma 
furtiva lágrima, expulsando o cisco 
invasor. 

Da tempestade à bonança. Rei
na agora estranho silêncio na sala. 
Recupero a visão e me deparo 
sendo o centro das atenções. O 
matreiro advogado havia perce
bido minha manobra heróica de 
combate ao cisco, largado o réu 
convulsivo, se posicionado à mi
nha frente, induzindo a todos a fi
xarem-se em mim, platéia embas
bacada a presenciar a LÁGRIMA 
DO PROMOTOR. 

A DEFESA ESTAVA ENCERRADA 
No dia seguinte a inocência sabida 
não era causo que pagava contar, 
porém, nos bares e lares reinava um 
clima de cena final de rivalidade 
entre Capuletos e Montéquios: 

" ... Sombria paz está 
manhã nos trouxe. O sol de 
luto, não mostrará o seu 
rosto. Vamos embora, te
mos muito a conversardes
tes tristes eventos. Uns 
serão punidos; outros des
culpados. Jamais houve his
tória mais triste do que esta 
de Romeu e Julieta." 

Shakespeare não ouvira falar do 
Localizo-o agachado, embaixo da mesa, dia em que o promotor chorou ... e 
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Su estões 

Modernização 
do Judiciário 
O Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) cr iou uma Comissão especial 

de Acompanhamento Legislat ivo. 

O objetivo é amplia r o diá logo com 

o Congresso Nacional e o Governo 

Federal, para avançar nas propostas 

de legislação voltadas à moderniza

ção do Jud iciário. O conselheiro e 

p residen te da com issão, Antonio 

Umberto, informou qÚe o grupo 

pretende tratar de projetos em 

elaboração ou em tram itação que 

busquem maior eficiência do Poder 

Judiciário e simplic idade nos pro

cedimentos jurídicos e na gestão 

de recurso. Para tanto, Tribunais e 

demais inst ituições poderão en

camin har ao CNJ sugestões rela

cionadas à melhor ia da prestação 

de serviços da Justiça. Mais infor

mações no site www.cnj .gov.br. 

Código de 
Processo 
Penal 
A comissão de juristas responsável 

por traba lhar exclusivamente na re

forma do Código de Processo Penal 

está aberta para receber sugestões 

através do endereço eletrõnico 

novocpp@senado.gov.br. Ela foi 

cr iada por meio do Requerimento 

n°227, de 2008, e const ituída pelo 

Senador Gariba ld i Alves Filho. Ao 

todo, são nove profissionais e 

estudiosos do Direito Processual 

Penal brasileiro, além de repre

sen t antes de in stit uições ligadas 

à Magistratura, Min isté rios Púb li

cos, Políc ia Judiciária e Advocacia. 

Mais informações através do site 

www.senado.gov.br/ novocpp. 



Estresse no trabalho: sinal de angústia? 

Q 
uemjá não ouviu, no ambiente 
de trabalho, lamentações 
como: "estou estressado" ou 
então: "esta tarefa me deixa 

ansioso "? Estresse e ansiedade são 
palavras conhecidas pelo senso comum. 
Seu significado aponta para um incômo
do, seja ele de ordem .física ou emocional. 
Sinais referentes a este incômodo costu
mam manifestar-se na rotina de traba
lho, mas nem sempre estão relacionados 
a um único ambiente. 

Mas afinal, de que nos queixamos 
quando dizemos que estamos ansiosos ou 
estressados? 

Hipócrates (séc. V a.C.) sabiamente 
prescrevia a diminuição dos estímulos 
e repouso para os enfermos que sofriam 
de ansiedade. Segundo ele, com tais 
recomendações a cura ocorreria com o 
tempo. No século XIX, sinais como 
exaustão geral, cefaléia e espasmos mus
culares faziam parte do quadro de "neu
roastenia" (esgotamento do sistema ner
voso), denominado por Beard, médico 
americano. Sigmund Freud, por sua vez, 
deu grande importância em sua obra a 
um afeto desprazeroso , do qual cos-

lafrios; vertigem; formigamentos ; irri
tabilidade geral (especialmente com 
relação a ruídos); impressão de que algo 
ruim irá acontecer; acordar à noite em 
pavor; receio de sair de casa e sentir-se 
ameaçado por animais peçonhentos, 
tempestades, escuridão ... 

De acordo com a teoria psicanalítica, 
pode-se apontar duas causas para tais 
fenômenos: 

- Causa conhecida: o sujeito consegue 
identificar a origem de seu mal-estar. 
Por exemplo, a espera de um resultado 
importante. A sensação ruim deve se 
esgotar assim que a situação se resta
belecer. 

- Causa desconhecida : ou o sujeito 
não localiza a origem de seu incômodo, 
ou a idéia de onde este surge não é com
provada. Ou seja, quando se espera a 
melhora, os sinais continuam. No caso, 
a real fonte de angústia aparece dis
farçada, porém, não é consciente. 

Especialmente nesta última situação, 
recomenda-se a procura de uma análise 
para que o sujeito possa vir a simbolizar, 
ou seja, falar sobre aquilo que está 
sentindo. Tal fato possibilitará que algu-

tumeiramente nos queixamos hoje em ma amarração referente à causa e efeito 
dia: "angst", que teria como tradução 
mais comum: "angústia ", e mais corre
ta: "medo". 

Medo, angústia, ansiedade ej ou 
estresse são nomes dados aos sinais de 
incômodos sofridos pelo sujeito que, de 
acordo com a cultura da época são res
significados. 

Independentemente da nomenclatu
ra, na nossa rotina devemos estar aten
tos a determinados sinais, descritos por 
Freud, que podem aparecer isoladamente 
ou não . São eles: angústia (sensação de 
mal-estar) pura ou associada a alte
rações da atividade cardíaca, da respi
ração, e glandular; alterações digesti
vas; fome devoradora; tremores; ca-

seja realizada. Caso contrário, a tendên
cia é de que a angústia continue a causar 
incômodo, pois tenderá a manifestar-se 
no corpo. e 

*Para uma descrição fenomenológica dos 
quadros de ansiedade, recomenda-se o ma
nual: DSM-IV. 

Maria Karine Baggio Vicelli- (CRP 08/9315) 
Psicó loga, pós-graduada em Psicologia Clínica no 
Hospital Ge ral, com fo rmação em psicanálise. Atende 
adu ltos, adolescentes e crianças, na Associação Serpiá e 
em consu ltório particular (convênio com a APMP-PR) . 

Consultório: Rua Duque de Caxias, 627. São Francisco. 
Curitiba-PR- Fones: 3232-5796 e 9622-9488. 

'' 
Estresse e 

ansiedade são 
palavras conhecidas 

pelo senso 
comum. Seu 

significado aponta 
para um incômodo) 

srja ele de ordem 
ftsica ou emocionaL 

'' APMP - Agosto de 2008 121 



equilíbrio e longevidade para o corpo 

Arte marcial 

chinesa 
proporciona 
saúde e 
bem-estar 

para o corpo e a 
mente. 
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A
arte marcial denominada Tai Chi Chuan 
nasceu no tenitório Chinês por volta do 
século XII. Seu surgimento é atribtúdo 
ao monge taoísta chamado Chang San

feng. Segundo a lenda, o monge teria observa
do uma luta entre um pássaro e uma cobra e 
constatado que a flexibilidade poderia se sobre
por à força e rigidez. Algumas técnicas desta arte 
marcial também podem ser atribuídas a um 
conjunto de exercícios relacionados à defesa pes
soal de famílias, grupos ou aldeias chinesas, 
ainda na antiguidade. O exercício é considera
do uma arte marcial interna, pois é voltado para 
a energia interior do corpo. 

Segundo o Diretor-Ftmdador da Associação 
Internacional de Praticantes de Tai Chi (AIP), 
Levis Litz, o primeiro estilo do exercício teria 
sido criado pelo chinês Chen W ang Ting e ficou 
conhecido como "Chen". Atualmente existem 
cinco estilos tradicionais diferentes. O nome 
dado a cada um deles faz referência a família chi
nesa que o criou: Chen, Yang, Wu/Hao, Sun e 
Wu. A partir desses cinco estilos, novas maneiras 

de praticar a arte marcial foram desenvolvidas. 
Corpo e mente devem estar unidos, até o 

estabelecimento de um estado de equilibrio. fut:a 

é a idéia fundamental da filosofia e meditação 
taoísta. Os antigos adeptos ao Tai Chi Chuan, na 
China, acreditavam que as pessoas deveriam 
estabelecer uma disciplina para se tornarem 
saudáveis, espirituais, bondosas e inteligentes. 
Além disso, deveriam ajudar outras pessoas, 
para que elas também alcançassem o mesmo 
grau de progresso, visando sempre a luta con
tra a imoralidade e injustiças, proteção dos fra
cos e necessitados e o amor pela verdade. Foi 
em torno desses ideais de vida que o Tai Chi 
Chuan foi desenvolvido. 

No Brasil, a prática da arte marcial está 
baseada na longevidade e no sentimento de 
amor, além de tornar o ser humano mais intu
itivo e com transbordante energia. O exercício 
inclui urna cadeia lenta e uniforme de movimen
tos feitos com suavidade. Todas as articulações, 
ligamentos e músculos do corpo são trabalha
dos através do relaxamento e coordenação. O 



• 
Tai Chi pode ser praticado por pessoas de 

todas as idades e promove harmonia, bem

estar e equihbrio para o corpo e a mente. A 

Instrutora de Tai Chi Chuan, Elli Nowatky, 

explica que a arte marcial congrega vários 

estilos e cada um deles condiz a uma 

seqüência de movimentos contínuos. "Os 

exercícios contínuos resultam em maior 

flexibilidade, melhora na respiração e arti
culações e regulan1 a pressão sanguínea. 

Como os exercícios são realizados em pé, 

há uma melhora significativa na postura e 

na força muscular, que é trabalhada de 

forma suave". A prática de Tai Chi também 

proporciona mn estado de tranqüilidade e 

quietude, acalmando os pensamentos. ''No 

momento do exercício trabalhamos a 

calma interior no caos exterior", explica. 

Elli também indica o exercício como um 

possível tratamento para o estresse. 

"Muitos alunos procuram o Tai Chi para 

aliviar o estresse, causado pelo cotidiano 

tumultuado em que vivemos. Os resulta

dos são positivos", comenta. 

Segundo o Promotor de Justiça apo

sentado e praticante doTai Chi Chuan há 

25 anos, Moizes Torquato, um dos princí

pios do exercício é de que a prática deve 

ser realizada com o corpo relaxado. "Du

rante o exercício, corpo e mente se ftmdem 

e o praticamente vive o momento pre

sente, centrado em si mesmo, afastando 

o estresse", explica. Para ele, a prática per

severante levará a cada um, a seu tempo e 

modo, a aprender como prolongar essa 

calma e serenidade para os momentos do 

dia-a-dia. 

O Tai Chi é indicado também para tra

balhar o relacionamento em grupo. 

Durante a atividade, é necessário que se 

respeite o espaço e liberdade do outro. A 

prática tem sido trabalhada em empresas, 

como uma alternativa de aliviar a tensão 

durante as atividades e melhora nos rela

cionamentos. 

Interessados podem obter mais deta

lhes, ver vídeos e conhecer os locais de 

prática de Tai Chi em Curitiba através do 

endereço eletrônico www.fotoseru 

mos.com/taichi. • 



e sociedade 
Parcerias com 
órgãos públicos e 
privados têm 

garantido a 
segurança da 
população em 
diversos setores. 
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Ministério Público do Paraná, por 
intermédio do Centro de Apoio Ope
racional das Promotorias de Justiça de 
Defesa do Consumidor e da Promoto

ria de Defesa do Consumidor, tem realizado 
trabalho conjunto com vários parceiros voca
cionados à defesa dos interesses dos consu
midores no Estado do Paraná. Entre essas 
parcerias podemos destacar as Vigilâncias Sa
nitárias, Secretarias de Agricultura, Urba
nismo, de Justiça (via Procon e lpem), Corpo 
de Bombeiros, órgãos municipais, além de 
entidades representativas de classe, especial
mente o Conselho Regional de Medicina 
Veterinária e Conselho Regional de En
genharia. 

A atuação da instituição, na efetiva tutela 
dos interesses coletivos da sociedade, não 
pode prescindir da colaboração e da atuação 
conjunta de órgãos públicos e de segmentos 
privados sociais, culturais e jurídicos. Desde 
1985, ano em que foi criada a Secretaria 
Nacional de Defesa do Civil (Sedec), depois 

Coordenadoria de Defesa do Consumidor, 
para finalmente, sob a égide da Lei 8652/93 
(Lei Orgânica do Ministério Público) assumir 
a configuração atual de Cent ro de Apoio 
Operacional, o Ministério Público concen
trou as atividades de execução nas Pro
motorias específicas de Defesa do Con
sumidor ou cumulativamente com outras 
voltadas à defesa dos interesses denomina
dos transindividuais. 

PARCERIA entre Ministério Público e o Corpo de Bombeiros 

AÇÃO PREVENCIONISTA PARA GARANTIR A 
SEGURANÇA DA POPULAÇÃO As diversas parce

rias mantidas entre o MP e outras Instituições 
têm garantido a segurança da população em vari
ados setores. Podemos citar como exemplo a 

ação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e o 
MP-PR. Através do trabalho conjunto das 
Instituições, o Corpo de Bombeiros passou a ser 
mais ouvido e respeitado em suas notificações. 
A vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros 
antes da abertura de estabelecimentos que 
prestam algum serviço à comunidade é funda
mental para garantir a segurança da população, 
uma vez que muitos casos de desabamentos e de 
incêndios podem ser evitados através da ação 
preventiva. Porém, somente o alerta e a inti
mação do corpo de bombeiros não eram sufi
cientes para que empresários fechassem os esta
belecimentos que não atingissem parâmetros de 
segurança necessários e realizassem revisões. 



do Paraná é exemplo para o país 

Visando maior autonomia do Corpo de 

Bombeiros, o Ministério Público do Paraná 
passou então a atuar em conjunto com o 

órgão. Assim, os locais que não atendessem 
as medidas de segurança passariam tam

bém a receber notificação da Promotoria. 
O Sub-Comandante do Corpo de 

Bombeiros de Curitiba, Carlos Alberto 
Mascarenhas Machado, explica que como 

o Corpo de Bombeiros não tem poder de 
polícia, a ação do Ministério Público nas 

atividades prevencionistas do órgão é fun

damental. "O Corpo de Bombeiros tem 

por objetivo salvaguardar a instalação dos 
estabelecimentos como ação preventiva, 

mas considera como o bem maior de suas 
ações a vida humana. É neste ponto que 

se destaca o trabalho da Promotoria de 

Defesa do Consumidor." 
O Corpo de Bombeiros, o qual faz 

parte da área de segurança do empre
endedorismo urbanístico, ao fazer a ave

riguação em um estabelecimento, emite 

relatórios de vistoria e notificações. Se o 
local não apresentar as condições de segu

rança exigidas, o órgão emite um relatório 

de reprovação, o qual é encaminhado para 
a Prefeitura da Cidade. Se as exigências 

impostas pela Prefeitura e pelo Corpo de 
Bombeiros não forem atendidas, o laudo 

é encaminhado para a Promotoria de 

Defesa do Consumidor do MP-PR, que 

instaura o Procedimento Preparatório 
visando acertamento extrajudicial ou 

mesmo judicial da inadequação. 

SOCIEDADE EM ALERTA o Ministério 
Público do Paraná também recebe denún

cias da população sobre a falta de segu

rança em determinados locais. Elas são 

O Corpo 
de Bombeiros 

tem por objetivo 
salvaguardar a 
instalação dos 

estabelecimentos 
como ação 

preventiva, mas 
considera como o bem 
maior de suas ações a 

vida humana. 
É neste ponto que se 

destaca o trabalho da 
Promotoria de Defesa 

do Consumidor. 

Carlos Alberto Mascarenhas 
Machado, Sub-Comandante do 
Corpo de Bombeiros do PR. ,, 
encaminhadas para o Corpo de Bom
beiros, que fiscaliza o local indicado, ado

tando medidas administrativas necessá

rias. Segtmdo o Chefe de VIstorias do Cor
po de Bombeiros de Curitiba, Ivan Fer

nandes, o número de denúncias tem au

mentado ao longo dos anos. Através da 

parceria, o Corpo de Bombeiros passou a 
ser mais respeitado e esse canal entre o 

Ministério Público e a sociedade tem sido 
cada vez mais procurado. Para o Sub Co

mandante do Corpo de Bombeiros, Carlos 

Machado, a sociedade está começando 
a se conscientizar e observar mais os 
espaços que freqüentam. "Essa atitude de 
cultura prevencionista da população tem 

aumentado e faz parte da ação do Corpo 
de Bombeiros e que agora envolve de 

forma concreta o Ministério Público", 
salientou . ._ 
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~EXEMPLO PARA O PAiS A ação conjun
ta entre o Ministério Público e o Corpo de 
Bombeiros do Paraná foi apontada como 
destaque no Seminário Nacional de 
Bombeiros, realizado em 2002 no Rio 
Grande do Sul. O Paraná foi o Estado que 
apresentou um maior número de ações 
realizadas através da parceria entre MP e 
o Corpo de Bombeiros. "Enquanto al
guns estados tiveram 2 ou 3 ações com 
o Ministério Público, nós no Paraná 
tínhamos mais de 200 ações para 
relatar", destacou Fernandes. 

Desde meados dos anos noventa o 
Centro de Apoio Operacional, sob o co
mando de importantes coordenadores, va
lendo destacar o Procurador de Justiça Jor
ge Derbli e o Promotor de JustiçaArion Ro
lim Pereira que, auxiliado pelos então Pro
motores de Justiça Ralph Luiz Vidal Sabino 
dos Santos, João Henrique Vilela da Sil
veira, Alfredo da Silva Baki, Ângela Khmy 
Munhoz da Rocha, Ciro Expedito Sche
raiber, Leonel Cunha, dentre outros, e a 
Promotoria de Justiça de Defesa do Con
sumidor de Curitiba, concorrritantemente 
com as Promotorias de Justiça do Estado 
do Paraná, iniciaram importante atuação 
em variadas áreas da tutela do consumo, 
quer nas áreas de saúde fisico-psíquica do 
consumidor, ressaltando a atuação na área 
de segurança, fixando diretrizes que per
manecem até os dias presentes. 

Neste sentido, a soma de esforços, 
através do trabalho conjtmto entre o MP e 
o Corpo de Bombeiros, e a certeza de medi
das repressivas mais efetivas quando 
necessárias, têm contribuído para uma 
maior segurança para a sociedade. Essa in
tegrada ação se coaduna com o perfil do 
Ministério Público como uma Instituição 
que visa atender aos interesses sociais e in
dividuais indisponíveis. Confirma ser essen
cial à função jurisdicional do Estado, incum
bindo-lhe a defesa da ordem jurídica, con
forme prenuncia a Constituição Federal. e 

(Com a colaboração de Ciro Expedito Scheraiber, 
Procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor) 
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Homena em 

Promotor de Justiça recebe Medalha 
Coronel Sarmento, principal 
honraria da Polícia Militar 

O Promotor de Justiça João Henrique Vilela, que atuou 16 anos junto à Promotoria 
de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba, recebeu do Estado do Paraná a 
Medalha Coronel Sarmento, principal honraria da Polícia Mi litar. A homenagem- fruto 
do trabalho conjunto de Vilela com o Corpo de Bombeiros- foi realizada no dia 2 de 
julho, durante as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro."Foi uma surpresa. Estou 
gratificado e emocionado pela lembrança. A Instituição (MP-PR) é um ideal de vida e 
não apenas um traba lho. Fiquei tocado com a homenagem': declarou Vilela. 
A Medalha Coronel Sarmento- A Medalha Coronel Sarmento é uma concessão da 
Lei n° 11806 de 5 de agosto de 1997. t também uma reverencia a memória do Patrono 
da Po lícia Militar do Pa raná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento. t con
ferida anualmente a civis, mi litares e policiais mi litares que mais se destacaram em favor 

a usa pública ou além do dever no desempenho de suas funções. __ ___./ 



A maioridade do Código de 
Difesa do Consumidor 

N
o ano em que a Constituição 
Federal completa 20 anos de 
v..istência, sobrevém a maiori
dade do Código de Defesa do 

Consumidor. Aos 11 de setembro de 1990 foi 
publicada a Lei n° 8.078, denominado Código 
de Defesa do Consumidor pelo ADCT, artigo 
48, que impôs a sua promulgação, a qual se 
perpetrou, embora com atraso, em relação ao 
prazo de 120 dias apontado. 

Oportuno é um passar de olhos à tutela do 
consumidor durante os 18 anos do Código de 
Defesa do Consumidor. Como protagonista da 
chamada relação jurídica do consumo, o 

adquirente e o utente não encontravam até os 
18 anos passados uma especial atenção. 
Estavam inseridos no contexto de uma legis
lação voltada à igualdade das partes na 
relação jurídica. 

A necessidade de uma tutela se fazia pre
mente ao consumidor, porque exposto a forças 
insuperáveis no mercado, posicionando-se 
como a parte mais .fraca. 

Tal condição sensibilizou o legislador que 
vislumbrou nessa vulnerabilidade a necessi
dade de oferecer um instrumento de tutela não 
só de natureza econômica, mas também social, 
condição essa já traçada na Constituição 
Federal que erigiu a "defesa do consumidor" 
como direito fundamental e como princípio da 
ordem econômica. 

A evolução das relações entre as partes da 
relação de consumo, o consumidor de um lado 
e o fornecedor de outro, se fez sentir, com expe
rimentada vantagem a ambos. 

Muitas foram as conquistas, apesar das 
resistências de setores econômicos particula
r-izados, que até nos dias atuais se fazem pre
sentes, ressaltando-se a assegurada dignidade 
e a valorização da cidadania do consumidor, 
sem menos assumir importância a prática 
escorreita da oferta mercadológica de respon-

sabilidade do fornecedor. 
De vários matizes foram os instrumentos 

de tutela do consumo, perpassando pelo asse
gurar de direitos característicos da relação con
sumista por intermédio da readequação da 
ordem positiva material e processual, bem 
assim da institucionalização de mecanismos 
de viabilização do acesso à almejada tutela. 

No plano concreto, as forças subjetivas e as 
objetivas passaram a exercer com efetividade 
os desígnios da defesa do consumidor, com o 
enfrentamento de duras e resistidas batalhas, 
mas com avanço das iniciativas. 

Hoje, pode-se dizer que o prometido instru
mental tornou-se realidade, e realidade posi
tiva, com alcance visível daquilo que era alme
jado, o reequilíbrio das relações, com a soma 
da dignidade do consumidor. 

Portanto, o Código de Defesa do Consu
midor opera o papel catalisador de forças va
riegadas que serviu e segue servindo nessa 
senda de agregador dos mais diferenciados, 
porém convergentes, meios de efetivação da 
defesa do consumidor. 

No entanto, muitas .frentes estão por explo
rar, e a realidade ainda não é tranqüila, pois 
renovados fatores desafiam à contínua luta 
pelo asseguramento das conquistas e por 
superar outras que são necessárias. 

A conscientização da verdadeira posição 
do consumidor no contexto sócio-econômi

co, como agente participativo e necessário, 
mais que mero elemento conveniente pas
sivo de uma relação oportuna, parece sim 
ter sido uma concreta conquista do Código 
de Defesa do Consumidor, que agora as
sume, com galhardia, sua merecida maio

ridade cívica. • 

Ciro Expedito Scheraiber, Procurador de lust1 ça, coord e
nador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Defesa do Consumidor. Julho/2008. 

'' 
A el'oluçào das 
relações entre as 

partes da relação de 
consttJno) o 

consutl!idor de um 
lado e o fornecedor 

de outro) se fez 
sentil; coJJJ 

experimentada 
l'antageJJJ a an;bos. 
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O Caminho do Peabiru) 

'' 
O trqjeto tambéJJJ 
apresenta diversos 

vestígios 
arqueológicos que 

reJnontam a 
it;;portante 

JJJemória dos povos 
indígenas. 
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S
egundo estudos, o Caminho do 

Peabiru constituía-se em uma via 
com um percurso de aproximada
mente três mil quilômetros de exten

são, o qual ligava por terra o Oceano A tlântico 

ao Pacifico. O trajeto ia do litoral paulista até 

a costa do Pacífico, cruzando o Paraná de leste 

a oeste, penetrando pelo Chaco paraguaio e, 

finalmente, atravessando a Bolívia, a Cor

dilheiras dos Andes e o sul do Peru. Esse era o 

chamado tronco principal, mas havia vários 

ramais que se interligavam à rota. 

Embora não se saiba exatamente a época 

na qual o caminho foi criado, historiadores e 

pesquisadores acreditam que ele possua cerca CACHOEIRA no Município de Pitanga, próxima a um possível 
de dois mil anos. Essa via milenar não possuía 

pavimento, era na verdade uma trilha talha-

da pela mão do homem, com aproximada- Pen1 ou caminho para a montanha do sol. 

mente 1 metro e quarenta centímetros de 

largura e quarenta centímetros de profundi- CAMINHO DA TERRA SEM MAL: Essa versão 

dade, fo rrada em alguns trechos por uma 
grama miúda. 

Muitos são os relatos, versões e crenças 

sobre os idealizadores e a utilização do camin

ho do Peabiru. Destaco aqui algumas delas: 

CAMINHO DOS INCAS: Essa hipótese declara que 

o Caminho do Peabirufaria parte de uma rede 

viária construída pelos povos incas, com intu

ito de trazer a sua cultura até os povos da costa 
do Oceano Atlântico. Muitas pessoas defendem 

essa teoria, entre as quais podemos citar 
Romário Martins e o Barão de Capanema, que 

em suas pesquisas sobre o assunto, observou 

que a via do Peabiru se encaixava ao desenho 

de estradas incas. O historiador e antropólogo 

Luiz Galdino, em sua obra intitulada "Peabiru 

- Os incas no Brasil", também defende medi

ante estudos e pesquisas arqueológicas que o 

trajeto do Peabiru teria sido construído na ten
tativa de expansão do Império Inca até o 

Oceano Atlântico. O autor declara que o nome 

"Peabiru" é a resultante da coordenação de "pe

biru", que equivaleria a caminho para o "biru" 

( palavra essa utilizada pelos incas para 

denominar seu território), caminho para o 

credita a construção da rota do Peabiru aos 

índios Guaranis que, segundo sua cultura, teri
am elaborado o trajeto em busca de uma terra 

sem males, um local onde não existiriam 

doenças, guerras e fome, local esse que seria 

também a morada de todos os seus antepassa

dos. Os Guaranis acreditavam que o caminho 

os conduziria a um paraíso terreno. 

CAMINHO DE SÃO TOMÉ: Essa é uma lendária 

versão de que o caminho teria sido idealizado 

pelo apóstolo de Cristo, São Tomé. Com intui

to de realizar atividades de evangelização, esse 

teria elaborado um caminho rumo ao Pa

raguai, continuando ainda até os Andes. A pre

sença de São Tomé na América foi relatada 

pelos padres Lozano, Manoel da Nóbrega e 

Montoya. 

Caminhos terrestres, como o caso do 
Peabiru, representaram uma importante via 

de comunicação e penetração do território 
brasileiro.A rota do Peabiru apresentou diver

sos ramais que se interligavam à rota princi

pal. Entre os prováveis trajetos secundários 
temos um que partia do litoral de Santa 

1 D1ogo de Senabna; Português que em uma exped1ção no ano de 1545 naufragou no litoral norte do Estado do Paraná. 



ramal do Peabiru 

Catarina e seguia pelos municípios de 

Jaraguá do Sul (SC), São Bento do Sul 

(SC), chegando ao atual Estado do 
Paraná, na região de Rio Negro, Lapa, 
Palmeira e Ponta Grossa, onde se encon

trava com o traçado principal. 

Outro provável ramal seguiria em 

direção nordeste, passando pelas locali

dades de Campo Mourão e Peabiru, 
rumando para os lados de Apucarana 
(PR), de onde acompanhava o rio Pirapó 

até sua foz no Paranapanema, na divisa 

dos atuais Estados de São Paulo e 

Paraná. A partir desse ponto, devia 
seguir rumo nordeste, de acordo com um 

traçado mais ou menos correspondente 

ao da atual rodovia SP 425. 
Muitos relatos confirmaram a 

existência e utilização desse caminho. 

Entre os personagens que trilharam o 

caminho temos o espanholAlvar Nufi.ez 

Cabeza de Vaca, entre os anos de 1541 e 
1542. Ele relatou, em seus diários de 
viagem, sua caminhada por Santa 
Catarina até Assunção usando trechos do 

Peabiru. Dez anos depois, Diogo de 
Senabria seguiu a mesma rotal. 

O portuguêsAleixo Garcia, náufrago 
da armada de João de Solís, partiu do 

litoral catarinense até o rio Iguaçu, 
atingiu o Paraguai, penetrou o Alto Chaco 

e alcançou a região de Potosi e Sucre. 

Para o professor e arqueólogo Igor 

Chmyz, pesquisador do Centro de Es
tudos e Pesquisas Arqueológicas da 

Universidade Federal do Paraná, foi 
comum a prática indígena de construção 

e utilização de caminhos por todo o país. 

Tais caminhos propiciavam a comuni

cação entre as aldeias ,facilitavam a loco
moção das tribos nômades e também o 
desbravamento do território. Na déca

da de 1970, Chmyz e uma equipe de 
pesquisadores desenvolviam uma pes

quisa arqueológica na região de Campina 

da Lagoa, quando se depararam com 

uma trilha inserta na mata. O pes
quisador declarou que, curiosamente, era 
um caminho que não subia as elevações, 

mas sim as contornava, ou seja, sempre 

se estendia pelos flancos das elevações. A 

partir de evidências arqueológicas encon

tradas ao redor da trilha e das caracterís

ticas do traçado, o pesquisador concluiu 
que se tratava de um dos ramais do 

Caminho do Peabiru, que partia do tron
co em direção ao norte. A partir de seus 

estudos a respeito de grupos indígenas 
que ocupavam o território antes da 

chegada dos europeus, Chmyz defende 
que alguns trechos do Peabiru e seus 

ramais estão relacionados aos índios da 
família lingüística Jê, que na arqueolo

gia é chamado de Itararé. 

Aos poucos, muitos trechos da rota de 

Peabiruforam sendo abandonados ou 
mesmo reutilizados por outros grupos, 

entre esses os bandeirantes em suas expe
dições, os colonizadores e os tropeiros. 

Posteriormente, muitos trechos doca

minho foram transformados em estradas 

e rodovias. 
A intensa ocupação territorial des

truiu grande parte do traçado. Contudo, 

nos dias atuais, ainda podemos encon
trar vários resquícios arqueológicos da 

existência e utilização do Caminho do 
Peabiru, principalmente em cidades do 

interior do Estado do Paraná. 

Como podemos notar, o caminho do 

Peabiru teve um importante papel históri

co na comunicação, transporte, desbra

vamento, conquista e desenvolvimento 
do território. Suas rotas possuem 
inúmeras riquezas históricas, arqueoló

gicas e culturais. Aos poucos, podemos 
notar um aumentado no interesse pelo 

resgate histórico, mapeamento e o apro

veitamento turístico desse caminho mile

nar. São muitos os grupos, historiadores, 
pesquisadores e curiosos que realizam 
estudos a respeito do Caminho do Pea
biru, entre os quais podemos citar a jor
nalista e escritora Rosana Bond, o histo

riador Hernani Donato, o astrônomo 

Germano Bruno Afonso, do departamen

to de Física da UFPR, o senhor Clemente 
Gaioski, morador do município de Pi
tanga, o Deputado Estadual Douglas 

Fabrício, a Comunidade dos Municípios 

da Região de Campo Mourão - COM

CAM, entre outros. 

A preservação do Caminho do Pea
biru é de extrema importância, visto que 
sua existência está intimamente ligada à 

história, ainda pouco conhecida e divul

gada, dos Estados de Santa Catarina, 

Paraná e São Paulo. O trajeto também 

apresenta diversos vestígios arqueológi
cos que remontam a importante me

mória dos povos indígenas. • 

Adriane Fila, Professora de História , Pós-Graduada em 

História do Brasil, Funcionária da Associação Paranaense do 

Ministério Público. 
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Evento lembrará caminho milenar de 3 mil quilômetros de 
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• 
A

Promotoria de Justiça da Comarca de Pea
biru promoverá no dia 15 de agosto o I En

contro de Resgate Histórico-Cultural sobre 
o "Caminho do Peabiru". O evento será 

realizado a partir das 8h30, na Câmara Municipal 
de Peabiru, localizada na Rua Juvenal Portela, 10-

20. A Associação Paranaense do Ministério Pú
blico (APMP), o Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Proteção as Comunidades Indí
genas, Fundação Escola do Ministério Público do 
Paraná e o Município de Peabiru estão apoian
do a realização do encontro. 

A iniciativa tem como fundamento o papel mi
nisterial pela defesa dos direitos difusos, dentre 
os quais se incluem os bens de valor histórico e 
cultural, cabendo-se, assim, destacar a existência 
de rota dos "Caminhos do Peabiru" na respectiva 
Comarca. De acordo com a Constituição Federal, 
compete ao Município promover a proteção do 
patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, 
conforme artigo 30, inciso IX. 

O evento tem como objetivo destacar a neces
sidade de resgatar os fatos históricos e reminis
cências do "Caminho de Peabiru". Profissionais e 
especialistas proferirão palestras e debates que 
irão resultar na elaboração de um documento 
sobre as medidas a serem implementadas para a 
preservação de tal patrimônio. O encontro con
tará com os seguintes palestrantes: 

IGORCHMVZ 
Professor Sênior do Programa de Pós-graduação 
em Antropologia Social e Pesquisador- Associado 
do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas 
-CEPA/UFPR 

ANDRÉ VIANA DA CRUZ 
Mestre em Direito pela UFPR e Assessor Jurídico 
do Centro de Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Direitos Constitucionais 

SINCLAIR POZZA CASEMIRO 
Pos Doutoranda em Letras e Lingüística pela 
USP /SP e pesquisadora e Membro Fundadora do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Caminho 
de Peabiru na Comunidade dos Municípios da 
Região de Campo Mourão- Necapecam. e 
Mais informações sobre o evento na Secretaria da APMP, ou 

através do telefone (41) 3352-2919, ramal4, com Adriane Fila. 

Processos na Justiça 

A Associação dos Magistrados Brasi leiros (AMB) divulgou no final de julho a lista 

com os nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito das capitais do país que 

respondem a processos na Justiça, como ações penais, de improbidade admi

nistrativa e eleitoral. A lista, que pode ser conferida no site da inst ituição 

(www.amb.com.br), será periodicamente al imentada na medida em que os 

juízes encaminharem informações referentes às suas respectivas zonas/municí

pios eleitorais. 

ATS- Adicional por tempo de serviço 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou no dia sete de julho 

pedido de providências n° 775/2007-60, no qual foi declarado o direito à per

cepção dos Adicionais por Tempo de Serviço- ATS- até setembro de 2006, 

com o acréscimo, na diferença devida a partir de quando foi suprimido o paga

mento da referida verba Uaneiro de 2005), de juros e correção monetária, con

siderando o limite estabelecido pela Resolução n.0 09/2006 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, bem como o direito à restituição dos valores 

anteriormente pagos a esse título e indevidamente descontados ou compen

sados, entre os meses de janeiro e junho de 2005, com incidência de juros de 

mora e corrigidos monetariamente. O pedido de providências teve como 

autoras a Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho (ANPT), Associação 

Nacional dos Procuradores da Repúbl ica (ANPR), Associação Nacional do 

Ministério Públ ico Mi litar (ANMPM) e a Associação do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), sendo que também teve como funda

mentado a necessidade de reconhecimento de tratamento igualitário (isonômi

co) ao que fora dado aos membros dos Ministérios Públicos dos Estados. Para 

conferir o processo na íntegra acesse www.apmppr.org.br. 

Sistema de Processo Judicial Eletrônico 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) firmaram no dia 27 de maio termo de cooperação técnica que visa 

desenvolvere implantar no Ministério Público o Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico - Projudi, além da inclusão do MP na Rede Nacional de Tele

comunicações. O documento foi assinado pelos presidentes das Instituições, 

Antônio Fernando de Souza e o ministro Gil mar Mendes. Com o novo sistema vir

tual, o uso do papel será dispensável, visto que promotores e procuradores 

poderão interpor recursos, emitir pareceres e apresentar petições por meio eletrôni

co. O intercâmbio de informações entre os membros do MP também será faci

litado devido ao acesso à Rede Nacional de Comunicação do Judiciário. Segundo 

o Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, conselheiro 

Nicolao Di no, a informatização é um passo importante para o Ministério Público 

no planejamento estratégico da Instituição, além de atender ao principio consti

tucional da eficiência da Administração Pública e ao direito à razoável duração 

dos processos judiciais. O Projudi está em funcionamento em 18 Estados e no 

Distrito Federal. O próximo Estado a aderir o sistema será o Rio Grande do Sul. 
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Assembléia Geral 

Prestação de 

contas, relatório 

de atividades, 

elogios e ações 

promovidas pela 

APMPforam 

destaques na 

segunda 

Assembléia 

Geral de 2008 
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A
Presidente da Associação, Maria Tereza 
Uille Gomes, iniciou o evento agrade
cendo a presença de todos e destacou 
a importância da reunião. Em seguida, PRESIDENTE DA APMP, Maria Tereza Uille Gomes e o 

elogiou a dedicação da diretoria, em especial 
o 1° Tesoureiro, Wanderlei Carvalho da Silva, Fmos:AROOIII!APM 

pelo trabalho realizado no setor financeiro, que 
sempre está de acordo com os princípios e 
esperada transparência e clareza. A prestação 
de contas é sempre conferida pelo Conselho 
Fiscal e apresentada durante a Assembléia. Na 
ocasião, elas foram aprovadas por tmanimidade. 
Vale lembrar que, além da verificação realiza
da pelo Conselho Fiscal daAPMP, a auditoria 
em relação ao plano de saúde (Promed) é feita 
pela "Grunitzky'' - empresa independente, que 

aponta possíveis irregularidades nas contas. PRESIDENTE DA APMP, Maria Tereza Uille 
Segundo o presidente do Conselho Fiscal, Gomes, Procurador-Geral de Justiça, Olympio de Sá 
Valmor Antonio Padilha, todas as contas con- Sotto Maior Neto e associados. 
feridas pelo Conselho Fiscal estão corretas e sem 
irregularidades. 

Projetos importantes, como a criação e o 
desenvolvimento da Previdência Associativa do 
Ministério Público e da J ustiça Brasileira 
(Jusprev), o Sistema de Informações dos e para 
os membros do Ministério Público (SIM-MP) 
e a Rede de Saberes, foram comentados durante 
a reunião. Maria Tereza também falou sobre 
a venda da atual sede administrativa, loca
lizada na Avenida Cândido de Abreu, n. 0 e 
acordo com a Presidente ativa e recreativa da 
APMP, conhecida como 10526, Centro Cívico, 
em Curitiba (PR). O imóvel foi vendido neste 
semestre por um valor 10% maior do que o 
estipulado pela avaliação da Câmara de 
Valores Imobiliários. O dinheiro está sendo 
investido na construção da futura sede 

administrativa e recreativa da APMP. De 
acordo com a Presidente. A venda do 10° 

andar De acordo com a Presidente, a mudança 
para o novo empreendimento está prevista para 
maio de 2008. As obras estão em andamento 
desde o dia 9 de fevereiro e a primeira laje já foi 
construída. Para Valmor Padilha, o local em que 
esta sendo construída a nova sede foi uma ótima 
escolha. "Vamos continuar unidos em torno da 
Associação Paranaense do Ministério Público, 
livre e segura de seus propósitos. Quando o obje
tivo é bom, as forças lá de cima conspiram a 
nosso favor", destacou. 

O Diretor da Mútua, Orivaldo Spagnol, 
comentou sobre o valor atual do pecúlio e infor
mou que possíveis dúvidas sobre a Mútua 



1° Tesoureiro, Wanderlei Carvalho da Silva. 

'' 
Vamos continuar 

unidos em torno da 
Associação 

Paranaense do 
Ministério Público, 

livre e segura de 
seus propósitos. 

Quando o objetivo é 
bom, as forças lá de . . cima conspiram a 

nosso favor. 

Valmor Padilha, 
Presidente do Conselho Fiscal. '' 

podem ser direcionadas para Silvana, 

através do telefone (41)3352-2919. 
Ainda durante a reunião, o Diretor 

Executivo da Promed, Antonio Cesar 

Cioffi de Moura, prestou as devidas con

tas aos associados e elogiou o trabalho dos 

funcionários da Instituição. 

Em relação aos requerimentos admi
nistrativos efetuados pelaAPMP, Maria 

Tereza expôs os principais pedidos for

mulados no período, lembrando dentre 

eles os requerimentos sobre a realização 
dos cálculos e o pagamento dos subsídios 

em atraso Ganeiro a julho de 2005) e da 
correção dos abonos variáveis. Versou 
também sobre a recente decisão do Con

selho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) que prevê o pagamento de 

Adicional por Tempo de Serviço (ATS) 
para o Ministério Público da União, além 

dos pedidos pela observação da diferença 

de 5% entre entrâncias - prevista na Cons
tituição do Estado-, pela não-incidência 

do imposto de renda (IR) sobre o abono 

de permanência e sobre o terço de férias, 
pela incidência de apenas 10% a titulo de 

contribuição previdenciária para os mem

bros que ingressaram após 2003 (ao invés 

dos 14% hoje incidentes, em respeito ao 

princípio da isonomia e como forma de 

estender os efeitos da liminar que 
somente beneficia aqueles que ingres

saram antes de 2003). Por fim, foram 
ressaltadas outras questões de importân

cia, tais como a possibilidade de reco

nhecimento de parcela autônoma de equi

valência (P AE), a indenização de férias 

não usufruídas, a atual PEC 210j 2007 
que visa restabelecer o adicional por 

tempo de serviço como forma de estimu

lar o crescimento profissional e a decisão 

do CNMP sobre o procedimento admi

nistrativo de autoria da APMP concer
nente às manifestações do Governador 
perante o programa "Escola de Governo", 

a qual expôs a legitimidade do Procura

dor-Geral de Justiça para a adoção das 
medidas cabíveis. Quanto às demandas 

judiciais, o trâmite consta em relatórios 

disponíveis no site da Entidade Classista. 

Ao término da Assembléia, o Pro
motor de Justiça aposentado, Joubert 

Gonzaga Vieira, de 93 anos, elogiou o tra
balho da APMP e do Promed, expressan

do sua consideração e apreço por todos 

que trabalham pela Instituição. "Hoje, aos 

93 anos, eu posso dizer que tenho orgu-

• 
lho em ter trabalhado no Ministério 

Público do Paraná". Maria Tereza comple
mentou as palavras do Promotor, desta

cando que a "união faz a força" e que a 

APMP trabalha para atender cada vez me
lhor seus associados. Para ela, todas as 
conquistas e o patrimônio adquirido pela 

entidade classista ao longo dos anos, como 
as sedes no interior do estado e a cons

trução da futura sede, são frutos de árduo 

trabalho e dedicação de toda a equipe 

APMP, composta por funcionários e asso
ciados, que juntos trabalham em prol de 
melhorias e progresso. Além das estruturas 

fisicas, a APMP disponibiliza plano de 

saúde e de previdência complementar aos 

associados. Outra iniciativa foi a criação da 

Cooperativa de Crédito Mútuo dos inte
grantes da Magistratura e do Ministério 
Público do Paraná, Sicred-Creijuris. 

Ministério Público - O Procurador

Geral de Justiça do MP, Olympio de Sá 

Sotto Maior Neto, versou sobre as metas 

de sua gestão. Entre elas, destacou que 
pretende iniciar a retomada de preenchi

mento de cargos e melhorias na estrutura 
da Instituição. Neste sentido foram cria

dos até o momento 152 novos cargos, 
sendo que 100 deles são destinados à con

tratação de assessores. Foram abertas 26 
novas vagas para Promotor Substituto e o 

provimento dos cargos deve acontecer em 
novembro. O Procurador Geral também 

comentou sobre questões remuneratórias 

e o objetivo de pagamento dos atrasados. 

Ainda, expôs a intenção da realização de 
um planejamento institucional para a 
identificação de necessidades e para pos

sibilitar um plano de ações regionalizado. 
A Presidente da APMP também enfa

tizou a importância de se estabelecer um 

equihbrio entre o crescimento institucional 
decorrente do aumento de cargos de pro

motores e funcionários e o passivo refe
rente às verbas remuneratórias que pre

cisam ser adimplidas. Comentou ainda 

sobre a importância de uma discussão 

sobre a estrutura de carreira que contem

ple a unificação de entrâncias conforme já 
ocorre no Estado do Rio de Janeiro. e 
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Muita diversão, sorteio de brindes e homenagens marcaram o evento 

A Associação Paranaense do Ministério Público 
promoveu no dia 26 de julho, o tradicional 
Jantar de Confraternização. O evento foi realiza
do no Graciosa Coutry Clube contou com a par
ticipação de 150 associados. Na ocasião, 11 asso
ciados que se aposentaram entre 2003 e 2008 
receberam uma placa de homenagem da APMP 
pela trajetória no Ministério Público. Houve 
também sorteio de brindes, entre eles um H o me 
Theater, um notebook e uma televisão 29';tela 
plana. A música ficou por conta da "Banda Era': 
Para conferir as fotos do evento, acesse 
www.apmppr.org.br. 
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NILTON Marcos Carias de Oliveira, CARLOS Roberto Dalcol, OTAVIO Luiz Tonin, ANTONIO Saul Benedetti Maggio, MAURO Todeschini, MARIA 
Tereza Uille Gomes, WANDERLEI Carvalho da Silva, ALTAIR Pissaia, MARIA Jacinta G. De Oliveira Viana, LUIZA de Almeida Prado 

Confira quais foram os integrantes do Mi
nistério Público do Paraná que se aposen
taram no período de 2003 a 2008, e foram ho
menageados pela APMP: 

PROCURADOR DE JUSTlÇA, 

MAURO TODESCHINI. 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

JOSÉ IVAHY DE OLIVEIRA VIANA, 

falecido em 30/1 0/2006, esposo 

de Maria Jacinta G. De Oliveira Viana 

PROCURADOR DE JUSTlÇA 

ANTONIO SAUL BENEDETII M._:_::_:AG=-:G:::ciO=----

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

Reinaldo Prado, 

falecido em 04/03/2007, esposo 

de Luiza de Al"-m-'-'e:_:id:....:a'-'-P_:_:ra=-=d=-=o ____ _ 
PROCURADOR DE 

JUSTIÇA OTAVIO LUIZTONIN 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

CARLOS ROBERTO DALCOL 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

PEDRO WALTER TORREZAN 

PROCURADORA DE JUSTIÇA 

MARLENE J. MOTTA ARMILIATO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

MANUEL ESTEVAM DA C. RoMU"'-A""LD:..cO:__ __ 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

DANILO DE LIMA 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

JOSÉ Juuo AMARAL (LETO 
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Futura sede da APMP 
A construção da futura sede administrativa e 
recreativa da Associação Paranaense do Ministério 
Público iniciou no dia 9 de fevereiro. As obras estão 
sendo realizadas pela Construtora"Costa Brava'; 
presente há mais de 20 anos no mercado. A entre
ga da parte estrutural da obra está prevista para 
maio do próximo ano. O novo local será um ambi
ente de confraternização e união, visando melhor 
atendimento aos associados da APMP. Este é um 
dos principais projetos da Instituição ao longo dos 
seus 56 anos de existência. 

1 o Vice Presidente da APMP, Cid Marcus Vasques, 
Presidente da APMP, Maria Tereza Uille Gomes, 

2° Tesoureiro da APMP,Aitair Pissaia e 
2° Vice-Presidente da APMP, Valdecir 

Guidini de Morais 
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Da cobrança de despesa bancária 
(Boleto bancário) 

'' 
Qalquer encargo 

financeiro incidente 
sobre o quantum 

debeatur outra 
quaestio se 

apresenta) qual 

sr:Ja) a dívida ou o 
saldo devedor 

originários estão a 
sofrer alteração 

financeira 
unilatera~ o que 
por si só coloca o 

devedor em 
desvantagem 

exagerada) 
penalizando-o 

monetariamente. 
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Código de Defesa do Consumidor 
-artigo 51, inciso XII 

"São nulas de pleno direito, entre out
ras, as cláusulas contratuais relati
vas ao fornecimento de produtos e 
serviços que: 

- obriguem o consumidor a ressar
cir os custos de cobrança de sua obri
gação, sem que igual direito lhe seja 
conferido contra o fornecedor". 

A 
referida regra protetiva de con
sumo tem em mira tutelar o con
sumidor, parte fraca na relação 
contratual de consumo, haja vista 

a vulnerabilidade técnica que o aproveita. 
Nem seria diferente, à medida que o con

sumidor sempre foi alijado do direito de 
serem informados sobre o pagamento de 
taxas, despesas e custos, até a entrada em 
vigência do Código de Defesa do Consumidor. 

A norma como construída não visa 
somente o lado financeiro do reclamo, mas 
também o aspecto social estampado no dis
posto no artigo 5°, inciso II, da Magna 
Carta, donde "ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei". Vale dizer, não basta a 
previsão contratual, tout court, para exigir 
o pagamento do boleto bancário ,jaz-se mis
ter, igualmente, que haja previsão legal 
para tanto, já que o brocardo latino pacta 
sunt servanda foi apeado de sua força 
contratual absoluta e substituído por 
vigor meramente relativo como aponta
do está nos artigos 461 e 472, do Código de 
Consumo. 

Desta maneira a comodidade e segu
rança para recebimento do crédito, é de 
interesse exclusivo do credor, no caso for
necedor. 

A avença empresarial entabulada com 
entidade bancária e/ou estabelecimento 
equivalente, com o escopo de recepcionar o 
pagamento da fatura, tem como único des
tinatário o fornecedor/credor, que se ben
eficia com a transação. 

Afigura-se que o envio de boleto ban
cário e/ou qualquer outro meio tendente 
ao pagamento de fatura , que será custo de 
cobrança, deverá estar amparado por 
solicitação ej ou autorização formal do 
consumidor, assim como a negativa de seu 
recebimento, id est, a concretização do 
pagamento deve estar livre de óbice capaz 
de comprometê-la . 

A propósito, convém rememorar que o 
Código Civil ao disciplinar o lugar do paga
mento normatizou que: 

- artigo 327 - "Efetuar-se-á o 
pagamento no domicílio do devedor, 
salvo se as partes convencionaram 
diversamente, ou se o contrário 
resultar da lei, da natureza da obri
gação ou das circunstâncias". 
Discrepante não é o estatuto proces
sual civil ao regrar que: 
- artigo 620 - "Quando por vários 
meios o credor puder promover a 
execução, o juiz mandará que se faça 
pelo modo menos gravoso para o 
devedor". 

Havendo, portanto, qualquer encargo 
financeiro incidente sobre o quantum de
beatur3 outra quaestio se apresenta, qual 
seja, a dívida ou o saldo devedor ori
ginários estão a sofrer alteração financeira 

1 Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de 
seu conteúdo, ou se os respectivos Instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 

2 As cláusulas contratuais serão Interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 



unilateral, o que por si só coloca o 
devedor em desvantagem exagerada, 
penalizando-o monetariamente. 

O débito, como posto, anula o dire
ito de escolha do devedor, o qual não 
terá como saldar o débito isento da 
despesa bancária inserta no indigita
do boleto. 

Vai daí que o direito de escolha, id 
est, se o consumidor tem ou não inte
resse em efetuar o pagamento por 
débito automático em conta corrente 
ou no endereço do fornecedor ou via 
título de crédito, notadamente cheque 
não é, via de regra, respeitado pelo 
último. Contrario sensu, aquele não 
consulta este sobre o modo como pre
tende realizar o pagamento. Apenas 
encaminha o boleto dias antes de seu 
vencimento, impondo-lhe sua vontade 
e ferindo direito básico de principiolo
gia constitucional, diga-se de pas
sagem4. 

Por ser vulnerável, o consumidor 
sempre estará à mercê da prática 
comercial abusiva, razão pela qual a 
Lei de Consumo deferiu-lhe tutela 
especial. 

E é por esse motivo que a tratati
va comercial empresarial entre o 
fornecedor e a entidade bancária ej ou 
empresa de cobrança, objetivando 
emprestar comodidade e segurança 
ao primeiro contratante, não pode e 
não deve ter seu custo financeiro 
repassado ao consumidor, id est, 
aquela avença financeira passa ao 
largo deste. 

Nesse jaez, admitindo-se a indigi
tada cobrança olhares míopes verão 
aos artigos 327, do Código Civil e 620, 
do Código de Processo Civil. Mais. 
Efetuado o pagamento, o consumidor 
tem direito a receber quitação, pois, 
se negado for o recibo poderá reter o 

pagamento, consoante dispõe o arti
go 319, da Lei Civil. 

Foi assim que o artigo 51, inciso 
XII, da Lei de Consumo recebeu trata
mento de cláusula nula de pleno dire
ito, tratando-a como nulidade abso
luta e que deve ser declarada de oficio 
pelo juiz,face direito difuso a ser tute
lado pela potencialidade do dano pre
sente. 

Pode parecer, a primafacie, que a 
assertiva sua remeta o intérprete à 
figura do consumidor, levando-o 
supor que realmente o consumidor 
tem o dever de suportar o encargo 
financeiro de emissão e envio do bole
to bancário. 

A lógica é outra. 
Examinemo-la. 
O legislador ao construir o artigo 

51 consignou, no caput, que são nulas 
de pleno direito5 as cláusulas que: 

Inciso XII- obriguem o consumi
dor a ressarcir os custos de cobrança 
de sua obrigação, sem que igual di
reito lhe seja conferido contra o for
necedor. 

Ora, é o fornecedor que elabora o 
termo contratual e apenas, e tão so
mente, impõe ao consumidor que o 
aceite, subscrevendo-o, pois, é de seu 
interesse proteger-se contra todo e 
qualquer incômodo financeiro. 

Em audiência pública sobre a 
cobrança de boletos bancários, "o 
Diretor do Departamento de Proteção 
e Defesa do Consumidor entende ser 
ilegal a falada cobrança, nos termos 
dos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, 
ambos do Código de Defesa do 
Consumidor. 

Anotou, ainda, que a indigitada 
cobrança é socialmente injusta por 
onerar principalmente os consumi
dores de menor poder aquisitivo, que 

3 
Não se afere no caso o valor a ser desembolsado pelo devedor, senão que a indlgitada quantia encontra proibição legal para ser exigida. 

4 Códtgo de Defesa do Consumidor 
- arngo 6°- São direitos básicos do consumidor: 
-IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. métodos comerciais coerCitivos ou deslea1s, bem como contra práticas e cláusu-
las abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (grifamos). 

5 Nulidade absoluta e que devem ser declaradas de oficio pelo membro do judiciáno. 

• 
compram por meio de carnês. 

Acrescentou que desde 2001 há 
jurisprudência sobre a ilegalidade 
da mencionada cobrança, que fere 
os Código Civil e de Defesa do Con
sumidor, uma vez que a obrigação 
do devedor é pagar pela dívida con
traída, cabendo ao credor oferecer 
os meios para realizar a cobrança, 
arcando com todos os custos en
volvidos". 

A discussão acerca da ilegali
dade da referida cobrança ganhou 
contornos mais sérios, o que levou 
a Deputada Ana Arraes (PSB-PE) 
sugerir que seja obrigatória a pre
sença de cartazes nos caixas das 
lojas , informando sobre a ilegali
dade da cobrança por emissão de 
boletos bancários, além da publi
cação nos sites das empresas, já 
que a internet se torna cada dia 
mais consultada. 

De outro lado, o Deputado Carlos 
Nader (PL-RJ) concebeu o projeto de 
lei n° 5336/ 05, em trâmite na 
Câmara dos Deputados, apensado ao 
PL 993/ 2003, do ex-Deputado André 
Luiz, o qual trata da ilegalidade do 
pagamento do boleto bancário. 

Só mesmo dessa maneira é que o 
público consumidor poderá estar 
isento daquela nefasta cobrança e, 
assim, ter seus direitos de consumi
dor garantidos. 

Parece-me, n.colega, que o ma
nejo de Ação Civil Pública para 
solução da quizila, caso o fornece
dor se mostre intransigente na res
olução administrativa da pendên
cia, desponta como necessária, cujo 
êxito é visto no horizonte por en
volver direitos coletivos, sendo, in
clusive, segundo penso, de pleitear 
tutela antecipada. ~ 
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~ O Setor Jurídico do DPDC (CGAJ)
Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor, do Ministério da Jus
tiça, edificou Parecer condenando a 
cobrança do boleto bancário e alertou 
que a possibilidade da referida exigên
cia financeira só será possível quan
do constituído em nora o consumi
dor/ devedor. 

Transcrevo, abaixo, o 
referido estudo. 

Nota n° 777 CGAJj DPDCj2005 
Data: 05 de dezembro de 2005 
Protocolado: 
08012.005877/2003-11 
Assunto: Repasse dos valores re
lativos à emissão de boletos aos 
consumidores 
Interessado: Ministério Público 
do Rio de Janeiro 
Ementa: Consulta acerca da lega
lidade do repasse ao consumidor de 
despesa bancária na fatura anual, 
referente à prestação de serviços da 
empresa SKY Brasil Serviços 
Limitada. Reconsideração da Nota 
Técnica n° 177CGAJ/DPDCj2004. 
Parecer considerando abusiva tal 
prática. 

I RELATÓRIO 

01. Trata-se de consulta enviada 
pelo Promotor de Justiça do Mi
nistério Público do Rio de Janeiro, 
Dr. Rodrigo Terra, requisitando 
manifestação do DPDC em re
lação à cobrança de despesa 
bancária, no valor de R$ 2,00 
(dois reais), nafatura anual envi
ada ao consumidor, referente à 
prestação de serviços da empre
sa de TV por assinatura, Sky 
Brasil Limitada. 

02. É o relatório. 
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11. FUNDAMENTAÇÃO 

03. Compulsando-se o material, 
verifica-se que este Departamento 
de Proteção e Defesa do Con
sumidor já se manifestou por meio 
da Nota Técnica n° 177 
CGAJ/ DPDC/2004 (fls.18/2o), 
considerando abusivo o repasse de 
tarifa bancária de despesas de 
envio de boleto de cobrança, quan
do igual direito não for assegura
do ao consumidor, nos termos do 
art. 51, XII, do CDC, in verbis: 

'1trt. 51. São nulas de pleno dire
ito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao forne
cimento de produtos e serviços 
que: ( ... )XII- obriguem o con
sumidor a ressarcir os custos de 
cobrança de sua obrigação, sem 
que igual direito lhe seja conferi
do contra o fornecedor". 

04. No entanto ,jaz-se necessária 
uma atualização do posicionamen
to, pois após uma análise mais 
apurada, verificou-se que a apli
cação do referido artigo se res
tringe aos casos de obrigações 
inadimplidas pelo consumidor, já 
que o inciso dispõe sobre cláusulas 
que "obriguem o consumidor a res
sarcir os custos de cobrança de sua 
obrigação". 

05. Desse modo, a cobrança de 
valores pela emissão do boleto não 
pode se enquadrar no supracitado 
inciso, pois não se trata de obri
gação do consumidor, mas sim do 
fornecedor. A obrigação do con
sumidor é a de pagar a dívida 
principal, e não de criar mecan
ismos para gerenciar a forma de 
cobrança do pagamento. Não pode 
o fornecedor reverter para o pólo 
mais fraco da relação os custos de 
tal cobrança. 

o6. O Código Civil, em seu art. 
327, assim dispõe sobre o lugar do 
pagamento das obrigações: 

"Do lugar do Pagamento 
Art. 327. Efetuar-se-á o paga
mento no domicílio do devedor, 
salvo se as partes conven
cionarem diversamente, ou se 
o contrário resultar da lei, da 
natureza da obrigação ou das 
circunstâncias". 
Parágrafo único. Designados 
dois ou mais lugares, cabe ao 
credor escolher entre eles". 

07. A regra, pois, é que as obri
gações sejam pagas no domicílio 
do devedor, não cabendo a este 
ônus para quitar suas dívidas. Pelo 
artigo, o credor não teria a obri
gação de se deslocar para buscar 
seu pagamento, salvo estipulação 
em contrário. 

oS. Em se tratando de Relações de 
Consumo, porém, não se admite 
que haja estipulação contrária que 
acarrete prejuízo ao consumidor. 
Isso porque, pela vulnerabilidade 
que lhe é inerente, não seria corre
to que tivesse que desembolsar 
uma quantia a mais para efetuar 
o pagamento de suas dívidas, 
como no caso da consulta em tela, 
principalmente considerando que 
o fornecedor não oportunizou ao 
consumidor outras formas de 
pagamento. 

09. Ademais, dispõe o Código 
Civil, em seu artigo 319, que "O 
devedor que paga tem direito à 

quitação regular, e pode reter o 
pagamento, enquanto não lhe seja 
dada". 

10. Da leitura do dispositivo 
acima, depreende-se que é obri
gação da instituição financeira, 



portanto, a expedição de carnê de 
pagamento, cujo custo não pode, 
conseqüentemente, ser transferi
do ao financiado. Afinal, o serviço 
contratado com o banco propor
ciona uma maior comodidade ao 
fornecedor, que não precisará 
disponibilizar pessoal da empresa 
para cumprir os ditames da lei, ou 
seja, quitação regular do débito. 

11. Nesse sentido, demonstrando a 
preocupação do legislador em pro
teger o devedor quanto à eleição da 
forma de cobrança do pagamento, 
vale ressaltar o disposto no art. 620 
do CPC, in verbis ''Art. 620. Quando 
por vários meios o credor puder 
promover a execução, o juiz man
dará que se faça pelo modo menos 
gravoso para o devedor". 

12. Admitir a licitude da co

brança dos valores relativos à 
emissão de boletos aos consumi
dores implicaria aceitar que o 
direito à quitação pode ser condi
cionado ao pagamento de tarifa 
bancária, o que é inadmissível, 
pois o direito estabelecido no art. 
319 do novo Código Civil não está 
sujeito a nenhuma outra con
dição que não seja a do puro e 
simples do débito. Essa modali
dade de estipulação contratual, 
de qualquer forma, encontraria 
vedação expressa no art. 51, IY, do 
Código de Defesa do Consumidor, 
por ser incompativel com os de
veres anexos decorrentes da cláu
sula geral de boa-fé objetiva. 

13. Em nada aproveita ao credor, 
por outro lado, o fato de facultar 
que o pagamento seja feito medi
ante débito em conta corrente 
bancária, pois, na prática, essa é 
uma modalidade de pagamento de 
interesse do fornecedor, na medi
da em que reduz os riscos de ina-

dimplência. Assim, o suposto bene
ficio de isenção de tarifa bancária 
pelo pagamento por débito em 
conta corrente não atende propri
amente às necessidades dos con
sumidores, nos termos do art. 4°, 
caput, de configura como uma 
medida comercial coercitiva, além 
de dificultar a defesa dos seus 
direitos, caso seja cobrado inde
vidamente. 

14. Em suma, os custos com a ativi
dade desenvolvida devem mesmo 
recair sobre o fornecedor, que 
aufere lucros com a mesma, e não 
sobre o consumidor, parte vulnerá
vel e, muitas vezes, hipossuficiente. 

15. O Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão já se pronun
ciou da seguinte forma: 

"Ementa: Ação Civil Pública. 
Antecipação de Tutela. Financia
mento. Veículo. Boleto bancário. 
Acréscimo no custo da dívida. 
Ilegalidade. Preenchidos os pres
supostos legais, impõe-se a anteci
pação da tutela jurisdicional, o que 
pode acontecer com ou sem au
diência da parte contrária, como 
é o caso do deferimento da medida 
objetivando impedir, que, em 
financiamento de veículos, sejam 
repassados ao consumidor os cus
tos pela emissão de boletos ban
cários, que não fazem parte do 
valor do bem anunciado pela im
prensa". (Processo 220642002, 
Data da Publicação 15/01j 2004. 
Rel. José Stélio Nunes Muniz, 
Terceira Câmara Cível). 

16. Este também é o entendimen
to do Tribunal de Justiça do Es
tado do Rio Grande do Sul: 

"Ementa: Apelação Cível. Ação 
de busca e apreensão. Extinção do 

• 
processo em face da onerosidade 
excessiva, com conseqüente ine
xistência da mora. Nulidade das 
cláusulas contratuais atinentes à 
comissão de permanência, à taxa 
de abertura de crédito e à tarifa de 
cobrança de boleto bancário." 
(Apelação Cível n° 70011045564, 
Décima Terceira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Carlos Alberto Etche
verry, julgado em 16j o6j 2005) 
(grifas originais) 

111. CONCLUSÃO 
17. Pelo exposto, percebe-se, 
então, que a cobrança das despe
sas de emissão de boleto bancário 
ao consumidor viola frontalmente 
o disposto no art. 39, inciso V e 51, 
IV, e§ 1°, incisos I, II e III, todos 
doCDC. 

Subscrevem o Parecer a Chefe de 
Divisão da CGAJ/ DPDC Marcela 
Alves Maldonado e o Coordena
dor-Geral de Assuntos Jurídicos 
Cláudio Péret Dias. 

Rizatto Nunes no seu Comen
tários ao Código de Defesa do 
Consumidor, vai mais além e 
pondera que também o consumi
dor pode e dev e cobrar o boleto 
bancário do fornecedor, quando 
este for devedor daquele. Indaga
se, quando. O autor citado não 
exemplifica, mas a meu ver basta 
que o consumidor tenha crédito 
contra o fornecedor nos termos 
do disposto no artigo 42, Pará
grafo único, do Código de Defesa 
do Consumidor e efetue, igual
mente ao fornecedor, a cobrança 
deste por intermédio de entidade 
bancária ej ou empresa de 
cobrança. 
Alfim, conclui-se que cobrar do 
público consumidor esse encargo, 
ao qual não deu causa, é. • 
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O jurado absolve o acusado? 
(O questionário no novo procedimento do Júri) 
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N
o dia 9 de agosto entrou em 
vigor a Lei n° 11.689/ 2008 
que trará consideráveis mu
danças no julgamento pelo 

Tribunal do Júri. 
Entre outras inovações, não há mais o 

libelo e caberá ao juiz formular o ques
tionário consoante o decidido na pronún
cia. Parece-nos recomendável que o promo
tor, após preclusa a decisão de pronúncia, 
na fase de indicar testemunhas e diligên
cias\faça um esboço do questionário2, pois 
terá em tal ocasião mais tempo e tranqüi
lidade para meditar quanto à redação3

, pois 
quesitos envolvendo concurso de pessoas, 
erro na execução e dolo eventual não são de 
fácil elaboração. Não haverá vinculação do 
juiz a tal esboço, mas certamente auxiliará 
o magistrado na elaboração das perguntas, 
haja vista que não é incomum ojuizformu
lar o questionário altas horas da madruga
da e os quesitos serem lidos às partes quan
do acabaram de sair de um acirrado debate, 
circunstâncias que dificultam inclusive uma 
contribuição da promotoria e defesa na 
redação das perguntas e a formulação de 
pertinentes impugnações. 

Se sustentada a desclassificação para 
outro delito, antes da indagação se o réu 
deve ser absolvido, serão formulados que
sitos respectivos. Isso não mudou e valem 
as formas tradicionais de questionário, com 

as perguntas sendo feitas4, em regra, após 
o segundo quesito, que tratará da autoria, 
enquanto o primeiro abrangerá a materia
lidade e letalidade. Persiste a mesma que
sitação acerca da tentativa5

, embora alguns 

doutrinadores defendam uma total simpli
ficação, indagando-se apenas, com tal con
duta o réu tentou matar a vítima? 

Deliberado pelo Júri, por meio de 
resposta ao quesito genérico, que o réu não 
deve ser absolvido, são votadas as causas 
de diminuição e de aumento de pena, nesta 
ordem, sendo claro que, havendo mais de 
uma qualificadora,far-se-á um questiona
mento individualizado. Noutro lado, muitas 
nulidades serão evitadas com a transferên
cia de julgamento das atenuantes ao juiz 
togado, que decidirá também sobre as agra
vantes, inclusive as suscitadas em plenário 
pelo promotor. 

A maior alteração legislativa repousa 
no título deste artigo, a pergunta que será 
feita aos jurados, crucial para o julgamen
to, prevista no inciso III e §2° do art. 483, O 
jurado absolve o acusado? A pretensão do 
legislador com o quesito genérico é que a 
vontade dos jurados não fique refém do tec
nicismo, como ocorria no regramento ante
rior. Não é concebível ser afastada a 
absolvição pela votação individual de con
ceitosjurídicos como, por exemplo, a legíti
ma defesa e estrito cumprimento do dever 
legal. Ora, se dois jurados entenderem que 
ocorreu a legítima defesa e outros dois, dis
tintos, que ocorreu o estrito cumprimento 
do dever legal, em votações individuais, o 

réu seria condenado, revelando-se uma 
decisão injusta, pois a maioria dos jurados 
queria absolvê-lo. 

O professor Luiz Flávio Gomes defende 
que a se a defesa alegar mais de uma tese, 
o juiz deverá delimitar cada uma delas e 

1 
Art. 422. Ao receber os autos. o presidente do Tnbunal do Júri determinará a Intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de que1xa, 
e do defensor. para, no prazo de 5 (Cinco) dias. apresentarem rol de testemunhas que "ão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em 

que poderão juntar documentos e requerer diligência 
2 Art 483. Os queSitos serão formulados na seguinte ordem, Indagando sobre: 1-a materialidade do fato; 11- a autoria ou participação; 111- se o acusado deve 

ser absolvido; IV- se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; V- se existe Circunstância quallflcadora ou causa de aumento de pena recon-
3 . hecidas n~ pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. 

Exemplo de questionário. em caso de homicídio qualificado, com teses de leglt1ma defesa e homicídio privilegiado: .1°. No dia 20 de abril de 2e>q6, por volta 
das 21 horas, nas proximidades do bar do Oeco, bairro Santa Luz1a, nesta cidade e comarca, alguém, mediante t1ro de arma de fogo, prodUZIU na vítima 

Teobaldo da Conceição os ferimentos descritos no laudo de necropsla de ft. 34? 2° Essas lesões causaram a morte da vitima? 3°. O réu Esper~ndio Esperança 
desferiu ti ros contra a vítima Teobaldo da Conceição? 4°. O jurado absolve o acusado? 5°. O réu praticou o fato mediante VIOlência emoção logo em seguida à 

Injusta provocação da vitima? 6°. O réu praticou o crime mediante asfixia? 



fazer a votação individual. Por exemplo, o 
réu alegou legítima defesa e estrito cumpri
mento do dever legal. Vota-se em primeiro 
lugar a legítima defesa, com indagação 
genérica: O jurado absolve o acusado? 
Resposta não à legítima defesa, o juiz dirá 
que a votação prosseguirá em relação à 
segunda tese de defesa, ou seja, estrito 
cumprimento do dever legal, colhendo-se os 
votos depois de formulada a pergunta 
genérica. 

A seu turno, o professor RenéAriel Dotti 
propugno a votação única de todas as teses 
de defesa, com o registro delas em ata6. O 

juiz somente delineará com concisão as teses 
de defesa e serão colhidos os votos numa 
única oportunidade, após a formulação 
genérica, O jurado absolve o acusado? É da 
experiência da sala secreta que quanto mais 
o juiz explica, maior é a probabilidade dos 
jurados se equivocarem. Com o quesito 
genérico afastam-se riscos de nulidade e 
eventuais dúvidas do jurado decorrentes de 
não entender a explicação de cada requi
sito da legítima defesa, por exemplo. 

Pensando no recurso, cremos que a pro
posta do professor Flávio Gomes possibili
ta ao Tribunal deliberar com maiores 
condições se a decisão absolutória foi ou não 
manifestamente contrária à prova dos 
autos, ensejando a possibilidade do juiz não 
submeter ao crivo dos jurados tese de defe
sa insustentável tecnicamente, por exemp
lo, alegação de que o réu agiu por coação 
moral irresistível da sociedade, por esta ter 
lhe remetido a uma condição de pobreza 
extrema e conseqüentemente ao crime. 

Em respeito à plenitude de defesa e na 
intenção de se evitar ao máximo a ocorrên
cia de nulidades, defendemos a votação de 
tudo que for alegado pela defesa num só 
quesito genérico, com a descrição das teses 
em ata. Todavia, se a defesa requerer a 
votação individual de cada tese, assim de
verá ser feito com o respectivo registro em 
ata . Constarão no extrato de votação as 

• 
'' A maior alteração legislativa repousa no título 

deste artigo) a pergunta que será feita aos jurados) 
crucial para o julgamento) prevista no inciso III e 
§2° do art. 483) O jurado absolve o acusado? A 

pretensão do legislador com o quesito genérico é que 
a vontade dos jurados não fique rifém do tecnicismo) 

como ocorria no regramento anterior. Não é 
concebível ser afastada a absolvição pela votação 

individual de conceitos jurídicos como) por exemplo) 
a legítima difesa e estrito cumprimento do dever 

legal. Ora) se dois jurados entenderem que ocorreu a 
legítima difesa e outros dois) distintoSy que ocorreu o 

estrito cumprimento do dever lega~ em votações 
individuaiSy o réu seria condenado) revelando-se 
uma decisão Íf!}usta) pois a maioria dos jurados 

queria absolvê-lo. 

indagações distintas - O jurado absolve o 
acusado por ele ter agido em legítima defe
sa? O jurado absolve o acusado por ele ter 
agido no estrito cumprimento do dever 
legal? O juiz explicará a conseqüência de 
cada resposta antes de colher os votos. 

Enfim, toda lei se adapta com a sua apli
cação e não será diferente no tocante à me
lhor forma de formulação dos quesitos. • 

PAULO SERGIO MARKOWIU DE LIMA é promotor de Justiça 
no Estado do Paraná, atualmente Promotor-Corregedor. 

'' 

4 
§ 4°, art. 483, Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeitO, para ser respondido 

5 após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso. 
§5°, art. 483, Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competên· 

cia do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. 
6 

Art. 495 A ata descreverá fielmente todas as ocorrências. mencionando obrigatoriamente: ( ... )XIV- os debates e as 
alegações das partes com os respectiVOS fundamentos; 
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Novo Rito do Tribunal do 
Júri,- Em Conformidade com a Lei 
11.689/2008 
AuTOR: Adel E! Tosse 
EDITORA: JURUÁ EDITORA 

No dia 09 de junho de 2008 foi sanciona

da a Lei 11.689, que produz profundas 

alterações no procedimento especial do 

Tribunal do Júri. A Juruá traz ao público a 

presente obra com os comentários já atualizados em face da nova 

legislação, detalhando todos os pontos que foram objeto da alte

ração promovida no Código de Processo Penal em relação ao 

Tribunal do Júri. As alterações ocorridas modificam por completo 

o sistema que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Modificaram-se todos os aspectos, desde a própria estrutura do 

Júri brasileiro, assim como as suas diferentes regras procedimen

tais. Na presente obra todos os aspectos já se encontram ana

lisados, permitindo ao leitor um norte seguro na interpretação dos 

novos comandos legislativos decorrentes da tal proclamada alte

ração do Código de Processo Penal brasileiro. O autor é o renoma

do Advogado do Tribunal do Júri, sendo prestigiado Professor 

de Direito Penal e Processual Penal, com outras obras publicadas 

pela Juruá em que vale destacar, neste momento, "Tribunal do Júri: 

Fundamentos- Procedimentos -Interpretação em acordo aos 

princípios constitucionais- Propostas para a sua modernização'; 

trabalho que analisava exaustivamente o anterior modelo e que 

estabelecia propostas e modificações, muitas das quais foram 

incorporadas pela Lei 11 .689, de 09 de junho de 2008. Na veloci

dade do próprio processo legislativo a Juruá traz ao leitor jurídico 

uma obra de qualidade ímpar e fundamental aos primeiros pas

sos a serem desenvolvidos na interpretação do novo modelo de 

Júri brasileiro. 

PREÇO: R$ 39,90 

Direito Processual Civil
Institutos Fundamentais 
AuTOR: Guilherme Freire de Barros Teixeira 
EDITORA: JURUÁ 

O livro traça, a partir dos quatro institutos 

fundamentais do direito processual (juris

dição, ação, defesa e processo), as linhas 

mestras da disciplina intuitiva 'Teoria Geral 

do Processo'; enfoca sob a vertente do 

processo civil, embora boa parte dos assuntos abordados também se 

aplique ao processo penal. São abordadas nações preliminares do dire

to processual, sua evolução histórica, o estudo da norma e os princí

pios gerais, alguns dos mais importantes preceitos fundamentais do 

processo civil, como jurisdição, competência, ação, exceções, proces-
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O Novo Sistema de Provas 
No Processo Penal
Comentários à Lei 11.690/08 
AUTORES: Ade/ E! Tosse, Eduardo 
Zanoncini Miléo e Patrícia Regina 
Piasecki. 
EDITORA: JURUÁ EDITORA 

A Lei 11690/08 produziu importantes 

alterações na matéria probatória no Processo Penal, estabele

cendo regras novas quanto à prova ilíci ta, a participação do ofen

dido no processo, entre outros relevantes pontos que fizeram 

parte da microrreforma recém aprovada do Código de Processo 

Penal. Acompanhando o desenvolvimento do próprio proces

so legislativo a Juruá traz, como já aconteceu com recentes refor

mas no Processo Civil e do Tribunal do Júri, aos estudiosos do 

direito, a primeira obra nacional atualizada sobre o novo sistema 

de provas do processo penal. A obra foi composta do traba

lho conjunto de Adel EITasse, Eduardo Zanoncini Miléo e Patrícia 

Regina Piasecki. El Tasse já é conhecido, e sempre referido, autor 

e Professor de Direito Penal e Processual Penal, além de exercer 

com destaque a Advocacia Criminal. Miléo e Piasecki são dois 

jovens talentos do mundo do Direito, ambos, Advogados e 

Professores, que se somam ao universo de autores da Juruá. 

Assim, como em outras oportunidades, pode-se brindar ao leitor 

com uma obra atualizada, rapidamente lançada ao mercado 

e desenvolvida por pessoas comprometidas com o debate sério 

do Direito e o estudo científico de seu conteúdo. Por tudo isso 

a Juruá sente-se feliz em trazer ao público brasileiro, com alto 

grau de excelência, tanto em seu conteúdo, quanto em seu 

traçado editorial, a primeira obra de comentários sobre a recente 

Lei 11 .690/08. 

PREÇO: R$ 19,90 

so, sujeitos, ato processual, vícios, coisa julgada e prova. 

Fruto de muita reflexão e debate, a obra tem por escopo, de modo claro 

e objetivo, elucidar os mais importantes temas da matéria. Ao mesmo 

tempo, também foram tratados os assuntos com a profundidade 

necessária ao perfeito entendimento da teoria geral do direito proces

sual, bem como situar e familiarizar o estudioso do processo às raízes 

sistemáticas da ciência. De igual modo, foi adotada uma visão crítica 

dos itens abordados, sobretudo pela origem acadêmica dos autores, 

oriundos da denominada "Escola Processual de São Paulo': Desse modo, 

não perdeu a obra a imprescindível atualidade, inclusive porque, 

respeitados os limites de um trabalho dessa natureza, sempre que 

necessário, foram invocados subsídios da doutrina processual 

estrangeira contemporânea. 

PREÇO: R$ 48,93 



Propaganda Eleitoral- De 
Acordo com o Código Eleitoral e 
com a Lei 9.504/97- Modificada 
pelas Leis 9.840/99,10.408/02, 
10.7 40/03 e 11.300/06 
AuToR: Oliva r Coneglian 
EDITORA: J URUÁ 

A propaganda eleitora l, símbolo ple

no da democracia, é a arena onde o 

Dlr .... _.""*P....,.•-•looUMr _....,.. .......... ..___ .. :_,,...,. 

cand idato va i travar a luta com os adversários, e o campo 

onde vai semear suas esperanças para colher votos. 
Esta obra enfoca a propaganda eleitoral em vários ângulos, 

tendo sempre em vista o aspecto da legalidade. E esse aspec

to da legalidade se torna o principal obstáculo para o apro

fundamento de algumas questões, por um motivo bastante 

simples: a propaganda eleitoral não reside em apenas uma 

lei perene, mais em leis perenes e em leis transitórias. Os pon

tos básicos da propaganda eleitoral se situam na Constituição 

Federal (liberdade plena de manifestação do pensamento da 

informação), no Código Eleitoral e na Lei 9.504/97. Este tra

balho tem como destinatários principais dois tipos de pes

soas: os aplicadores do direito (advogados, mag istrados, 

membros do Ministério Público) e os políticos, sejam can-

didatos ou não. 

PREÇO: R$ 84,90 

Direito Processual 
Previdenciário 
AuToR: José Antonio Savaris 
EDITORA: JURUÁ 

Após mais de dez anos de reflexões 

sobre a dinâmica do Direito da Se

guridade Socia l na perspectiva de 

Juiz Federal com jurisdição em ma

téria previdenciária e igualmente do 

j 

ponto de vista de professor desta área do direito social, José 

Antonio Savaris publica Direito Processual Previdenciário. Este 

livro é dividido em três partes. Na primeira parte o autor busca 

firmar os fundamentos do direito processual previdenciário. 

Nela são lançados os pressupostos para a identificação de um 

processo referido ao bem previdenciário e proposta uma 

metodologia adequada ao processo previdenciário. 

"(. .. )E aqui se percebe a desgraça do juiz positivista: no plano 

dos fatos ou do direito exige certeza, ta I como nas ciências 

da natureza; mas se mantém em uma postura conservadora

mente passiva, satisfazendo-se com o método também 

próprio das ciências naturais, admitindo como so lução a ver

dade de fato que o processo formalmente lhe oferece e a ver-

Promotor de Justiça e os 
Direitos Humanos 
AuTOR: Cândido Furtado Maia Neto 
EDITORA: JURUÁ 

Esta obra significa uma especial con

tribuição acadêmica para a comunidade 

jurídica comprometida com os novos 

tempos, ou seja, por um Direito Penal efe

tivamente democrático e/ou por um 

Estado de Direitos Humanos, estritamente necessário no regime 

de governo liberal. Temos plena convicção que o leitor terá uma 

grande satisfação ao encontrar expressões juríd icas atualizadas e 

informações a respeito dos temas justiça Penal, Acusação e 

Direitos Humanos. Não mais se admite o estudo das ciências 

penais desconectado dos princípios constitucionais e das cláusu

las e Direitos Humanos aderidas pelo Ordenamento jurídico pátrio 

e/ou de aceitação tácita internaciona l. Contém, ainda, além da 

doutrina, promoções ministeriais e inclusive um modelo para 

denúncia à Comissão lnteramericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Este livro é um marco 

referencial a todos os Advogados, Juizes de Direito e em especí

fico aos Promotores de Justiça que comungam com os ideais 

democráticos e lutam por uma justiça verdadei ramente real e 

não formal. 

PREÇO: R$ 48,93 

dade de direito que já é professada. Nada há de ser acrescen

tado, tão perfeito o método. Nada há de ser modificado no 

objeto, pois ele é um dado perfeitamente ordenado, tal como 

as le is naturais". 

A problemática vivenciada na prática judicial previdenciária é 

vis itada na segunda parte do li vro, não antes do exame da 

processual idade devida no âmbito administrativo. As questões 

que se encontram na posição central no domínio do processo 

judicial previdenciário nesta parte são discutidas: prova em 

direito previdenciário, interesse de agir em matéria previden

ciária, tutelas de urgência e efetividade das decisões judici

ais, limites ao exercício da autotutela em matéria previdenciária, 

entre outras. Além disso, algumas questões emergentes são 

propostas, como a coisa julgada previdenciária e a participação 

do juiz na busca da verdade material. 

A última parte do livro é dedicada à prática previdenciária. Ela 

compreende noções fundamentais do direito previdenciário e 

um exame dos principais casos previdenciários enfrentados 

judicialmente. É uma verdadeira bússola para a habilitação à 

prática judicial do direito previdenciário. Pretende-se com ela 

apresentar uma resposta à pergunta "por onde devo começar?" 

PREÇO: R$ 99 ,90 

• 
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Crime de Quadrilha ou 
Bando & Associações 
Criminosas- 2a edição -
revista e atualizada 
AuToR: José Lafaieti Barbosa Tourinho 
EDITORA: JURUÁ 

A obra oferece uma análise estrutural 

completa do delito de quadri lha ou 

bando, partindo de uma evolução históri-

ca, inclusive à luz do Direito Comparado, passando, então, ao 

exame minucioso do tipo penal previsto no art. 288, do Código 

Penal, compreendendo as noções de bem jurídico, de tipicidade 

objetiva, de tipicidade subjetiva, de consumação, de tentativa e 

de participação, além da abordagem da causa especial de aumen

to de pena da quadrilha armada, enfrentando ainda a questão do 

concurso de crimes. Contempla o trabalho, em sua segunda parte, 

uma visão geral das associações criminosas tipificadas na legis

lação extravagante, nomeadamente as previstas no artigo 8°, da 

Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), no artigo 35 da Lei 

11 .343/06 (Lei Antidrogas), no artigo 2° da Lei 2.889/56 (Lei de 

Genocídio) e nos artigos 16 e 24 da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança 

Nacional), fazendo reflexões também acerca da Lei 9.034/95 (Lei 

de Combate ao Crime Organizado). Trata-se de obra com forte 

embasamento doutrinário e jurisprudencial, de utilidade para os 

profissionais que atuam na área criminal, sendo de grande valia, 

ainda, aos professores e aos estudantes de Direito. 

PREÇO: R$ 23,03 

tlli\mlolll'Qitnn Lei das Eleições 
Comentada- Lei 9.504/97-
Com alterações das Leis 9.840/99, 
10.408/02, 10.7 40/03 e 11.300/06 e 
Emenda Constitucional52/06. 
AUTOR: Oliva r Coneg!ian 

LEI DAS ELEIÇÕES 
CoMENTADA 

EDITORA: Juruá 
Este livro tem como objetivo apresen

tar, de forma didática, a Lei das Eleições 

..... , 
f'.'\,: . /:; ·i; 

r.~\ ... 
~~:I!,· 

(Lei 9.504/97, com as modificações impostas pelas Leis 

9.840/99, 10408/02, 10.740/03 e 11.300/06), a todos quan

tos estejam envolvidos com o processo eleitoral: Juízes 

Eleitorais, Advogados, Promotores de Justiça Eleitoral, Diri

gentes Partidários, Candidatos. A Obra Foi feita artigo por arti

go, com numeração crescente. Os capitúlos do livro conser

vam o mesmo nome dos capítulos do texto legal. O trabalho 

do conhecido autor esgota o tema e, portanto é indispensá

vel aos estudiosos da matéria. 

PREÇO: 99,70 
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O Procedimento no Juízo 
Cível - Doutrina e Prática 
AUTOR: Libera to Povoa 
EDITORA: J U ru á 
Trata-se de um manual impressio

nante que de forma objetiva con

seguiu condensar o que há de essen

cial no vigente Código de Processo 

Civil, inclusive as mais recentes leis 

que o modificaram. Faz rápidas referências às ações que 

ainda seriam regidas por dispositivos do Código de 1939 e 

se alongou nos processos e procedimentos disciplinares por 

leis especiais. O prestígio da presente obra é atestado pelo 

número de edições em tão curto espaço de tempo. Nesta 

edição o autor ampliou e muito sua utilidade trazendo a 

mais atualizada legislação, doutrina e jurisprudência com

plementados com valiosos modelos de despachos, decisões 

e sentenças. Imprescindível ao profissional e ao estudante 

de Direito. 

PREÇO:R$ 99,70 

Responsabilidade Civil & 
Tabagismo - Prefácio de 
Dona Ido Armelin 
AUTORIA : Lúcio De/fino 
EDITORA: JURUÁ 

Basicamente, a obra tem por escopo 

demonstrar a aptidão do ordena

mento jurídico pátrio para funda-

mentar condenações judiciais contra 

lUCIO Dellino 

RESPOHSAB& IDADE CIVIL 

TABAtiiSMO 

[J 
a indústria do fumo, em ações movidas contra ela por 

fumantes (ou seus familiares, em caso de morte) acometi

dos de doenças tabaco-relacionadas. Aborda aspectos ine

rentes tanto ao Direito Material quanto ao Direito Pro

cessual, e se alicerça, fundamentalmente, na responsabi

lidade civil pelo fato do produto e na teoria do abuso do 

direito, ambas as teorias já devidamente positivadas no 

plano jurídico nacional. Valendo-se de críticas consis

tentes, o autor procura descaracterizar cada um dos prin

cipais argumentos utilizados pela jurisprudência que atual

mente se formou no país em favor das poderosas fabri

cantes de cigarros. 

PREÇO: R$ 129,90 

*Todos os preços são especiais para associados. 

Mais informações no site www.apmppr.org.br ou pelo 

telefone (41) 3352-2919, com Si lva na. 



Uma Heroína também precisa de proteção! 
Sicredi Seguro Vida Mulher 

O Sicredi Credjuris em parceria com a lcatu Hartford traz uma novidade em seus produ
tos: O SEGURO VIDA MULHER, que é o seguro criado especialmente para você mulher. 

O Seguro Vida Mulher foi planejado para atender às necessidades de quem se divide em 
várias funções num único dia e não tem tempo a perder. 

Além das coberturas dos seguros de vida convencionais, este produto oferece uma co
bertura especial para o caso de diagnóstico de câncer primário de mama ou ginecológico e 
ainda serviços diferenciados que auxiliam a mulher no seu dia-a-dia. 

Com ele oferecemos a você e à sua família toda proteção e o bem-estar merecido. 

Coberturas: 
Morte 

Exernplo: F a ixa etária de 3 1 a 35 a nos 
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente -IPA 
Diagnóstico de Câncer - DC Capital Segurado Prêrnio Mensal 

Assistências gratuitas: 
Assistência funeral 
Segunda opinião médica 
Informação nutricional 
Assistência domiciliar emergencial e não emergencial 
Assistência educacional aos filhos 
Assistência automóvel 

Sorteios: 

R$ 200.000,00 R$ 

R$ 100.000,00 R$ 

R$ 70.000,00 R$ 

R$ 50.000,00 R$ 

R$ 20.000,00 R$ 

57054 

34,86 

27,73 

22,99 

15,86 

I L 4 sorteios mensais pela Loteria Federal, limitado a R$ 50.000,00 

Consórcio 
VEfCULO NOVO A 0,09% a. m. 

Os associados à CREDJURIS podem contratar 
consórcio para automóveis e motos com taxas abaixo 
do mercado. Os índices variam entre 0,09% e 0,18% 
ao mês. Os valores vão de R$ 4,5 mil a R$ 170 mil. 

Quanto maior o valor da carta de crédito, menor 
a taxa de juros (ver simulação na tabela ao lado). 

Créditos de R$ 4.500,00 a R$ 22.000,00- 0,18% ao mês) 
Exemplo: Carta de R$15.000,00 - 60 Parcelas de R$295,00 

Créditos de R$ 24.000,00 a R$ 60.000,00- 0,16% ao mês 
Exemplo: Carta de R$ 40.190,00- 60 Parcelas de R$ 781,00 

Créditos de R$ 62.000,00 a R$ 170.000,00 - 0,09% ao mês 
Exemplo: Carta de R$ 71.984,00 - 100 Parcelas de R$ 451,00 

1111111111111111111111111 
b _ OutUJbro 

- Dezembro - Setem o 
. J nLo _ Jy\ho 

Abr\l - Ma\Q - u rr' 

No c edi • Credjuris já é dezembro! 
ANTECIPE hoje mesmo seu 

1, 79 °/o a.m. 



~ ~ 

O BRASIL t; UM DOS PAISt;S 
CAMPt;Õt;S t;M CORRUPÇÃO . . 
É Rt;SPONSABILIDADt; Dt; 
TODOS OS BRASILt;IROS 
MUDARt;M t;STA SITUAÇÃO. t; É 

~ ~ 

VOct; - t; CADA UM Dt; NOS -
~Ut;M Tt;M ~Ut; f:=A2t;R A 
COISA Ct;RT A. 

www.oquavooatamavaroomaoorrupoao.com 

A oio: 

4ft"S!iDOAçAO PARAJ\IAEIII!iE v DO MIIIIISTÉRID PÚBLICO 

Ministério Público 
do Paraná 

C6U 
Controladoria
Geral da Uniêo 


