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No último dia s de abril,
toi'nou Posse o Procurador-
Geral de justiça do Estado do
Paraná, Doutor Gilberto
Giacóia.

A seguir, trecbos do discurso
Proferido Pelo Promotor de
]ustiça, Sergio Renato Sinhori,
Presidente da APMP..

No  fim de um ciclo  de  muito
trabalho  e  grandes feitos
institucionais,  quero  manifestar,  nesta
sessão  solene  do  egrégio  Colégio  de
Procuradores  de justiça,  em  nome  da
Associação  Paranaense  do  Ministério
Público,  o  reconhecimento  ao
eminente  Doutor Olympio  de  Sá
Sotto  Maior  Neto,  procurador-geral
de ]ustiça  que  hoje  deixa  o  leme,  por
tê-lo  conduzido,  mesmo  na
adversidade,  com dignidacle  e
honradez.

0  incontestável  arrojo  na
administração  institucional  foi
também acompanhado  de uma
extraordinária  modernização  material
do  Ministério  Público.  A  alteração  da
lei  orçamentária,  determinando  a
efetiva  autonomia  financeira,  com  a
obtenção  das  melhores  dotações  da
história  da  lnstituição,  permitiu  o
aparelhamento  das  Promotorias  e
Procuradorias,  desde  a
informatização  completa,  a
implantação  de  gabinetes
adequadamente  equipados,  até  o
indispensável  provimento  de  material
de  expediente.  0  aperfeiçoamento
dos  serviços  auxiliares,  através  de
atualizado  plano  de  cargos  e  salários,
e  da  realização  de  concurso  para  a
ampliação do quadro,  melhorou e
melhorará  ainda  mais  a  estrutura
para  o  desenvolvimento  de  nossas
complexas  funções.  Foram
incrementadas  atividades jurídico-
culturais  para  aprimoramento  dos
membros  e  funcionários,
reestruturada  a  Escola  Superior,  já
transformada  em Fundação,  e  criado
o  Centro  de  Estudos e

Aperfeiçoamento  Funcional.  A
execução  de vários  projetos
qualificou  nosso  Ministério  Público
no  âmbito  nacional,  destacando-se  o
das  Promotorias  das  Comunidades  e
a  excelência  de vários  dos  Centros
de Apoio  Operacionais.  Deixa  ainda
averbada  a  autorização  para  a
edificação  de  um prédio próprio  no
Centro  Cívico,  capaz  de  acomodar
grande  parte  de  nossos  serviços.

Coerente  com sua  biografia,  Sotto
Maior foi durante  todos  os  momentos
de  sua  gestão um  democrata  e  um
homem justo.  Preservou,  entre nós,  o
indeclinável  direito  à  manifestação
livre,  sem  retaliações,  jamais
cerrando  suas portas  a  qualquer dos
integrantes  da  classe  ou  do  povo,
ainda  que  para  receber críticas.

Sua  aguda  percepção  fê-lo
conduzir sem traumas  o  processo
sucessório  interno.

A Associação Paranaense do
Ministério I'úblico sente-se também
agradecida com a distinção,  o apreço e
a prontidão com que sempre Vossa
Excelência tratou os pleitos que lhe
foram encaminhados,  razão inequívoca
do sucesso da maioria deles.

Ao deixar a Chefia da lnstituição
seu nome fica indelevelmente inscrito
na história da renovação e da
pluralização do poder interno do
Ministério  Público.

A Vossa Excelência e  à  sua

qualificada equipe de colaboradores
renovo,  neste ato, em nome da
entidade,  o mais profundo sentimento
de gratidão.

( Continua nas Páginas 4 e 5 )
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PREZADO  DOUTOR GILBERTO
GIACÓIA:

A partir de  hoje  estamos todos,
tenho  Çerteza,  unidos  a  Vossa
Excelência em torno  de  um único  e
grandioso  ideal - a  razão  de  ser
Ministério  Público.

Sua  ascensão  à  chefia  é  o  ápice
de  um processo  natural  de
convergência  de  alguns  predicativos
essenciais:  a urbanidade  no trato
com  os  colegas,  a  humildade  da
autêntica  sabedoria,  a  disposição
férrea  para o  trabalho,  a  obstinação
pela  prevalência  dos  princípios
morais  e  cristãos,  e  o  grande  amor à
lnstituição.  Esses  fatores
sedimentaram  uma  significativa
liderança,  forjada,  também,  pela
confianç`a  geral  da  Classe  de  que  o
Poder não  será  exercido  como  sinal
de  mando  e  fonte  de  arbítrio,  mas
sempre  à  luz  de  uma  indeclinável
vocação  para  o  serviço,  a  paz  e  a
concórdia.

Com  a boa  têmpera  acendrada  em
todos  os  setores  da  vida  ministerial  e
com  respeitável  legado  ao  magistério
jurídico  no Norte  Pioneiro  do  Paraná,
o  pulsar do sangue  novo,  mas
experiente,  é  essencial  para  a
oxigenação  de  nosso  próspero
Ministério  Público.

Acredito que  su`a  alma  cheia  de
amor será  o fio  condutor da  energia
gerada por todos nós promotores e
procuradores  de justiça,  para
transformar-se  em  corajosa vontade
de  realização.

A função  é  delicada:  manter o
equilíbrio  da  lnstituição.  0  teólogo
Leonardo  Boff afirma  com
propriedade  que,  nas  transformações
em direção  à  plenitude,  avultam  em
importância  os  mestres,  os  guias
espirituais  e  as  figuras  exemplares.
Sua  função é  ajudar a  identificar a
verdadeira  natureza.  Não  sÓ com
palavras  nem  apenas  com conceitos.
Mas  mediante  sua  própria vida  e  seu
modo  de  ser-agir.  São  pais,  mães,
profissionais  das várias  áreas,  um
carpinteiro  que  domina  a  madeira
como  se  fosse  massa;  um pintor que
capta  genialmente  as  nuanças  da  luz.
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Editorial
Mas  há  também  as  grandes  figuras

exemplares  de  cada  região.  Esses  são
legados  preciosos  da  consciência
coletiva  que  impregnam
benfazejamente  a  atmosfera  humana.
Gilberto  Giacóia  é,  em  nosso
Ministério  Público,  uma  dessas
figuras  exemplares.

Ele encarna e professa sempre que
o múnus do Promotor de Tustiça é a
luta  incessante  pela  causa justa,  pela
verdade,  pelos direitos fundamentais
da sociedade.  Que é hoje,  após a
grancle remodelação constitucional de
1988,  a  preservação da  ordem jurídica
e do regime democrático.  Eqüidistante
dos interesses dos poderosos e dos
segmentos corporativistas refratários à
transformaç`ão  social,  posiciona-se  ao
lado dos interesses da maioria da

" Acredito que sua

alma cheia de amor

população,  justamente aquela mais
alheada dos   bens produzidos pela
própria sociedade e sem acesso às
condições primárias de dignidade
humana.

0  Procurador-Geral  hoje
empossado  é  homem sensível  à
compreensão  de  que  o  direito
dinamiza-se  à  luz  de  uma  ordem
aberta,  igualitária,  pluralista  e  livre,
agregando  as  múltiplas  experiências
que  o  cotidiano  social transmuda  de
maneira  vertiginosa.

Tem ele agora um instrumento de
grande potencial para utilizar em
nome da coletividade.  Sim,  porque a

sociedade espera que o Ministério
Público,  assim como o Poder ]udiciário
e os operadores do direito em geral,
deixem-se tocar cada vez mais intensa
e claramente pelo panorama  de
inquietação e  angústia vivenciado pela
maioria  da  população.

Temos  avançado  na  díreção de
um futuro  de  solidez  democrática,
pois  hoje  há  eleições  livres  e
periódicas,  governos  e  parlamentos
escolhiclos  nas  urnas,  partidos

políticos,  sindicatos,  associações  e
organizações  não  governamentais
que  emergem  como  sentinelas  dos
interesses  sociais.  Desponta,
entretanto,  paradoxalmente,  uma
ambigüidade:  se  essas  conquistas  dão
crédíto  ao  otimismo,  revelam  a
necessidade  cle  prudência.  Existe,  m
outra  via  desse  progresso,  a  crise  das
instituições,  as  clesigualdades
abi`ssais,  a  miséria,  o  desemprego,  a
criminalidade,  o  abandono  da  saúde
pública  e  da  educação,  prioridades
relegadas  e  que  até  hoje  não
passaram de  símbolo  na  mão
presidencial  espalmada.

É  preciso  agir  com  muito  rigor.
Mas,  ao  mesmo tempo,  faz-se
indeclinável  que  o jurista  se  detenha
com  argúcia  na  reflexão  sobre  seu
meio,  a  sociedade,  a  imagem  objetiva
do mundo e  do seu tempo.  0 direito
moderno  exige  investigação
multidisciplinar  dos  processos
jurídicos,  cabendo  não se  afastar do
trabalho  sociológico,  compondo
sempre  com o  fato  apreciado  a
realidade  histórica  e  vital  subjacente.

A justiça  representa  o  último
abrigo  de  quem,  sentindo-se
ameaçado  ou  lesado,  confia ver
restaurado  o  seu  direito.  Vivemos  o
tempo de uma deliberada e estranha
orquestraç`ão  que  visa  solapar  o já
debilitado  crédito  que  a justiça
brasileira  preserva  junto  à  sociedade.
Busca-se  enquadrar os  que  nela
militam numa  odiosa  casta  de
privilegiados,  como  se  todos  fossem
caudatários  das  oligarquias  que
viciaram  o país,  quando  a  maioria  é
feita  de uma juventude
comprometida  com os  ideais
libertários,  com uma nova ordem de
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princípios  e  decidida  a  interferir
positivamente  na  realidade  social.  A
verdade  é  que,  muito  ao  contrário  do
que  se  difunde,  há vida  séria,
inteligente,  operosa  e  dedicada  à
causa  pública  entre  a  esmagadora
maioria,  principalmente  neste  Estado
do  Paraná,  que  modelo  não  seria
sem o  trabalho  de  seus  servidores
públicos  de  modo geral.

Essa  resistência  vem  de  setores
incomodados  com a  fase  histórica  da
judicialização  de  questões  que  no
passado próximo,  como bem acentua
o  professor Roclrigo ]anot Monteiro
de  Barros,  "eram tidas  como  de
caráter  exclusivamente  político,
insuscetíveis  de  controle

jurisdicional.  Se  passa  a  ser possível
submeter à  tutela  jurisdicional  certa
categoria  de  interesses,  que  afetam a
coletividade  como  um todo e  que
interferem diretainente  com os
centros  de  poder,  questionando-se
determinadas  políticas,  ou  a  própria
inexistência  delas,  parece  que  a
intervenção  judicial,  nestes  casos,
enseja  o  exercício  pleno  da
cidaclania,  como  corolário  da
democracia  participativa,  na  medida
em  que  permite  a  inclusão  da
coletividade  na  discussão  de
problemas  sociais  relevantes."

0  Ministério  Público  é  canal  de
condução  das  grandes  questões
coletivas  para  a  discussão  no  âmbito
do ]udiciário e também perante o
Legislativo  e  o  Executivo.

Preservar e  incrementar a
credibilidade  pública,  respondendo
com  serenidade,  prontidão  e justeza
aos  reclamos  da  sociedade
paranaense  é o grande desafio que
está posto diante  de  nós,
representando  a  síntese  da  missão
maior a ser desempenhada nos
próximos  anos.

Nesta  época  de  crises,
instabilidade  econômico-financeira
de  países  emergentes,  falência  de
modelos  estatizantes,  insegurança  e
contradição  nos projetos  neoliberais
e  revisão  dos  conceitos  acerca  da
utilidade  e  da finalidade  de
instituições,  mais  do  que  nunca  é
apropriado  dinamizar e
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desburocratizar os  serviços  de
]ustiça.  0  povo  precisa  sentir-se
amparado  e  confiar que  os  litígios,
simples  ou  complexos,  tenham
solução  célere  e  adequada,  pois
somente  aLssim  haverá  equilíbrio
social.

0  Ministério  Público
independente  e estruturado é
garantia  da  estabilidade  das
instituições,  da  plenitude  de  um
estado  democrático  de  direito  e  da
prevalência  dos  interesses  sociais  e
individuais  indisponíveis.

Não  há  também  um Poder
Legislativo  forte  e  eficiente  se  as  leis

que aprova e  promulga não têm seu
cumprimento  devidamente
fiscalizado  pelo  Ministério  Público,

que  é,  assim,  cooperador de  todos  os

. carregamos o

estigma de conviver

com um estatuto que

este ano completará

três décadas."

Poderes  e  entre  eles  gravita.
Tenha  como  inafastável,  Senhor

Procurador-Geral,  o  apoio  da
Associação Paranaense  do  Ministério
Público  na  efetivação dos  projetos

que Vossa  Excelência  implantará  na
Procuradoria-Geral  e que
representem o  ideal  de Ministério
Público  inscrito  na  Constituição  da
República  Federativa  do  Brasil.  A

propósito,  embora nos orgulhemos
de  pertencer a  uma  lnstituição  de
ponta dentre as congêneres
nacionais,  carregamos  o  estigma  de
conviver com um estatuto  que  este
ano completará  três  décadas.  É  o

mais  antigo  e  ultrapassado  do  país.  E
há  cinco  anos  o  anteprojeto  de Lei
Orgânica  Estadual  do  Ministério
Público foi  encaminhado  à
Assembléia  Legislativa,  mas  até  hoje
não venceu  a  etapa  da  Comissão  de
Constituição  e ]ustiça  da  Casa,  apesar
de  todos  os  esforços  dos
Procuradores-Gerais  desse  período,
os  Drs.  Luiz  Carlos  Delázari,  que  o
encaminhou,  e  o  Dr.  01ympio  de  Sá
Sotto Maior Neto,  nas  duas gestões,  o
que  pessoalmente  testemunhei.
Gostaria  de  manifestar então  que
esse  é  o grande  e  imediato  anseio  da
classe,  e  tenho  fundada  esperança  de
que,  com o  inestimável  apoio  do
Deputado Aníbal  Cury,  presidente  da
Assembléia  Legislativa,  do  Deputado
]oel  Coimbra,  promotor de Tustiça  e
presidente  da  CCT,  e  do  Deputado
Eduardo Trevisan,  relator do  projeto,
Vossa  Excelência  haverá  enfim de
nos  legar   esse  diploma.  Ele  é
essencial  para  imprimir
contemporaneidade  legal  à  realidade
de hoje,  porque  dará  contornos
precisos  e  necessários  ao
desempenho  de  nossas  atribuições,
em benefício  da  população.

Todos juntos,  meu  caro  Doutor
Gilberto  Giacóia,  confirmaremos
nossa  unidade  e  ajudaremos  na
distribuição  da ]ustiça  Social.

A maciça votação  obtida  na
classe,  o  reconhecimento  e  anuência
do governador ]aime  Lerner e  o
referendo  do  Poder Legislativo a  essa
inconteste vontade  majoritária,
credenciam-no para um fecundo
biênio  de  administração.

Que  a  tônica  desse futuro
caracterize-se  pela  unidade,
indivisibilidade  e  autonomia
funcional,  princípios  fundamentais
asseguradores de um tempo de
plenitude.

Em  suas  mãos,  Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral,  repousa  a
semente,  1ançada  nesta  terra  fértil  do
Paraná,  da  qual,  por certo,  viçejará
uma grande árvore  de ]ustiça,
permitindo  aos  brasileiros  daqui
acomodarem-se  serenamente  à  sua
sombra.  "
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Gilberto Giacóia é o novo
ProcuradoriGeral de Justiça

No dia s de abril,  o Procurador de ]ustiça
Gilberto Giacóia foi empossado no cargo de
Procuraclor-Geral  de justiça  do  Estado do
Paraná, sucedendo Olympio de Sá Sotto
Maior Neto.  0 mandato à frente da
Procuracloria tem cluração de dois  anos.

A solenidade de posse aconteceu no
auditório do Edificio Presidente Humberto de
Alencar Castelo  Branco,  em Curitiba,  e contou
com a presença de diversas autoridades.  Entre
os presentes,  o Governaclor do Estado,
arquiteto jaime  Lerner;  o  Presidente  da
Assembléia Legislativa,  deputado Anibal
Khuri;  o  Presidente  clo Tribunal  de ]ustiça  clo
Estaclo,  desembargador Henrique Chesnau
Lenz  César;  o Prefeito  da  Cidade de  Curitiba,
engenheiro Cássio Taniguchi; o Presidente do
Conselho Nacional dos  Procuraclores-Gerais
de justiça e Procurador-Geral de justiça do
Estado do Rio de janeiro,  Hamilton
Carvalhido;  o Presidente  da Associaç`ão
Paranaense do Ministério Público,  Promotor
de justiça  Sérgio  Renato  Sinhori;  o Presidente
do Tribunal de Alçada do Paraná, ]uiz jair
Ramos  Braga;  o  Corregedor-Geral  do
Ministério Público do  Estado do  Paraná,
Procurador de justiça Hélio Airton Lewin;  o
Procurador Chefe Regional da Procuradoria-
Geral  da República no Paraná,   Dilton  Carlos
Eduardo  França;  o Presidente da  OAB-PR,
advogaclo  Edgar Luiz  Cavalcantti de
Albuquerque;  a Vice-Governad(]ra,  Emília
Belinatti;  além de  diversos secretários
estaduais,  deputados estaduais,  Prefeitos do
interior do Estaclo e  região metropolitana e
muitas  outras  autoriclades civis  e militares.

A sessão foi aberta com a transmissão do
cargo,  no auclitório completainente tomado
pelo público  e diante  clo  Egrégio Colégio  de
Procuradores de justiça.  Em seguida,

proferiram seus  discursos  o Procuraclor cle
Tustiça  Olympio  de  Sá  Sotto Maior Neto,
despedindo-se e congratulando-se com seu
sucessor,  e, na seqüência,  o Presidente do
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de
justiça,  Hamilton Carvalhido e o Promotor de
]ustiça Sérgio Renato Sinhori, presidente da
APMP,  também representando  a  CONAMP
(Confederação  Nacional  do  Ministério  Público).  Por
fim,  discursou  o empossado,  o  Procurador-Geral
de justiça,  Gilberto  Giacóia.

6     AEMPA

Governador jaime  Lerner  la(1eado  pelos

Procuradores  Olympio  de  Sá  Sotto  Maior  Neto  e  Gilberto  Giacóia.

Entrc  as autoridades  presentes,  o

prefeito  de  Curitiba,
Cássio  Taniguchi

(na  foro acima  cumprimentando ao
Dr.  Gilberto  Giacóia).

Ao lad auditório  do  Ecliffcio  CastelQ

nco tomado pelo  público  que

prestigiou  a solenidade  de posse do
novo  Procurador-Geral cle Justiça.
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Momentos da posse

Os  Discursos

Em seu discurso de despedida,  o
Procurador de justiça Olympio de Sá
Sotto Maior Netto  fez uma avaliação de
sua atuação à frente da Procuradoria-
Geral,  agradecendo aos colegas
integrantes do Ministério Público  e
destacando a cooperação da
Associação Paranaense  do Ministério
Público,  clesde  as gestões  de jair
Cirino dos  Santos  até  a atual,  do
Promotor Sergio Renato  Sinhori.

Sotto Maior Neto ainda destacou a
coragem e ousadia de sua equipe e do
MP na consolidação e na busca cle um
Ministério  Público  mais participativo  e
democrático,  lembrando por vezes as
desigualdades sociais e profundas
carências do povo brasileiro. Ao  iniciar
seu pronunciamento,  fez a seguinte
citação de  Lênin:

''Sonhos, acredtte neles. É Preciso

sonbar, mas a condição de crer em
nossos sonhos e examinar com atenção
a uida real é confi'ontar a obseruação
com o sonho de realizar
escr.upuiosamente nossa fantasia. "
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(Trechos do discurso de Sotto
Maior Neto,  estão reproduzidos nas
páginas  13  e  14).

já o Presidente do Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais de
]ustiça,  Hamilton Carvalhido,  destacou
em sua oração o alto grau de
consciência  atingido  pelo Ministério
l'úblico e sua verdadeira vocação
social.  Enalteceu  a atuação  de
Olympio de Sá Sotto Maior Neto frente
à PGT do Paraná,   aclamando-o como
''arquiteto do futuro",  e finalmente

parabenizou o novo Procurador-Geral,
Dr.  Gilberto Giacóia, felicitando-o e
desejando-lhe sucesso na nova jornada.

Na sequência,  o Promotor Sérgio
Renato Sinhori discursou em nome da
APMP  (editorial,  nas páginas  3,  4 e  5).

Finalmente,  o novo Procurador-
Geral,  Gilberto Giacóia,  fez um
discurso emocionado, muito aplaudido
pelo público presente,  onde destacou
a dificuldade da população mais
carente  no ac`esso  à justiça e  firmou
compromisso no sentido de mudanças.
(Veja o discurso do nouo Procurador
nas i)áginas seguintes) .

0 Processo
de escolha

Para  chegar  ao  cargo  de
I'rocuraclor-Geral  de justiça  do
Estado  do  Paraná,  Gilberto
Giacóia  teve  de  passar  por  um
longo  processo.

Entre  os  dias  2  e  16  de
fevereiro  deste  ano,  foi  realizado
em  todo  o  Estaclo  do  Paraná  o

pleito  entre  os  integrantes  do
Ministério  Público,  que  definiu  a
composição  da  lista  tríplice  para
a  escolha  do  novo  chefe  da
Instituição.

Ao  todo,  cinco  candidatos

pleiteavam  a  vaga:  os
Procuradores  de justiça
Aguinaldo  Santa  Thereza  Borge§
Vieira,  Edson  ljuiz  Vidal  Pinto,
Gláucio  Antonio  Pereira,
Ubirajara  lndio  do  Brasil  Ferreira
de  Araújo  e  Gilberto  Giacói

Entre  os  três  mais
Gilberto  Giacóia  (339  votos),
Aguinaldo  Santa  Thereza  Borge
Vieira  (319  votos)  e  Gláucio
Antonio  Pereira  (280  votos)
Governador ]aime  Lerne
respeitando  a  vontade
dos  membros  do  Ministéi.io
Público  e  ratificanclo  a  decisão
democrática  da  eleição,  indicou
o  nome  de  Gilberto  Giacóia.

Giacóia  submeteu-se  ainda  ao
referendo  da  Assembléia
Legislativa  do  Estado,  em  seLssãci
especial  realizada  no  dia  11  de
março,  oncle  obteve  aprovação
unânime  dos  41  Deputados
Estaduais  presentes.  No  dia
seguínte,  o  Governador Jaime
Lerner  assinou  o  decreto  de  sua
nomeação.
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omenl:os da
Discurso de posse do

Doutor  Gilberto  Giacóia

(pronunciado de memória e reproduzido de gravaçào)

" .... há quase cluas décadas atrás,

quando tomava posse no cargo de
promotor substituto, imaginava, num misto
de preocupação e entusiasmo, ao laclo dos
meus jovens colegas de então, na turina
do final cle 1980, que, naquele tempo,
denso de princípios de vida e de morte,
que, em razão da violência, teríamos nós o
difícil encargo de discernir e que às vezes
nos sentiríamos esmagados pela grande
responsabilidade de orientar, de esclarecer
e até mesmo de desmentir, nas
oportunidades e com os escassos recursos
de que dispúnhamos, visando preservar o
alto conteúdo de dignidade, do direito, da
justiça e da profissão a que juramos servir.
Estávamos então nos dias derradeiros da
ditadura militar, e da tribuna do príncipe
dos promotores, no recinto de seu
insuperável magistério,  recordávamos a
grande voz do professor Roberto Lira,
idealizando a transformação do Ministério
Público no Ministério Social, preocupado
em combater não sÓ as ilegalidades, mas
principalmente as injustiças, evoluindo
para assumir a responsabilidade daquilo
que é mais significativo na ordem jurídica:
a paz social pela justiça social - tarefa
máxima da democracia.

0 Ministério Público Social procuraria
dar a cada um o que é seu, mas sobretudo
acudir a quem nacla tem de seu, a quem
quer mas não pode viver honestamente, a
quem, apesar de tudo, não prejudica
ninguém. As vicissitudes por que passou
nossa geração, nesse período, nos
certificaram do acerto, da premonição e do
sonho desse notável   mestre, e nos deram
a experiência  ...de que não há Ministério
Público sem a plena vigência das garantias
constitucionais. Hoje, alçado pela classe ao
vértice da pirâmide institucional, trago
comigo aquele mesmo compromisso com
a esperança, a esperança na busca de
soluções cada vez mais emergentes aos
inúmeros e aflitivos males que compõem o
amargo dueto da dor e do sofrimento
ainda a conduzir segmentos expressivos
da sociedade brasileira. Esperança de que
o povo não continue apenas
aparentemente soberano, de que o
homem contemporâneo passe a não mais
se definir como aquele náufrago a bracejar
em pleno oceano, sem a mínima
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possibilidade de terra firme, não sabendo
ainda se deve prosseguir o nado inútil ou
mergulhar para sempre no abismo do seu
próprio desalento.

Esperança de que o econômico,
embora seja um dos dados do problema
contemporâneo, não se transforme no
essencial e único, de que se pode viver
num mundo que abomine o rebaixamento
da pessoa humana, a onipotência dos
números, o ocaso da vontade popular e o
crescente prestígio de certas formas
autoritárias. Com essa visão é que somos e
continuamos vocacionaclos ao Ministério
Público, uma instituição que vem
volvendo seus olhos para esta classe de
fenômenos sociais, estarrecida ante a
deseducação da consciência cívica ,... pleito

popular, a pulverização do direito e o
funeral da justiça  .  Uma instituição que
tem buscado levar ao Poder judiciário uma
interpretação muito mais ampla e social do
que formal, que tem buscado
incessantemente o alargamento do acesso
popular ao judiciário, a abertura do
sistema de ,justiça e o combate ao seu
grande e lamentável  c7t%.cG'J de efetividade.
...Passa ao longe o dia, e me valendo das
palavras do Procurador-Geral de Justiça
que deixa o cargo, de que o Ministério
Público, afastando-se de suas origens de
defensor do interesse dos reis e dos
poderosos, transformou em bandeira de
luta o avanço das conquistas sociais e
inseparável a existência nacional.  Na
história deste país, em ocasiões em que o
Poder Executivo não se limitava a
transgredir a lei, antes conculcava
sistematicamente, substituindo por um
regime de arbítrio ilimitado, verificamos
com  assombro, que a tirania, cujo
desabrimento absorvia   o Pocler Legislativo
e praticamente extinguia a liberdade de
imprensa, uma das coisas que jainais
conseguiu, foi emudecer o Ministério
Públíco. E todas as vezes que nos ameaça
um novo apóstata, dando aos regimes de
exceção o batismo de Estado de Direito,
criando adjetivos   para a democracia ou
apelidos para a República, insurge-se
imediatamente o promotor de justiça, na
afirmação e defesa dos   direitos mais
fundamentais da criatura humana.

É ele   daqueles profissionais que jamais
amputam sua consciência política, que
nunca cruzam os braços e emudecem ante
os riscos que a violência cria para a
punição dos que ousam falar e agir. Em tal
conduta, seriam eles, como bem disse o

Dr. 0lympio, acocorados,   burocratas,
escribas de matéria cartorária, a segurar
um jogo de cena para manutenção do
sÍczJ44s ç74úo e  dos privilégios de sempre.
Temos que estar sempre conscientes de
que nosso primeiro compromisso é com o
povo. De fato, não se concebe possa
qualquer instituição, exercer algum poder
outorgado dii-eto ou indiretamente pelo
povo brasileiro, voltando-lhe as costas ou
ao menos ignorando os mais legítimos
anseios de sua grande maioria.  No Estado
deinocrático, todo poder,   mesmo
conferido aos membros do jucliciário e do
Ministério Público, é poder representativo.
Vale dizer, emana do povo e em seu nome
é exercido. Daí sua única razão de ser do
Ministério Público, o bem estar comum.
Objetivo que tem perseguido com denodo,
sobretudo o Ministério Público do Pai.aná,
na gestão de Olympio de Sá   Sotto Maior
Neto, cujo reconhecimento materializou-se
ontem, numa reunião maciça clos
membros do Ministério Público e do corpo
administrativo, e no anúncio de que
tramita na Assembléia Legislativa,  com
apoio praticamente unâniine, e mais que
justo, da concessão da outorga do título de
cidadão benemérito do Paraná.

Isso importa, pois, em compromisso
maior com o princípio da isonomia,
dogma constitucional que deve orientar o
desenvolvimento econômico para
erradicação da miséria e marginalização,
para a diminuição das desigualdades, para
a   promoção social.

Portanto, serei eu herdeiro de um
Ministério Público que se conduz por esta
linha, progressista, pujante, e entregue a
seu mais legítimo destino social.  Coube a  ú
meu antecessor, Dr. 01ympio de Sá Sotto
Maior Neto, a coragem, a firmeza, o
desteinor e a determinação de romper
com um modelo conservador,
estabelecendo a transição para este
Ministério Público da modernidade.  Sua
têmpera, tenacidade e ideal, moldaram o
perfil de uma instituição progressista,
maturada no embate democrático,
oxigenada pelo matiz institucional que a
tem identificado cada vez mais com a
sociedade a que deve servir, com cheiro
de povo, e que por isso mesmo, a coloca
em posição de destaque no cenário
nacional, a ponto de ser hoje   indicada,
nos meios acadêmicos, como uma das
melhores do Brasil. Fica a experiência a
nos servir, ciente que o progresso é uma
translação para o futuro, que sem  ponto
de apoio nãp há movimento possível, e
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Momentos da
que na mecânica social, esse ponto de
apoio é o passado.

0 Ministério I'úblico do Paraná tem um
história que não pode ser interrompida,
escrita por homens de honra, muitos dos
quais já se foram, já partiram, de saudosa
memória, outros se encontram presentes.
Ausentes e presentes, porém, sempre
preocupados com a eternidade de suas
crenças e ideais,  com a vitória final de seu
ideal, porque como diz o poeta, sÓ o ideal
marmoriza o papel, eterniza   o
pensamento, faz da pena o cinzel   da
cidadania.

Temos o compromisso com essa
história, para ser digno dela é preciso que
se continue a escrever com obstinação e
persistência, sobretudo na página que
inaugura o arvorar de um novo milênio,
coincidente com os cinco séculos da
descoberta oficial destas terras que ainda
carregam, sina de sua profunda marca ...
Vencemos unidos um importante processo
de escolha, fortalecidos pela prática da
democracia interna, que nos fez legitimá-lo
cada vez mais, a contribuir para a
construção de uma sociedade paranaense
melhor e mais justa, até porque, nós,
procuradores e promotores de justiça,
temos plena consciência, que a luta é
condição de vida, que a crítica é condição
de aperfeiçoamento, e que a divergência
de opiniões e sentimentos, é o
mandamento mais supremo da natureza
humana. Oportuno pois, 1embrar Vieira
quanclo clisse,  "bem-aventurados os que
crescem na tempestade". Aqui,
particularmente, a grata lembrança clo
compromisso com a história, dos valorosos
colegas procuradores de Justiça, que
eticamente contribuíram no processo
eleitoral, para a sadia discussão da
instituição, e também,   um necessário
registro de agradecimento, ao Senhor
Governador do Estado do Paraná,
arquiteto jaime Lerner, político forjado nas
hostes democráticas e tão acostumado ao
embate clas urnas, fez por respeitar e
prestigiar a manifestação da classe. Temos
ouvido, atentos, Senhor Governador, sua
voz se sobressaindo num intenso ruído
político que molda o Paraná dos novos
tempos. É uma voz limpa, serena e de paz
com a democracia. E também, ao
Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Anibal Khury, figura
emblemática e portentoso símbolo da
política estadual, que junto aos seus
dignos pares de parlamento, referendou a
vontade de nossa classe.
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POsse
Mesmo buscando fugir ao lugar

comum dos intermináveis e emocionados
agradecimentos destas ocasiões, não posso
deixar de fazer referência a todos os meus
queridos ,...  refiro-me aos meus familiares,
inclusive os por adoção, e aos meus
companheiros de Ministério Público,
aqueles que em mim depositaram a sua
confiança, e no plano da memória, à
herança moral que de meu pai recebi e
que me forjou o caráter . Devo-lhes muito.
Devo-1hes tudo.

Iniciei minha carta aos colegas no
escasso tempo de campanha que tive, com
uma citação, uma menção, ao grande líder
Gandhi pelo seu exemplo de paz e de fé.
E abri para este momento a citação
original que acabou substituída:  "0 amor a
verdade me ensinou a beleza do

"0 amor à verdade

me ensinou a beleza
do compromis§o.

Se cuidares do hoje,

compromisso. Se cuidares do hoje, Deus
cuidará do amanhã".

`     Dominasse eu na arte da palavra e da
retórica, me dirigiria ?gora com a alma de
joelhos a Deus, de quem tudo espero e
para quem tudo sou . Com a força maior
que brota da eloquência do coração, e
diria:

PAI NOSSO QUE ESTAIS NO CÉU   de
sua transcendência porém, irradia a luz
que seu cuidado até a terra onde vive o
homem da hora presente, angustiado e
descrente, injustiçado, esmagado pelos
escombros da esperança em realizar-se
como espécime do gênero humano.
Abandonado nos corredores da violência e
entregue à própria indigência a aviltar sua
condição humana.   SANTIFICADO SETA 0
VOSSO NOME, como devem ser
santificados todos os dias, aqueles que
vivem o trágico drama de sua aventura na

face da terra, para que possam um dia
alcançar a dimensão da dignidade, do
respeito e da realização pessoal.  QUE SE
FAÇA A VOSSA VONTADE AGORA E
SEMPRE, permita-nos,  a nós clo MP fazer
irromper um vício ético, uma perturbante
indignação com a violação dos direitos
humanos e das liberdacles públicas, e por
isso mesmo tão claro mimetismo com a
voz das ruas e que nos transforme na
síntese acabada dos mais legítimos anseios
de cidadania e justiça.  DÁ-NOS 0 PÃO E
0 PERDÃO das injustiças que praticamos
e de nossas omissões. Que seja-nos
permitido matar a fome, combater a
miséria, garantir a saúde e preparar a
felicidade de todos. Que possamos
decretar de vez a falência do teatro de
lágrimas das crianças e adolescentes
explorados, das mães miseráveis, dos
doentes desamparaclos, clos deficientes
discriminados, dos idosos abandonados,
enfim, dos excluídos de sempre,
colocados nos porões sem luz e nos
becos de jardim, para, finalmente,
caminhar muito além desse jardim.  Faça
de mim e do Ministério Público do
Paraná, um instrumento de Vossa vontade,
a serviço de uma sociedade assentada em
recanto que tem, dentre outras grandezas,
a glória de conter recanto sagrado do solo
bendito, por abrigar um povo que desde
logo despedaçou as cadeias da servidão
política e pôs o pé, como um Deus,
fecundou o deserto e a aridez do
egoísmo, da exploração e da opressão, e
que por isso mesmo é um povo digno e
honraclo e merece ser servido. Deixa esse
povo porém, ainda a desfilar nos
escombros de sua existência terrena, no
tumultuar de sua vida, estigma da angústia
e do sofrimento estampado no seu
amargo semblante, que lhe desfigura o
corpo esquálido, torna-lhe débil o gemido
de seu conformismo e empalidece sua
mão a depositar no túmulo de suas
últimas ilusões, a semente da esperança
na justiça. Que nosso trabalho possa ao
menos fecundá-la, abrir nossos olhos e
ouvidos, fortalecer nossas mãos, para
acender a chama que consumirá o enredo
desta história, evolando-se, poder, da
região das desigualdades, da crença na
vitória do homem pela sua majestade.

Nesse início de noite chuvosa,
nebulosa, de outono, na antiga Vila de
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais,
humildemente, reconhecendo-me imérito,
peço que possa corresponder a confiança
em mim depositada  e não  decepcionar
ninguém. AMÉM.
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Momentos da posse
Olympio de Sá
Sotto Maior Neto
se despede

A seguir, seguem trecbos do discurso
i)roferido i)elo Procurador  Olymi)io de Sá
Sotto Maior Neto, Por ocasião de sua
despedida do cargo de Procurador-Gercú
de ]ustiça do Estado do Paraná:

"  ...a manifestaçáo  que  devo  fazer ao

término cle minha gestão frente à chefia
do Ministério  Público  do  Estado  clo
Paraná,  merece  ter como primeira
palavra,  a de agraclecimento.  Devo
agraclecer aos  integrantes  da  nossa
instituição  pelas  manifestações  de
unidade e participação imprescindíveis
a()  êxito cla jornacla  que juntos
empreendemos.  A conjugação de
esforços  clos  Procuradores  e  Promotores
cle ]ustiça  e cle  nossos funcionários,
máxime dos integrantes cla equipe
administrativa,  permitiu  a  efetivaçào  do
projeto  institucional  que  foi  por toclos
nós  democraticamente traçado.  A
referência é obrigatória também quanto
à sintonia e colaboração estabelecidas
frente à Associação Paranaense do
Ministério  Públíco,  com  a  qual,  seja  no

período do Promotor de Justiça Jair
Cirino dos  Santos ou  do  atual  Presidente,
Promotor cle ]ustiça  Sergio  Renato
Sinhori,  sempre foi mantido estreito e
proficuo relacionamento no  plano
institucional,  decisivo  ao sucesso  clas
inúmeras questões então conjuntamente
encaminhaclas.  Não faltou  deles,  em
nenhuma circunstância,  o apoio
necessário."

"   ....  Fomos muito mais que  notas

numéricas lançadas num caderno.
Improvável efetiiar a soma das nossas
ações  e  ousadias ....  "

"...é  impossível  um resumo  afetivo

desta época.  Os contrastes,  as paixões,
as polêmicas,  os momentos de ansiedade
e de preocupação e de júbilo também
escapam a régua incompetente.  Mas em
compensação,  semearam projetos
fabulosos.

"...  As emoções  que vararam estes

anos,  os sentimentos que os povoaram
afiguram termos ido,  todos nós,  para
além do temido Cabo Borrador,  latitude
desconhecida a que sÓ se arrisca,  como
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cantava  Fernanclo  Pessoa,  o  navegante
clestemido,  o qiie  esta  disposto  a  ir além
cla  dor,  e  nós  membros clo  MP  do  Estado
do Paraná,  fomos  além da  clor .... "

"     ..   a  biisca  da  igualclade  como

referência de  atuação e consequente
opção  preferencial cm favor dos que
estão  impediclos  cLos  exercícios  clos
direitos  elementares  da  cidadania,
significando,  m prática,  o tempo clo
afastamento  defínitivo  da  instituição,  da
suas origens  clo  patrocinador dos
interesses dos reis e dos poderosos,  para
se  constituir,  coino  quei. o  orclenamento
jurídico,  o  inais  legítimo  clefensor clos
interesses  da  sociedacle,  numa vísão
clara  de  que  isso  inplica  na  defesa
prioritária  das  suas  camac[as
despossuíclas  e  empobrecidas.  Tal  opção
ideológica,  que afasta a pretensa

"„.. e nós, membros

do MP do Estado do

Paraná, fomos além

da dor] ..

neutralidacle,  cuja  tendência  e  destino  é
sempre  a  manutenção  do  `çJczÍc/s ¢z/o
vigente,  traduz   postura de estrito
cumpriinento do mandainento
constitucional  que  indica  ser o MP
instituiç`áo  permanente,  eLssencial  à
função juridícional  do  Estado,  incumbido
na defesa da ordem jurídica,  do regime
democrático e  dos  interesses  sociais  e
individuais  indisponíveis.  Ai  está  a  ponte
de ouro que a Constituição Federal cle
1988 construiu,  encaminhando os
membros do MP de singelos
despachantes processuais à condição de
agentes políticos,  intrumentos de
transformação da realidade social,
sempre embalados pela utopia de ver
instalacla  uma  sociedade

progressivamente melhor e mais justa.
Quando o legislador constituinte

assegurou ser o MP defensor do regime
democrático,  fez por estabelecer
inarredável ponto de mutação de nossa

evolução  ínstítucional.  A  instituição  nào

pode mais ter como dígito principal o cla
c72Á7i# /eLx; secz /ex,  própria  do  tempo  em

que era mero agente clo Poder Executivo
a  fiscalizar os  atos  do  Poder Judiciário.

Agora,  em  proceLsso  c()nstante  de
reflexão  acerca  clo  conteúdo  idet)lógict]
clas  nt)rinas  jurídicas,  a  atividacle  dos

procuraclores  e  promot()res  cle justiça,
deverá ter norte e bandeira o das
práticas  sociais  democráticas.

Consoliclou-se  a  consc`iêncía  da
responsabilidade  política,  profissional  e
ética  clo  MP,  ein explorar o  direito num
País  com estruturas  sociais  estabelecidas
a  partir  cle  extraordinárias  injustiças.  A

p()1ítica  econômica  que  procluziu  a  mais
alta  taxa  mundial  de  c`oncentração de
riqueza nas mãos de poucas pessoas,  fez
por determinar o c`ontraste entre  um país
extremamente ríco e uma naçào
absolutamente  pobre.  São  36  milhões  de
incligentes,  as  crianças vítimas  clo
holocausto da mortalidade  infantil,  ou  do
abandono c da carência,  o trabalhador
clo salário  mínimo  insuficiente  para
atencler às suas necessidacles  básicas,  e
mais  de  50% dos  brasileiros  integram
famílias  cuja   rencla  per capita  é  inferior
a meio salário mínimo,  os
desempregados,   os que  experimentam
condições  análogas  às  cle  escravo,  sem
contar a  estatística  de  ter o  maior índice
do planeta em   acidentes de trabalho
com morte.

E se o quadro já era esse mesmo de
tragédia,  imagine-se  agora em que já se
faz sentir o sopro dos ventos da
hipocrisia  neoliberal travestida  de

globalização  da  economía.  Predatória  e
tendente a transferir os foros das
decisões  políticas  e  sociais  dos  espaços
da  soberania  estatal  para  os escritórios
encarpetados  cle grupos  transacionais  ou
multinacionais.

Na  busca  da diminuição  do  custo-
Brasil,  pretende-se o aumento da
produção sem a  ampliaç`ão de empregos,
quando não,  se apostando no próprio
desemprego,  pois afinal o trabalhador
excluído será mero detalhe nesse novo
mecanismo de  dominação,  que  irá
certamente,  em nome da  "modernidade",
encaminhar à exploração e opressão
ainda à um número maior de brasileiros.

No que diz respeito ao ordenamento
jurídico,  almeja-se  atacar direitos  sociais
significativos,  produtos mesmo do
processo brasileiro  de  civilização,  com a
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Momentos da posse
artimanha  lnicial  da
desconstitucionalização,  para,  em
seguida,  impor-1hes  a  deslegalização,
dando a imperiosa necessidade de se
ampliar a  resistência  a  partir dos  que
foram convocados pela sociedade para a
defesa clo Estado  cle  direito  democrático.
Assim,  se  esse  objetivo  era  o  cle  impedir
que  as  leis de  maior alcance  social   e  de
conteúdo genuinamente democrático,
acabassem em letras mortas,  tratadas
coino meras declarações retóricas ou
exortações morais,  relegadas  ao
abandono ou postergadas a  sua
efetivação,  agora há  que se  acrescentar o
propósito de evitar desapareçam elas do
no.sso  orclenamento juríclico,  importando
o  retrocesso  a  inviabilizar o
estabelecimento de uma sociedade
justa."

"   Se  contestávamos  o  Estado  que,

podendo,  não responclia ao papel de
garanticlor da cidadania  pai.a  todos,
agora poderemos vir a experimentar a
situação,  por certo indesejável,  de que
mesmo  querenclo não po`ssa  o Estaclo
livrar-se  das determinações  econômicas
alienígenas."

"  ....  Para  os  membros  do Ministério

Público  necessário  então  ampliar a
capacidade e coragem política de
internalizar nos  espaços da justiça,  as
questões  sociais  mais significativas,
politizadas e valoradas  sob a ótica  dos
interesses  das  classes  populares.  Ser
cabeça pensante € braço jurídico a
canalizar as  aspirações  cle  emancipação
dos sem-alimentação,  dos sem-saúde,
dos sem-educação,  dos sem-teto,  dos
sem-terra,  enfim,  clos  sem-oportunidade
de vida  digna.  A justiça deverá  assim
deixar de  ser local  destinado  à  garantia  e
manutenção de privilégios,  para se
constituir em campo de lutas
embandeiradas pelo símbolo da
efetivação  dos  direitos  inerentes  à
cidadania,  pedra de toque do verdadeiro
estado  de  direito  democrático.  Para  a
empreitada,  indispensável a atuação
conjunta e de cooperação com os
Poderes  Executivo,  Legislativo, Judiciário
e Tribunal de Contas,  além da Ordem
dos Advogados do Brasil.  Parceiros que
devemos ser no alcance dos objetivos de
maior interesse da comunidade
paranaense. Aliás,  o Governador ]aime
Lerner,  e o Presidente da Assembléia,
Deputado Anibal Khury,  de ambos,
recebemos manifestações concretas de
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interesse no aperfeiçoamento
institucional.  Foi  assim em todas  as
nossas relações,  sempre pautadas pela
harmonia e respeito à independência de
cada qual,  servindo como exemplo o
avanço significativo no sentido da
autonomia financeira,  afirmada pela
percepção de nossa dotação
orçamentária,  pela via do duodécimo,  e
com a  alteração  da  Lei de  Diretrizes
Orçamentárias,  para  dar à  instituição,
percentual  próprio  e  prioritário..."

"As  forças  progressistas  da  sociedade,

materializadas em organismos populares,
e que  levam a cabo a proposta
constitucional da  democracia
participativa,  constituem  aliados
permanentes na vocação de se fazer
cumprir o objetivo funclamental da nossa
República,  constitucionalmente  previsto,

" ... eontinuarei,

sempre em  suas
fileiras. Sem arredar
dos ideais que me

trouxeram até aqui, e já

projeto novas tarefa§
in§titucionais„."

de  se  instalar uma socieclade  livre,  justa
e solidária.  Ao final  das  contas,  devo
dizer que as conquistas alcançadas pelo
MP do Paraná,  traduzidas em melhoria
das suas  condições  materiais,
impt)rtanclo em gabinetes de trabalho
condignos,  com equipamentos
modemos,  inclusive na linha da
informatização,  decorrente de uma
variação patrimonial   contábil  num
índice quase que inacreditável de
1.962.926,83 °/o,  da  ampliação  do  seu

quadro funcional  ,  inclusive com novo
plano de cargos e salários,  e
principalmente,  pelos passos definitivos
na direção da autonomia financeira,
somada,  agora,  à administrativa e
funcional.„."

"A prestação de contas do período,

portanto,   resulta positiva,  diante da
competência e esforços emprestados
pelos membros do MP paranaense,

embora se  reconheça necessário avançar
ainda muito mais.  Por outro lado,  quero
dizer que a administração do MP do
Paraná,  estará a partir de agora,  podem
ter certeza,  em Ótimas mãos.  "

"...A  opção  da  c`lasse,  acolhida  pelo

Sr.  Governador jaime Lerner,  que mais
uma vez demonstra-nos apreço e
consideração,  e unanimemente pela a
Assembléia  Legislativa,  repito,  a  opção
da  claLsse foi de  conduzí-lo ao  honroso
cargo de Procurador-Geral  de justiça.

Trata-se  de  profissional  dos  mais
qualificados,  sempre  presente nos
momentos importantes de nossa
instituição.  Professor de  Direito na
Faculdade de }acarezinho,  é também,
mestre e doutor pela festejada Faculdade
de  Direito da  Universidade de  Sáo Paulo.
Política  e  ideologicamente  clefiniclo,

pessoa humana exemplar e crente em
Deus,  faz-se de instrumento diuturno dos
ensinamentos cristãos,  já que quer,  para
todos,  vida  plena .....  "

"  ...registro,  as  homenagens  e

agradecimentos à  minha família,  que
compartilhou,  nesses tempos de
Procuradoria-Geral...."

"  ...  Finalmente,  quanto  a  mim,

registro que não estou a me despedir.
Profissional do MP que sou,  continuarei,
sempre,  em   suas  fileiras.  Sem  arredar
dos ideais que me trouxeram até aqui,  já
projeto  novas tarefas  institucionais,  as
mais importantes delas,  por certo,
vinculadas à área  da defesa dos direitos
humanos,  e,  em especial,  os
relacionados à infância e juventude.
Anseio,  como tantos outros,  um país
melhor para  os brasileiros.  Sei  que  essa
construção é  infinda,  e mesmo assim,  ou
por iLsso mesmo,  haveremos  de  trabalhar
intensamente.

Não obstante  a trama burocrática de
que é tecido qualquer organismo
público,  não obstante as nossas
circunstâncias, não obstante a aridez de
valores de cunho apenas materialista,
com que se tenta perverter corações e
mentes,  promovendo a economia como
a reitora de nossas vidas,  e o consumo
no maior ícone cultural de nossa época,
não obstante tudo isso,  Senhores e
Senhoras,  este é o melhor saldo dos
últimos anos,  eu  e o Ministério Público
do Estado do paraná,     sonhamos.
Obrigado."
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Homenagem

Olyiín;pio de Sá Sotto Maior recebeu
signif tcatiz)a bomenagei'n de um grande

número de colegas e func,ionários, em jcmtar
que ac;ontec;eu na noite de 07 cle abril.

Coquetel

APós a solenidade cle i)osse do
Procurador-Geral de ]ustiça, a

Assoctação Paranaense do
Mintstério Púbhco of iereceu ui'n
coquetel nas dçpendênc:ias do
Centro lsraelita do Pa,raná.

Nch foto ao lado, os Drs . Gilberto
Giacóia, Sergto Renato Sinhori,

0lymi]io cze Sá Sotto Maior Neto e
Luiz Antônio Guirnarães Marrey,
este Procurczdor-Geral de ]usttça

do Estado de São Paulo.

Despedlda

0 ex-Procurador-Geral de j-ustiçct despediu-se
da funçâo ciue exerceu Por quatro a,nos,

recebendo o carinho e apoio cZos rneiínbros do
MP, de integrantes cla magistratura, do co7Po

a,drninistrcüiuo e especialiínente
dos colegas .

Na foto acima,
0lympio de Sá Souo Maior Neto

aparece. ao lado do
desembargador
Tel:rno Chererrt,

e do seruidor  do T]
A:iínantino Munboz da

Trindade .

Missa

No di,a que antecedeu a i]osse, ui'na i:ntssa solene foi realtzada na lgreja de
Nossa Senbora da Glói'.ia,. Ncd foto, tendo Hcu'ntlton Carualhtdo ao fundo,

Gilberto Giacóia  c;umi)rii'nenta o celebrcmte, Padre Domênico.
i2-    AEMETA março/abril  98
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Mais de 250 i)essoas
Particti)ararn do `jcmtar

dançcmte i>roi'nouido Pela
APMP.

Ern julho nosso tradtcional
jantar de fti'n de fértas será

realizado do buf`fet
llha do Mhel

No dia 30 de ]aneiro,  o Scmta Mônic,a Clube de Cai'npo,
ei!n Curtttba, foi o Palco do jcmtar de confraternização
organizado |)ela APMP,  i'narccmdo assii'n o retn{cio dcds

ai;iuida,des functonais alusiuas ao cmo de  1998.
A |)resençcd rnaci,ça de Proi'notores e Procuradores de
]ustóça garcmtiu o sucesso do euento,  occzsi,ão ei'n que

forarn distribuí:dos i'nui,tos brindes e Prêmios cdos
Partictpcmtes .
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Fc)rarn sorteados bospedczgens ei'n
estâncias bidrominerais e

serranas (C:aldas da liínperatriz,
Foz do lguaçu e Fraiburgo),
ai)arelho ergoi'nétrico i)a,ra

atiui,dade ftsic,a, trcües
i'nasc,ulinos e fei'nintnos e
|)erfui'nes, entre outros.

Ã esquerdcd:
Cid Raymundo l.oyola ]únior,

tesoureiro da APMP, faz a
entregcÃ de brtnde a Partic,ti)cmte

do jcmtcar.
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Nova Diretoria da CONAMP é
empossada em Bra§i'iia.

Em sessão  solene  que  contou  com
o  prestigiamento  de várias
autoridades  dos Três  Poderes,
Procuradores-Gerais,  Corregedores,
Presidentes  de  Associaç`ões  do
Ministério  Público  brasileiro  e
colegas  de  todos  os  estados,  do MP
do  Distrito  Federal  e  da  União,
tomaram posse  na Mansão  Helenita,
em  Brasília,  no  último  dia  31  de
março,  a  nova  Diretoria  e  o  Conselho
Fiscal  da  Confederação  Nacional  clo
Ministério  Público  -  CONAMP,  eleitos
por aclamação  para  o biênio  1998/
1999.

São  os  seguintes  os  membros
empossados:  Diretoria:  presidente
Achiles  de ]esus  Siquara  Filho  (BA);
1Q  vice-presidente  lvana  Farina  (GO);
2Q  vice-presidente Tosé  Carlos  Paes
(R]);  secretário  geral  Sérgio  Mendes
(BA).  Conselho  Fiscal:  presidente
josé  Maria  R.  de  Oliveira  Filho  (ES);
1Q vice-presidente  Mauro  Roberto
Veras  Bezerra  (AM);  2Q  vice-

presidente  Luiz  Alberto  Moura  Araújo
(SE).  Conselheiros:  Esacheu  Cipriano
Nascimento  (MS),  Edilson  Santana
Gonçalves  (CE)  e Torge  Mendonça  da
Rocha  (PA).  Diretorias  Regionais:
Norte - Alcino  Oliveira  de  Moraes
(AP);  Sudeste -Olavo Antônio  de
Moraes  Freire  (MG);  Nordeste  -
janete  lsmael  Costa  Macedo  (PB);  Sul

Foto 2

-Sergio  Renato  Sinhori  (PR);  Centro-
Oeste  -Maurício  Silva  Miranda  (DF);
Representante  no  Distrito  Federal -
josé  Carlos  Couto  de  Carvalho
(MPM).

Foto  1:  mostrando a composição
da mesa que dirigiu os trabalhos
estão,  da esquerda Para a direita:  o
corregedor-geral do Mini,stério
Púbhco da Bahia, ]osé Cui)ertino
Aguiar Cunba, o i)residente do
Conselho Nacional dos Procuradores-
gerais de ]ustiça,  Hamilton
Carualhido (R]), o ministro do
Sui)remo Tribunal Federal,  Sei)úlueda
Pertence,  o i)residente eleito da
Conamp, Achiles de ]esus Siqudra
Filho (BA),  o  1Q uice-Prestdente da

Conamp na gestão encerrada,
Cláudio Barros Silua (RS),  o
i)rocurador-geral da Rei)ública,
Geraldo Brindeiro, o deputado
federal Hého Bicudo (SP),  o dei)utado
federal ]arbas Lima (RS),  ambos
membros dos resi)ectiuos Ministértos
Púbhcos estaduais,  e o secretário
geral da Conami),  Sérgio Mendes
(BA) .

Foto  2:  o i)residente Achiles de
]esus Siquara Filho assinando o
termo de Posse na Conami), ladeado
i)elo mtnistro Sei)úlueda Pertence e
Pelo subprocurador-geral de ]ustiça
do Rio Grande do Sul, Claúdto Barros
Silua .

Foto 1

Foto 3:  em Pé,  da esquerda i)ara a
direita,  o i)rocurador-geral de ]ustiça
de Goiás,  Demóstenes Lázaro Xauter
Torres, o deputado federal Vilmar
Rocba (GO),  o Presidente da
Associação Paranaense do Ministério
Púbhco,  Sergio Renato Sinbori,  o
secretário de ]ustiça de Minas Gerais,
i)rocurador de ]ustiça Castelar
Modesto Guimaràes Filho,  o
Procurador-geral de ]ustiça da
Bahia, Fernando Steigner Tourtnho
de Sá, o assessor Parlamentar da
CONAMP e da Associação Mineira do
MP, i)rocurador de ]ustiça ]osé Antero
Monteiro Ftlho, e o Prestdente da
Associação do Ministério Públtco do
Mato Grosso do Sul,  Esacbeu
Ctpriano Nascimento.
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CONAMP
Foto 3

Sessão  solene  que  contou  com  a  presença  de  várias  autoridades  dos  Três  Poderes,
Procuradores-Gerais,  Corregedores,  Prcsiclentes  de  Associziçôes  do  Ministério  I'úblico  brasíleíro

e  coleg2is  de  todos  os  Estados

CONAMP:
§ede  própria  e
acompanhamento
|eg!te|ati`Jfl   !nS©§S@nt@

Texto:
Ivana  Farina

'a  Vice-
Presidente  da

CONAMP

Conc`1uídas  as
votações  da  Reforma
Administrativa
(Proposta de Emenda
à  Constituição  -  PEC

nQ  173/95,  na  Casa de origem),  que
cleve ser encaminhada  à  promulgação,  o
Ministério Público  brasileiro tem a
comemorar não somente a manutenção
do  perfil  constitucional  da  lnstituição,
depois de  arrostadas  diversas propostas
cle retrocesso,  como também o
importante avanço de inclusão,  no texto
da  Carta  Maior,  de expressa iniciativa de
lei para  a fixação de sua política
remuneratória (nova redação ao  §  2Q do
art.127).

Com efeito,  não obstante a Reforma
aprovada enfraqueça,  de forma
generalizada,  a organização em carreira
dos servidores públicos e  agentes
políticos,  com vedação de acréscimo  à
parcela únic`a de  subsídio (nova
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definição  especifica  de remuneração)
de qualquer gratificação adicional,
verba de representação ou outra
espécie remuneratória,  da emenda não
constam,  ao fim de  insistente  trabalho
de  quase três anos,  inconcebíveis
proposições,  especialmente no que
pertine  ao  Ministério  Público,  lançaclas
pelo Relator Moreira Franco,  na
primeira versão divulgada  da  reforma,
ainda em março cle  1996,  como o fim
da  iniciativa  de  lei  para criação  e
extinção de seus cargos,  que retornava
ao chefe  do Executivo.

Organizada em comissão
permanente na Capital Federal descle
a  época da frustrada Revisão
Constitucional,  a CONAMP tem hoje  o
des'a.Í.io de, após dez anos de
i)romuJgação da Carta C;idadâ, zel`a.i
pela preservaçào das garantias e
prerrogativas  instituci(]nais,  tão
arcluamente  conquistaclas,
desempenhando suas atividades de
acompanhamento legislativo de forma
mais elaboracla,  desenvolvidas nos  dias
atuais em sede própria, adquirida em
1997.  Nessa tarefa,  o subsídio mais
importante para a consecução da
missão que se renova é,  sem dúvida,  o
trabalho desenvolvido  por toclos  os
Promotores e  Procuradores  de Tustiça
brasileiros,  de  modo a  afirmar a
instituiçâo concebida como defensora
da sociedade.

Não sÓ nas realizações do labor
diário,  como também no firme
posicionamento de nossos

Foto 4

Presidente  eleito  da  Conamp,

Achíles  de Tesus  Siquara  Filho

representantes classistas e dirigentes da
lnstituição,  diante  das proposituras de
retrocesso que atingem toda a
socieclade brasileira,  em todos os
âmbitos faz-se  necessário  o
engajamento  do Ministério  Público
brasileiro,  com união e  determinação,
respeito mútuo e idealismo,  para que
seja verdade a assertiva de  que à
sociedade que tem forte o seu
defensor,  não  falta  a  clignidacle.

Ainda penc]ente de votação a
Reforma  Previdenciária,  na  qual a
grande  luta é,  hoje,  pela  aprovaç`ão  de
destaque  supressivo  qiie  retire  do texto
o famigerado redutor de até 30%
(trinta por cento) dos proventos,  a
discussão que se apresenta para os
novos dias  de trabalho é relacionada  à
aclaptaç`ào  da  admínistração  pública  às
novas regras aprovadas na reforma
administrativa,  para o que a CONAMP,
ao  lado da Procuradoria  Geral da
República,  já  inicia  contatos  com o
Supremo Tribunal Federal e  o
Congresso  Nacional.

Diversos são os projetos de emenda
à  Constituição e de  leis ainda em
discussão,  nos quais tem o Ministério
Público  interesse.  Se  algumas votações
descontentam os representados da
nossa  entidade de  classe nacional,
cumpre anotar,  de outra sorte,  que tem
sido dificílima  a atividade vitoriosa de
manutenção do texto  constitucional.
Que sejam boas as novas,  como
corolário de velhas lutas por tantos
travadas.
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0 IDESP - Instituto de Estudos
Econômicos, Sociais e Políticos
de São Paulo,  realiza  desde  1993
um  amplo  trabalho  de  pesquisa
sobre  o  sistema  de ]ustiça  no
Brasil.

Coordenado  pela  cientista

política  Maria Tereza Sadek,
formada  em  Ciências  Políticas  pela
Universidade  de  São  Paulo  -  USP,
contando  ainda  com  o  apoio  de
uma  equipe  de  aproximadamente
dez  pessoas,  o  IDESP  realiza  este
trabalho  em  etapas  e,  nos
últimos  anos,  as  atenções
estiveram  voltadas  para  a
atuação  do Ministério
Público  de  forma  global.

Uma  série  de

pesquisas  e  estudos
foram  realizados  em
todos  os  Estados  da
União.  Destacamos,
especialmente,  o  trabalho

para  definição  do  perfil  do
Ministério Público no
Estado do Paraná,  realizado
no  final  do  ano  de  1997.

Segundo  os  organizadores
deste  trabalho,  toda  a  pesquisa,
tanto  em  nível  nacional  como
no  Estado  do  Paraná,  foi
desenvolvida  através  de
amostragens,  inquirindo-se,
através  de  entrevistas
individuais,  pelo  menos  20°/o  dos
integrantes  do  quadro  do  Mi\nistério
Público.

Para  a  coordenadora  da

pesquisa,  Maria Tereza Sadek,  um
dos  aspectos  mais  importantes
observados  neste  trabalho,  no  que
diz  respeito  ao  Ministério  Público
Paranaense,  é  que  seus  integrantes

+6   APMP
EM  FIEVISTA

apresentam  uma  visão  crítica  mais
desenvolvida  e  aguçada,  quando
comparados  com  os  membros  do
MP  de  outros  estados.

Este  fato  coloca  o  Ministério
Público  Paranaense  como  um  dos
mais  progressistas,  senão  o  mais

progressista  dos  MPs  do  País,
apresentando,

:rí
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}  í    ií.

assimilaclo  pelos  integrantes  do  MP
araucariano,  mesmo  sabendo  das
necessiclades  de  avanços  e
conquistas  a  serem  consolidados  na
estrutura  social  e  institucional.

A  Pe§qui§a

Sobre  as  principais  conclusões
da  pesquisa,  cabe  destacar  a  visão
dos  membros  do  MP  paranaense
"quanto  ao  papel  da  justiça  na

sociedade  brasileira".  Existe,  neste
caso,  uma  grande  diferenciação  na

posiçáo  defendida  pelos
integrantes  do  MP  paranaense  e  os

representantes  dos
outros  Estados.

Conceitos  como
''0  comi)romisso

com  a justiça social
deue i)rei)onderar sobre
a estrita  aplicação da
lei„    e

''o Ministério  Público  deue

também,  um  perfil
mais  clemocrático  e  afeito  às
realidades  sociais.  Outro  detalhe
lembrado  pela  pesquisadora,  é  que
o  Ministério  Público  assumiu  um
novo  papel  e  perfil  após  a

promulgação  da  Constituição
Federal  de  1988.  0  pouco  tempo
de  "vida"  no  entanto,  para
compreensão  e  definição  deste
novo  papel  institucional,  já  foi

desemi)enbar o i)apel  de

i)romoção  da conscientização e  da
resi)onsabilidade  da  sociedade
Grczs¢'/eí.rcz",    foram  identificados  na

pesquisa  com  um  maior  ínclice  de
aceitação  e  defesa  no  Estaclo  do
Paraná,  em  relação  aos  demais
Estados,  o  que  confirma  a  grande

preocupação  social  existente  no
quadro  do  MP  cle  nosso  Estado  e
um  maior  compromisso  social,
onde  a  justiça  pode  e  deve,  se  isso
for  essencial  para  implementá-la,
estar  acima  da  lei.

Ai)resentamos,  a Partir da

i)ágina seguinte,  o relatório
completo da i)esquisa,  a fim  de

Possibilitar ao leitor o
acomi)anhamento  de forma mais

Precósa  das  coriclusões.
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Apre©en±açâ©

0 presente relatório focaliza o
Ministério Público  no  Estado  do
Paraná tomando como base entrevistas
inclividuais realizadas durante o

primeiro semestre de  1996, junto a
cerca de  20°/o de  seus  integrantes.  A
distribuição dos entrevistados por
entrância e instância pode ser
apreciada  na tabela  abaixo:

Entfevi§ta  Realizada

no  E§tado  dQ  Paraná

MP Estadual 1a Ent. 2a Ent. 3ÊEnt. Total

ia instância 13 28 34 75

2Ê instância                                 11 11

MP Federal

iÊ instância                                3 3

Total 89

Os resultados estão apresentados em
forma de quaclros estatísticos, nos quais
estão distribuídas as respostas.  Buscou-
se comparar as opiniões dos integrantes
do Ministério Público no Paraná com
aquelas emitidas por Procuradores e
Promotores dos outros estados. Sempre
que uma diferença for apontada como
estatisticamente significante, isto quer
dizer que ela foi obtida através do teste
de chi-quadrado ao nível de 5°/o.

Hã uma €fise da

]u§€iça  no  Bfa§il?

Tabela 1..
Hâ uma erige da ]ustíça n© Brasál?

( em i)orcentagens)

Ctmcorda    Concorda    Discorda      Disc()rda           Sern

Ttjtaimente  em termt)s   ern termos   [otaimenie    opinião

Paraná23,6      66,3      3,41,15,6
0utros

Estados      26i9       57,0       9,9       2,1       4,2

Total        26,5      58,1       9,2      2,0      4,3
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A existência de uma crise na ]ustiça
é  totalmente  admitida  por 26.5°/o e

parcialmente admitida por  58.1% dos
entrevistados.  No Paraná,  estes
percentuais são de,  respectivamente,
13.6°/o e  66.3°/o.  Apesar disto,  testes
estatísticos indicam que  não  se  trata,
neste caso,  de uma diferença
significativa.  É notável,  entretanto,  o
baixo percentual daqueles que no
Paraná discordam quer "em termos"
quer "totalmente"  da afirmação:
apenas 4 em cada  100,  enquanto nos
demais estaclos esta proporção é mais
alta,  chegando  a  12%.  Isto permite
afirmar que os integrantes do MP do
Paraná,  quando levados a opinar sobre
a existência ou não de uma crise na
]ustiça  nç> país,  tendem a  rejeitar mais
fortemente do que os demais,  o
diagnóstico segundo o qual a
prestação jurisdicional não apresenta
deficiências.

Tabela 2

#Jfutu:rttffi#a
(em i)orcentagens)

Agente  /Instituição              Paraná

Legislativo  Federal       85,4

Polícia  civil                     70,8

Executívo  Federal        66,3

Executivo  Estadual       52,8

Legislativo  Estadual      55,1

judiciário                         58 , 4

Polícia  Militar               \   36,0

Advogados                     34 , 8

Ministério  Público

Outros  Estaclos     Total

67,4       71,2

68,5      68,3
64,5       63,2
55,2       55,2
48,1        49,3

47,o      45,7
40,7       40,0

Entre  as instituições e  agentes,  o
Legislativo Federal é visto como  o

principal responsável pelo mau
funcionamento da justiça brasileira,
com 80.3°/o dos entrevistados na

pesquisa avaliando seu grau de
responsabilidade como muito alto.  Em
seguida aparecem a Polícia Civil,  o
Executivo Federal  e  o  Legislativo
Estadual.  Em contrapartida,  os menos
responsabilizados  são a Polícia Militar,

os  advogados  e o Ministério Público.
No que se refere à opinião dos
integrantes do MP no Paraná,  a ordem
de responsabilização é praticamente a
mesma,  com exceção das posições
relativas  ao ]udiciário,  ao Executivo
Estadual  e ao  Legislativo  Estadual.
Destaque-se,  neste sentido,  a posição
mais crítica dos paranaenses em
relação ao Pocler ]udiciário,  que
recebe 10 pontos percentuais a mais do

que para os integrantes do Ministério
Público dos outros estados.  Por outro
lado,  o Executivo Estadual é menos
responsabilizado pelo mau
funcionamento da ]ustiça pelos
promotores e procuradores no Paraná
do que pelos demais. Testes
estatísticos demonstraram que estas
diferenças são significativas,  no que se
refere à opinião sobre o Executivo
Estadual.  Pode-se  afírmar ainda  que a
avaliação referente  ao  Legislativo
Estadual também distingue o MP no
Paraná dos demais estados.  Muito
embora a soma das respostas  "muito
alto"  e  "alto"  indique  proporções
semelhantes,  no Paraná  12.4% não
atribuem nenhuma responsabilidade a
este poder pelo mau funcionamento
da justiça,  enquanto nos demais
estados este percentual é de apenas
1.6O/o.

®b§tã€ulos  ao  boffi

fufi€ionaffiefito  da

ju§tiça  no  Bra§il

Para os integrantes do MP no
Paraná o mau desempenho da policia
é visto como o principal obstáculo ao
bom funcionamento da justiça. A falta
de recursos materiais na polícia e a
legislação ultrapassada aparecem logo
a seguir,  com 910/o e 850/o,
respectivamente.  Os fatores vistos
como menos responsáveis   pela crise
são a má formação profissional dos
promotores nas comarcas e a curta
permanência dos juizes nas comarcas.

Comparando-se as repostas obtidas
no Paraná com as dos outros estados
pode-se afirmar,  a partir de testes
estatísticos de diferenças,  que:

A£W,£A TJ



Pesquisa
a) embora alguns percentual não

sejam idênticos,  não  há  diferenças
significativas no que  se  refere  à
avaliação dos seguintes fatores:  falta
de  recursos  materiais na  Polícia;  mau
desempenho da Polícia;  falta de
recursos materiais no ]udiciário;
excesso de formalidades nos
procedimentos judiciais;  número
insuficiente de juizes;  número
insuficiente de promotores;  mau
clesempenho dos cartórios;  mau
desempenho  dos juizes;  possibilidade
legal de alto número de recursos;
instabilidade clo quadro  legal;  mau
desempenho dos promotores;  má
formação profissional dos juizes;  curta
permanência dos juizes nas comarcas;
curta permanência dos promotores nas
comarcas.

b) o MP  clo Paraná  diferencia-se
dos demais na avaliação dos seguintes
fatores:  falta  cle  recursos materiais  no
MP;  legislação ultrapassada  e  má
formaçâo profissional dos advogados.

Propostas  para  melhorar o
funcionamento  da Justiça.
A transferência dos julgamentos dos

crimes cometidos  por policiais
militares da justiça  Militar para  a
]ustiça Comum tem a aprovação cle
68.5°/o dos  integrantes do M.P,  no
estado do Paraná.

Contam aincla com apoio
expressivo (mais da metade dos
entrevistados)  as propostas  de
aumento do número de juizados
Especiais Cíveis e  Criminais  e  de
direção clos trabalhos de  investigação
policial  pelo Ministério Público.  As

Tabela 4:

Propostas
Para

melborar o
{  ',.'.  „  ,'  ,'
daJustiça.

(em Porcentagerü)

Tal,ela 3..

Obstâcubs ao boím f iunci®mame`n:Êo da justiça no B€astl
(em Porcentagens)

Fatores

Falta  de  recursos  materiais  na  Polícia

Mau  desempenho  cla  Polícia

Falta  de  recursos  materiais  no  MP

Falta  de  recursos  materiaís  no judiciário

Legislação  ultrapassada

Má  form`ação  profissional  dos  advogados

Excesso  cle  formalidades  nos procediment()s ]udiciais

Número  insuficiente  de  juízes

Número  insuficientc.  cle  promotores

Mau  desempenho    clos  Cartórios

Mau  desempenho  clos  juízcs

Possibilidade  legal  de  alto  nQ  cle  recursos

lnstabiliclade  do  quadro  legal

Mau  desempenho  dos  pr()motores

Má  formação  profissioml  clos  jiiizes

Importância (*)
Paraná           Outros  Estad()s        Total

91,0                               91,2                               91,2

94,4                          87,2                          88,1

73,0

78,7

85,4

71,9

78,7

75,3

77,5

77,5

70,8

71,9

59,6

51,7

50,6

Curta  permanência  dos  promotores  nas  comarcas            43,8

Curta  permanência  clos  juízes    nas    comzircas                      46,1

Má  formaçào  profissíoml    clos    promotores                         38,2

85,0                          83,6

80,9                         80,6

77,4                         78,4

77 ,R                        77 ,2.

76,4                         76,7

71,5                            72,2

68,0                          68,3

64,1                            65,0

61,9                               61,6

56,4                         55,8

52,8                          52,6

47,8                          47,6

(*)   `Somzi   cl:\`s   resr>ostas   "Muitt>   ImportantcJ"   e   "[mportantc"

demais propostas recebem menor
adesão,  poclenclo-se perceber que a
eliminação do poder normativo da
justiça  clo Trabalho  para julgar
reajustes  salariais e  outros  conflitos
econômicos entre empregados e
empregaclores tem o apoio de apenas
15.70/o.

Comparativamente,  é maior o apoio
à proposta que confere a direção dos
trabalhos  cle  investigaç`ão  policial  pelo
MP no Paraná do que nos outros

estaclos  pesquisaclos.  Da mesma forma,
os integrantes do MP no Paraná
distinguem-se dos demais no que se
refere  à  recluçào  das  formalidades
proceLssuais,  à  atribuição  de  efei[o
vinculante  às sumulas clos Tribunais
Superiores e à avocatória para assuntos
constitucionais.  Por outra  parte,  é  no
Paraná onde se encontra o mais baixo
percentual de apoio à   proposta que
prevê o recurso a soluções
extrajudiciais.

Prop o st as                                                           T%n:Lmoeu:[to: E£t!d:`V °í orài

Transferência  clos  jiilgamentos  dos  crimes  c()inetidos  por  pMs  da  justiç`a  Militar  para             68,5              71,4              71,0

a  Justiça  Comum
Aumento  do  número  de  juízados  Especiaís  Cíveis  e  Criminaís
Direç`ão  dos  trabalhos  de   investigação  policial   pelo  MP
lmplementaçào  da  ]ustiça  Agrária  prevista  m  Constituição  de     1988
Redução  das   formalidades  processuais
Recurso  a     soluções  extra-judiciais

Subordinação  da  Polícia  ao  ]udiciário
Atribuição  de  efeito  vinculante  às  súmulas  dos  tríbunaís  superiores
Avocatória   para   assuntos   constitucionais  (Incidente  de  lnconstitucionalidade)
Eliminaçào  do  poder  normativo  da justiça  do  Trabalho  para  iulgar  reajustes  salariais
e  outros  conflitos  econômicos  entre  empregados  e  empregadores

65,2             65,4            65,4
58,4            49,7            50,7
40,4            44,7            44,2
48,3            42,6            43,3
22,5             31,6             30,5
27,0            24,0            24,4
32,6            20,9            22,3
33,7            20,5            22,0

15,7                18,7                18,3
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Pesquisa
Controle Extemo do Poder judiciário

Admitem  o  controle  externo  do
Poder ]udiciário  64°/o  dos
entrevistados  no  Paraná.  Este

percentual  é  mais baixo  nos outros
estados(61.40/o).

Complementarmente,  manifestam-se
contrários,  quer em termos  ou
totalmente,  33.7°/o  no  Paraná,
enquanto  na  pesquisa  nacional  esta

proporção  é  mais  alta,  atingindo
370/o.

Na  eventualidade  deste  Órgão  de
controle  externo vir a  ser
implantado,  a  maioria  clos
entrevistados  no  Paraná,  52.  8°/o,

julga  que  ele  deva  ser  constituído
majoritariamete  por membros
externos  ao Poder judiciário.  Na
amostra  nacional,  46°/o  manifestaram-
se  favoráveis  a  maioría  de
integrantes  externos  ao judiciário.

Quanto  à  composição,  há  um forte
apoio  à  presença  de  membros  do
Ministério  Público,  do ]udiciário,  da
OAB  e  de  juristas.  Destaque-se,
contudo,  que  no  Paraná  esta  posição
é  mais  fortemente  defendicla  do  que
nos  demais  estados,  com  uma
diferença,  em  média,  d€  7  pontos

percentuais.

Tabela 5a
Co!i'tirole E3¢terno do Poder judicid'r'io

(em porcentagens )

Toüihente                     A favor                       C()ntra                     Totalmente                     Sem

a favoi.                         cm  termos                    em  termos                         c`ontra                         opinião

Paraná                               23,6                       40,4                       9,0                       24,7                       2,2

Outros  Estados                 28,8                         32,6                         14,7                         22,3                         1,6

Total                                   28,2                        33,6                        14,0                        22,5                        1,7

Tabela 58
C:omo deve ser composto o Órsão de cc}ntrole

externo do Poder judtciário
(em  i)orceritagens)

Deue ser integrado Por.

Membros  do  Ministério  Público

Membros  do judiciário

Membros  da  OAB

Juristas
Lideranças  da  Sociedade

Membros  do  Legislativo

Membros  do  Executivo

Serventuários  da justiça

Paraná           Outros Estados              Total

85,4                       78,6                       79,4

79,8                       68,2

37,1                          36,9

30,3                      29,4

Tabela 5c
QjÁem deve deier a maíoria iiio Órgã® de coiürok3 e3€€eriw dô Poder ]udüíãrlo ?

(em Porcentagens)

A favor de maioria de integrantes       A favor de maioria de integrantes do              Sem opinião
extemos ao ]udiciário                                     próprio ]udiciário

Paraná

Outros  Estados              46,0                                                             46,1                                                              7,9

Total
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0 que é o IDE§P
Fundado em  1981,  o  IDESP -

Instituto de Estudos Econômicos,
Sc>ciais e Políticos de São Paulo,  é
uma instituição privada,  sem fins
lucrativos,  dedicada à promoção de
pesquisas e clebates, e que tem por
objetivo principal contribuir para a
consolidação e aperfeiçoamento da
democracia representativa e a
modernização da economia com o
máximo po.ssível de equiclade social.

0 IDESP já realizou numerosos
projetos de pesquisa e prestou
aLssessoria  para organismos
govemamentais e não-
governamentais.

Para ampliar a divulgação de
seus trabalhos, o lnstituto criou em
1990 a Editora  Sumaré.

A manutenção financeira do
trabalho do IDESP acontece através
cie doações,  contratos de pesquisa
ou serviços de assessoria.

Entre as entidades que
contribuíram e contribuem para a
sustentação do lnstituto nestes
dezessete anos,  destac`amQs as
fundações norte-americanas Ford,
Tinker e Mellon,  e ainda organismos
govemamentais brasileiros como a
FINEP,  o IPEA,  o CNpq € a FAPESP.

Pr®m®t®riãs das
e®munidãde§

No início do mês cle maio deste
ano, o IDESP, dando continuidade
ao seu trabalho sobre a Justiça no
Brasil,  irá realizar uma visita às
Promotorias das Comunidades
instaladas na cidade de Foz do
lguaçu. Recentemente, membros do
IDESP visitaram as Promotorias das
Comunidades em Londrina e
Curitiba` Para Maria Tereza Sadek,  a
Promotorias têm grande importânci
pelo seu desdobramento e apresen
resultados positivos por oferecer
população um maior ac€sso à
Justiça
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Contfole Extemo do Ministério Público

Questionados sobre a criação de
um órgão de controle externo do
Ministério Público,  13,5°/o dos
entrevistados no Paraná   manifestaram-
se totalmente a favor e 44.9°/o a favor
em termos. A soma destes percentuais
(58.4°/o) é maior que a observada na
pesquisa nacional,  onde encontrou-se,
respectivamente,  19°/o e  32.8°/o.  Da
mesma forma,  no Paraná,  a resistência
à criação deste organismo é menor:
7.9°/o manifestaram-se  "contra  em
termos"  e  30.3% "totalmente  contra".
Estas proporções são maiores nos
outros estados,  alcançando  11.9°/o e
35.3°/o,  respectivamente.  Por outra
parte,  quando se compara as respostas
dadas a esta questão com aquela
relativa ao Poder judiciário,  observa-se

que enquanto há uma diferença de
apenas  5.6% no Paraná,  esta variação
atinge  lo.5°/o junto aos integrantes do
MP  nos  outros estados.

Caso este órgão cle controle externo
venha a ser criado,  a metade julga que
ele deva ser composto
majoritariamente por representantes do
próprio Ministério Público.  Quanto  a
este aspecto não há diferenç`as entre
promotores e procuradores do Paraná
e  de outros  estados.  Saliente-se  apenas

que é mais forte no Paraná o apoio à
presença de membros clo Ministério
Público  (85.4°/o contra 77.4  nos outros
estados),  do jucliciário (70.8°/o contra
63.9°/o nos outros estados) e membros
cla OAB  (73°/o contra  61.7% nos outros
estados).

Tabela 6a
C:onSrole externo do Minástério Púbuco

(em |)orceritageris)
Tohmente                   A favor                        Contra                   Totalmente                      S€m

a favor                      em termos                    em temos                      contra                         opinião

Parana                        8#ÂÁ#.àÀ;W:v`        ,     3T;#j##        \       44,9                                  7,9                                  30,3T     t    T§j:;(;;;`i{%\;;          3,4

Outros  Estados                  19,7                            31,2                            11,9                            35,3                            1,9Tota[,;L,,,,9,Pvt,`%ffi#\v,ta32r`8]í,4,34,7Íj``¥,\;`Íí:2,]

`[\2[#ró`iiãfip.X.rs

Tabela 6b
Como deve ser coriíiposto o órgão de control,e

externo do Ministério Público
(em  i)orcentagen`s)

Deue ser integrado |)or:

Membros  do  Ministério  Público

Membros  do judiciário

Membros  da  OAB

Juristas
Lideranças  da  Sociedacle

Membros  do  Legislativo

Membros  do  Executivo

Serventuários  da Justiça

Paraná           Outros Estados               Total

85,4                       77,4

73,0                        61,7

37,1                         40,5

30,3                       24,8

Tabela 6c
QjÁe`i'n deve deter a i'naioria no órgão de comrole emerno do Minlstério Púbuco ?

(em Porcentagens)

A favor de maioria de                          A favor de maioria de                                      Sem
mtegrantes extemos ao ^ff             representantes do próprio MP                          opiniãoParaná

Outros  Estados                         38,6                                                       52,1                                                        9,3

Total                                                                                                                                                                         9,4

2f J    AEMETA

Interferência  indevida  do
Poder  Executivo

Uma  expressiva  maioria  dentre
todos  os  entrevistados  aponta  a
existência  de  interferência  indevida
clo  Poder  Executivo  quer  no  Poder
]ucliciário  quer  no  Ministério
Público.  Esta  interferência  é  maior
no  Poder judiciário  Estadual
segundo  a  avaliação  de  82°/o  .
Chama  a  atenção  o  quanto  este
percentual  decresce  quando  se
trata  da  avaliação  dos  promotores  e
procuraclores  do  Paraná:  enquanto
83,1°/o  julgam  que  há  muita  ou
alguma  interferência  do  Executivo
no ]udiciário,  65.2%  avaliam  que
igual  problema  afeta  o  Ministério
Público.  Em  relação  a  esta  questão
é  possível  afirmar  que  existe  uma
diferença  estatisticamente
significativa  entre  o  MP  no  Paraná
e  o  nos  demais  estados.

Tabela 7
In±erf ierência indevida do

Poder E3cecutivo (Estadual, e
Federab coind;orme o caso) no

Poder )udíciário e no
Minást;ério Púbuco

(em Porcentagens)

Interferência lndeuida do Poder Executiuo  (*)

Instituiç`ões          Paraná     Outros  Estados  Total

Poder

Judiciário

Federal

Poder

judiciário

Estaclual

Ministério

Público

Federal

75,2             78,0        77 ,]

65,2                     72,4            71,5

Ministério

Público               \  65,2                   75,7           74,4

Estadual

(*) Soma das respostas  "Sim, muita" e "Sim, alguma"
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Pesquisa
Aprovação de  desempenho

Entre as instituições e poderes
listados pela pesquisa,  o Ministério
Público Estadual recebe a melhor
avaliação tanto na amostra nacional
como no Paraná. Entretanto, esta
avaliação   é consideravelrnente mais alta
no Paraná. Em seguida, aparece o
Superior Tribunal de justiça,  com 51.5°/o
de "Ótimo"  e "bom"  na amostra nacional
e 64°/o no Paraná. Também neste caso a
avaliação é mais positiva no Paraná do
que nos demais estados. Recebe ainda
uma avaliação positiva de mais da
metade dos entrevistados no Paraná o
Supremo Tribunal Federal. A ]ustiça
Federal e o Governo Estadual também
são melhor avaliados no Paraná do que
nos demais estados. Os organismos
avaliados com pior desempenho por
procuraclores e promotores no Paraná
são  :  o Governo Federal, a ]ustiça Militar
Estadual, a Advocacia Geral da União, a
Assembléia Legislativa e o Congresso
Nacional.

Tabela 8:
An}alâação do desempenbo dos dâ;üersos Órgãos e Poderes,

nos ú[üàm®s 12 meses
(em f)orcentagens)

Órgãos e Poderes

Ministério   Público   Estadual

Superior  Tribunal  de  justiça

Mínistério   Público   Federal

Supremo  Tribiinal    Federal

]ustiça  Comum  Estadual

/ustiça   Eleitoral

justiça   Federal

Ministério   Público   Militar

Ministério  Público  do  Trabalho

justiça  do  Trabalho

Governo   Estadual

Advocacia  Geral  da  União

Governo   Federal

]ustiça   Militar  Estadual

Assembléia   Legislativa

Congresso   Nacional

Aprovação do desempenbo (*)
Paraná                     Outros Estados          Total

78,7                           68,1                            69,3

64,0
46,1                           48,2                           48,0

36,0                          36,4                          36,3

40,4                         28,3                         29,8

22,5                          23,0                          22,9

48,3                               10,7                               15,1

13,5                                12,9                               13,0

9,0                             3,9                             4,5

(#)  Soma  das  respostas   "Ótimo"   e  "Bom"

As nowas atribuições confridas ao MinÉstério Púbfico

Para uma expressiva maioria (93.6%)
de todos os entrevistados, a prestação
de justiça no Brasil melhorou com as
novas atribuições conferidas ao
Ministério Público pela Constituição de
1988.  Este percentual é ainda maior no
Paraná chegando a 97.8°/o.  É significativo

que no Paraná nenhum dos
entrevistados julgue que a prestação
jurisdicional tenha piorado um pouco ou
muito devido às novas atribuições
conferidas ao MP a partir de  1988.

Tabela 9..
As gao®as a£aF£baagões!comõ;®tidas sN® MP Pela Goags€â3aaãgão de a988

e a Pmes€9ação fla )8asstga no Ba.a:sã3
(em i)orcentagens)

Corn as novas atribuições do MP, a Prestação da]ustiça..
Melhorou            Melhorou      Não melhoi.ou      Piorou             Piorou                 Sem

muito                  pouco            nem piorou         pouco              muito              opinião

Paraná                                  66,3 31,5,`            2,2. Õ o,Ó
',(    o,d

Outros  Estados                  63,9                29,7                4,6                0,6                0.0 1,2

Total                                   $4, 2 291,9           ,*Si+br8=,
•!R#Wr#ti,,r##

\   L    .      L+++   +   +         t++    +   +\++:

ff,,ri^m _",-9S #

Atuação positiwa do Minfflério Púffico

A instituição é avaliada de foma bastante positiva no
desempenho de suas fi]nções básicas.  Assim, tanto para o
conjunto dos entrevistados como para os que atuam no
Paraná a proporção de respostas "Ótima" e "boa" é
sempre superior a 60%. Destaque-se, contudo, que os
percentuais são, em todos os casos, superiores no Paraná
merecendo a melhor avaliação a defesa da ordem juridica,
com 84,3°/o de respostas "Ótima" e "boa". 0 desempenho
visto de foma menos positiva é o relativo à defesa do
regime democrático, rnas ainda assim atinge 73%.
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Tabel,a 10
AaJda3àag:ão d4a, a€u,ação do MP desde 1988

( Em i)orcentagens)

Atuação Positiva (*)..
Fc/ 7? Çôé.s..                                                            P araná Outros Estados       Total

Defesa dos interesses  sociaís  indisponíveis             ¢3,1                      ' 77,9                r; t   r8,5

Defesa da ordem jurídica                                                 84,3 74,6                    75,8

Defesa  dos  interesses  indíviduais  índisponíveis       '82vtó  tY        t    ~   ` ^ tí4,S ^  ~  ':;s:í;P#}S:§Yg!  r't,,75,6   r

Defesa do regime democrático                                      73,0 60,7                     62,1

(*)  Soma  clas  respostas  "Ótima"  e  "Boa"
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Atuação  Positiva

0 desempenho do Ministério Público
Estadual  é  avaliado cle maneira  positiva
por 88.8°/o em sua função tradicional de
promover a ação penal pública;  por 79.
8°/o no que diz respeito à defesa dos
direitos  difusos,  coletivos e  individuais
homogêneos através da promoção do
lnquérito Civil  e  da Ação  Civil Pública;

por 59.6°/o na função de assegurar o
respeito dos poderes e órgãos públicos
estaduais  e municipais  aos direitos
assegurados nas Constituições Federal e
Estadual.  É menos  positiva a avaliação
dos entrevistados no que se refere à
fiscalização dos estabelecimentos
prisionais e ao controle externo da
atividade policial  através de medidas
administrativas e judiciais.

A avaliação da atuação do MP
estadual feita pelos integrantes da
instituição no Paraná é sempre mais
positiva do que a realizada por
promotores e procuradores nos outros

Tabela 11:
AüaliaÁção da atuação do MP Estaduab desdÁ3 1988.

(_em Porcentageris )

estados.  Há diferenças  estatisticamente  significativas nas  avaliações sobre  as  seguintes funções:  assegurar o respeito  dos
poderes e órgãos  públicos  estaduais  e municipais  aos direitos  assegurados nas  Constituições  Federal e Estadual;  fiscalização
dos estabelecimentos que abrigam idosos,  menores,  incapazes ou peLssoas portadoras de deficiência;  controle externo da
atividade  policial  através  de  medidas  administrativas e judiciais.

Inovações  introduzidas  pela
Lei da Ação Civil Pública

As  inovações  introduzidas  pela
Lei  da  Ação  Civil  Pública  são  vistas
como  "muito  importante"  e
"importante"  por  praticamente

todos  os  entrevistados.  Neste
aspecto  não  há  diferenças
significativas  entre  os  integrantes
do  MP  no  Paraná  e  nos  outros
estaclos.

Resistência  do  Poder ]udiciário
Segundo os entrevistados,  tanto no

Paraná como nos outros estados,  não
tem sido significativa  a resistência do
Poder ]udiciário  à  legitimidade  do
Ministério Público  para  agir tanto na
área dos  direitos difusos e  coletivos
como na área  dos  direitos  individuais
homogêneos. Apesar disso,  não é
desprezível a proporção dos que
apontam resistências do Poder

r2   AEM£TA

Tabela 12:
Inovações in€roduzidas Pela l.ei da Ação Cévü IJ'úbuca

(_em i)orcentagens`)

Inovações

Responsabilidade  objetiva

lnversão do ônus da prova

liTelevância  da  licítude  da  atividade  causadora  do  dano

Aumento  da  discricionariclade  clo  juiz  na  concessão  de

medidas  cautelares

Importância (*)
Paraná      Outros Estados      Total

91,0               92,7               92,5

92,1                  92,1                   92,1

88,8              87,2              87,4

83,1                84,1                 84,0
(*)  Soma  clas  resp()stas  ''Muito  importante"  e  "Importante"

]udiciário,  principalmente quando se
trata das áreas do consumidor,  do
controle  da  administração pública,  do
meio ambiente e de serviços de
relevância  pública.  Observe-se,  ainda,
que é bastante alto o percentual de
entrevistados que não tem opinião
sobre  essas  questões.

Comparando-se a opiniâo dos
integrantes do MP no Paraná com a dos
clemais  estados,  há diferenças
estatisticamente  significativas na área

dos  direitos  difusos  e  coletivos no que
se  refere a  serviços cle relevância

pública  e criança  e  adolescente  e na
área  dos  direitos  individuais
homogêneos no que se refere a criança
e  adolescente;  pessoas portadoras de
deficiências e  idosos.  Em todos estes
casos,  os paranaenses julgam que é
menor a resistência do Poder judiciário
à  legitimidade  de  atuação  do Ministério
Público do que os integrantes da
instituição nos  outros estados.
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Pesquisa
Tabela 13..

Resis€êncim do Poder )udiciârio à Legst€mãdnde d® M€aaàssiêrso Pú31:t;ãic® Paara agsr aaa âniea dos
dáreüos dáf f ia&sos e coleüaJos. (ern porcentagens )

Tabela 14..
Resistência do Poder )udàciári® à legitiaaridiadB do Màatistéri® Paãbüco Pav.a ag§a» "& ülnea dÊt®:s

diaaeüos imd;É.)id;uais bomeg@ne®s. (em i]orcentagens)

Obstáculos a uma adequada

prestação  jurisdicional

Segundo os entrevistados, vários
fatores têm representado obstáculos a
uma boa prestação jurisdicional na área
dos direitos difusos,  coletivos e
individuais homogêneos.  Entre eles
destacam-se:  dificulclades na realização
de perícias; falta de apoio técnico a

promotores e procuradores; dificuldades
na obtenção de provas e falta de
especialização em problemas específicos.
Com exceção de "ingerência do Poder
Executivo" todos os demais fatores são
avaliados como "muito importante" ou
"importante" por mais da metade dos

entrevistados no Paraná.
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Tabela 15:
Obstâcucos a uma adequada Paniestaçã® juarisdscsona€ 'na áarea

dos dàa^eüos dàu}usos, cobti&]os e €ndsvsduais b®m®gêJn®®s
(em Porc;entagens)

Falores

Dificuldades  na  realização  de  perícias

Falta  de  apoio  técnico  à  promotores  e  procuradores

Dificuldades  na  obtenção  de  provas

Falta  de  especialização  em  problemas  específicos

(Ex:  poluiçâo,  finanças  públicas,  taxa  de  juros,  etc.)

Falta  de  regulamentação  legislativa

Despreparo  jurídico  de  promotores  e  procuradores

lnsuficiência  dos    instrumentos  processuais

lngerência  do  Poder  Executivo

Resistência  do  Poder judiciário

(*)  Soma  das  res

Importância (*)
Paraná        Outros Estados      Total

93,3                   91,8                   92,0

92,1                    90,4                   90,6

84,3                  82,0

52,8                  58,9

48,3                  55,3
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Grau de contribuição de
diversos  agentes

0 Ministério Público aparece como
a instituição que mais tem contribuído
para o alargamento e consolidação dos
direitos difusos,  coletivos e individuais
homogêneos.  Para 91°/o dos
entrevistados no Paraná tem sido
expressivo o grau de contribuição da
instituição.  Em seguida,  mas com uma
diferença de  22,5 pontos percentuais,
aparecem os outros órgãos públicos,
como Procons e delegacias
especializadas.  Igrejas,  Poder
Legislativo,  partidos políticos  e Poder
Executivo praticamente não têm
contribuído para o alargamento e
consolidação dos direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos,
na opinião dos entrevistados.

Tabela 16:
Grau, de c®n*ribuição de diversos agentes ao

almrgacmen€o e conso€àdação dos direitos dio=usos,
cole€ivos e india)iduais bomogêneos.

( em Porc,entagens)

Grau de contribuição (*)
Paraná        Outros Estados      Total

Ministério  Público

Sociedade  civil  organizada  (associações)

Outros  órgãos  públicos  (Procons,  delegacías especialízadas)

Imprensa

Poder ]udiciário

Sindicatos

]uristas  /  Advogados

lgrejas

Poder  Legislativo

Partidos  Políticos

Poder  Executivo

63,9             64,2

56,7              57,1

8              31,7

30,4             31,3

16,9                                  18,1                 18,0

17,2               16,6

8,9              8,3

(')  Soma  clas  r€spostas  ''Muito  alto"  e  "Alto"

Quesüões sobfe o papel da justiça na scK:iedade brasileim
Praticamente a totalidade dos

entrevistados, tanto no Paraná como nos
demais estados, discorda da afirmação
segundo a qual "o direito positivo não
permite o espírito crítico". A maioria dos
entrevistados do Paraná concorda (68.5°/o
contra 56.4°/o dos demais estados) que "o
juiz não pode ser um mero aplicador das
leis, tem que ser sensível aos problemas
sociais"; que "o MP deve ser canal de
demandas sociais com vistas ao
alargamento do acesso à justiça,
transformando o ]udiciário em um lugar
privilegiado para a solução de conflitos
coletivos" (60.7% contra 48.8°/o nos demais
estados); que "cabe obrigatoriamente ao MP
exigir da administração Pública que
assegure os direitos previstos na CF, nas leis
e nas promessas de campanha eleitoral.
Quando houver lei garantindo os direitos,
não há discricionaridade administrativa" (57.
3°/o contra 45.8°/o nos demais estados).

Os integrantes do MP no Paraná
diferenciam-se significativamente dos
promotores e procuradores dos demais
estados nas seguintes questões:

a) "o compromisso com a justiça social
deve preponderar sobre a estrita aplicação
da  lei";

b) "o Ministério Público deve
desempenhar o papel de promoção da
conscientização e da responsabilidade da
sociedade brasileira".

2A    AEMEA

Tabel,a 17..
9à?aã2s3pões sobafe ® Pippãe3 4da§usüÁça aa4c. s®ic£ãedaÂdíe bmiasüieúmia.

(em i)orcentagens)

Concorda tot al'i!nertie
Paraná        Outros  Estaclos      Total

''A sociedade brasileira é hipossuficiente,  isto é,  incapaz de

defender autonomamente os  seus  interesses e  direitos,  por

isso,  as  instituições da justiça  devem atuar afirmativamente

para  protegê-la."
''0  Direito  l'ositivo  nâo  permite  o  espírito  crítico."

"0  saber jurídico  está  dissociado  da  realidade  brasileira."

"  0 juiz não  pode  ser um mero aplicador das leis,  tem que

ser  sensível  aos  problemas  sociais."
"  0  compromisso  com  a  justiça  social  deve  preponderar

sobre  a  estrita  aplicação  da  lei.  "
"  A  aplicação  da  lei  sempre  beneficia  os  privilegiados.  "

''A  maior parte  da  população  não  tem  acesso  à  justiça.  "

"  0 Ministério  Público  dcve  ser canal  de  demandas  sociais

com   vistas    ao    alargamento    do    acesso    à    justiça,

transformando  o judiciário  em  um  lugar  privilegiado  para

a  solução  de  conflitos  coletivos."
"  Cabe  obrigatoriamente  ao  Ministério  Público  exigir  da

Administração  Pública  que  assegure  os  direitos  previstos

na  Constituição  Federal,   nas   leis   e   nas   promessas  de

campanha eleitoral. Quando houver lei garantindo o direito,

não  há  discricionaridade  administrativa."
"0  Ministério  Público  deve  desempenhar  o  papel  de

promoção  da  conscientização  e  da  responsabilidade  da
sociedade  brasileira.   "

38,2                           30,3         31,2

13,2           12,6

47,2                           26,1          28,6

50,6                             42,1          43,1

8,8        50,2

45,8        47,2
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Pesquisa
Dispositivos  legais  e  propostas

em debate sobre o
fimcionamento  da ]ustiça
A tabela mostra que existem posições

majoritárias a respeito de quatro dos
cinco dispositivos legais e propostas em
debate sobre o funcionamento da
]ustiça.  Ou  seja:

a) há uma forte rejeição de que
crimes cometidos contra o patrimônio
público e a administração públíca sejam
julgados por Tribunais Populares
(apenas 9% de apoio no Paraná e  10,4°/o
nos demais estados);

b) há apoio a que o Procuraclor
Geral da República tenha um perfil mais
técnico clo que político (62.9°/o no
Paraná e 54.5°/o nos demais estados);

c) há uma expressiva manifestação
contrária a que os integrantes do MP possam
afastar-se para ocupar cargos de confiança no
Poder Executivo (somente  10°/o a favor no
Paraná e 7°/o nos demais estados);

d) há um considerável apoio a que o
exercício cla atividade político-partidária
seja vedado a toclos os integrantes do

Tabela 18:
Dtsposüivos k2gds e P"Postas em debale sobne ofimcáomm!ne'i¢m daJustüa.

( em Pt]rcenta,gens)

MP, sem as exceções hoje existentes
(62.9°/o a favor da vedação, no Paraná e
52.7°/o nos demais estados).

Os entrevistados no Paraná
diferenciam-se significativamente dos
demais no que se refere à concordância
com o dispositivo segundo o qual
deveriam ser exclusivos do Procurador-
Geral de justiça do Estado o lnquérito

Civil e a Ação Civil Pública contra atos
praticados por secretário de Estado,
membro cle diretoria ou do Conselho de
Administração de empresas estatais,
deputado estadual, membro do MP,
membro do Poder ]udiciário e
conselheiro do Tribunal de Contas
(31.5% contra  18.4% nos demais
estados).

Áreas de prioridade nos últimos dois anos e nos próximos dois anos
A área criminal recebeu a prioridacle

nos últimos dois anos tanto no Paraná
como nos demais estados, Chama a
atenção, no entanto, no caso do Paraná,
a mudança nas prioridacles, para os
próximos dois anos. É notável que,
segundo os entrevistados, esta área - a
mais tradicional - deixará de ser a
prioritária, passando a ocupar a quarta
colocação. Aparecem como mais

prioritárias para os próximos dois anos
as seguintes áreas;  controle da
administração pública; serviços de
relevância pública; patrimônio público e
social. Com relação a esta última área
existe uma diferença significativa
quando se compara as respostas dadas
pelos integrantes do MP no Paraná com
as dos demais estados. 0 patrimônio
público e social tanto recebeu maior

atenção nos últimos dois anos como
paLssará a receber nos próximos dois
anos. Também no que se refere à
atuação junto a pessoas portadoras de
deficiências, o MP no Paraná difere dos
demais: enquanto neste estado 33.7°/o
deram prioridade a esta área nos últimos
dois anos nos demais estados ela
recebeu atenção prioritária de apenas
18.5%.

Tabela 19..
Ãreas de Prioridade nos úuimos 2 anos e nos Próximos 2 anos . (em i]orcentagens)

Áreas de Prioridade nos úliimos 2 anos e nos i)róximos 2 anos

Ãreas
Crime

Criança e adolescente

Controle  da Administração  Pública  (improbidade administrativa)

Serviços  de  relevância  pública  (saúde,  educação,  lazer,  segurança,  etc.)

Patrimônio Público e social

Controle externo da  atividade policial
Meio ambiente
lnteresses  individua is

Consumidor
Pessoas portadoras de  deficiências

Patrimônio histórico e cultural

ldosos
Minorias étnicas

Deram Prioridade nos últimos 2 anos

Paraná        Outros Estados      Total

47,2                          39,2                          40,6

43,8                           35,3

40,4                          32,8

29.2                                31.6

33,7                            18,5                           20,3

16,9                               15,9                                16,0

Preiende'rn dar Prioridade nos  Próximos 2 anos

Paraná        Outros Estados      Total

42.3                               41.9

51,6                           52,8

44,5                        44,0

30,3                           30.4

31,5                            32,5

30,3                          30,8
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Instituto Brasileiro de Direito
de Familia já tem
Secção no Paraná

Foi  instituído  oficialmente  no
último  dia  14  de  abril,  em
solenidade  realizada  no  salão
nobre  da  Faculdade  de  Direito  da
Universidade  Federal  do  Paraná,  a
Secção  Paraná do lnstituto
Brastletro de  Direito de Fam{ha -
J6Df14M.    Na  oportunidade,  foram
aprovados  os  Estatutos  da  entidade
e  empossada  a  primeira  diretoria
executiva.  Inicialmente,  uma
comissão  provisória  foi  constituída

para  a  condução  do  processo  de
formalização  da  entidade  no  estado
do  Paraná.

ApÓs  a  primeira  Assembléia  a
composição  da  diretoria  ficou
definida  da  seguinte  forma:

Presidente
Dra. Maria Christina de Almeida.

Vice-Presidente
Dr. Salmo Raskim

Secretário-Geral
Dr. Wald;yr Grisard Filho

Secretária-Acljunta
Dra. Isabel Cristina Malta G. Makashima

Tesoureira
lria. Angela Curi

Diretora  Cultural
Dra. I.eonéce Bodstein

0  IBDFAM,  criado  em  25  de
outubro  de  1997,  durante  a
realização  do  I  Congresso
Brasileiro  de  Direito  de  Família,  em
Belo  Horizonte/MG,  reúne

profissionais  que  atuam  nesse  ramo
do  direito.  Entre  os  seus  objetivos,
o  lnstituto  tem  a  missão,  entre

2!ô    AEMEA

A  promotora  Angela  Curi  integra  a  nova  diretoria  do  IBDFAM-PR,  no  cargo  de  Tesoureira.

outras,  de  estimular  o  estudo,

pesquisa  e  divulgação  de  trabalhos
e  temas  afetos  ao  Direito  de
Família.  0  atual  presidente  da
entidade,  em  nível  nacional,  é  o
advogado  mineiro  J?oc7rG.go  c7cz

Cunba Pereira.
Para  a  juíza  Lenice  Bodstein,

que  integrou  da  comissão
provisória,  na  fase  de  instalação  da
entidade,  e  atualmente  ocupa  o
cargo  de  Diretora  Cultural,  "o
IBDFAM-PR  é  uma  maneira  de
aproximar  os  profissionais  atuantes
na  esfera  do  Direito."  Ela
acrescentou  ainda  que  a  promoção
de  estudos,  pesquisas  e  divulgação,
além  de  ser uma  forma  de  repensar
e  repersonalizar  o  Direito  de

Família,  tem  o  propósito  de  torná-
1o  mais  eficaz  na  solução  dos
conflitos  e  mais  próximo  da
realidade  dos  indivíduos.

Nas  próximas  edições  estaremos
divulgando  outras  notícias  sobre  o
IBDFAM-PR.

Para  maiores  esclarecimentos  e
tnformações sobre  o inst¢tuto,  os

contatos i)odem ser efetuados atraués
dos fones:

(041)  252-1245,
com itia. Ângeia Curi,

(041) 253-0419,
com Dra. Lenice Bodstein, ou

(041)  322-7844,
com Maria Cbristina de Almeida.
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Ao  comemorar  seu  190Q  ano  de
instalação,  o  Superior  Tribunal
Militar  concedeu  a  comenda  da
Ordem  do  Mérito ]udiciário  Militar
a  diversas  personalidades  da  vida
civil  e  militar  que  têm  contribuído

para  o  aperfeiç`oamento  cla Tustiça
Castrense  em  nosso  país.  A
cerimônia  aconteceu  no  dia  lQ  de
abril,  na  sede  clo  STM,  em  Brasília,

oncle  estiveram  representando  a
CONAMP  os  presiclentes /osé'
Carlos  Couto  de  Carualho,  cl`a
Associaçáo  do  Ministério  Público
Militar  cla  Uniâo,  e  Serg3.o  j?e7tczJo

S£.7?bor£.,  da  Associação  Paranaense

do  Ministério  Público.

Na  foto  número  1,  os  Drs.  jwcí7.í.o

Sérgio Marques  Soares,  Sergio
Renato  Sinbori,  Péricles  Aurélio
Lima  de  Queiroz e  o  MlnistTo  do
STM  Tenente  Brigadeiro  do  Ar
Sérgio  Ferolla.

Na  foto  número  2,  os  membros
do  Ministério  Público  Militar

homenageados,  figurando,  da
esquerda  para  a  direita,  a  Z)r.4
Marisa Terezinha Cauduro da
Sc'/z/¢,  Corregedora-Geral  do  MP

Militar,  os  Drs.  Mcãr¢.o  Se'rgí.o

Superior Tribunal  Militar
homenageia membros do

Ministério  Público

Foto 1

Foto 2
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Marques  Soares,  Nelson  Luiz
Arruda Senra e Roberto Coutinho
(Subprocuradores-Gerais  da Tustiça
Mlllt`ar),  o Dr.  Kleber de  Carualho
Coê/Á7o  (Procuraclor-Geral  da  Tustiça

M.illt'ar),  o Dr.  Péricles Aurélto  Ltma
G7e  Qz/É'G.roz (Vice-Procurador-Geral

da ]ustiça  Militar),  os  Drs.   Cczr/o5`

Frederico  de  Oliueira  Pereira   e
Luiz Antônio Bueno Xauier
(Subprocuradores-Gerais  da ]ustiça
Militar),   o  Coronel  /142./e77o  FeG'Joscz

c7e 4rczáz/.o  (Chefe  do  Gabinete  do
Procurador-Geral  da ]ustiça  Militar)
e  a Dr.a-  Lucia Marta Marques  de
4/77¢ej.c7cz  (Assessora-Chefe  do

Procurador-Geral  da justiça
Militar).

A£M£A 2:J



Notícla§ d APMP

Po®8e no Mlnlstórlo Públloo
No dia  13 de março,  no

Auditório Ary Florêncio
Guimarães,  no 6Q andar da
Procuradoria-Geral  de ]ustíça,
tomaram posse no cargo de
Procurador de ]ustiça os colegas
joão Carlos Silveira,  Irecê Maria
Marques Hapner,  Ernani de
Souza Cubas júnior e ]air Ciríno
dos  Santos.

Estiveram presentes ao evento
a Diretoria da AI'MP, membros do
Conselho Superior do Ministério
Público e diversos Procuradores e

Sergio  Renato  Sinhori,  Ernani  cle  Souza  Cul)as júnior,  ]oão

Carlos  da  Sílveira,  01ympio  de  Sá  Sotto  Maior  Neto,  Tair

Promotores de ]ustiça.
Na oportunidade,  o Promotor de

]ustiça  Sérgio  Renato Sinhori,
Presidente da APMP,  saudou os novos
integrantes do Colégio de

Cirino  dos  Santos,  Irecê  Maria  Marques  Hapner.

Procuradores.  Representando os
empossados,  pronunciou-se o Dr. jair
Cirino  dos Santos.

Posse na Assoclação dos
Maglstrados do Paraná

Em solenidade  realizada no Auditório       Po/íZ¢.c% c7o c7í.7iGG.7o,  z.7?Íeg7iíz77"
do Tribunal de justiça, no dia 31 de
janeiro, assumiu a presidência da
Associaç`ão dos Magistrados do Paraná, o
]uiz do Tribunal de AIçada Ruy
Fernando cle Oliveira, sucedendo o ]uiz
de Direito Guilherme Luiz Gomes. A
nova Diretoria Executiva da Associação
dos Magistrados também está constituída
pelos vices, ]uízes Hayton Lee Swain
Filho, Roberto Portugal Bacellar, jorge
Wagih Massad, Carlos Augusto Athéia de
Melo, joel Pugsley e Rosaldo Elias
Pacagnan.  Formam o Conselho Fiscal os
magistrados Antônio Lopes de Noronha,
Sérgio Arenhart, Cristine Kampmann
Bittencourt, Antônio Renato Strapasson,
Clayton Reis,  Nabor Nishikawa, Rui
Antônio Cruz, Marcelo Gobbo Dalla Déa
e Sônia Regina de Castro.

0 Dr. Ruy Fernando de Oliveira, em
seu  discurso,  afirmou  que  "/c~z` 7?c~z~o se
sustenta a idéia da i]rwalência exclusiua
do princ{pio da cerieza juridica,
baseada na legalidade estrita. É que a
Preocui)ação com os problemas sociais e
a postura ética dos juízes em face da lei
injusta, no desemi)enbo da função

2:S    AEMEA

indispensáuel e momentosa Proi)osta de
adequação do Poder ]udiciário à
realidade do tempd' . Enf'a.++zou, 'aiinda, o
rvoNo PrestderyRf=.. " Clama-se Por uma
magistratura Preocupada menos com a
racionalidade interna do siste'i'na
juridico e mais com sua eftcácia social' .

Na ocasião, a Associação Paranaense
do Ministério Público foi representada
pela Promotora de justiça Dagmar
Nunes Gaio.

FOTO:  Solenidade  de  posse  na

Associação  dos  Magistrados  do  Paraná.

Promotor
a®.a.3Inado
em Serg!p®

0 Promotor de justiça da
Comarca de Cedro de São João,
Sergipe,  Dr.  Valdir de Freitas
Dantas,  41  anos, foi   cruelmente
assassinado  no últimc) dia  19 de
março, quando praticava  cooP
pelas ruas da cidade.

0 Promotor foi emboscado por
dois homens que estavam numa
moto,  e dispararam cinco tiros de
pist()1a  380.  0  fato aconteceu  por
volta das 6h30min.,  mas o corpo d
Promotor,  que foi arrastado e
jogado em um barranco,  sÓ foi
encontrado às gh horas do mesmo
dia.

Para o Presidente da Associação
Sergipana do Ministério Público,
Promotor Luiz Alberto Moura
Araújo,  o criine teria motivação
política, já que o Dr.  Valdir estava
apurando na cidade atos de
improbidade administrativa
supostamente cometidos pela
prefeita do municípío.

Idealista,  Valdir de  Freitas Dantas
estava há 5 anos e 2 meses no
Ministério Público,  e atuava na
comarca de Cedro de São joão
quase um ano. Anteriormente,
atuou no município de Gararu,
onc]e chegou a processar quatro
delegados por abuso de autoridade.

Íiffi-:i#fíf::i::=i:::::-;:-S-±Í
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No dia 28 de março foi inaugurado

m cidade de Pitanga,  o Centro cle
Promotorias de ]ustiça  Dr.  Sílvio
Maurício Georgeto,  em homenagem a
este Promotor de ]ustiça,  que atuou na
comarca no ano de  1996,  e que
faleceu em novembro clo ano passado.

Na  oportunidacle,  estiveram

presentes o Procurador de ]ustiça Sant'

PFiffiêjFã
AõõêffiBjéiâ
GêFãi tiê
i ©ÕÕ tiâ
APMP

Clair Honorato Santos,  representando
o Procurador-Geral de Tustiça,  os
Promotores da Comarca de Pitanga,
Doutores  Fuad Chafic Faraj  e  Luiz
Francisco  Barleta Marchioratto,  os
Desembargadores Henrique Lenz Cesar
e Oto Luiz Sponholz,  o advogado
Manoel Carstens,  os pais do
homenageado,  Edgard e Anna Floripes

Dalla Torre Georgeto,  a
viúva,  Adriana Amélia
Ferreira  da  Silva
Georgeto,  entre outras
autoridades  locais.

FOTO:

Dr.  Saint'  Clair  Honorato

Santos,  Dr.  Lui7,  Francisco

Marchioratto  e  Sra.  Adriana

Ferreira  da  Silva  Georgeto,

viuva  do  promotor Sílvio

Maurício  Georgeto

No clia  29 de janeiro,  foi realizada na sede  social
da APMP,  com a presença de aproximadamente  120
associados,  a primeira Assembléia Geral ordinária do
ano cle  1998,  onde foram abordados assuntos como a
revisão cla contribuição associativa,  os  relatórios
financeiros da entidade,  a prestação de contas
referente ao segundo semestre de 97 e   a
reestruturação administrativa do PROMED.

Mesa  diretora  dos  trabalhos  Por

ocasião  da  Assembléia APMP  em  Curitiba
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Pela resolução nQ 01/98, datada de
02 de março de  1998, o presidente clz[
APMP designou o novo Conselho
Diretor clo Promed, composto pelos
associados:

Doutor jorge Derbli, no cargo de
Diretor Executivo; Doutor Sonny Martins
Carneiro, no cargo de Diretor de
Planejamento; e Doutor Marco Antonio
Teixeira, no cargo cle Diretor de
Relações Públicas.

Tal medida é amparada no art. 4Q do
Regulamento do Serviço de Assistência
Médica e I-Iospítalar - PROMED, alterado
pela Assembléía Geral Ordinária do dia
29 de janeiro clo corrente ano.  NeLsta
oportunidade, o fórum mãximo de
deliberaç`ão da AI'MP realizou uma
avaliação e\strutural do Promed,
debatendo, ainda, a revisão de
contribuições nas diversas categorias de
usuári()s, a instituição de prazos de
carência para a inscrição de sócios
facultatívos e dependentes especiais,
além de outras mediclas de caráter
administrativo.

Doutor  Sonny  Martins  Carneiro,

Diretor  de  Planejamento

Dire[c)r  Executivo

•_._.-+
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Formatura em Maringá
No dia 06 de março passado foram

entregues os certificados de conclusão
aos  alunos do 3Q Curso  preparatório

para o ingresso na carreira do
Ministério  Público,  ministrado  pela
Fundação  Escola do Ministério  Público,
Coordenacloria de Maringá.  Foi  nome
de turma o Doutor Nely Lopes Casali e
paraninfo o Doutor Mauríc`io Kalache.
Presidiu  a solenidade  o Coordenaclor
da  Escola  em Maringá,  Doutor Maurílio
Batista  Palhares,  a qual contou  com a

presença do então Procurador-Geral
de ]ustiça,  Doutor Olympio de Sá Sotto
Maior Neto,  do Corregedor-Geral do
Ministério  Público,  Doutor Hélio Aírton
Lewin,  do Presidente da Associação
Paranaense  clo Ministério Público,
Doutor Sérgio Renato Sinhori,  da
Doutora Maria Lúcia Ferreira
Reichenbach,   representando a
Coordenação da Escola de Londrina e
do Diretor do Fórum,  Doutor Nabor
Nishikawa.  Fizeram-se  também

presentes à solenidade,  o Doutor Cid
Raymundo Loyola ]únior,  1Q tesoureiro
da APMP,  a  Doutora  Elza  Kimie
Sangale Vendrameth,  o representante
do Prefeito Municipal,  Doutor Otávio
Salvadori,  o representante do
Presidente da Câmara Municipal  de
Maringá,  Doutor Shudo Yassunaga,  o
deputado estadual ]oel Geraldo
Coimbra,  o ]uiz Federal Doutor ]osé
jácomo Gimenes,  o Presidente da
OAB-Subsecção de Maringá,  Doutor

Lélis Vieira dos  Santos,  o representante
do Magnífico Reitor,  Doutor Valdecir
Cavalini,  o  Comandante  do 4Q BPM,
Ten.  Cel.  Alberto Augusto  da  Silva  e  a
representante da Polícia Federal,
Doutora  Gilvanes  Olsen.

0 Coordenador,  Doutor Maurílio
Palhares,  enfocou os objetivos da
Fimdaçã() recém-criada,  que visa  ao
aprimoramento dos Promotores de
]ustiça  e funcionários do Ministério
Público,  bem como clespertar vocações
nos alunos e profissionais do Direito,

para  o  ingresso  na  carreira.
Na oportuniclade também foi

proferida a aula inaugural para os
alunos da 4a Turma,  cujas  aulas
iniciaram-se em fevereiro,  pelo então
Procurador-Geral de ]ustiça,  Doutor
Olympio de Sá Sotto Maior Neto,  o
qual ressaltou àqueles que buscam
ingressar na  carreira  do Ministério
Público,  entre outros aspectos,  que o
Promotor de Tustiça deve atuar como
agente de integraç`ão e de proteção
dos excluídos,  para que os direitos
elementares da cidadania sejam
estendidos a estes,  neste momento em
que estão se operando as
transformações  sociais  no munclo.

ApÓs a sessão solene de entrega
dos certificados,  os formaclos e
convidados confraternizaram-se no
jantar que ocorreu na sede da AABB
de  Maringá.

Formandos  do  3Q  Curso  Preparatório  para  o  ingresso  na  carreira  do  Ministério  Público

90    AEM,EA

Empossado
Prom®tor da
Comarca de
Loanda

No dia 09 de fevereiro, no
Gabinete do Procurador-Geral de
justiça, foi empoLssado no cargo de
Promotor cle justiça Substituto o Dr.
Vílmar Antônio Fonseca, que exercerá
suas funções junto à 55a Seção
judicíária, com secle na Comarca de
Loanda.  Estiveram pi.esentes diretores
da APMP. membros clo Conselho
Superior do Ministério Pi`iblico e
divers()s Procuradores e Promoto
de Justiça.

Nzi ()portunidade, a saudação da
A`ssociação Píiranaense do Minístério

H®menagem em
L®ndFina

0 diretor da Subsede da APMP
em Londrina, Bruno Sérgio Gallatü,
comandou, no dia 7 de março,
jantar festivo de confratemização.

Na ocasião,  uma placa
comemorativa foi entregue ao
Promotor de ]ustiça Luiz Fernando
Bellinetti, congratulando-o pelo
título de Doutor em Direito
Prt>cessual Civil,  que lhe foi
conferido pela PUC/SP, em 1997,  ao
defender a tese  "Mandado de
Segurança

março/abril  98



Conclui'da reforma da subsede
de Foz do lguaç

Em almoço preparado pelo Chefe Eldo,  que contou
com a adesão de colegas e familiares da região Oeste,  a
APMP entregou  a seus associados,  no dia  21  de março,
completamente remodelada,  a subsede de Foz do lguaçu.
Foram executados serviços de pintura externa e interna,
inlusive  com a  restauração  do  mobiliário,  serviços  de

paisagismo,  calçamento geral nas áreas de circulação e nas
garagens,  e edificação de novos muros internos para maior
conforto e segurança dos usuários.  Na ocasião,
reconhecendo a excelência das instalações e o talento de
nosso cozinheiro,  a Rede Globo de Televisão produziu
uma matéria especial sobre culinária,  acompanhando toda
a preparação do buffet de degustação.  Nas fotos, a nova
feição da subsecle e flagrantes do almoço,  que foi
precedido de atividades esportivas.

As reservas para hospedagem devem ser feitas
diretamente com Eldo ou  Cleonice,  em Foz,  pelo Telefone
(045)  524-3856.  A administração da  subsede  está a  cargo
do colega Acir Bueno de Camargo.

A APMP inciará brevemente,  servíços de reforma e
pintura geral na subsede de Londrina,  que se consolidou
como o grande pólo de integração associativa do Estado.

Almoço  contou  com  a adesão  de

colegas  e  familiares  da  região  Oeste
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A  nova   subsecle  de  Foz  do  lguaçu,  entregue  pela  APMP  no  dia  21  de

março,  completamente  remodelada

a  Rede  Globo  de  Televisão  produziu  uma

matéria  especial  sobre  culinária

Chefe  Eldo  notabiliza~se  por  sua  excelente  cozinha
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XII  CONGRESSO  NACIONAL

DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO

Acontece entre os dias 26 e  29
de maio na cidade de Fortaleza/CE,
o XII Congresso Nacional do
Ministério  Público.

0 tema central do evento será
"Ministério Público e  Democ`racia",

com a adoção de vários sub-temas:
1.  Atuação do MP  na  área Criminal,
cliante das modificações do Direito
Penal  e Processual  Penal;  2. Atuação
do MP nas áreas Cível e
Especializadas  - A efetividade dos
Direitos Fundamentais  clo Cicladão;
3.  A Atuação do MP  na defesa cla
Norma Constitucional  e clas Leis;  4.
A política  institucional  e
administrativa  do MP  - A luta  e
consolidação de  uma instituição
autônoma, independente e
democrática.

APMP  ESTABELECE

CONVÊNIO  PARA

CONGRESSO  NACIONAL

1)0  MP  NO  CEARÁ:

A APMP, visando propiciar a seus
associados condições favoráveis cle
transporte e estadia,  divulga as
of ert:as dízL Crystal Turismo ,
Agência credenciada para o XII
CONGRESSO  NACIONAL DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO,  em
Fortaleza-Ceará,  de  26  a  30 de  maio
de  1998.

Pacote Soletur - 07 noites - saída
dia  23 de maio e retorno dia 30 de
maio de  1998.

Tarifa  por pessoa:  R$768,00+
R$16,35  (taxa  de  embarque).  Há

parcelamento e outras opções.
Contatos com ]osé Carlos Amaral,  na
Crystal Turismo,  fone  223-7528.

r$2.    AEMEA

Mulheres do
Ministério  Público promovem

atividade benemerente

Centro de Apoio
Operacional das
Promotorias da
Criança e do
Adolescente lança
Revista lgualdade

Seguindo  tracliç`ão  de  muitos

anos,  a  APMP  tem  estimulaclo  a

incrementação  das  reuniões

mensais  das  mulheres  do  Ministério

Público  (esposas  e  integrantes  da

lnstituição),  realizadas  em  sua  sede

administrativa  e  social.  NeLsses

lanches,  que  tem  objetivo

beneficente,  as  anfitriãs  (grupo

patrocimdor)  destinam  o  procluto
da  arrecadação  para  um  caixa

geral,  revertendo-a,  ao  final  do
ano,  em  prol  de  uma  entidade

assistencial.

As  fotos  são  do  lanche  realizado

em  25  de  março,  alusivo  às

comemorações  da  Páscoa.  0  último

evento  foi  realizado  em  29  de  abril,

em  homenagem  às  mães.  Na

próxima  ediçào  estaremos
apresentando  flagrantes  da

confraternização.

0  Centro cle Apoio Operacional
das Promotorias  da  Crianç`a e  do
Adolescente lançou  no mês de
fevereiro a  edição  nQ  14  da Revista
lgualdacle,  da qual,  um exemplar foi
gentilmente  enviado  para  a APMP.

A revista é um espaço de
veiculação de trabalhos doutrinários,
legislação  e jurisprudência  pertinentes
ao Direito da Criança   e do
Adolescente,  de maneira a contribuir
para o aperfeiçoamento constante clos
membros do Ministério Público.

Nos próximos dias,  deverá estar
sendo  lançada a  edição ng  15.
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Noti'cia#APMP

Sede campestre de Curitiba
firmaise como centro de
confraternização entre
associados e 1:amiliares

As  agradáveis instalações da
chácara  da APMP  em Curitiba têm dia  a
dia melhor servido ao seu propósito:
propiciar o encontro descontraído de
associados  e  seus familiares nos  finais
de semana,  num ambiente saudável e
propício à prática desportiva,  ao
convívio com a natureza e à liberação
da energia  conticla  da  criançada.  Os
almoços  preparados  pelo  Chefe  Elclo,
de Foz do lguaçu,  ganham espaço até
em programas de culinária na
televisão,  atraindo muitos adeptos.
Foram realizados recentemente dois
deles em Curitiba e um na subsede de
Foz,  todos com grancle freqüência (ern
Curitiba,  somados os dois  almoços,
foram servidas  cerca  de  500  pessoas).
A subsede de Londrina em breve
receberá a visita do famoso cozinheiro.
Antes disso,  contudo,  ele que já
apresentou em Curitiba os seus
famosos pratos   "Peixe  à  Foz  do  lguaçu"  e  "Carneiro ao  molho Roti",  voltará  em
junho para preparar,  com o sabor do inverno,  uma inigualável feijoada.

Acontece em maio,  na sede
social  de  Curitiba,

jantar em comemoração ao
Dia  das Mães.

A  Diretoria  Social  da  entidade

promoverá,  no  dia  s  de  maio  (Sexta-
feira),  a  partir  de  21horas,  jantar
dançante  na  sede  administrativa  e
social,  no  Centro  Cívico,  com  música
do  teclaclista  Marcelino  e  bufet
Milton,  da  Associação  Méctica.  No
cardápio,  camarão  na  moranga,
escalope  de  carne,  peixe,  saladas,
acompanhamentos  e  sobremesas.  As
reservas  de  mesas  devem  ser  feitas
antecipadamente  na  secretaria  da
APMP,  pois  o  número  é  limitado  e
não  poderão  ser  atendidas  pessoas

que  não  tenham  previamente
retirado  seu  convite.  0  preço  por

pessoa  é  de  R$19,50,  incluindo
comícla,  bebida  e  estacionamento  na

garagem  do  prór)rio  prédio  da
Associação,  garantindo-se  assim  a
segurança  e  o  conforto  dos

participantes.

CONVÊNIOS  MLANTIDOS

PEIA APMP

CARTÃO DE CRÉDITO -  477?erz'ccz7? Epress
CczÍcJ, sistema aclicional  ao cartão matriz,  da
APMI',  clenominado  "corporate",  com 90°/o
de desconto na manutenção - o associado
paga apenas R$9,00 (nove reais) por ano
para ter o cartão.  Contatos com Luciane,  na
APMP.
IJVRARIA -  A  ZG.z/xÍz7i.cU2/7'zúcã oferece

descontos  especiais  aos associados (20°/o

para pagamento à vista e  15°/o com cheque
para 40 dias) na compra de qualquer obra
jurídica nacional  não esgotada.  Os  colegas
do interior não arcarão com as despesas de
remessa. Maiores informações através do
telefone  (041)  224-7112.
FINANCIAMENTOS - Os colegas que
necessitarem podem obter empréstimo

Íurr+o `aL  Ccúxa EConômtca Federal,   com Íuros
inferiores aos przitícados no mercaclo,  atráves
de desconto em folha.  Os interessados,  de

posse  da  certidão  informativa  do  /2'ç7z/z.cío
co77sí873cÍzJe/ expedida  pela  Procuradoria-Geral,
clevem procurar o gerente de qualquer uma
das  agências daquela  lnstituição  Financeira.
Também mantemos convênio com a PIZ£^4-
B/C84/VCO,  na Rua Comendador Fontana,
Centro Cívíco, em Curitiba,  e com o 84JVC'O
jzE4£.  Informaç`Ões com Maríotto,  na APMP.
VAIE-AIIMENTAÇÃ0 - Reservas de valores
devem ser efetuadas até o dia 20 do mês
anterior ao da aquisição com o Sr. Marioto, na
Associação.
IAZER - Encontra-se em vigor convênio
firmado  com  a  4ssocí'czÇc~z~o J14z.7?c?G.7i%  cZo

/14z.7?z.síe~r!.o Pzjé)/G.co propiciando  aos  nossos

associados  a  utilização  da  Co/Ô7ti.c7 c7e Fe'7i`czs
situada em Santa  Cruz de Cabrália-BA,

pertencente àquela lnstituição.  Reservas com a
Sra  Socorro pelo telefone (031)  295-4878

VES'IUÁRIO - A /cwibczs jl4czgczz¢7z,  situada
na rua Rocha Pombo  509,  Curitiba, concede
descontos especiais aos colegas na compra
de roupas masculina ou feminina.  Confira.
Telefone   254-1945.
SiEG:UR!0 - A Banestado S/A Corretora de
S\c:gz/ros tem fomecido aos nossos
associados descontos de 42% na
contratação de seguro de veículo.  Para
orçamentos e esclarecimentos adicionais
fale com Valdomiro,  fone  (041)  322í3182.
SUPERMERCADO -  0  colega  interessado  em
obter  o  passaporte  individual  do  atacadista
M1¢Á?no deverá  comparecer  ao  balcão  de

informações  no  local,  munido  cki  carteira
fimcional,  CPF e  qualquer cartão de  crédito.
ESTACIONAMENTO -  ESJG.# (atrás  Fórum
Cível) e j3S*czPzzr (na Rua  Comendador
Fontana,  depois do Clube dos
Subtenentes), ambos no Centro Cívico,  para
os colegas que se dirigem à APMP,  com
franquía de 01  hora por conta da entidade.
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§uspensão Condicional do
Proce§§O

(Lei 9,099/95, art] 89)
Capitulo  inédito  da  4a  edição  - ainda

em fase  de  revisão  e  atualização  (até
maio de  1988)  -  da  obra Jurisprudência
Criminal  do  Supremo Tribunal  Federal  e
do Superior Tribunal de ]ustiça,
organizada pelo Procurador de Justiça
Alfredo  de  Oliveira  Garcindo  Filho.

Com lançamento previsto para
meados de maio,  o livro - que,  pela sua
originalidade,  seriedade e facilidade de
consulta já se consolidou como
indispensável  a  estudantes  e  operaclores
do Direito,  merecendo,  inclusive,
referências em decisões do Superior
Tribunal cle justiça -,  virá em novo e

prático formato,  acrescido de vários
capítulos inéditos  e  coin  mais  de mil
novas ementas,  todas com indicação da
espécie e do número do processo
julgado.

Aplicação. Processo com
sentença condenatória proferida `
antes da vigência da Lei.

HABEAS  CORPUS  -  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  PENAL
("SURSIS"  PROCESSUAL)  -  LEI  NQ
9.099/95  (ART.  89)  -CONDENAÇÃO
PENAL TÁ  DECRETADA  -
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO
RETROATIVA  DA  LEX MITIOR  -
LIMITES  DA  RETROATIVIDADE  -
PEDIDO  INDEFERIDO.  -A suspensão
condicional  do processo  -  que  constitui
medida  despenalizadora  -  acha-se
consubstanciada em norma de caráter
híbrido.  A regra  inscrita no art.  89 da
Lei  nQ  9.099/95  qualifica-se,  em  seus
aspectos essenciais,  como preceito de
caráter processual,  revestinclo-se,  no
entanto,  quanto às suas   conseqüências
jurídicas  no  plano  material,  da natureza
de uma típica norma de direito penal,
subsumível à  noção da  lex   mitior.  - A
possibilidade  de válida  aplicação  da
norma  inscrita  no  art.  89  da  Lei  nQ
9.099/95  -  que  dispõe sobre  a
suspensão condicional do processo
penal  ("sursis"  processual) -  supõe,
mesmo tratando-se de fatos delituosos
cometidos em momento anterior ao da
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vigência  desse  diploma  legislativo,  a
inexistência  de  condenação  penal,
aincla  que  recorrível.  Condenado  o  réu,
ainda que em momento anterior ao da
vigência  da  Lei  clos ]uizados  Especiais
Criminais,  torna-se  inviável  a  incidência
do  art.  89  da  Lei  nQ  9.099/95,  eis  que,
com o ato de condenação penal,  ficou
comprometido o fim precípuo para o
qual  o  instituto  do  "sursis"  processual
foí concebido,  vale  dizer,  o  de  evitar a
imposição  da  pena  privativa  de
liberdade.  Precedente.

" Apliõâçãõ]  Prõõ©§§Õ

Õõm 3©nt©nç

Õonden&tória

prõferida anteg dâ

vigênõiâ dã Leié"

(STF   -HC  74463/SP  -    1a Turma,
Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DTU  07.3.97)

PROCESSO  PENAL -  SUSPENSÃO.  A
incidência  da regra  prevista  no  artigo
89 da  Lei nQ 9.099/95  pressupõe  não
haver sido prolatada,  ainda,  sentença
condenatória.  Visa  à  suspensão  do
processo  e,  portanto,  a  evitar sentença
que  imponha  ao acusado,  considerada
pena mínima prevista para o tipo igual
ou  inferior a um ano,  pena  restritiva  da
liberdade.

(STF   -  HC  74848/RS  -   2a Turma,
Rel.  Min.  Marco Aurélio,  DJU  27.6.97)

Nada tendo requerido o acusado
entre  a data  da vigência  da  Lei nQ
9.099-95  e  a da  sentença  condenatória
(6-6-96),  e havendo dela apelado
perseguindo absolvição,  não há lugar,
após confirmada a condenação,  para

invocação de  ultrapassada  solução de
consenso,  prevista no art.  89 do  citado
dispositivo  legal  (suspensão  do
processo).

(STF   -  HC  75671/PB  -    1a Turma,
Rel.  Min.  Octavio  Gallotti,  D]U
07 .11.97)

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  PENAL
(ARTIGOS  89  E  90  DA  LEI  N[1  9.099,
DE  26.09.1995).  CONDENAÇÃO  SEM
TRÂNSITO  EM TULGADO,  À  ÉPOCA  DE
SEU ADVENTO.    "HABEAS  CORPUS".
1.  No  julgamento  do  H.C.  74.305,  o
Plenário  do  Supremo Tribunal  Federal
firmou entendimento no sentido de
que:  "se já foi  prolatada  sentença
condenatória,  ainda  que  não transitada
em julgado,  antes da entrada em vigor
da  Lei 9.099/95,  não pode  ser essa
transação processual  (art.  89) aplicada
retroativamente,  porque  a  situação em
que,  nesse momento,  se encontra o
processo  penal já  não  mais  condiz  com
a  finalidade para  a  qual  o  benefício foi
instituído,  beneficio  esse  que,  se
aplicado  retroativamente,  nesse
momento,  teria,  até,  sua  natureza
jurídica modificada para  a  de
verdadeira transação penal".   2.  No
caso  dos  autos,  a  sentença
condenatóría e o acórdão que em grau
de apelação,  a manteve,  por maioria de
votos,  foram proferidos antes do
advento  da  referida  Lei.    3.  E  os
Embargos lnfringentes  apresentados
pelo réu  não foram conhecidos,  por
intempestivos,  transitando  em julgado  a
condenação,  já que se conformou com
o  indeferimento do  Recurso  Especial,
na  instância  de origem.   4.  Transitada
em julgado a condenação, já não se
pode sequer cogitar de suspender o
processo em que ela se proferiu.  Nem
é  caso de  anulá-lo,  para que
eventualmente se proceda à suspensão.
5.  "  H.C."  indeferido.

(STF   -  HC  75575/DF -    1ê   Turma,
Rel.  Min.  Sydney Sanches,  D]U
05.12.97)
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RECURSO  ESPECIAL  -  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  -
RETROATIVIDADE  -  COISA juLGADA  -
IMPOSSIBILIDADE.  -  É  incabível  a
aplicação  retr()ativa  do benefício  da  Lei
9.099/95,  quando já  houver sido
prolatacla  sentença  condenatória
anteriormente  à  sua vigência.  - Recurso

proviclo
(STJ    -RESP  133161/PR  -    5a  Turma,

Rel.  Min.  Cid  Fkiqiier Scartezzini,  DJU
09.02.98,  p.  35)

Aplicação. Processo em que o réu
é revel.

0 réu revel não tem direito à
suspensão condicioml  do processo,
mesmo preenchendo os  demais
requisitos;  necessária  sua  manifestação.

(ST]   -  HC  6459/MG  -   5a  Turma,  Rel.
Min.  Edson  Vidigal,  Dju  09.3.98,  p.  130)

"Habeas  corpus".  Revelia.  Beneficio

previsto  no  artigo  89  da  Lei  9.099/95.  -
Em face do disposto  no  artigo  366  do
Código  de  Processo Penal,  com a
revelía  o  processo se  desenv(>lve  sem a
intimaç`ão  ou  notíficaçào  do  réu  para  os
atos  processuais  subseqüentes,  não
havendo,  assim,  omissão do juiz em
mandar intimar o  réu  revel  a vir a Juízo
para,  se quiser,  obter benefício que  lei
nova,  posterior à decretação  da  revelia,
lhe  confira,  pois,  ao contrário,  cabe  aõ
réu,  que  cleu  ensejo  a  esse  decreto,
comparecer a juízo,  antes  da  sentença
condenatória,  para  possibilitar a
aplicação  da lei  nova.  "Habeas corpus"
indeferido.

(STF   -  HC  76187/SP  -    1a   Turma,
Rel.  Min.  Moreira  Alves,  DTU  27.02.98)

Aplicação. Processo por crime de
competência da ]ustiça Militar.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  -
INFRAÇÃO  COMETIDA  POR  POLICIAL
MILITAR -  HABEAS  CORPUS  -
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO  -  ORDEM  NEGADA  -
COMPETÊNCIA  DA TUSTIÇA MILITAR -
RECURSO  ORDINÁRIO  -  APLICAÇÃO
DA  LEI  MAIS  BENÉFICA  - ART.  89  DA
LEI  N.  9.099/95  -  ATENDIMENTO  DOS
PRESSUPOSTOS  EXIGIDOS.  1.  A  norma
nova,  mais benéfica,  trata  de direito
substantivo,  devendo ser aplicada a
todos  os  processos  em curso,  para
beneficiar os  acusados.  2.  A única
exigência  para  a aplicação  dessa norma
é  a verificação  dos  seus pressupostos,
objetivo - pena mínima cominada que
não exceda a um ano - e subjetivo -
réu primário e que não esteja sendo
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processado - independentemente de
qual  seja  a ]ustiça competente  para  o
julgamento  cla  infração.(„)

(STJ   -RHC  6061/Rj  -   6a Turma,
Rel.  Min.  Anselino  Santiago,  D]U
04.8.97,    p.  34889)

Aplicação. Pi.ocesso por crime de
imprensa (L. 5250/67, art. 20).

(...)  No  crime  de  imprensa,
capitulado  no  art.  20  da Lei  5.350/67,  é

possível  a  suspensão  condicional  do
processo,  ex vi do clisposto no art.  89
da  Lei  9.099/95.  -Ordem  concedicla  de
ofício,  para  qiie  o MP  se  manifeste
acerca  da  suspensão  condícional  do
processo,  para  que  o MM. ]uiz  decida  a
respeito.

(STJ   - HC  5585/R] -   5Ê Tuma,  Rel.  Min.
Cíd  Flaquer Scartezzini,  DJU 02.3.98,  p.  120)

Aplicação e posterior  alegação
do réu de falta de justa causa para a
ação penal.

RECURSO  DE  HABEAS  CORPUS  -
IMPETRAÇÃO,  NO  TRIBUNAL  LOCAL

"Aplicação.

Processo em

que o réu

é revel."

(ONDE  SE  ALEGOU A  EXISTÊNCIA  DE
FALHA  IRRELEVANTE  NA  DENÚNCIA),
PARA QUE  SE  DESSE  AO  I'ACIENTE A
FIANÇA  E A  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO,  NA
FORMA DO  ART.  89,  DA LEI  N.  9.099/
95  -  LIMINAR  CONCEDIDA,
OUTORGANDO-SE  A  LIBERDADE
PROVISÓRIA AO  ACUSADO,  COM
PRETUÍZO  DO  PEDIDO  DE  FIANÇA -
ACÓRDÃO  QUE ACOLHE  0  PEDIDO
PARA QUE  0  FEITO  FICASSE
SUSPENSO  CONDICIONALMENTE,
FIRMANDO-SE  0  COMPETENTE
ACORDO  NO TUÍZO  DE  ORIGEM  -
RECURSO  QUE,  MODIFICANDO  0
PEDIDO  VESTIBULAR,  ALEGA A
ATIPICIDADE  DA CONDUTA DO  RÉU
ALEGAÇÃO  QUE  NÃO  MERECE
GUARIDA,  NÃO  APENAS  PELA
supREssÃo  DE  iNSTÂr\-ciA QUE  SE
ESTARIA ALMETANDO,  COMO  PELA

Procuraclor  cle justiç2i  Alfredo  de

Oliveira  Garcindo  Filho

COMPOSIÇÃO  REGULAR  EFETUADA
ENTRE  ACUSAÇÀO  E  DEFESA,  SÓ
POSSÍVEL  SE  ACEITA A
RESPONSABILIDADE,  PELO  ACUSADO,
DA  PRÁTICA  DELITUOSA.  ADEMAIS,
TEMA  QUE  LEVARIA AO  REEXAME  DE
PROVAS,  INCOMPATÍVEL  COM A VIA
ELEITA.1.  Não  se  conhece  de  recurso

que manifesta questão não submetida
ao juízo  "a  quo",  para não se  suprimir
uma  instância.  2.  Se  o  paciente
estabelece um acordo com a  acusação,
o que proporcionou  a suspensão
conclicional  do  processo,  na  forma  clo
art.  89,  da  Lei  n.  9.099/95,  está  implícito

que reconheceu  a sua responsabilidade
pelo ato delituoso,  não podendo,
posteriormente,  e sem clemonstrar o
vício  na  manifestação de  sua vontade,
que o mesmo seja atípico,  em franca
contradição com aquilo que ficou
estipulado  no juízo  monocrático.  3.
Questão,  além do mais,  que  levaria  ao
reexame profiindo das provas,
circunstância  incompatível  com a
estreiteza  do  "mandamus".  4.  Recurso
não  conhecido.

(STJ   -  RHC  6493/R]  -   6a  Turma,
Rel.  Min.  Anselmo  Santiago,  D]U
03.11.97,  p.  56374)

Aplicação e posterior fiscalização
das condições. Competência.

CONFLITO DE COMPETÊNC:IA
ENTRE OS ]UÍZES ELEITORAlj E DA
VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS.
Cjz+ME ELEITORAL.  PROCESSO
SUSPENSO  (LEI  9.099/1995,  ART.  89).
FISCALIZAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO

AEMETAg5



DAS  CONDIÇÕES  IMPOSTAS.  -
Compete ao juiz eleitoral,  que
suspende o processo-crime com base
na  Lei  9.099/1995  (art.  89),  a
fiscalização clo cumprimento das
condições que impôs ao acusado,
consoante se depreende do art.  98,  da
CF/1988  e  do  §  1Q,  do  art.  89,  da  Lei
9.099/1995  e  do  art.  25,  da  Lei  8.185/
1991  - Lei de  Organização ]udiciária do
Distrito  Federal.

(STJ   -  CC  18301/DF  -   3a  Seção,
Rel.  Min. ]osé  Arnaldo,  DJU  26.5.97)

PROCESSUAL  PENAL.
COMPETÊNCIA.  LEI  N.  9.099/95.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.
FISCALIZAÇÃO. TUIZ  DO  PROCESSO.
PRECATÓRIA.  -  As  condições
estabelecidas no sursis processual
concedido nos termos  do art.  89,  da  Lei
n.  9.099,  de  1995,  devem ser objeto de
fiscalização pelo juiz do processo,
situando-se fora da competência do
Juízo cla Vara das  Execuções Penais.  -
Residindo o réu em lugar diverso da
Comarca onde teve curso o processo,  é
competente para  a fiscalização das
condições do sursis o }uízo para quem
for distribuída a  precatória.  - Conflito
conhecido.  Competência  do juízo
suscitado.

(STj   -  CC  17085/MG  -   3a  SeçãQ,
Rel.  Min.  Vicente  Leal,  D]U  17.11.97,  p.
59403)

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL  PENAL.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  (LEI
9.099/95,  ART.  89).  FISCALIZAÇÃo.  i  -
0 controle das condições impostas
compete ao juízo  processante.  11  -
Conflito conhecido  para declarar
competente  o juízo suscitado.

(STJ   -  CC  18944/MG  -   3a  Seção,
Rel.  Min.  Felix  Fischer,  D]U  15.12.97,  p.
66199)

Aplicação e posterior
impossibilidade de cumprimento de
condição.

PENAL.  PROCESSUAL.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  NO  PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CUMPRIMENTO
DO  QUE  FOI ACERTADO.  "HABEAS-
CORPUS".  RECURSO.1.  Não faz  coisa

julgada a decisão homologatória da
suspensão provisória do processo,  com
base  na  Lei 9.099/1995,  art.  89.  2.
Tornando-se impossível,  por qualquer
motivo,  o cumprimento da prestação de
serviços  estabelecida  na transação,  há
que se acertar outra forma de prestação

íSS    AEMEA

de serviços.  3.  A eventual mudança da
forma de prestação de serviços em
razão da impossibilidade da que foi
inicialmente proposta e acertada não
configura constrangimento ilegal para o
acusado.  4.  Recurso  conhecido mas
improviclo.

(STJ   -  RHC  6147/SP  -   5a Turma,
Rel.  Min.  Edson Vidigal,  DJU  05.5.97)

Proposição. Condições. Carta
precatória.

CARTA PRECATÓRIA.  FALTA DE
FIXAÇÃO  DE  CONDIÇÕES  A  SEREM
APRESENTADAS AO  RÉU NO juízo
DEPRECADO.  LEI  9.099/1995,  ART.  89.
COMPETÊNCIA.  -  Compete  ao juiz
deprecante,  ao enviar carta precatória
para os efeitos do art.  89,  da Lei 9.099/
1995,  fixar as condições pessoais  a
serem propostas ao acusado,  antes,  e
evidente,  sob formulação  do Ministério
Público.  -  Conflito  conhecido  e julgado

procedente.
(STJ   -  CC  18619/SP  -   3a   Seção,

Rel.  Min. ]osé Arnaldo,  DJU 04.8.97,   p.
34653)

Proposição. Condições. Dois ou
mais réus.

PENAL.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.  LEI  9.099/1995.  PROPOSTA
E  NECESSIDADE  DE  ESPECIFICAR  EM
RELAÇÃO A CADA RÉU.  -  Havendo
mais de um réu,  e não especificando a
proposta de suspensão do processo as
condições  relativas  a cada um deles,
deve  ser oferecida ao Ministério
Público  a  opÇ>rtunidade  de renová-la

para tal fim.  - Recurso provido.
(STJ   -  RHC  6169/RS  -   6a Turma,

Rel.  Min.  William Patterson,  D]U
01.9.97,  p.  40886)

Pi.oposição. Condições. Omissão
do Ministério Püblico.

0  dispositivo do art.  89  da Lei n.
9.099/95  cria  para o Ministério Público
a obrigação de expor as condições que

considera adequadas para a suspensão
do processo.  Caso não as exponha,
cabe  ao juiz da causa decidir,  de  oficio,
essas condições,  decretando a
suspensão  do processo..

(ST]   -  RHC  6061/R]  -   6Ê  Turma,
Rel.  Min.  Anselmo Santiago,  Dju
04.8.97,   p.  34889)

Proposição. Fundamentação e
titularidade do poder de propor.

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.
LEI  9.099/95.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.  INDEFERIMENTO  PELO

TUIZ  SINGUIAR.  TITULARIDADE  DO
PODER DE  PROPOR.  -  Cingindo-se  o
acórdão recorrido a examinar o recurso
sob o aspecto da titularidade do poder
de propor a suspensão do processo,
sem abordar o mérito do pedido,  dá-se
parcial provimento ao recurso para
desconstituir o acórdão e a decisão de
lQ grau,  a fim de  ensejar a manifestação
do Ministério  Público,  titular do poder
de propor a medida preconizada no art.
89,  da  Lei  9.099/95.

(STJ   -  RHC  5664/SP  -   5a Turma,
Rel.  Min. josé Arnaldo,  D]U  18.11.96,  p.
44904)

A admissibiliclade da suspensão  do
feito deverá ser proposta ou não,
fundamentadamente,  pelo Ministério
Público,  nos crimes em que a pena
mínima cominada for igual ou  inferior a
um ano, dependendo do
preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art.  89 da Lei 9.099/
1995,  e  dos permissivos legais que
autorizam a suspensão  condicional  da
pena (art.  77  do Cócligo  Penal).

(STJ   -  HC  4979/RJ  -   5a Turma,  Rel.
Min.  Cid  Flaquer  Scartezzini,  D]U
08.9.97,  p.  42523)

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO
ORDINÁRIO  DE MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DE  PROCESSO  (LEI  N.
9.099/95,  ART.  89).  CONCESSÃO  EX
OFFICIO.  REMÉDIO IURÍDICO
CABÍVEL.  Não sendo,  o  ato

jurisdicional  impugnado,  ensejador de
mera  inversão tumultuária  mas,  isto
sim,  obstaculizador de atividade do
Ministério Público,  prevista  na  Carta
Magna  (art.  129,  inciso  1)  e  na  LONMP
(art.  25,  inciso 111)  é  de  se  admitir,
como remédio jurídico cabível,  no caso
(aplicação  do  art.  89  da  Lei  n Q  9.099/
95),  o mandado de segurança.  Recurso
conhecido e provido para que seja
apreciado o mandado de segurança
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pelo egrégio Tribunal  a  quo.
(STJ   - ROMS 8084/MG  -   5a Turma,

Rel.  Min.  Felix Fischer,  DJU  02.02.98,

p.   121)
Proposição. Provocação do ]uiz.
0 art.  89,  Lei 9.099/1995,  que criou

o moderno instituto da suspensão
condicional do processo,  é norma
benigna,  que deve ter aplicação
retroativa,  incidinclo  sobre  os fatos
anteriores a edição do mencionado
diploma legal.  -  Incidindo  sobre os
processos ein curso,  deve o Tuiz, no
tocante às denúncias oferecidas antes
cla  lei em tela,  provocar a manifestação
do Mínistério Público  com vístas à
proposta de suspensão do feito na
primeira oportunidade,  mesmo que já
encerrada  a  instrução  criminal.

(ST]   -  HC  4780/SP  -   6a Turma,   Rel.
Min.  Vicente  Leal,  D]U  31.3.97)

RESP  -  PENAL  -  LEI  NQ  9.099/95  -
PROCESSO  EM  CURSO  - A Lei nQ  9.099/
95 não é mero prócedímento
processual penal.  Constitui -sistema
jurídico - resultante  do  comando  do  art.
98 da Constituição  da República.  Reúne
também normas penais mais favoráveis
do  que  o Código  Penal.  Cumpre aplicá-
las,  por imperativo constitucional.
Mantém-se  o julgado.  Urge,  todavia,
abrir oportunidade para eventual
aplicação  cla referida  lei.  Caso não
obtenha o consentimento,  aplicar-se-á a
sentença  condenatória.

(STJ   -  RESP  135290/SP  -   6a Turma,
Rel.  Min.  Luiz  Vicente  Cernicchiaro,
D]U  09.02.98,   p.  48)

Proposição. Recusa do Ministério
"blico.

HC  -  PENAL  -  LEI  N.  9.099/95  -
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO  (ART.  89)  -  0  art.  89,  da  Lei
n.  9.099/95  é de  natureza dúplice.
Penal  quanclo  enseja  tratamento mais
favorável.  Aplicação imediata  e
incondicional,  por força  da  Carta
Politica.  Processual,  no  tocante  ao

procedimento.  A suspensão
condicional,  sendo  direito  público
subjetivo do acusado,  gera obrigação
de  o Ministério Público  expor as
condições.  Em liavendo recusa,  por
entender inexistentes as condições
objetivas e  subjetivas,  o juiz precisa
decidir.  Inadequado  aplicar,
analogicamente,  o art.  28 do Código de
Processo Penal;  aqui o objeto é a  ação
penal.  Lá foi iniciada a  ação penal.  A
suspensão do processo é   diversa.  0
juiz,  ao receber a proposta,  não é mero
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chancelador:  poderá  recusá-la,  inteira
ou  parcíalmente.  Desenvolve juízo  de
valor,  inclusive de oportunidade.  0
magistrado,  assim,  deve dar o impulso
processual  (não  substituir o Ministério
Público quanto à legitimidade para a
ação  penal).

(STT   -  RHC  5746/SP  -   6ê  Turma,
Rel.  Min.  Luiz Vicente  Cernicchiaro.
Dju  23.6.97,  p.  29192)

No caso de recusa,  aplicando-se
analogicamente o art.  28 do CPP,  é  de
se colher a palavra  definitiva  da  Chefia
da lnstituição,  que,  discordando de seu
representante,  deverá nomear outro
membro  para  a iniciativa  da proposta.

(STI   -  RHC  5720/SP -   6Ê Turma,
Rel.  Min.  Anselmo  Santiago,  D]U
30.6.97,  p.  31080)

PENAL.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL
DO  PROCESSO.  LEI  9.099/1995.  ART.
89.  ART.  28-CI'P.  1.  Cabe  ao  Ministério

" Proposição.

Recusa do

Ministério

Públicõ,„

Público,  em face do direito público
subjetivo do acusado,  fazer a proposta
de suspensão condicional do processo.
2.  Em havendo recusa,  por entender
inexistentes  os  requisitos  legais,  pode  o
acusado requerer a suspensão,
devendo o juiz emitir provimento
jurisdicional.  3.  Inaplicabilidade  do  art.
28 do CPP,  eis que a  ação já foi
iniciada.

(STJ   -RESP  123995/SP  -   6a  Turma,
Rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  DTU
12.8.97,  p.  36294)

PENAL.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.  LEI  9.099,  DE  1995  (ART.
89).  CONDIÇÕES  BÁSICAS
PREENCHIDAS.  - Se o réu preenche  as
condições básicas previstas no  art.  89,
da Lei 9.099,  de  1995,  e o Ministério
Público recusa fazer a proposta de
suspensão,  alegando não atendidos os

requisitos  subjetivos,  porém sem
explicitá-los,  pode  a ]ustiça formulá-la.
-  Recurso  especial  não conhecido pela
alínea  "a",  do permissivo  constitucional;
conhecido pela  alínea  "c",  mas
improvido.

(ST]   -RESP  142912/SP  -   6Ê  Turma,
Rel.  Min.  William Patterson,  Dju
29.9.97,    p.  48366)

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO.  LEI  N.  9099/95.  DIREITO
SUB]ETIVO  DO RÉU.  -A suspensão
condicional do processo,  solução
extrapenal  para  o controle social  de
crimes de menor potencial ofensivo,  é
um direito subjetivo do réu,  desde que
presentes  os pressupostos  objetivos.  -
Não fica  ao alvedrio do Ministério
Público oferecer ou não a proposta. Ao
deixar de oferecê-la,  mesmo presentes
os pressupostos próprios para aplicação
no instituto da suspensão do processo,
deve o ]uiz não  se  substituir ao Órgão
do Ministério Público,  mas  deve ele
decidir.  - Recurso  ordinário  provido.

(STJ   - RHC 6410/PR -   6a Turma,
Rel.  Min.  Vicente  Leal,  Dju 01.12.97,  p.
62815)

PENAL.  HABEAS  CORPUS.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  LEI  N.
9.099,  DE  1995.  RECUSA DO  MP.
AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DO

]UIZ.  - 0 magistrado não está
vinculado  ao Ministério  Público,  na

proposta de suspensão do processo
criminal  (art.  89,  da  Lei nQ 9.099/95)  ou
na  sua  recusa.  Todavia,  deve
manifestar-se,  em qualquer clas
hipóteses,  o que não ocorreu,  no
particular.  -  Circunstâncias  que não
inibem o procedimento.  - Habeas
Corpus deferido.

(STJ   -  RHC  6289/SP -   6a Turma,
Rel.  Min.  Wílliam  Patterson,  DTU
02.02.98,  p.  130)

Recusa da proposição ou
denegação do pedido  e impetração
àe babeas~corpus .

0 restrito campo do "writ",  não se
presta para o exame de elementos
subjetivos que,  em suma,  importaria em
reapreciação do aspecto de justiça ou
injustiça na negativa da proposição ou
denegação do pedido de suspensão do
processo.

(STJ   - HC  5027/R] -   5a Turma,  Rel.
Min.  Cid Flaquer Scartezzini,  D]U
28.4.97)

Requisitos. Bons antecedentes.
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HABEAS  CORPUS.  ESTELIONATO.
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO. JUIZADOS  ESPECIAIS
CRIMINAIS  (Lei  9.099,  DE  26.09.95).  1.
Para  que se verifique  o  direito  ao
beneficio da suspensão do   processo,
por dois a quatro anos,  a pena mínima
cominada há  que  ser   igual  ou  inferior
a um ano,  além de seu eventual
beneficiário não   poder estar
respondendo a processo ou não tiver
sido  conclenado  por   outro  crime  (arts.
61  e  89  da  Lei  9.099/95)).  2.
Caracterizado que  a  paciente  responde
à  ação penal  penclente de  recurso   e  a
outros proce`ssos,  não  lhe  socorre o
benefício da suspensão do   processo
nos  moldes  pretendidos.  «Habeas
corpus» conhecido,  mas   indeferido.

(STF   - HC 73793/PR -   2a Turma,  Rel.
Min.  Maiirício  Corrêa,  D]U  20.9.96,  p.  34536)

PENAL.  LEI  9.099/1995,  ART.  89.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.
CONDIÇÕES.1.  Além  do  requisito
objetivo relativo  à  quantidade  da  pena,
a  suspensão  condicional  do processo
exige  - também -  a verificação dos
bons antecedentes do acusado,  a teor
do  art.  89 da  Lei  9.099,  de  26/09/1995.
2.  Ordem de  "habeas-corpus"
denegada.

(STT   -  HC  4643/SP  -   6a  Turma,  Rel.
Min.  Fernando  Gonçalves,  D]U  03.3.97)

PENAL.  LEI  9.099/1995.  ART.  89.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.
REQUISITOS.  1.  Preenchidos  os
requisitos relativos  (1)  à  quantidade  de

pena,  mesmo quando substituída a
pena  restritiva  de  liberdade em
restrição  de  direitos  (proibição de
dirigir por certo tempo)  e (2)  à
verificação dos bons antecedentes,
cabível a suspensão condicional do
processo.  Inteligência  do  art.  89  da Lei
9.099/1995.  2.  Ordem  concedicla.

(STJ   -  HC  5032/SC  -   6a  Turma,   Rel.
Min.  Fernando  Gonçalves,  D]U  24.3.97)

Requisitos. Gravidade do crime.
PROCESSUAL  PENAL -  "HABEAS-

CORPUS"  -  CRIME  DE  LESÕES
CORPORAIS  -  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  -  LEI
9.099/1995  -  DEFINIÇÃO  -
REQUISITOS.  -  A suspensão
condicional  do processo previsto  na Lei
9.009/1995,  se circunscreve no
princípio da  discricionariedade
regulada,  da vontacle consciente do
acusado e seu defensor,  e da
desnecessidade da aplicação da pena
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privativa  de liberdade de  curta duração,
tendo em vista o menor potencial
ofensivo  da  infração.  - A
aclmissibilidade  da  suspensão  do  feito
que deverá ser proposta ou  não,
fundamentadamente,  pelo  Ministério
Público,  nos crimes €m que a pena
mínima  cominada  for igual  ou  inferior a
um ano,  depende do preenchimento
dos requisitos estabelecidos no  art.  89
da  Lei  9.099/1995.  -A gravidade  do
delito,  integra  o  núc`leo do  crime,  como
elemento  objetivo,  constituindo-se  no
próprio mérito,  que deverá ser
analisado durante  a  instrução  criminal,
não  se  cogitando,  portanto,  cle  aspecto
subjetivo,  nos termos como estabelece
a  disposiçáo  legal em exame ao
determinar  a  aplicação  do  art.  77,  CP.  -
0  restrito  campo  clo  "writ",  não se
presta para o exame de elementos
subjetivos  que,  em  suma,  ímportaria  em
reapreciação do  aspecto cle jiistíça  ou
injuLstiça  na  negativa  da  proposição  ou

"Flecusa da

proposição ou

denegação do pedido

e impetração de

habeas-corpus."

denegação do pedido de suspensão do
processo.  -  "In  casu",  não  prejudica  a
apreciação  do pedido,  a  inexistência,
nos autos,  de elementos comprovadores
de primariedade,  pois,  oportunamente
requerida.  -  Ordem parcialmente
concedida,  para  que a eg.  Corte
estadual,  após o recebimento dos
documentos  solicitados,  aprecie  o
mérito do pedido.

(STJ   -  HC  5027/Rj  -   5a  Turma,  Rel.
Min.  Cid  Flaquer  Scartezzini,  D]U
28.4.97)

HC-  SUSPENSÃO  CONDICIONAL
DO  PROCESSO  -  CONCESSÃO  -
PRESSUPOSTOS.  -  Inexiste
constrangimento  ilegal  na  não
propositura da suspensão condicional
do processo,  por parte do Ministério
Público,  quando,  diante da gravidade
do delito,o acusado apresenta extrema

periculosidade,  a  impedir a  conceLssão
do beneficio.  -  Ordem indeferida.

(ST]   -  HC  6002/R]  -   5a  Turma,  Rel.
Min.  Cicl  Flaquer  Scartezzini,  D]U
16.02.98,  p.   112)

Requisitos. Pe#% mc'%c.m¢
comc.%¢d¢.  Causas especiais de
aumento ou de diminuição da pena.

Tratando-se  cle  crime  de
apropriação  inclébita  qualificacla  (CP,
ART.  168  §  1Q,111)  cuja  pena  mínima,
considerando-se  a causa espec`ial de
aumento,  é  superior a  1  (  um  ) ano de
reclusão,  não tem aplicação  o  disposto
no  art.  89  da  Lei  9.099/95.

(STF   - HC  74234/SP  -   2a Turma,  Rel.  Min.
Carlos  Velloso,  DJU  13.12.96,  p.  -50165)

Na compreensão da  "pena mínima
cominacla  não  superior a iim ano"  para
efeito  de  aclmi`ssibilidade  da  suspensão
do processo,  devem ser consideradas
as  causas  especiais  de diminuição  de
pena,  em seu  percentual  maior,  clesde
que já reconhecidas na peça de
acusação  (precedente:  ST],  6a.  Turma,
5746/SP).  -  "Habeas-corpuLs"  conceclido.

(ST]   -  HC 4780/SP  -   6a Turma,   Rel.
Min.  Vicente  Leal,  DJU  31.3.97)

"HABEAS  CORPUS".  HOMICÍDIO

CULPOSO  QUALIFICADO:
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  89  DA
LEI  NQ  9.099,  DE  26  DE  SETEMBRO  DE
1995.    1.  Se  a  denúncia  é  explícita  ao
anunciar que o réu  agiu  com
inobservância  de  regra técnica  de
profíssào,  há que se ter em conta a
causa  especial  de  aumento de  r)ena.   2.
Como  a  classificação jurídica do fato
implicou  configuração  de  homicídio
culposo  qualificaclo,  cuja  pena  mínima,
considerando-se  a  causa  especial  de
aumento,  é superior a um ano de
detenção,  não é  aplicável  o  art.  89 da
Lei  nQ  9.099/95.  3.  Habeas  corpus
indeferido.

(STF   -HC  75031/SP  -   2£  Turma,
Rel.  Mín.  Maurício  Corrêa,  DJU  27.6.97)

RECURSO  DE  HABEAS  CORPUS  -
FURTO  QUALIFICADO TENTADO  -
APLICAÇÃO  DO ART.  89,  DA LEI  N.
9.099/95  -  DIMINUIÇÃO  APLICÁVEL  -
PROVIMENTO  DO  APELO.1.  Tratando-
se de norma benéfica,  deve-se
considerar,  nos  casos de tentativa,  a
redução máxima de  2/3,  sobre o
mínimo da  pena cominada  ao delito.  2.
Em tal  circunstância,  será possível  a
suspensão do processo,  na forma do
art.  89,  da  Lei  n.  9.099/95,  às  hipóteses
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de  tentativa  de furto  qualificado.  3.
Recurso provido,  devendo os autos
retornar ao primeiro grau,  para se
provocar a manifestação do membro do"parquet"  sobre  as  demais  condições

para tanto.  4.  No  caso  de  recusa,
aplicando-se analogicamente  o art.  28
do  CPP,  é  de se c()lher a  palavra
definitiva  da Chefia  da  lnstituição,  que,
discorclando  de  seu  representante,
deverá nomear outro membro para a
iniciativa  da  proposta.

(STJ   -  RHC  5720/SP  -   6a  Turma,
Rel.  Min.  Anselmo  Santiago,  D]U
30.6.97,  p.  31080)

Na compreensão da pena mínima
cominada não superior a um ano,  para
efeito  de  admissibilidade  da  suspensão
do  processo,  deve  ser c(>mputada  a
causa especial de  aumento de pena.  -
Inteligência  do  art.  89,  cla Leí  nQ 9.099/95.

(STJ   -  RHC  7056/MG  -   6a  Turma,  Rel.
Min.  Vicente  Leal,  DJU  16.02.98,  p.  132)

A suspensão  conclicional  do
processo,  prevista  no art.  89  cla Lei
9.099/95,  não  se aplica  à hipótese  de
denúncia  por furto  qualificado,  haja
vista que o mínimo da pena cominada
a este  delito é  excedente a um ano.

(STJ   - HC 6684/GO  -   6a Turma,
Rel.  Min.  Fernanclo  Gonçalves,  D]U
30.3.98,  p.  138)

Reqüs±tos. Pena mínima
co"®.#fld#. Concui.so de crimes.

Não faz jus  ao  benefício da
suspensão  processual  paciente
denunciado por concurso de crimes,
quando a soma das penas mínimas,
quer através  do concurs()  material,  quer
formal,  ultrapasse  o  lapso de  1  (um)
ano.

(STJ   -HC  5141/SP  -   6a  Turma,  Rel.
Min.  Anselmo  Santiago,  DJU  02.6.97)

RHC.  PROCESSO  PENAL.
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO.  CRIME  DE  ESTELIONATO.
CONTINUIDADE  DELITIVA  (ART.171,
C/C  0  ART.  71,  CP).  PENAS  MÍNIMAS
NÃO  PODEM  SER  SOMADAS  PARA
OBSTAR A  SUSPENSÃO.  APLICAÇÃO
DO ART.  89,  DA  LEI  9.099/1995.  -
Recurso  conhecido  e  provido.

(STJ   -  RHC  6066/SP  -   5a Turma,
Rel.  Min. ]osé Arnaldo,  DTU  06.10.97,  p.
50016)

CRIMINAL.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.  LEI  9.099/1995  -ART.  89.
HOMICÍDIO  CULPOSO.  CONCURSO
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FORMAL.  PENA MÍNIMA.1.  No  cálculo
da pena mínima para fins de suspensão
do  processo (art.  89,  da Lei 9.099/1995)
leva-se em conta a causa de aumento
decorrente  do  conciirso formal.  2.  RHC
improvido,

(STJ   -  RHC 6671/RS -   6a Turma,  Rel.  Min.

Femando Gonçalves,  DTU 09.12.97,  p.  64776)

Req"*±tos. Pena mínima
coménada.  PerLa apucada ln£crLor a
um ano.

1.  Suspensão  condicional  clo

processo  (L.9.099/95,  art.  89):
descabimento quando a denúncia
atribui ao  acusado  infração  cuja pena
edital não permite,  a  suspensão  do
processo,  sendo irrelevante que com
ela fosse compatível  a  pena aplicada  na
sentença,  mediante  clesclassificação,  da
qual  recorreu  com êxito a  ac`usação
para  restabelecer a  classificação inicial
clo fato:  ainda  quando se  admita,  contra
a orientação assentada pelo plenário do
Tribunal  (HC 74.305),  a suspensão do

" Flequisitos.  Pena

mínima cominada.

Concurso de

crimes.  "

processo após a sentença condenatória,
a medida seria incompatível com o
recurso de acusação e sobretudo com o
seu  provimento.1.Mutatio  libelli:
inexistência,  no  caso,  de ofensa ao art.
384,  C.Pr.Penal.

(STF   -  HC  75775/SP  -   1a  Turma,
Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,  D]U
07.11.97,  p.  57237)

Suspensão  condicional  do  processo:
inadmissibilidade:  pena  mínima
cominada superior a um ano e pena
aplicada  inferior a um ano,  mas  objeto
de  recurso  do Ministério Público.   A
admitir-se  a  suspensão  condicional  do
processo quando a imputação for
desclassificada  para  outra menos grave,
de pena mínima cominada inferior a
um ano,  há de exigir-se o assentimento
do Ministério  Público à  nova

classificação jurídica  do fato;  logo é
inviável  a suspensão,  se,  mediante
recurso,  o MP  insiste  - aliás,  como
êxito  -  na  capitulação  inicial.

(STF   -  HC  75393/SP  -    1a  Turma,  Rel.
Min.  Sepúlveda  Pertence,  DJU  19.12.97)

Suspensão parcial.
DIREITO  CONSTITUCIONAL,

PENAL  E  PROCESSUAL PENAL.    EX-
PREFEITO  PROCESSADO  PERANTE
TRIBUNAL  DE jusTIÇA,  POR  CRIMES
PREVISTOS  NOS  INCISOS  111  E  IV DO
ART.1H  DO  DECRETO-LEI  N[  201/
67,  E TAMBÉM  PELO  CRIME  DO ART.
299,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO
CÓDIGO  PENAL.  SUSPENSÃO
PARCIAL  DO  PROCESSO  (ART.  89  DA
LEi  Nri  g.ogg,  DE  26.09.1995).
NULIDADE.  "HABEAS  CORPUS".    1.
No que concerne à imputação de
crime  previsto  no art.  299,  parágrafo
único,  do  Código  Penal,  a  suspensão
do processo é inviável,  nos termos do
art.  89  da  Lei  nl  19.099,  de  26.09.1995,

pois a  ele se  comina pena superior a
um ano de reclusão, já que
necessariamente acrescida de um
sexto.   2.  Quanto  aos  crimes
sancionados,  ambos com pena mínima
de  três  meses  de  detenção  (incisos  111
e  IV  do  art.111  do  Decreto-Lei  nH  201,
de  27.02.1967),  a suspensão do

processo é,  em tese,  possível,  nos
termos  do  mesmo art.  89,  ou  seja,
"desde  que  o acusado  não esteja

sendo processado ou  não tenha sido
condenado por outro crime,  presentes
os demais requisitos  que  autorizam a
suspensão conclicional  da  pena  (art.  77
do Código  Penal)."   3.  0 Tribunal,
apontado como  c`oator,  cleve,  pois,
verificar se o paciente preenche todos
os  requisitos  referidos  no  item anterior,
e,  nesse  caso,  se aceita a  suspensão
parcial  do processo  (quanto aos delitos
ali referídos).   4.  Uma vez admitida e
aceita  tal  suspensão,  o Tribunal fixará
as  condições  a  serem  cumpridas  (§  1Q
do  art.  89).  5.Se  necessário,  será

providenciado o traslado de peças,
para nele  se verificar o preenchimento
das condições eventualmente  impostas
na hipótese de suspensão parcial do
processo.   6.  "H.C."  deferido,  em parte,
nos termos do voto do  Relator.   7.
Decisão  unânime.  Primeira Turma.

(STF   -HC  75193/MG  -   1a  Turma,
Rel.  Min.  Sydney Sanches,  D]U  29.8.97)
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Multa Reparatória
1  - É conseqüência da sentença penal

condenatória a obrigação de reparar o
dano causado pelo crime (Código Penal,
art.  91,1).  Transitada  em julgaclo  a
decisão condenatória,  a qual constituirá
título executivo judicial  (Código de
Processo  Civil,  art.  584,  11),  caberá  ao
interessado interpor a respectiva ação
civil,  competindo  ao Ministério Público
tal  incumbência quando ocorrente o
pressuposto estabelecido no art.68,  do
Código de Processo Penal.  A separação
da jurisdição penal da civil é absoluta.  0
Código de Trânsito,  no entanto,  no seu
art.  297,  deu  tímido passo à
descaracterização  da  tradicional
independência,  ao criar a denominada
multa reparatória,  a qual,  embora
nominada como pena, tem evidente e
incontroversa  destinação  civil,  pois visa
indenizar o prejuízo material decorrente
de  crimes  de  trânsito.  Leia-se:  "Art.  297  -
A penalidade de multa reparatória
consiste no pagamento,  mediante
depósito judicial em favor da vitima ou
seus sucessores,  de quantia calculada
com base no  disposto no  §  1Q do  art.  49
do Código Penal,  sempre que houver
prejuízo material  resultante  do  crime."  A
forma simplista de criação da referida
pena,  com destinação reparatória,
sofrerá,  por certo,  críticas,  o que já
ocorreu por parte de Damásio E.  de
Jesus, quando afirmado:  "De modo que a
multa reparatória,  por falta de cominação
legal (princípio da reserva da lei) não

pode ser aplicada pelo ]uiz.  Ela não
existe,  pois não se sabe a que crimes
aplica-las.  Pena sem cominação não é
pena.  É alma perdida vagando pela
imensidão do Direito Penal à   procura de
um corpo.  Chegaram ao máximo:
inventaram uma pena sem crime."
(Boletim do lnstituto Brasileiro  de
Ciências  Criminais,  nQ 61,  Dezembro/
1997,  pág.  10).  Sem dúvida,  é  singular a
forma encontrada para criar a multa
reparatória,  pois ela surgiu  na legislação
em artigo único,  dizendo respeito aos
seus pressupostos.  No entanto,  em que
pese a crítica formulada,  é possível
vislumbrar no dispositivo apontado o
atendimento do preceito constitucional
"não há crime sem lei anterior que o

defina, nem pena sem prévia cominação
legal"  (CF,  art.  5Q,  XXXIX).  0  art.  297  está
contido no Capítulo XIX,  que trata  "Dos
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crimes de Trânsito",  ao qual faz parte a
Seção 11,  que  diz  respeito,  justamente,
aos crimes praticados no trânsito,  sob o
título  "Dos  crimes  em espécie."  E
compreensível que a multa reparatória
diz respeito aos crimes de trânsito dos
quais possa emergir direto dano material,
e  que  são  os tipificados nos  arts.  302  e
303.  Assim,  apesar da forma
estapafúrdia,  utilizada para a criação da
multa  reparatória,  o preceito
constitucional pertinente  à espécie
restou preservado.  Com relação aos
demais,  há expressa referência à pena de
multa (não  reparatória,  art.  49,  CP),  haja
vista tratar-se  de  crimes  praticados  contra
a  incolumidade pública  (arts.  306,  308,
309  e  311);  contra  a  administração  da

" Quanto ao valor de

cada dia-multa é
aplicável a norma do
art. 60, também do

Código Penal,
referente à situação
econômica do réu. "

justiça  (art.  312);  por omissão  de  socorro
(art.  304);  contra  princípio  de  natureza
moral (?) (art.  305);  por desobediência  à
ordem judicial  (art.  307);  de  perigo
abstrato (art.  310).  Em tais  casos,  não
haverá prejuízo material aferível em
favor de vítima cena e definida,  sendo a
multa prevista a mencionada no art.  49,
do Código Penal,  que se destina ao
fundo penitenciário.

11  - No  entanto,  é preciso atentar

quanto à possibilidade de,  nos crimes
contra a incolumidade pública,  previstos
no Código de Trânsito,  da ocorrência de
dano material.  Por exemplo,  alguém na
direção de veículo automotor,  e que se
encontra sob a influência de álcool,

provoca acidente,  colidindo com outro
veículo,  cujo condutor resulta ileso,.

porém, com dano material no veículo
colidido.  0 crime previsto no art.  306,
contra a incolumidade pública -

Por Mauríl.io Moreira Leite
Procurador de Justiça

"conduzir veículo automotor,  na via

pública,  sob  a influência  de  álcool  ou
substância de efeitos análogos,  expondo
a dano potencial a incolumidade de
outrem"  - restará caracterizado,  com
previsão de  aplicação  clas seguintes
penas:  "detenção de seis a três anos,
multa e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou  a habilitação para
dirigir veículo  automotor'.
Evídentemente,  a multa prevista é a geral
(art.  49,  CP),  cujo valor deve  ser
recolhicla  ao fundo penitenciário.  Porém,
tendo em conta a ocorrência de prejuízo
material,  também é aplicável a multa
reparatória  (art.  297,  CTB).  Na
impossibilidade de aplicação de duas
multas  (7?om  bí.s  G'7?  ¢.c7c?777)  qual  delas

deverá prevalecer? Embora sejam
idênticos os pressupostos de aplicação
de ambas,  a multa reparatória tem
destinação específica,  qual  seja,
indenizar o prejuízo material causado

pelo  crime.  Bem como  limitação
valorativa própria,  pois não poderá
ultrapassar o valor do prejuízo
demonstrado nos autos.  Logo,  trata-se de
norma especial,  com prevalência sobre a
geral.

111  -  Cuidando-se de pena,  embora
com destinação reparatória,  de natureza
civil,  a legitimidade para pretender sua
aplicação é do Ministério Público,  sendo
indispensável expressa referência,  na
denúncia,  à   existência de dano material
emergente do crime de trânsito,  pois a
multa reparatória sequer está cominada
nos artigos autorizadores de sua
aplicação (302  e  303).  A omissão
importará na impossibilidade de
acolhimento quando da sentença
condenatória,  pois  "as regras do £2€
Procedat judex o_ff tcio e do  ne Procedat
ludexDe;itume;-extraD_e_t_ilu_m_-der.Nam
das garantias do sisterria acusatório.  Uma
vez que não mais existe,  entre nós,  o
juiz  inquisitivo,  cumpre  à  acusaç`ão
delimitar a área de incidência da
jurisdição penal e também movimentá-1a
através da propositura de ação penal.
Não há,  no processo penal pátrio,  o
procedimento  ex o_frí.c£.o.  A acusação
pública é a atividade funcional
adjudicada exaustivamente ao Ministério
Público,  enquanto a acusação privada
pertence ao ofendido,  com atuação
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supletiva,  em alguns casos,  do
próprio  Ministério Público.  Instaura-se,
por isso,  a relação processual,  através de
provocação do Órgão acusador,  mediante
propositura da ação penal.  Donde
concluir-se que não há,  também,  na
jurisdição penal,  jurisdição  sem ação.
Consagração exata do princípio ne
procedat judex ex offícío é regra e
norma que se contém no art.  28 do Cod.
De  Proc.  Penal.  Completa esse  princípio,
aquele outro sobre a proibição do
julgamento ultra  e  extra  p.  A acusação
determina a amplitude e conteúdo da
prestação jurisdicional,  pelo que  o juiz
criminal não pode decidir além e fora do
pedíclo com que o Órgão da  acusação
deduz  a  pretensão  punitiva.  Os fatos
descritos da denúncia ou  na queixa
delimitam o campo cle atuação do poder
jurisdicional."  Oosé  Federico Marques,
Elementos  de  Direito Processual Penal,
Editora  Forense,  la  ed.,1Q  vol.,  pág.191).

lv - 0 valor da multa reparatória não
será o total do prejuízo clemonstrado nos
autos,  mas o resultado do cálculo a ser
efetuado em dias-multa,  consoante
resulta da  determinação contida no art.
297,  do Código de Trânsito,  no sentido
da aplicação do parágrafo primeiro do
art.  49,  do Código Penal,  que fixa o
valor,  maior e menor,  de cada dia-multa.
Em decorrência,  é forçoso concluir que o
valor da multa reparatória deverá ser
calculada em dias-multa,  o qual não

poderá ultrapassar o total do prejuízo
demonstrado nos autos,  consoante
estabelecido no  art.  297,  §  1Q,  do Código
de Trânsito.  0 que faltar,  contudo,
poderá ser pleiteado em ação própria
(art.  297,  §  3Q,  CBT).

Consoante emana da doutrina e
jurisprudência,  à dosagem do número de
dias-multa  é  pertinente  aplicar o art.  59,
do Código Penal,  que diz respeito às
circunstâncias judiciais.

Quanto ao valor de cada dia-multa é
aplicável a norma do art.  60,  também do
Código Penal, referente à situação
econômica do réu.

V - A execução da pena de multa,
inclusive reparatória,  compete ao
Ministério Público,  em que pese a
alteração  procedida no art.  51,  do
Código Penal,  por implicação  da Lei nQ
9.268,  de  lQ  de  abril  de  1996.  Para
melhor apreciação da matéria a ser
desenvolvida,  tenha-se em vista o art.  51,
do Código Penal,  em sua antiga redação:
"A multa converte-se em pena de

detenção, quando o condenado solvente
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deixa de pagá-la ou frusta a sua
execução."  No seu parágrafo primeiro,
afirmava que  "Na conversão,  a cada dia-
multa corresponderá  1  (um) dia  de
detenção,  não podendo ser superior a  1
(um) ano.„

Contudo,  a conversão somente
poderia ser determinada se frustada a
execução,  disciplinada  no art.  164,  da  Lei
de Execução Penal.  Em sua nova
redação,  o referido artigo dispõe:
"Transitada  em julgado a sentença

condenatória,  a multa será considerada
dívida de valor,  aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida
ativa  da  Fazenda  Pública,  inclusive  no

que concentre as causas interruptivas e
suspensivas  da  prescrição."

Em decorrência,  não será mais

possível,  em qualquer hipótese,  a
transformação da pem de multa em
restritiva  de  liberdade.  Embora  afirmado

que a pena de multa,  o trânsito em
julgado cla  sentença  condenatória,  cleve

" NÕ§ crim©§ contra a

incolumidade públiea,
de perigo eon®reto,

resultando dano
material, a multa

ãplicável é a
reparatória„] "

ser considerada  "dívida de valor',  nem
por isso ela perde sua característica
inicial,  pena pecuniária,  constituindo a
satisfação do débito o exaurimento da
pretensão punitiva,  da qual é titular o
Ministério Público.  Em decorrência,  não
há que se falar em competência de outro
Órgão para exercitar providências à
satisfação do débito,  pois tal competirá
ao Ministério Público.  Para tanto,
utilizará  as  normas  procedimentais

previstas  na Lei nQ 6.830,  de  22  de
setembro de  1980,  que  "Dispõe sobre a
cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública e dá outras

providências." Tenha-se em conta que a
nova redação do art.  51,  do Código
Penal,  ao afirmar que a multa será
considerada  ``dívida de valor',  determina
que se lhe aplique  "as normas da
legislação relativa à dívida ativa  da
Fazenda Pública",  não emergindo de tal

disciplinamento qualquer alteração de
competência.  E,  cuídando-se  cle
execução penal,  a matéria é inerente à
atividade  funcional  do Ministério Público,

pois compete-lhe promover e fiscalizar a
€xecução da lei,  nos termos do art.  257,
do Código de Processo Penal,  sendo
vedado o exercício de suas atribuições
por outros Órgãos,  consoante dísposto no
art.  129,  §  2Q,  da  Constituiçâo  Federal.
Tratando-se de dívida de valor
proveniente de imposição de pena de
multa,  a  legalidade,  a  liquidez e  certeza
do crédíto serão decorrentes,  não da
inscrição em dívida ativa,  pois
desnece`ssária,  mas da própria sentença
penal   condenatória,  com trânsito em
julgado,  título judicial  executório,
conforine  clisposto  no  art.  584,  inciso  11,
do Código de Processo  Civil.

€©n€lusõe§

1- A pem de multa reparatória, apesar
da forma pouco ortodoxa utilizada em sua
criação,  atende ao princípio da
anterioridade da lei penal, delineado no
art.  5Q,  inciso XXXIX,  da  Constituição
Federal:  "Não há crime sem lei anterior

que o defim, nem pem sem previa
cominação  legal.";

H - Nos crimes contra a incolumidade
pública, de perigo concreto, resultando
dano material, a multa aplicável é a
reparatória, em detrimento da geral, em
face do princípio da especialidade.

111 - A denúncia,  de forma expressa,
deverá mencionar a existência de dano
material decorrente do delito de trânsito,
omissão que impedirá o acolhimento
judicial da pena reapratória, em vista do
princípio da proibição de julgamento ±4í£z3Z
e c%7itz _OeJz'#,  quando vulnerado restaria

preceito constitucional que assegura a
amplitude do direito de defesa.

IV - 0 valor da multa reparatória
deverá ser fomulado em dias-multa,
atenclidos os pressupostos de aplicação da
pena pecuniária previstos no Código
Penal, tendo por limite, que lhe é próprio,
o total do prejuízo material oriundo do
crime de trânsito.

V - A execução da pena de multa,
inclusive reparatória, é da competência do
Ministério Público, em que pese
hterpretação equivocada do art.  51, do
Código Penal, com a redação que lhe deu
a Lei n 9.268,  de  lQde abril de  1996.
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Notícias c!a APMP

Fteforma C®nstiEuei®na[ da
Previdêneia Soeia]

Em  carta  dirigida  ao  Ministro  da             94.414-SP,  Rel.  Min.  MOREIRA  ALVES,
Previdência  e  Assistência  Social,
datada de 9 de março do corrente
ano,  a Associação Paranaense do
Ministério Füblico solicitou
esclarecimentos  sobre  a  interpretação
daquela  Pasta  acerca  de  alguns
dispositivos  da  Emenda
Constitucional  da  Previdência  Social.

No  último  dia  lQ  de  abril,  através
do  Assessor  Especial  do  Ministro  da
Previdência,  Celecino  de  Carvalho
Filho,  a APMP recebeu
correspondência  elucidando  algumas
das  dúvidas  suscitadas,  conforme  se
vê  a  seguir:

a)  Se  a  nova  norma  constitucional
advinda  da  Emenda  de  Reforma  da
Previdência  Social  retroagirá  para
impedir como  tempo  de  contribuição
os  "acervos  já  consolidados  sob  a
égide  da lei  anterior à  promulgação
da  Emenda,  posto,  tratar-se,  em
princípio,  de  direito  adquirido  e  ato
jurídico  perfeito,  pois  esses  períodos,
desde  que  requeridos  e  averbados
pela Administração,  são  computados
para  todos  os  efeitos  legais,
especialmente  para  fins  de
aposentadoria,  pelas  regras
vigentes?„:

0  instituto  do  direito  adquirido
vem sendo  utilizado  pelos  mais
diversos  setores  da  sociedade  para  se
insurgirem contra  as  novas  regras
contidas na  Emenda  da  Reforma  da
Previdência  Social,  pois,  segundo
alegam,  essa  Emenda  estaria
usurpando  direitos já  incorporados
aos  seus  patrimônios.

0  STF porém,  em inúmeros
acórdãos,  ao  interpretar o  instituto
do  direito  adquirido  afirma  que  "não
há  direito  adquirido  contra  texto
constitucional,  resulte  ele  do  Poder
Constituinte  Originário,  ou  do  Poder
Constituinte  Derivado"  (STF,  RE  nQ

q2    A£W!£A

RDA,  160/44,  j.  em  13/02/85).

Caso  tivesse  seguido  essa
orientação,  a  Emenda  Constitucional
de Reforma  da  Previdência,  ora  em
tramitação  na  Câmara  dos
Deputados,  poderia  simplesmente
reformular todos  os  Sistemas
Públicos  de  Previdência  Social,
aplicando-se-lhes  regras  mais
condizentes  com  princípios
doutrinários  elementares,  ignorando,

Carta  recebida  em  resposta

pela  APMP

portanto,  qualquer direito  ou
vantagem  incorporado  pelos
segurados  já  filiados.

No  entanto,  este  não  é  o  norte  da
Proposta  de  Emenda,  que  apesar de
prever regras  novas,  que  possuem
conteúdo  de  maior equidade  e
equilíbrio,  garantiu  àqueles  já
segurados  pelos  Regimes  Geral  de
Previdência  Social  e  do  Servidor
Público  regras  de  transição,  com
exigências  mais  amenas  em relação  a
essas  novas  regras,  respeitando,
também,  o  instituto  do  direito
adquirido,  conforme  os  parâmetros
legais  instituídos  pela  legislação
infraconstitucional,  em vigor à  data

de  sua  publicação.

Desta  forma,  toda  contagem,  quer
de  tempo  de contribuição,  quer cle
tempo  de  serviço,  incorporada,  por
legislação  infraconstitucional,  ao
patrimônio  dos  segurados  de  ambos
os  regimes  está garantida,  até a  data
de  publicação  da  Emenda  de
Reforma  Constitucional  da
Previdência  Social,  conforme  se  pode
inferir  da  leitura  de  seu  art.3Q.

b)  caso  a  lei  prevista  no  art.4Q  da
Emencla  da  Reforma  da  Previdência
Social  seja  a  mesma  a  que  se  refere  o
§  11,  do  art.40,  dessa  Emenda,  "o
tempo  fictício  auferido  entre  a  data
de  publicação  da  Emenda  e  da  lei
disciplinadora  da  contagem de  tempo
de  contribuição  é  o  único  que  não
poderá  como  tal  ser considerado?"

Não.  0  tempo  fictício  a  ser
considerado  no  cálculo  do  benefício,
mesmo  na  fase  de  transição,  não  será
considerado.

c)  se  "os  servidores  e  segurados
que  à  data  da  publicação  da  Emenda
tenham cumprido tempo  de  serviço
indicado  na  legislação  ate  lá  vigente,
estão  assegurados  pela  norma  do  art.
3Q da  Emenda,  que  não  faz  qualquer
exceção?  "

0  art.3Q  cla  Emenda  é  muito  claro
ao  garantir a  concessão  de
aposentadoria  e  pensão,  a  qualquer
tempo,  nas  condições  previstas  na
legislação vigente  à  data  da
publicação  desta  Emenda,  aos
servidores  públicos  e  aos  segurados
do  regime  geral  de  previdência  social
que,  até  essa  data,  tenham cumprido
os  requisitos  para  obtê-1as.

Desta  forma,  o  segurado  que,  à
data  da  publicação  da  Emenda,  tiver
implementado  todas  as  condições
para  se  aposentar,  contando,
inclusive  o  tempo  fictício,  mantém o
direito  ao  beneficio.
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(Texto extraído da Página  399,
do  Relatório do Dei)utado Arnaldo
Madeira,  sobre a Emenda da
Reforma  da Preutdêncta Social).

Os servidores públicos e segurados
do regime geral de previdência social
que,  até a data da publicação da Emenda
tiverem implementaclo  as conclições  para
se aposentar,  proporcional ou
integralmente,  poderão requerer o
beneficio a qualquer momento,
contando com tempo de serviço
ficticio (protegidos pela garantia do
direito  adquirido  constante  do art.  3Q do
Substitutivo), como também terão o
valor de sua aposentadoria calculado
conforme as regras previstas na
legislação vigente até aquela data (art.
3Q,  §  2Q,  do  Substitutivo).  As  alterações
sugericlas no Substitutivo que poderão
afetar os integrantes desse grupo são:

a)  para os servidores  públicos  civis  e
militares garante-se que a  pensão por
morte  terá valor integral;

b) o valor da aposentadoria e da
pensão sujeitar-se-á ao teto previsto no
art.  37,  XI,  da  Constituição  (art.  3Q,  §  4Q,
do  Substitutivo);

c) proíbe-se,  para o servidor público
civil  e  militar,  a  acumulação  cle
aposentadoria com remuneração de
cargo,  emprego ou função pública,
ressalvados os cargos
constitucionalmente  acumuláveis,  cargos
eletivos e cargos  em comissão (art.  37,  §
7Q);

d) proft)e-se a acumulação de
aposentadorias concedidas pelo regime
do  servidor civil,  ressalvaclas  as
decorrentes de  cargos
constitucionalmente  acumuláveis (art.  40,
§  7Q);

e) concede-se isenção da
contribuição previdenciária aos que já
cumpriram os requisitos para se
aposentar em termos integrais e que se
disponham a permanecer em atividade,
até que sejam cumpridas as exigências
para aposentadoria contidas no texto
Permanente  (art.  3Q,  §  |Q).
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0 HomeBank Banestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto consulta sua conta coiTente, pode se
infomar sobre lançamentos, criar extratos, exportar para outros aplicativos e até imprimir. Se quiser, pode fazer transferências entre contas e

poupanças de qualquer titularidaLde ou DOC's e pagamentos de títulos de outros bancos. Se vai viajar, pode
programar pagamentos e serviços com até 120 dias de antecedência. Se quer sigilo, conta com caixa postal
eletrônica com senha e transmissão de dados criptografados. E tudo isso com economia: um simples clic e
você conecta, desconecta e";tualiza dados, sem congestionamento. A?àE=gsq::ev:::êpç:cei:.a.


