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A Unidade
lnstitucional

Passados três meses de sua gestâo
frente à Procuradoria-Geral de

]ustiça, Gilberto Giacóia aualia o
encaminhamento de sua

administração, fala de suas
expectatóuas e tece comentários a
resi]eito das i)rtoridades e questões

que boje Preocupam a Administração
do Mtnistério Púbhco Paranaense, e,

consequentemente, todos os seus
integrantes. Passamos aqui a

transcreuer trechos de entreutsta
concedida exclusiuamente à APMP
e.'i'. Revísta ,  ocupando o lugar de

abertura desta i)ubhcaçâo,
manifestando num primeiro
momento alguns anseios do

Procurador-Geral de ]ustiça, i)ara
que o leitor se sinta conuidado a
i)articii)ar das Preocupações e

asi)irações que eriuoluem o Ministério
Público araucariano.

"Quero  deixar bem claro este  meu

desejo  de  corresponder às
expectativas  que  foram depositadas,
a  confiança  que  foi  depositada,  não
decepcionando  ninguém,  não
prejiidicando  ninguém,  quer dizer,
guiando  a  administração  do
Ministério  Público  no  princípio  da
legalidade,  da  impessoalidade,  pois
não  tenho  aqui  qualquer
preocupação  sectária  dentro  da
administração  do  Ministério  Público.

0  princípio  da  legalidade,  da
impessoalidade,  envolve  sobretudo  a
transparência.  0  Ministério  Público  é
uma  instituição  aberta a  qualquer
tipo  de  controle  e fiscalização,
porque  nosso encaminhamento tem
que  ser um encaminhamento sempre
legal  e  o  mais  fiscalizado  possível,  já

que  é uma  instituição que fiscaliza  as
demais;  temos  que  ser um exemplo
para  as  outras  instituições  e  na  atual
gestão  do  Ministério  Público  vou
realmente  procurar sempre  agir dessa

G'i,lberLo Giacó'ízM,
Procurador-Geral de Justiça

do Estado do Paraná

forma:  com absoluta
transparência,  zelo  administrativo  e
buscando  sobretudo  a  moralidade
administrativa,  pois,  enfim,  todos
esses  princípios  são  básicos  para
uma boa  administração  pública.

Quero  também dizer a  todos os
integrantes  do  MP  que  desde  o
primeiro  instante  em  que  estive  aqui
caminhando  no  sentido  da  unidade
institucional,  busquei  estender a mão
em direç`ão  a  todos  os  colegas,  e
tenho  dito  o  seguinte:  o  importante  é
que  sejamos  uma  instituição
irmanada,  pois  nós  temos  um  ideário
institucional,  claro,  e  é  evidente  que
nós  temos  qiie respeitar o  perfil
ideológico  de  cada  agente  do
Ministério  Público,  pois  cada  um

pensa  de  um jeito  e  é  nisto  que  a
instituição  cresce,  ou  seja,  na
congregação  dos  diferentes,  mas
respeitando  matizes  ideológicos  de
cada  agente  do MP,  pois  nós temos
que  caminhar uniclos.  NÓs  temos  um
propósito.  0  êxito  da  administração
do  MP  interessa  a  todos,  o  MP  não  é
uma  instituição  minha,  é  de  todos  os
promotores e procuradores  de
Justiça.

Quero  registrar a gestão  da
Procuradoria-Geral  de ]ustiça  pela
unidade  institucional,  todos  têm
espaço  dentro  do Ministério  Público,
todos tem o mesmo tratamento e a
mesma  consicleração."
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Editorial

Prosseguimos apresentcmdo alguns

i)ontos e aspectos abordados Pelo
Procurador-Geral de ]ustiça, Gilberto

Giacõia, ref ierentes ao
encaminbamento da atual gestão da

PG], separcmdo trecho`s de sua
entreuista àAPMP em Revista , de

acordo com os tõpicos mencionados:

Ministério
Público e

Democracia
"  0  Ministério  Público,  através  da

sua  administração  superior,  tem
procurado,   nesses  três  meses  de
mandato,  cumprir algumas  metas
propostas quando  da  discussão,  na
instituição,  do  processo  eleitoral;
entre  elas,  a  proposta  encaminhada
desde  a  primeira  reunião  de  que
participamos  no  Conselho  Nacional
de  Procuradores-Gerais,  no que  se
refere  à  eleição  direta  para
Procurador-Geral  de Tustiça.  N`esse
sentido  existe  uma  proposta  de
emenda  constitucional,  à  qual
aderimos desde logo,  no aspecto de
que  o  mais votado  pela  classe  fosse
o  Procurador-Geral  de ]ustiça
escolhido  então pelo  Colégio  de
Procuradores . "

" ....  Levamos  a  proposta  de  apoio

a  essa  emenda  constitucional  ,
porque  sentimos,  quando  discutimos
isso  com os  colegas,  que  era  um
desejo,  uma vontade  da  maioria.  Vi
no  brilho  dos  olhos  dos  promotores
do  Paraná  esse  desejo de  que
houvesse o  desatrelamento do
Ministério Público  dos  demais
Poderes  do  Estado,  quer dizer,  a
ruptura  com quaisquer vínculos  de
subordinação.  "

"  ...  Agora,  quero  dizer que  no

Paraná  nós  não tivemos  esse
problema,  a  escolha  pelo governador
nessa  eleição  foi  a  escolha  da  opção
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mais votada,  houve  o
prestigiamento  da vontade  da  classe;
também  a Assembléia  Legislativa  do
Paraná  referendou  à unanimidade  o
nome  que foi a  vontade  da  classe.

Mas  há  outros  Estados  em que
não ocorre isso,  por exemplo,  no
estado do  Ceará  a  escolha  foi do
menos  votado...  "

Prioridades da
atual gestão
"   ...  Claro  que  nós,  se

pudéssemos,  e  isso  no  plano  ideal,
gostaríamos  que  o  Ministério
Público  de  uma  maneira  geral  se
situasse  em  prédios   próprios  nas
comarcas  maiores.  Por  exemplo,
em  Foz  do  lguaçu  nós  temos  um
prédio  que  é  do  Ministério  Público,
tem  gabinetes  ali,  presta-se
atendimento  à  população,  não  no
prédio  do  fórum,  mas  em  prédio
próprio.  NÓs  temos  em  Cianorte  a
Casa  da  Cidadania,  em  prédio
cedido  pela  Prefeitura.  Nós  estamos
então  adequando  a  casa  ao
Ministério  Público.  Em  outras
comarcas  nós  temos  também
situação  similar.  Mas  não  temós
condições  orçamentárias  para  num
futuro  imediato  dotar  o  Ministério
Público  de  uma  estrutura  física
própria,  mas  é  claro  que  isso  é
uma  meta,  e,  havendo  recursos,
nós  temos  procurado  então
investir.

...  a  prioridade  é  a  informática,
atualização  das  informações.  Hoje
o  setor  mais  importante  na  atuação
de  qualquer  instituição  é  o  da
informação,  e  nós  estamos
crescendo  nesse  setor,  temos
equipamentos  atualizados,
sofisticados  até,  programas  também
sofisticados  e  importantes,  que  têm
propiciado  condições  de  trabalho.
Agora  nós  temos  investido  junto
com  a  Corregedoria  que  inaugurou
sua  página  na  lnternet,  nós  temos
procurado  crescer  nas  informações.

Mas  afora  isso  aplicamos  na
instalação  de  gabinetes  próprios,
de  aparelhos  de  ar  condicionado,
fax,  telefones.  É  esse  o  caminho,
dar  ao  promotor  de  justiça  cada
vez  mais  condições  materiais  para
que  ele  possa  cada  vez  mais
exercer  bem  as  suas  atividades  ..."

MP anseia
pela sede
própria

"  A  prioridade  orçamentária  hoje
do  MP  paranaense  seria  a
construção  de  sua  sede  própria  na
Capital.  Isso  pode  não  significar
imediatamente  alguma  coisa
palpável  para  o  promotor  do
interior,  mas  na  verdade  é  até  uma
referência  institucional  você  ter  a
sua  casa,    ter  o  seu  prédio,  a
instituição  cresceu,  a  instituição
não  se  comporta  mais  dentro  dos
limites  do  sexto  andar ,...  existem
vários  outros  prédios.

Então  nós  temos  feito  aí,
prosseguindo  as  obras  de
restauração  da  Casa  Rosada,  que  é
um  projeto  importante  já  licitado
pela  administração  anterior,  do  Dr.
01ympio,  que  dentro  de  sua  visão
administrativa  acabou  por  firmar
uma  parceria  com  o  Município  de
Curitiba  ...  de  modo  a  se  tornar  um
dos  prédios  mais  bonitos  da  capital
araucariana,  pois  vão  ser  mantidos
os  traços  arquitetônicos  originais
do  prédio,  ou  seja,  é  um  trabalho
muito  importante,  artístico  e
cultural.  A  obra  de  restauro  deve
ser  concluída  em  fevereiro  do
próximo  ano.  Nós  ainda
conseguimos  uma  ampliação  de
espaço  físico  aqui  na  Capital,  em
comodato  com  o  Badep,  na  Galeria
Ritz,  aonde  transferimos  quase  todo
o  setor  administrativo  da
Procuradoria,  dotando,  com  isso,
de  gabinetes  individuais  todos  os
procuradores  e  promotores  de
segundo  grau  (na  Rua  Tibagi).  "
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Lei  Orgânica
do  Ministério

Público

" Aqui no Paraná nós estamos

desenvolvendo desde o primeiro
momento um esforço muito grande
para a retomada da votação da nossa
Lei Orgânica Estadual,  que  estava

parada.
NÓs temos uma expectativa

próxima de aprovação da Lei
Orgânica,  pelo menos os
entendimentos caminham nesse
sentido. A gente sabe que a esfera
política é sempre uma esfera muito
sensível.  Entretanto, temos procurado,
estrategicamente,  desenvolver uma
ação permanente de convencimento
da classe  política  sobre  a  necessidade
da  nossa  Lei Orgânica.  Porque
entendemos que o Ministério Público
do Paraná não pode continuar à
sombra de um regramento
ultrapassado,  longevo,  ancião.  NÓs
temos uma legislação que data de três
décadas,  que fez aniversário de trinta
anos agora, que, portanto, ancora uma
instituição como a nossa que quer
caminhar com uma outra estrutura,
uma estrutura dinâmica.  Eu tenho feito
esse trabalho de convencimento
permanente."
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Fundo Especial
doMP

''Num primeiro momento tentamos

a ampliação do percentual
orçamentário do Ministério Público,  a
exemplo do Poder judiciário,  mas
houve uma dificuldade muito grande,
isso não foi possível nem lá no
processo legislativo,  embora nós
tenhamos encaminhado uma emenda
nesse sentido para a alteração da lei
de orçamento  ...

...  não houve possibilidade de
ampliar o percentual orçamentário
para ninguém,  nem para nós, nem
para o Poder ]udiciário,  nem para o
próprio  Poder Legislativo.  Entretanto,
para procurar minorar essa questão da
dificuldade orçamentária,  nós
encaminhamos um anteprojeto visando
à criação de um Fundo Especial do
Ministério Público.  Tentei convencer
os deputados e na verdade obtivemos
a aprovação.  0 projeto de lei,
aprovado pela Assembléia Legislativa,
está sendo encaminhado à sanção do
governador.  É um fundo que é criado
a partir de algumas verbas,  algumas
receitas que não vinham ao MP,  como
por exemplo aquela decorrente da
verba de sucumbência das ações
propostas.  Outras taxas,  de inscrição
no concurso para a carreira no MP,  de
cópias tiradas de documentos na
instituição,  de certidões fornecidas
pela instituição...  nós não temos ainda
a previsão acerca da arrecadação,  nós
temos sim,  uma positiva expectativa a
respeito e,  sobretudo, em relação à
destinação desses recursos.  Nós
podemos aplicá-1a na aquisição,  na
ampliação e na reforma dos prédios
próprios;  isso é importante na
modernização da instituição na área
cibernética,  na  informática.  NÓs
estamos sempre crescendo„.  essa
conquista importante, talvez,  até cle
início,  não resulte numa arrecadação
tão significativa,  mas  a partir da  sua
criação nós podemos estimular as
verbas que podem ser objetos de
destinação ao fundo,  para o seu
crescimento e para a saúde financeira
da  lnstituição..."

Fundo
especial do
Ministério

Público

Recentemente  a A`ssembléia
Legislativa do Estado do Paraná
aprovou o Projeto cle  Lei  nQ  209/98,

que institui o Fundo Especial do
Ministério  Público do  Estaclo do
Paraná.

0 objetivo do fundo é fornecer
recursos para que o Ministério
Público possa suprir suas despesas
com aquisição,  construção e
reforma das instalações,  compra de
equipamentos e materiais,
informatização e o
desenvolvimento e execiição de
programas e projetos em sua área
de atuação.

" A criação do  Fundo  irá

permitir a modernização e o
equipamento do Ministério Público
paranaense,  que clessa  forma terá
condições de oferecer um
atenclimento melhor à população"
conforme declarou o Deputaclo joel
Coimbra,  presidente da  Comissão
de Constituição e justiça,  relator do

projeto e que também é Promotor
de Justiça.

Ainda nesse segundo semestre,
a Assembléia Legislativa  deve votar
o Projeto Lei de criação do Fundo
de Reequipamento do judiciário e a
Lei Orgânica clo Ministério Público,

projetos indispensáveis para o
processo de modernização do
]udiciário  e do Ministério Público
paranaenses .

(Leia a i'ntegra do Projeto
de Lei 209/98 na página

seguinte)
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Fundo Especial do Ministério Público do
Estado do Paraná

PRO]ETO  DE  LEI  NQ  209/98

Art.   1Q  -  Fica  criado  o  "Fundo  Especial
do  Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná-  FUEMP/PR".

Art.2Q-0  Fundo  Especial  do  Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná  tem  por
finalidade  suprir  o  Ministério  Público  com
os  recursos  financeiros  necessários  para
fazer  face  às  despesas  com

1-  aquisição,  construç`ão,  ampliação  e
reforma  de  imóveis  pertencentes  ao
Ministério  Público  ou  a  ele  destinados;

11-  aquisição  de  equipamentos  e
material  permanente;

111-  implementação  dos  serviços  de
informática;

IV-  elaboração  e  exec`ução  cle
programas  e  projetos  de  atuação   para
implementar  sua  política  institucional,
inclusive,  nas  áreas  de  proteção  dos
direitos  do  idoso,  defesa  da  pessoa
portadora  de  deficiência  e  defesa  de
infância  e  juventude;  .

V-  aquisição,  construção,  adaptação  e
manutenção  de  materiais  e  equipamentos
que  proporcionem  o  acesso  de  pessoas
idosas  e  portadoras  de  deficiências,  em
imóveis  do  poder  público;

VI  -  despesas  de  custeio,  exc`eto  com
encargos  de  pessoal,  em  até  no  máximo,
50%(cinqüenta  por  cento)  da  receita  do
Funclo.

Parágrafo  único  -  Não  serão  admitidos,
por  conta  do  FUEMP/PR,  pagamentos  de
gratific`ações  e  encargos  com  custeio  de
pessoal,  ressalvado  o  disposto  no  item  111.

Art.  3Q-  Constituem-se  receitas  do
Fundo  Especial  do  Minístério  Público  do
Estado  do  Paraná:

1-  dotação  orçamentária  própria,  os
rccursos  transferidos  por  entidades
públicas  e  os  créditos  adicionais  que  lhe
venham  a  ser  atribuídos;

11-  saldo  financeiro  resultante  da
execução  orçamentária  do  Ministério
Público,  disponível  ao  final  de  cada
exercício,  deduzido  o  valor  inscrito  em
restos  a  pagar;  .

111-  saldo  financeiro  apurado  no
balanço  anual  do  próprio  fundo;

IV-  receita  decorrente  da  cobrança  de
cópias  reprográficas  extraídas  pelo
Ministério  Público  para  terceiros.

V-  o  produto  da  venda  de  cópias  dos
editais  de  licitação  de  obras,  aquisição  de
equipamentos  e  outros;

VI-  taxas  de  inscrição  em  cursos,
seminários,  conferências  e  outros  eventos
culturais  patrocinados  pelo  Ministério
Público;
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VII-  taxas  de  inscrição  em  concursos
públicos  realizados  pelo  Ministério
Público;

VIII-  o  produto  de  alienação  de  bens
móveis  e  imóveis,incluídos  na  carga
patrimonial  do  Ministério  Público;

IX-  valores  decorrentes  de  cobrança
pelo fornecimento  de  produtos  de
informática  em  impressos  e  disquetes,
por  meio  de  transmissão  telefônica  e
quaisquer  outras  publicações;

X-  receitas  oriundas  de  convênios,
acordos  ou  contratos  firmados  pelo
Mínistério  Público;

XI-  auxílios,  subvenções,  doações,
legados  e  contribuições  de  pessoas
físicas  e  jurídjcas  de  direito  privado  ou
público;

XII-  multas  contratuais  aplicaclas  no
âmbito  administrativo  do  Ministério
Público;

XIII-  taxa  de  ocupação  das
dependências  dos  imóveis  do  Ministério
Público;

XIV  -  valores  da  venda  de  ações  da
TELEPAR  relativas  à  aquisição  dos
terminais  telefônicos  pertencentes  ao
Ministério  Público;

XV-  receita  de  honorários
decorrentes  da  sucumbência  concedida
ao  Ministério  Público  em  procedimentos
judiciais;

XVI-  o  produto  da  venda  de  material
inservível  e  não  indispensável;

XVII-  recursos  provenientes  de
reembolso  de  clespesas  com  telefonia;

XVIII-  o  produto  da  remuneração
das  aplicações  financeiras  do  próprio
Fundo;

XIX-  valores  oriundos  do  porte
postal  para  devolução  de  documentos  e
processos;

XX-  o  produto  da  remuneração  das
aplicações  financeiras  do  Ministério
Público;

XXI-  receita  decorrente  dos
descontos  efetuados  nas  folhas  de
pagamento  do  Ministério  Público,  em
decorrência  de  faltas  e  atrasos  não
justificados;

XXII-  outras  receitas  eventuais.
Parágrafo  único  - As  receitas  do

FUEMP/PR  não  integram  o  percentual
da  receita  estadual  destinado  ao
Ministério  Público,  previsto  na  Lei  nE
11.802,  de  17  de  julho  de  1.997.

Art.49-  0  Fundo  Especial  do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná
será  administrado  por um  Conselho
Diretor,  composto  pelo  Procurador-

Geral  de Justiça,  que  o  presidirá,
pelo  Diretor-Geral  da  Procuradoria-
Geral  de justiça  e  por mais  5  (cinco)

membros,  integrantes  do  Ministério
Público,  os  quais  serâo  nomeados  pelo
Procurador-Geral  de justiça,  ouvido  o
Colégio  de  Procuradores.

Art.59-Os  recursos  do  Fundo  Especial
do  Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná  serão  recolhidos  em  conta  do
Tesouro  Geral  do  Estado  junto  ao  Banco
do  Estado  do  Paraná  S/A.

Parágrafo  único-  A  Secretaría  de
Estado  da  Fazenda  repassará  os  recursos
do  FUEMP/PR  ao  Ministério  Público
sempre  que  solicitados,  obedecido  o
cronograma  mensal  de  desembolso,
encaminhado e  aprovado  pelo  conselho
Diretor  do  Funclo.

Art.6g-  Os  bens  aclquiridos  com
recursos  do  Fundo  Especial  do  Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná  serão
incorporados  ao  patrimônio  do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná.

Art.7Q-  Aplica-se  à  administraç`ão
financeira  do  Fundo,  no  que  couber,  o
disposto  na  Lei  Federal  nE  4.320,  de  17
de  março  de  1.964,  no  Código  de
Contabilidade  e  na  legislação  pertinente
a  contratos  e  licitações,  bem  como  as
normas  e  instruções  baixadas  pelo
Tribunal  de  Contas  do  Estado.

Art.8Q-  0  Fundo  Especial  do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná
será  dotado  de  personalidade  jurídica  e
escrituração  contábil  própria,  senclo  seu
Presidente  o  ordenador  das  despesas  e  o
seu  representante  legal.

Art.9Q-  0  FUEMP/PR  prestará  contas
da  arrecadação  e  aplicação  de  seus
recursos,  nos  prazos  e  na  forma  da
legislação  vigente.

Art.10Q-  0  Procurador-Geral  de ]ustiça
expedirá  instruções  normativas  referentes
à  organização,  estruturação  é
funcionamento  do  Fundo  Especial  do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  e
quanto  aos  documentos  e  procedimentos
para  arrecadação  de  suas  receitas,
submetendo-as  à  aprovação  do  Colégio
de  Procuradores.

Art.11Q  -Fica  aberto  um  crédito
adicional  especial  no  valor  de  R$
1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  para
fazer frente  às  despesas  decorrentes  da
execução  desta  lei.

Art.  129-A  lei  entrará  em  vigor  na
data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições  em  contrário.
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A  CONFEDERAÇÃO NACI0NAL
D0 MINISTÉRI0 PÚBLICO -
CONAMP - e  a ASSOCIAÇÃO
CEARENSE D0 MINISTÉRI0
PÚBLICO -ACMP,  realizaram  em
Fortaleza,  de  26  a  29  de  maio,  a  12a
edição  do  Congresso  Nacional  do
Ministério  Público.

A Constituição  democrática  de
1988  conferiu  ao  Ministério  Público

prerrogativa  social  de  larga  e
significativa  proporção,  daí a  razão
do  tema  central  debaticlo:  fl4c'77G'síe'r£.o
Púbhco e Democracia.

Os  trabalhos  foram organizados
em  quatro  comissões  temáticas  e

grupos  setoriais.  A  Comissão
Temática  1,  presidida  pelo  colega  Cid
Marcus Vasques,  do  Paraná,  tratou  da
atuação  do Ministério Público  na  área
criminal,  diante  das  modificações  do
Direito  Penal  e  Processual  Penal,
tendo  debatido  67  teses;  a  Comissão
Temática  11,  que  cuidou  da  atuação
do  Ministério  Público  nas  áreas  cível
e  especializadas  e  da  efetividade  dos
direitos  fundamentais  do  cidadão,
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teve  inscritas  54  teses;  a  Comissão
Temática  111,  presidida  pelo  colega
Marco Antonio Teixeira,  do  Paraná,
analisou  11  teses  acerca  da  atuação
do  Ministério  Público  na  defesa  da
norma  constitucional e  das  leis  após
dez anos  da  construção  político-

jurídica  do  estado democrático  de
direito;  e,  por  fim,  a  Comissão
Temática  IV,  com  12  teses,  debateu  a

política  institucional  e  administrativa
do  Ministério  Público  e  a  luta  pela
consolidação  de  uma  instituição
autônoma,  independente  e
democrática.

No  total,  foram  apresentadas  144
teses,  9  oriundas  do  Paraná:  /14G67Í`c7czs

de Segurança e teoria ftnalista da
czÇc~z~o  (Cândido  Furtado  Maia  Neto),  4

Pol{tica nacional das relações de
consumo e a economia brasileira
(Ciro  Expedito  Scheraiber),  Dcz
ai)hcação do Código de Defesa do
Consumidor aos estabeleclmentos de
cre'cZG.Jo  (Leonir  Batisti),  4  czcJeré)czÇc~z~o

da reserua florestal legal, por ocasião
da aquisição da i)roi)riedade atraués
c7o  c/sz/cczP£`Go (Saint-Clair  Honorato
SarL+o€) ,  Legitimidade do Ministério

0 |2Q Congresso
Nacional, do

Minístério Púbuco
foi abeno Por sem

Presideme de bonra,
o govemador do

Ceará,
Tasso Ríbeiro

jereissali.

Púbhco na ação de inuestigação
de Paternidade,  efetiuação de direito
e  G.7¢Íe7'esse socí.cz/ (Galatéia  Fridlund

Socto MZLlor),  Parcelamento de solo
rural com ftnahdades urbanas -
impossibilidade (C.iro Expetii+o
Sche[aíber),  0 Ministério Público e a
erradicação do trabalho infantil
(01ympio  de  Sá  Sotto  Maior Neto);
Descriminahzação da corrui]ção
Passiua eleitoral -art.  299 do CE
(Denise Vinci Tulio - MP  Federal  no
PF{)  e  Da Possibihdade de acesso dos
agentes do Ministério Púbhco a todos
os dados constantes das entreuisias
elettorais,  inclusiue o nome dos
entreuistados,  nos Procedimentos
destinados a apurar os dehtos
|)revistos nos art.  33,  § 4°-e 34,  § 3Q da
lei eleitoral -lei n.Q 9.504/97 CDerise
Vinci Tulio -MP  Federal  no  PR).

Participaram  do  conclave  nomes
de  destaque  no  cenário jurídico do
país,  os  quais  debateram temas  de
realce  no  contorno  da  problemática
nacional,  relacionados  ao  Direito  e  à
Democracia.  Painéis  interessantes
contaram com o  brilho  de Afrânio

AEM:MMVÊA    7



129 Congresso Nacional do Ministério Público

Silva ]ardim,  Ela  Wiecko Wolkmer de
Castilho, ]uarez  Tavares,  Carlos
Roberto  Martins  Rodrigues,  Fernando
da  Costa  Tourinho  Neto, Tarbas  Lima,
Carmem  Lúcia  Antunes  Rocha  e
Clémerson  Merlin  Clêve.

A  clelegação  paranaense
constituiu-se  cle  cerca  de  50
integrantes,  clos  quais  seis  foram
inscritos   pelo  Presidente  da APMP

junto  à  Coorclenadoria  Científica  para
servirem  como  delegados  de  plenário
na  votação  clas  teses:  os
Procuradores  de ]ustiça  Hélio  Airton
Lewin  (Corregeclor-Geral),  Gláucio
Antonio  Pereira  (Presiclente  cla
Fundação  Escola  do  Ministério
Público)  e  os  Promotores  de justiça
Leonir  Batisti  (Londrina),  Ivonei
Sfoggia  e  Dagmar  Nunes  Gaio
(Curitiba),  e  Humberto  Eduardo
Pucinelli  (Terra  Roxa).

Marco Antonio Teixeira, direi;or daAPMP  e cbefie
de gcdbtnete da PGj conduztu os trabalhos da
Coiínissão Ternática lll, atinente à atuação do      r>
Mini,stério Públi,co na dej;esa da nori'na
constituci,onal e das leis.

8      AEMMvipA

Conuidado Pelo Presidente
Sergio Renato Sinbori, da
APMP, o i)aranaense
Clérnemon Merlin Clêue fez
ai)rofundada cmá}lise
sobre o "Ministério
Público, os Movimentos
Sociais e os Poderes
Púbhcos na construção de
uma sociedade
dernocráti,ca" . Foi
expositora tcm'bbéi'n a
excelente
constituci,onahsta rnineira
C:arrneryi, Lúcia Antunes
Rocba, que além de
ciualiftcada jurista é
tcm'zbérn i'nuito espiritucjsa,,
leuando os coi'nponentes
da mesa, coordenada Pelo
Ministro Sepúluedcd
Perience, do STF, e a
i)latéia, a deliciosas
gargalhadas.

Cid Marcus Vasques, indica,do PelaAPMP , i)residiu
a conc;orrida e controuerti,dcz Cor}ússâo Temáti,ca 1,
referente à atucdçãc) do Mtnistério Púbhco na área
criminal .

¢

Leonir Batisti, Prornotor de ]ustiça ei!n Londrina,,
apresentou tese e Participou atiuarnente como
delegado de i)lenário i)elo Parcmá .
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LANÇAMENTOS

Durante o  12Q Congresso Nacional
foram lançadas quatro obras jurídicas
produzidas no Ministério  Público
Araucariano.

No estande da Editora ]uruá:
aL)  Direito do Consumtdor Para o

J14lercosz//,  de autoria  do Promotor de

]ustiça Leonir Batisti,  titular da
Promotoria do Consumidor de
Londrina,  em cuja Universidade
Estadual (UEL) obteve o grau de
Mestre justamente com a tese que
agora publica.  Segundo o  autor,  trata~
se,  basicamente,  de um estudo do
Direito Comunitário e de lntegração,
principalmente da Comunidade
Econômica Européia,  bem assim do
Direito do Consumidor no Brasil,
Argentina,  Paraguai e Uruguai,  e ainda
da harmonização do Direito do
Consumidor para o Mercosul. A obra,
editada pela ]uruá, poderá ser
adquirida breveinente pelos colegas
através de débito em folha e remessa
pela APMP.

T3) Teoria e Prática da Aplicação da
Pe77cz, de Maurício  Kuehne,  Promotor
de justiça aposentado,  professor
universitário e autor de diversos
trabalhos jurídicos.  Segundo o  autor,
Teoria e Prática da Ai)hcação da Pena
traz sensíveis acréscimos na nova
edição,  particularmente de ementas
diretamente relacionadas à temática da
aplicaçáo da pena,  com comentários
minuciosos sobre a incidência das
causas de aumento e diminuição e a
forma de cálculo dos acréscimos e
reduções. Também oferece um
panorama das decisões dos Tribunais
do Paraná,  com diversas ementas
compiladas pelo Serviço de
Documentação do Tribunal de justiça,
além de vários modelos de sentença
na parte relacionada à dosimetria da
perLa. ]ã em Execução Penal no Estado
c7o PGz7i%77cÉ,  o  autor  analisa  a  Resolução
13/95-PR e reproduz o conjunto
normativo relativo à matéria,
facilitando a  consulta.  As  obras

poderão ser adquirida pelos membros
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Foto.. Leonir Bati,sti autografa sua obra e recebe o
i)restígio dos colegas Rudi Burkle, Da,gmar Gaio,
Bruno Gallattí, Iuonei Sftoggia, Fer'ncmda Treuisan e
Marcelc7, Marinbo .

do Ministério   Público através da
APMP,  mediante desconto em folha de
pagamento.

No   estande da CONAMP foram
apresentadas pelo Presidente da APMP
a Araucária - Reuista ]uridica do
Ministério Público e aL  Reuista do Meio
4mzj¢.é'74}e,  do  Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de
Proteção ao Meio Ambiente,  do
Ministério Público do Paraná, lançadas
em Curitiba,  no dia 21  de maio,  em
solenidade realizada na sede de nossa
entidade associativa e que contou com
a presença de diversas personalidades
da comunidade jurídica paranaense.

Ao  apresentar 47itzc/ccz'7i.óz,  o  ex-

Procurador-Geral de ]ustiça Olympio
de Sá Sotto Maior Neto,  em cuja gestão
foi editada sob a coordenação da
Promotora de ]ustiça Dagmar Nunes
Gaio,  destacou que:

"Esse Ministério Público do qual

todos nos orgulhamos abre-se ainda
mais, agora voltado para a comunidade
forense,  oferecendo-1he a revista jurídica
47i%ccã7i.cz. A publicação,  além de servir
de Órgão difusor da produção científica
dos Promotores e Procuradores de
]ustiça, tem por finalidades estimular o
estudo, coligir trabalhos que possam
interessar ao operador do Direito e,
principalmente, compartilhar aqueles
ideais que fazem da lnstituição a nossa
vida.

Foto :
Maurício
Kuebne,
especialista em
execução
Penal, lcmça'i sua mais
'', rec;ente obra.
('i no estande da
]uruá em
Fortale2:a
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Foto:

A Afiauc:âria e a
Revista do Meio
Ambientefioram
exposEas durante
todo o Í3eriodo do
congresso, que
se"iu Para o
lançamentcj cle
Üárias obras
jurídicas, inclusiue urna de autoria de seu Preside'nte
Exec;utiuo, Edilson SanÉana Gonçalues.

No primeiro  número,  a  revista traz
valiosos  artigos  doutrinários,  bem
assim as  teses  apresentadas  por
Procuradores  e  Promotores  de Justiça
do  Paraná no XI  Congresso Nacional
do Ministério Público,  pela primeira
vez  reunidas  em uma  publicação.
Além disso,  apresenta os  discursos

proferidos por ocasião da posse do
Procurador-Geral  de ]ustiça  e  do
Corregedor-Geral  do Ministério
Público,  roteiros para  inquéritos  civis
destinados  à  investigação  de
admissões irregulares no  serviço
público  e  irregularidades  na
remuneração  de  prefeito,  vice-
prefeitos  e vereadores,  trabalhos
elaborados no Centro de Apoio
Operacional  das  Promotorias  de
Defesa  do Patrimônio  Público -  área
cível,  campo em que se  amplia,  cada
vez  mais,  a  atuação  do  Pcz7i¢2/eí

paranaense.  Ainda na  área  do
interesse  público,  é  dado  a conhecer
pronunciamento apresentado pela
assessoria da Procuradoria-Geral  de
]ustiça,  acolhido em sua  inteireza,
acerca  da  identificação  do  interesse
público justificador da  intervenção
ministerial  no  processo  civil,  bem
como  ofício  do Procurador-Geral aos
membros da  lnstituição,  a respeito  da
posição adotada em face da edição
da  Súmula  189  do  Superior Tribunal
de ]ustiça.  Também  é  divulgado
interessante  trabalho  sobre o  Código
de  Trânsito  Brasileiro.  Para  as

próximas  edições,  estão  previstas

10    APIVIP

novas  seções  e,  especialmente,
um espaço destinado a
pronunciamentos  ministeriais
emitidos em primeiro e  segundo
graus  de  jurisdição.

AL Reuista Araucária vem aL Lume
em momento no qual a legislação
brasileira é alvo de profundas
modificações. A reforma do processo
civil,  do processo penal, da legislação
de trânsito,  das regras reguladoras da
união estável e as inovações a serem
introduzidas no ordenamento j.urídico
em razão da reforma da Constituição
motivam o debate sobre uma nova
perspectiva de real efetividade do
processo e funcionamento ideal da
]ustiça,  bem assim acerca do papel
que o Estado pode vir a exercer no
desenvolvimento de uma sociedade
mais voltada para os interesses da
coletividade,  através dos meios
fornecidos pelo Direito.

Não podemos esquecer que, para
concretizar o sonho de entregar à
sociedade uma prestação efetiva de
justiça,  jurisdicional ou  administrativa,
mas de qualquer sorte célere e eficaz,
é imprescindível investir no estudo e
aperfeiçoamento dos profissionais da
seara jurídica, pois são eles que
impulsionam o Direito,  convertendo-o
em ciência viva e em constante
evolução. A transformação social do
País não se dará,  é certo,  através dos
juristas e sim,  penso eu,  através da
sociedade civil organizada e politizada.

Estes,  no entanto,  podem contribuir
decisivamente, via atuação crítica
constante,  para assegurar à grande
massa dos brasileiros o exercício
efetivo da cidadania,  com todos os
direitos que lhe são inerentes.

No intuito de colaborar para o
fortalecimento da consciência
democrática e pluralista do País,  a
j?eu¢.sÍcz 4 7i%a/ccírí'cz procurará  integrar-se
cada vez mais ao movimento de
revitalizaç`ão dos valores jurídicos
compatíveis com as exigências dos
novos tempos.

0 sucesso desta nova empreitada
depende da colaboração de todos,
especialmente dos membros do
Ministério Público Paranaense.  E ela

por certo virá - como sempre - pois
somos companheiros das mesmas
lutas".

A Revista do Meio Ambiente,
produzida pelo CAOPMA visa dar
conhecimento da atuação desenvolvida
na proteção ambiental, a partir da
edição da lei 6938/81,  que trata da
Política Nacional do Meio Ambiente,
bem como da doutrina que vem sendo
aplicada e as decisões judiciais, neste
Campo.

0 primeiro volume trata da
proteção das florestas do Estado,
dando conta tanto da questão judicial,
quanto das atuações administrativas
dos Órgãos públicos e entidades
ambientalistas em prol do meio
ambiente. Trata-se de publicação que
além das questões doutrinárias
pretende orientar os Promotores de
]ustiça e demais interessados nesse
ramo do direito, propiciando
aperfeiçoamento e um trabalho eficaz
para a proteção ambiental.

Junho/Julho  98



129 Congresso Nacional do Ministério Público

Descriminalização da Corrupção Passiva
Eleitoral (art. 299 do CE),

Tese apresentada por:
Denise Vinci Tulio

Procuradora Regional da República
Procuradora Regional Eleitoral no Paraná

]ustificativa

Como tivemos oportunidade de
mencionar no V Encontro Nacional
dos Procuradores Regionais Eleitorais,
realizado em Brasília,  em modesta
exposição realizada no dia  14 de
novembro de  1997,  uma das grandes
estrelas dos crimes eleitorais,  no que
pertine à freqüência com que é
praticado,  é aquele tipificado no artigo
299 do  Código Eleitoral.  Aqui,
entretanto,  ao contrário do que ocorre
no Código Penal,  em que a corrupção
passiva e a ativa vêm descritas em
preceitos diversos,  um único tipo
penal abrange tanto a corrupção ativa
(nas modalidades de dar,  oferecer e
prometer dinheiro,  dádiva ou qualquer
outra vantagem para obter voto, ou
para conseguir abstenção),  quanto a
passiva (solicitar ou receber dinheiro,
dádiva ou qualquer outra vantagem,
para si ou para outrem,   para dar voto
ou para prometer abstenção).

É crime formal,  bastante à sua
concretização que a oferta seja feita,
sendo desnecessário que seja aceita,  e
muito menos que o eleitor
efetivamente vote no candiclato que a
faz,  isto na modalidade  ativa.
Igualmente,  basta  a  solicitação da
vantagem para que a modalidade
passiva se consume,  sendo
desnecessário que à proposta feita
pelo eleitor adira  o candidato.

Temos sustentado,  nos casos
específicos que nos têm chegado às
mãos,  que o delito,  na modalidade
ativa é de extrema gravidade, porque,
e aqui sirvo-me das palavras do ilustre
Promotor Eleitoral,  Dr.  Luis Marcelo
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" É crime formal,

bastante à sua

concretização que a

oferta seja feita,

sendo

desnecessário que

seja aceita ... "

Mafra Bernardes da Silva,  que com
grande felicidade,  em alegações finais
apresentadas nos autos de Ação Penal
Eleitoral  nQ  03/96  (39a.  Zona  Eleitoral
do Paraná),  sintetizou todos os
aspectos extremamente negativos da
prática deste delito:  com efeito, vem
dito crime, geralmente,  praticado às
vésperas de um pleito eleitoral,  no afã
de conquistar-se a vitória a qualquer
preço,  ainda que para tanto, tenha o
candidato que   se utilizar de
expedientes repugnantes (sob todos os
aspectos) que aviltam a liberdade do
voto e maculam,  irremediavelmente,  a
normalidade e a legitimidade do
pleito.  Por conseqüência,  os agentes
criminosos revelam seu desprezo ao
direito e sua indiferença à ]ustiça
Eleitoral da forma mais descarada
possível,  e aqui já dizemos nós,  na
certeza da impunidade,  que ano após
ano, pleito após pleito,  tem sido,
lamentavelmente,  o destino final das
ações penais eventualmente

instauradas no intuito de   apurar-se
e punir tais condutas.

Como se vê,  é acentuadíssimo,  sob
todos os aspectos,  o grau de
reprovabilidade da corrupção ativa
eleitoral,  externado quer pelos motivos
que lhe dão ensejo,  quer pelas
circunstâncias em que é praticada,
tirando proveito o corruptor,  de modo
absolutamente abjeto,  da situação de
miserabilidade,  de verdadeira penúria,
em que não propriamente vive,  mas
duramente sobrevive,  a grancle massa
dos brasileiros,  especialmente na
periferia das grandes cidades e nas
humildes comunidades do interior do
País,  como infelizmente há que se
reconhecer e dizer.

Assim,  e crê-se que este é o
sentimento que grassa em todos os
representantes ministeriais com
atuação na esfera  eleitoral,  é
extremamente frustrante não se lograr
punição para conduta tão desprezível,
sob toclos os aspectos.

Ora, o que se obsenra, é que não
foi o legislador feliz ao estabelecer
idêntica punição,  quer para o
corruptor,  quer para aquele que se
deixa corromper.  E isto por várias
razões.

Em primeiro lugar,  parece
extremamente injusto exigir-se,  na
grande maioria dos casos,  conduta
diversa clo eleitor,  que normalmente
apenas  aceita  a vantagem  que  lhe  é
oferecida,  consistente,  via  de  regra,
em cestas  básicas,  material  básico  de
construção,  gasolina,  receitas
médicas,  Óculos,  remédios,
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dentaduras,  dada  a já
mencionada  condição  c[e
miserabilidade  em que vive.  Como
exigir-se  de  tais  índivícluos  que
rejeitem  tal  ajucla?  Além  disso,

tenha-se  em  mente  que  a  vantagem,
na  imensa  maioria  dos  casos,  é
espontaneamente  oferecida  ao
eleitor,  o  que  certamente  contribui

por afastar da  sua  consciência
qualquer icléia  que  por ventura
possa ter quanto  à  ilicitude  do fato.

Finalmente,  e  aqiii  chegamos  às
razões  de  ordem prática,  ao punir   a
lei  também  o elemento  que  aceita  a
vantagem em  troca  do  voto,  fica  o
Ministério  Público  privado  cle  um
dos  melhores  e  mais  consistentes
elementos  de  prova  do  delito

praticado,  qual  seja,  a  prova
testemunhal,  no mais  das  vezes  de
fundamental  importância  para
viabilizar  a  punição  do  principal
agente  clelitivo,  e  o  maior
beneficiado  com criine,  isto  é,
aquele que corrompe sob o manto
de   benfeitor,   desvirtua  o voto  que
deveria  ser dado de forma
completamente  livre,  maculando  o

processo  eleitoral,  em  última
análise,  comprometendo  o processo
democrátíco.

€on€lusão

Quer seja  porque  a  conduta  do
eleitor que  aceita  vantagens  em
troca  de  seu  voto  ao  candidato,  fá-
1o,  na  grande  maioria  das  vezes  para
satisfazer  necessidades  básicas,  que
muitas vezes  somente  em  época  de
eleições vê  atendidas,  quer porque
no  criminalizar-se  a  sua  própria
conduta,  retira-se  do  Ministério
Público  primordial  elemento  de

prova,  apto  a viabilizar a  punição
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dos agentes  corruptores,  cujo grau
de  reprovabilidade  social  é
incomensuravelmente maior,  pelos
motivos  acima  expostos,  é  que  se
sugere  o encaminhamento  de

proposta  aos  membros  do  Congresso
Nacional  no  sentido de
descriminalizar a  corrupção  passiva

" ... de§eriminalizar

a corrupção

passiva'
mantendo-se como

crime tão somente

a corrupção ativa

prevista -."

prevista  no  artigo  299  do  Código
Eleitoral,  mantendo-se  como  crime
tão  somente  a  corrupção  ativa

prevista  no  mesmo  preceito  legal.

HQLta

Durante  os  debates  realizados  por
ocasiào  do  Congresso,  foi  inserida
emenda,  aceita  pela  autora,  no  sentido
de  que  fosse  descriminalizada  a
corrupção  passiva  somente  quando
não  houvesse  qualquer  inicíativa  do
eleitor  visando  à  obtençâo  de
vantagem  indevída  em  troca  do  voto,
ou  sej.a,  quando  não  partisse  do  eleitor
a  solictação  de  vantagem  junto  ao
candidato  ou  seus  cabos  eleitorais,
mantendo-se  a  criminalização  nos
casos  em  que  o  eleitor  sc-  dirigisse
espontaneamente  ao  candidato,
pedindo  qualquer  tipo  de  auxílio  em
troca  de  seu  voto.

"Parcelamento
do solo rural
com finalidades
urbanas -
lmpos§ibilidade"

Entre as teses paranaenses
apresentadas no  12Q Congresso
Nacional  do Ministérío Público,
merece destaque ainda a tese
intituL'acl'a "Parcelamento do solo
ruralcoinfmialidadesurbanas-
Impossibiudade" , do PTomotor de
justiça  Ciro Expeclito  Scheraiber,
que  analisa  situação cle  fato,
verificada cspecial e reiteradamente
em derredor dos grancles centros
urbanos,  consistente na promoção,
pela  ativiclade privada,  de
parcelamento cle área  rural para  a
instituição  de  "chacrinhas"  ou  áreas
de lazer, oncle a finalidade de
exploração é característica  claquelas
de imóvel urbano,  que se submete
à  Lei  n.Q  6.766/79  (Lei  clo
Parcelamento clo Solo Urbano ou de
Loteamentos).

No referido estuclo,  elaborado
em  1997 e aprofundado para
apresentação no Congresso,  o
autor,  que atua junto à Promotoria
de Defesa clo Consumidor em
Curitiba,  sustenta que há
impedimento do Tabeliào e do
Oficial do Registro de lmóveis de,
respectivamente,  elaborarem
Escritura  Pública cle  Compra  e
Venda e Registro de áreas rurais
que apresentem medidas inferiores
ao módulo rural.  Invoca,  como
fundamento,  a Lei n.Q  5.868/72  que
"Cría  o Sistema Nacional de

Cadastro Rural,  e dá outras
providências",  onde se verifica a
proibição dessa prática,  além de
transcrever expediente da
Corregedoria-Geral da ]ustiça do
Estado do Paraná com orientação
aos magistrados para alertarem os
servidores públicos para a
abstenção dos atos antes referidos.
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Acesso dos agentes do Ministério Público a
todos os dados das pesquisas eleitorais

Tese apresen\ada por..   Denise Vinci Tulio
Procuradora Regional da F\epública

Procuradora F?egional Eleitoral no Paraná

TF;SE..  Da Possibihdade de acesso dos
agentes do Miriistério Público a todos os
dados constantes das i)esquisas eleitorais,
inclusiue o nome dos entreuistados, nos
proc,edimentos destinados a apurar os
dehtos Previstos nos arts. 33, par. 4Q e 34,

par. 3°-da l.ei Eleitoral (Lei nQ 9 504/97) .

]ustificativa:

As últimas  leis  eleitorais,  inclusive
aquela recentemente editada,  sob nQ
9.504/97,  que veio a lume pretendendo
ter cunho de definitividade,  têm-se
ocupado das pesquisas eleitorais, uma
vez constatada,  à luz da experiência
obtida nas eleições verificadas após a
retomada  do processo democrático,  a
importância que têm tais trabalhos junto
ao eleitorado (leia-se,  poder de
persuasão,  especialmente em relação aos
eleitores indecisos e/ou  menos
instruídos),  regulamentando-as. Dayse
Vasconcelos Mayer,  Bacharela em Direito
e em Filosofia,  em substancioso estudo

publicado  nos  "Estudos  Eleitorais",
editados  pelo Tribunal  Superior Eleitoral,
faz  criteriosa análise  clos  efeitos das

pesquisas eleitorais,  afirmando
textualmente:  "Em razão do que se
registra,  é possível afirmar que as
sondagens eleitorais viabilizam grosso
77€ocZo..  a)  a  troca  de  opção,  nas situaç`Ões
em que o eleitor já manifestara
previamente,  a sua decisão de votar num
determinaclo candidato (situação menos
usual,  quando se trata de voto
ideológico);  b) o despertar do interesse

para o exercício do clireito de sufrágio,
quando se trata de eleitor indiferente ou
distanciaclo  do processo  eleitoral;  c)  a
opção por um,  dentre vários candidatos
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"... constituir crime

a divulgação de

pesquisa
fraudulenta, puni'vel

com detenção de

seis meses a um

ano e multa .... "

possíveis,  quando se trata de eleitor
que  se  revelara  inicialmente  indeciso;  d)
a mudança de predisposição para
atribuir  o  cJoÍo  cze ProíesJo   consideradQ
ao  lado  do  7?c~z~o-cJOJo,  voto  antipolítico."

(Vol.1,  nQ  3,  Set/Dez/97,  p.  52).

Face  a tão poderoso  instrumento  de
influenciação,  como  se  constata,
natural  que  o  legislador venha  se
preocupando  em regulamentá-lo.  E  a
regulamentação  da   Lei 9.504/97

propõe-se  a  ser rigorosa.  Diz-se propõe-
se porque,  apesar de tudo verificou-se
algum retrocesso em relação à legislação
anterior  (Lei  nQ  9.100/95).  De  fato,  veja-
se que hoje,  ao contrário do que ocorria
nas leis eleitorais  precedentes,   aclmite-se
expressamente o registro de pesquisa
futura!!!  (art.  33,  ínc.  Vl  da  Lei  9.504/97).
Ora,  afinal, vai-se registrar o que,
exatamente? De que vale aos partidos

políticos  ter acesso a  dados  de pesquisa
que não se realizou  ainda? 0 que irão
eles  conferir?

Pois bem,  estabelece o mesmo art.
33,  no  seu  parágrafo 4Q,  constituir crime
a divulgação de pesquisa fraudulenta,
punível com detenção de seis meses a
um ano e multa no valor de cinqüenta
mil  a cem mil  UFIR.  E  mais  adiante,
determina  o  art.  34,  parágrafo  3Q,  que  a
comprovação de irregularidade nos
dados publicados sujeita os responsáveis
às penas mencionadas no parágrafo
anterior (detenção de seis meses a um
ano,  com a alternativa cle prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo
prazo,  e multa no valor de dez mil a
vinte  mil UFIR),  sem prejuízo da
obrigatoriedade de veiculação dos dados
corretos no inesmo espaço,  local,
horário,  página,  caracteres e outros
elementos de destaque,  de acordo com o
veículo usado.

No intuito  de garantir a  lisura  e
correção clos dados publicados nas
pesquisas  eleitorais,  confere  a lei,  ainda,
aos partidos  políticos,  a possibilidade,
mediante requerimento à Justiça
Eleitoral,  de acesso ao sistema interno de
controle,  verificação e  fiscalização da
coleta de dados das entidades que
divulgarem pesquisas de opinião
relativas  às eleições,  incluídos os
referentes à identificação dos
entrevistadores e,  por meio de escolha
livre e  aleatória  de planilhas  individuais,
mapas ou  equivalentes,  confrontar e
conferir os dados publicados,  preservada
a  identidacle  dos responclentes,

penalizando ainda,  criminalmente,  a
atitude de qualquer instituto de pesquisa
que deixe de dar cumprimento a tal
faculclade,  ou  que pratique qualquer ato

que vise a retardar,  impedir ou  dificultar
a  ação fiscalizadora  clos  partidos (arts.
34,  par.   1Q  e  2Q).

Pois bem, em que pese todo o
rigorismo da lei,  como se  disse,  a vingar
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tese que tem sido clefendida nos
Tribunais pátrios,  de que as pessoas dos
entrevistados não poderão ser
conhecidas,  quer pelos representantes
dos partidos políticos,  quer até mesmo
pelos  representantes  ministeriais  com
atuação  nos feitos  eleitorais,

praticamente nenhuma fraude,  nenhuma
irregulariclade  constante  de  eventual

pesquisa  eleitoral jamais  será
efetivamente comprovada e,  de
conseqüência,  punida,  como parece
pretencler a  lei.

A tese que ora se sustenta,  bem ao
contrário,    é  a  de  que  os 7ié>Prese7z7cz7?Íes
do Mtriistério Púbhco, em recebendo
notícia embasada eiin elementos
indiciários sufic,ientes da existência de
fraude ou irregularidade nos dados
i)ubhcados i)or alguma emi)resa de
Pesquisa, Poderão e deuerão  ter acesso a
iodos os elementos garanttdos aos
Partidos pol{ticos, i)odendo, inclusiue,
ouuir ou determinar a ouuida das
i)essoas tidas como entreuistadas i)elos
institutos, dado que se assim nâo for
jamais se i)oderá chegar efietiuai'nente à
ueracidade ou tnueracidade dos dados
Publicados (mesmo i)orque os
questionários]  como se sabe, sào
preenchidos i)elos i)rõi)rios
entreuóstadores) .

Nas últimas  eleições,  em  que  esta
agente  ministerial trabalhou   já  como
Procuradora  Regional  Eleitoral,
determinado partido político  insurgiu-se
contra pesquisa publicacla por empresa
de i`enome no País,  tendo logrado juntar
aos autos alguns questionários que
aparentemente continham
irregulariclades,  eis  que tudo  indicava

que tinha siclo entrevistada pessoa
diversa daquela a quem se referiam os
dados  qualificativos  neles  apostos  (  o

grau de escolaridacle não condizia com a
idade do entrevistado,  ou a profissão
exercida não era compatível com o grau
de escolaridade,  por exemplo).

Todavia,  como a totalidade da
pesquisa envolvia cerca de 800
(oitocentos)  questionários,  este  Órgão
requisitou-os,  alertando de que os
questionários  cleveriam ser
encaminhados sem a supressão de
quaisquer dados,  inclusive   a  identidade
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dos entrevistados.  Negado que foi o
encaminhamento dos documentos
requisitados  buscou-se  a via judicial,
através da qual,  finalmente,  logrou esta
agente obter os referidos questionários,
dos quais,  examinados pessoalmente 200
(duzentos),  pôde-se constatar que  20%
(vinte por cento) deles aparentavam
conter a  irregularidade mencionada.

... as pessoas

dos entrevistados

não poderão ser

eonhecidas,   pelos

representantes

ministeriais  .„"

Pois bem,  a busca e apreensão foi
necessária porque o instituto de pesquisa
buscou acobertar-se exatamente  no texto
legal que determina seja preservada a
identidade dos respondentes,  quando da
conferência dos dados pelos partidos
políticos  (art.  34,  par.  1Q),  bem assim no
sigilo profissional,  assegurado  pela
Constituição  Federal  (art.  5Q,  inc.  XIl  e
XIV),  e  ainda,  nos  arts.  153  e  154  do
Código Penal,  que penalizam quem não
o observa.

Quanto ao preceito eleitoral
específico, no qual pretendeu apoiar-se o
instituto de pesquisa em questão para
negar-se à apresentação dos documentos
requisitados,   adiante se demonstrará sua
imprestabilidade a tanto. Por outro lado,
inexiste qualquer outro dispositivo legal
que assegure sigilo nas informações
coletadas em razão de pesquisa de
Opinião.

De fato, os dispositivos constitucionais
invocados não se prestam à preservação

do sigilo concernente ao caso. Com
efeito,  o art.  5Q,  inc.  X[I,  garante o sigilo da
correspondência das comunicações
telegráficas e telefônicas e o inc. XIV do
mesmo preceito constitucional, garante o
acesso de todos à infomação,
resguardando o sigilo da fonte, quanc[o
necessário ao exercício profiLssional.  Não é
o caso, eis que as informações expressas
nos questionários de pesquisa não se
inserem entre aquelas resguardadas pela
Carta Magna, nem é necessário aos
institutos de pesquisa, para realizá-las,
omitir o nome dos entrevistados.

Não se aplicam, também, ao caso, os
dispositivos do Código Penal invocados,
porque para tanto necessário se faz que
haja dispositivo legal expresso
resguardando o sigilo profissional. Ambos
os preceitos (arts.  153 e  154) referem-se a
"segredo", conceito que não se ajusta à

informação referida. Da mesma fomia,
ambos os tipos penais sÓ se configuram se
a divulgação do segredo se cler sem justa
causa. Ora, em havenclo requisição clo
Ministérío Público,  caracterizada está a

justa causa para a "divulgação da
informação", e isentos estarão os
responsáveis pela empresa de qualquer
responsabilidade quanto à mesma. Aliás,
ainda que os tipos penais não fizessem
menção expressa à justa causa como
elemento integrador do delito, não haveria
que se falar em responsabiliclade penal em
relação aos responsáveis pelo instituto de

pesquisa no encaminharem os dados
requisitados, pois ao fazê-1o estariam a agir
sem dolo ou culpa, mas unicamente no
intuito c[e atender à requisição,  e é sabido

que na ausência de dolo ou culpa (nos
tipos que a abrangem) não se caracteriza o
ilícito penal.

A Lei nQ 9.504/97,  tanto  quanto  a  lei
eleitoral  que  a  precedeu,  de  nQ 9.100/95,

permite a fiscalização de dados relativos
às pesquisas realizadas,  de forma ampla,
como se percebe,  ressalvando a
primeira,  no final do artigo  34,  par.  1Q,
que deve ser preservada a identidade
dos respondentes. A ver desta
representante do Ministério Público,  o

que a lei proíbe,  determinando seja
preservada a identidade dos
respondentes, é que os dados relativos
à sua identificação sejam divulgados,
ou seja não podem  os mesmos ser
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dados ao conhecimento púbHco.

Tal conclusão se extrai do próprio
texto legal,  que,  embora preservando a
identidade dos entrevistados,  pretendeu
garantir ampla fiscalização sobre a  coleta
de dados que servem de substrato às
pesquisas eleitorais,  conforme se verifica
do teor dos artigos 33,  34 e 35,  e
respectivos  parágrafos  da  Lei 9.504/
97.Ora,  claro está que se não houver
possibilidade de conferir-se se a
entrevista foi efetivamente realizada,  se a
pessoa que consta como entrevistada foi
verdadeiramente a autora das respostas
constantes do questionário,
impossibilitada estaria a conferência dos
dados e a fiscalização que a própria lei

garantiu.  A .conclusão acima expressa,
portanto,  de que a lei pretendeu  apenas
resguardar a publicação do nome dos
entrevistados,  sem,  contudo,  obstar o
conhecimento desse dado àqueles que
têm interesse direto em que as pesquisas
sejam realizadas dentro dos parâmetros
legais,  de  molde a efetivamente garantir
a fiscalização,  é  lógica  e  coaduna~se  com
os dispositivos legais que cuidam da
matéria,  como referido.

Concorda-se até que tais dados
possam ser subtraídos aos representantes
de outros partidos políticos,  eis que
especialmente no interior do País,  em
que  as  disputas  eleitorais são mais
acirradas,  tal conhecimento poderia dar
margem a pressões e manipulações de
toda ordem,  dando margem a vinganças
mesquinhas e problemas pessoais de
toda sorte,  acabando por   inviabilizar de
fato  a  realização  das pesquisas  eleitorais,

pelo temor dos entrevistados   de
sofrerem eventuais represálias.  Não,
podem, porém, ser subtraídos do
conhecimento do Ministério Público,
quando necessários para a apuração
da fraude ou irregularidade na
pesquisa eleitoral, que a lei
crirializou.

É que,  além de não conter a lei
eleitoral ou  a Constituição  Fecleral,  nem

qualquer outra legislação,  Óbice ao
conhecimento destes dados ao
representante ministerial,  tem o mesmo a
garantia de a eles ter acesso por força
clos  artigos  127  da   Constituição Federal,

que o coloca como guardião do regime
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democrático;  129,  inc.1,  que  lhe  confere

privatividade para a promoção da ação
penal pública;  dos  artigos 72  e  78 da Lei
Complementar nQ 75/93 que determina
ao representante do Ministério Público
atuar em todas as fases e instâncias do
processo  eleitoral;  art.  8Q  ,  inc.  IV e  par.
2Q da mesma Lei Complementar e  art.  26,
inc.  11 da Lei  nQ 8625/93,  que o  autoriza
a requisitar informações e documentos a

" ,.. 0 interesse

públiGO

€ertamente

supera interesses

individuai§  de

qualquer

natureza."

entidades privadas,  sem que lhe possa
ser oposta a exceção de sigilo
(ressalvados os casos resguardados pela
Constituição Federal,  naturalmente,  que
no caso restaram afastados,  como se
viu).

Por Óbvio, responderá o agente
ministerial por eventual má utilização que
venha a fazer dos dados que   assim vier a
obter, com o que mais uma vez
resguardada fica a pessoa do entrevistado,
na forma preceituada pela lei eleitoral.
Esclareça-se, ainda, que no intuito de
preservar-se o mais possível o
entrevistado, poderá ser imprimido caráter
sigiloso a procedimento de ordem
administrativa ou eventual inquérito

policial que venha   a ser instaurado.

Finalmente, há que se ter em mente
que,  ao possibilitar aos institutos de
pesquisa   a feitura e divulgação de
pesquisas de interesse do processo
eleitoral, que, é sabido e consabido, têm

alto poder de influência junto ao
eleitorado, especialmente em relação aos
indecisos, o Poder Público está a deferir-
lhes o exercício de relevantes fúnções, não
de natureza pública, é verdade, mas com
altíssimo poder de influência em processo
de caráter eminentemente público, como é
o processo eleitoral.

Ora, existe por isso interesse público
em que as pesquisas eleitorais sejam
escorreitas, sejam realizadas dentro dos
parâmetros que lhes são estipulados pela
lei, de modo a afastar a viciação da
vontade popular, e não há outro modo de
verificar-se a sua regulariclade, se não pelo
exame de todos os elementos a que a lei
faz referência, inclusive os entrevistados,
se e quando necessário.

0 interesse público certamente
supera interesses individuaís de
qualquer natureza. Ao sujeitar os
institutos de pesquisa a colocar à
disposição dos interessados os dados
constantes dos documentos relativos às
pesquisas eleitorais,  a lei impõe-1hes ônus
inerente à própria faculdade de realizar e
divulgar as pesquisas, e ao qual não se
podem furtar, porque não existe outro
meio de aferir-se a regularidade dos
trabalhos de pesquisa eleitoral.

Conclu§ão

A lei eleitoral, reconhecendo a
relevância e o impacto que as pesquisas
eleitorais têm nos pleitos, teve por escopo,
ao regulamentá-las, garantir ampla
fiscalização sobre sua realização,
estabelecendo, entretanto, seja preservada
a identidade dos entrevistados. 0 preceito,
não obstante, não impecle o representante
ministerial, por força dos dispositivos
constitucionais e legais mencionados, de
ter acesso às pessoas dos entrevistados,
desde que existam fundados indícios de
irregularidades na realização de pesquisa
eleitoral, sob pena de inviabilizar-se a
apuraçâo e punição dos delitos previstos
nos artigos 33,  par.  4Q e 34,  par.  3 Q da Lei
nQ 9.504/97,  em prejuízo ao exercício das
funções institucionais constitucionalmente

garantidas ao Ministério Público.
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Necessidade de fundamemação nas promoções e
pemoções pelo critério de meriecimento

A tese "Necessidade de

fundamentação nas promoçõe`s e
remoções i]elo critério de

merecimento'',   apresentada a
seguir,  foi ai)rouada i)or ocasião do

12Q Congresso Nacional do
Mlnistério Públiccj em Fortaleza,

nierecendo i)or i)arte desta
iJubhcação o devido destaque.

EMENTA:
A Constituição  Federal  cletermina a

motivaçz~io dos atos  administrativos  e a
Lei Orgânic`a  Federal  do Ministério
Público elenca  critérios  objetivos para

promoçí~io que não podem ser
desprezados pelo Conselho Superíor
clo Ministério  Público

1  .  Introclução

As promoções na carreira do
Ministério Público  importam em
conseqüências marcantes na história
fiincional dos Promotores e
Procuraclores  de justiça.

A Lei Orgânica Nacional do
Ministério  Público  (Lei  nQ  8.625/93),
em seu  artigo 61,  inciso 11,  impõe,  para
a carreira dos membros da lnstituição,
a  seguinte regra:

"11  -  apurar-se-á  a  antigüiclade  na

entrância e o merecimento pela
atuação do membro do Ministério
Público em toda a carreira,  com
prevalência de critérios de ordem
objetiva levando-se  inclusíve em conta
sua conduta,  operosiclade e dedicação
no exei.cício do cargo,  presteza e

segurança nas manifestações
processuais,  o número de vezes que já
tenha participado de listas,  bem como
a freqüência e o aproveitamento em

+6   APNIP
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cursos oficiais,  ou   reconhecidos,
de aperfeiçoamento."

11.  justificativa

A regra é expressa e determina que
o  Conselho  Superior do Ministério
Público adote critérios que devem ser
levados em conta quanclo ocorrer a
indicação,  em lista tríplice,  cle
candidatos à remoção ou  à promoção
por merecimento  (art.  15,  inc.  11,  da
Lei  nQ  8.625/93).

Assim,  a Lei federal traça  um
caminho inicial de que o Conselho
Superior do Ministério Público  nâo
poderá  se  afastar.

Para elaborar as  listas por
merecimento,  seja para remoção ou
promoçào,  sempre deverá o Órgão
colegiado observar a conduta,  a
operosidade,  a dedicação no exercício
do cargo,  a presteza e a segurança nas
manifestações processmis.

Também, será observado o número
de vezes que o canditado entrou na
lista e a freqüência e aproveitamento
de cursos de aperfeiçoamento.

Além desses critérios,  há outros que
estão expressos no texto constitucional
e nas  Leis que organizam a  lnstituição.

Também,  são critérios objetivos o
fato  de  resiclir na  Comarca  (art.  129,  §
2Q,  C.F.),  o fato  de  exercer o magistério
superior  (art.  128,  §  5Q,  inc.  11,  letra  "d",
C.F.),  atender partes  e  prestar
assistência jurídica,  observar,  nas
manifestações escritas,  os  requisitos  da
sentença,  cumprir os prazos
processuais,  remeter os relatórios aos
Órgãos superiores  nos  prazos
assinalados,  dentre  outros.

Quando a Lei Federal determinou
que o Conselho Superior do Ministério
Público  observasse  estes requisitos

Por
Cláud-io Barros S.ilva

Procurador de Justiça
no Fl-io Grande do Sul.

objetivos,  pretendeu,  com certeza,
preservar a carreira e proteger os
membros do Ministério Público
habilitados às promoções e às
remoções de critérios eminentemente
subjetivos.

Assim,  quando o Conselho Superior
clo Ministério Público negar
mereciinento a um dos habilitados,
quando não houver contra-indicação
da  Corregedoria-Geral  do  Ministério
Público e de nenhum clos
Conselheiros,  mormente quando
preenche os critérios objetivos a serem
observados,  deve o orgão Colegiaclo
fundamentar a recusa.  Não basta,
portanto,  a discussão e a votação
secreta para a elaboração da lista.

A norma  Constitucional  Federal é
expressa em determinar a publicidade
dos atos processuais e dos atos
aclministrativos para dar segurança  aos
intereLssados,  desde que  não haja
restrição legal por tratar-se  de  proteção
da integridade ou quando o interesse
social  o  exigir.

111.  Conclusfio

Como é do interesse dos
candidados às remoções e às
promoções saber cla posição dos
Conselheiros quando da indicação clas
listas,  impõe-se que se adote,  como
regra,  no Ministério Público,  a
motivação e fundamentaç`ão da
indicação,  para que se tenha
conhecimento da razão da recusa
eventual.

Assim como deve ser,  em regra,  o
ato administrativo,  a  indicação  de lista
para remoção ou promoção por
merecimento pelo Conselho Superior
do Ministério Público deve ser,
sempre,  motivada e fundamentada.
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Homenagem a Anibal  Khury

Nafoto,

o Presídente da APMP, Sergio Renato Sinbcjri, juntai'nente corn o lQ
Tes(jureiro Cid Rayrnundo l.oyola junior e o Deputadci Anibal Kbury

A  Associação  dos  Empresários

da  Cidadade  de  Curitiba  -AECIC,
homenageou  durante  um  almoço
realizado  no  dia  29  de  junho  no
Graciosa  Country  Clube,  o
Deputado  Aníbal  Khury,  Presidente
da  Assembléia  Legislativa  do

Estado  clo  Paraná.  A  APMP  esteve
representada  pelo  Presidente  Sergio
Renato  Sinhori  e  pelo  lQ  Tesoureiro

Cid  Raymundo  Loyola junior,  que,

juntamente  com  o  Procurador-Geral
de ]ustiça  Gilberto  Giacóia,  o

Campanha
do aga§alho
As mulheres participantes dos

lanches mensais da APMP
arrecadaram roupas e agasalhos de
inverno que foram entregues à lgreja
Metodista do Bacacheri,  para serem
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Corregedor-Geral  Hélio  Airton

Lewin  e  outros  colegas,  têm

permanentemente  acompanhado  a
tramitação  do  projeto  da  Lei

Orgânica  Estadual  do  Ministério

Público.  Segundo  Khury,  ao

reiniciar-se  o  período  legislativo,

no  mês  cle  agosto,  o  projeto  deverá

ser  votado  na  Comissão` de

Constituição  e justiça,  presidida

pelo  Deputado ]oel  Coimbra  e  ser
levado  à  apreciação  do  Plenário.

destinadas ao mutirão de
evangelização e serviços
beneficentes desenvolviclo em prol
dos bóias-frias da região de   Santo
Antônio da  Platina.  Voluntários  da
lgreja Metodista  citada irão prestar
serviços comunitários de assistência
médica,  odontológica,  nutricional,
orientações sobre higiene,
saneamento e outros serviços sociais,
além do fornecimento de alimentos e
roupas.

Cidadã
honorária

Em  sessão  solene  realizada  no

Fórum  da  cidade  de

Congonhinhas  /l'R,  no  último  dia

23  de  junho,  foi  agrac`iada  com  o

título  de  cidadã  honorária  a

Promotora  de justiça  da  Comarca,

Marcela  Marinho  Rodrigues.

A  Associação  Paranaense  do

Ministério  Público,

aproveitanclo  a

oportunidade,

parabeniza  a
Doutora  Marcela

Marinho  Rodrigues

pela  merecida
homenagem.

Promotora de

Justiça da
C:cjmcdrca de

i, S.J  i  9#-: m„f,

C:ongcjnbinbas,

Mcwcela Marinbo Rodrigues

Foz do lguaçu

0 Ministério Público tem nova e
ampla sede na comarca de Foz do
lguaçu,  localizada na Rua Cândido
Portinari,  505,  Vila  Portes.  Maiores

informações pelos telefones (045)
522-7755  e  522-7655.
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F}eforma do
Código Penal

A  Procuradoria-Geral  de juLstiça
do Paraná  instituiu  através  da
resolução  nQ  1024/98-PGj,  uma
Comissão  para  organizar,
sistematizar e  encaminhar
sugestões  e  propostas  ao
anteprojeto  de  Reforma  do  Código
Penal  Brasileiro.  0  prazo  final

para  o  envio  foi  fixaclo  no  dia  15
de  agosto  próximo.

0 esforço,  no  sentido de
aperfeiçoar o  texto  legal,  também
foi despendido pela APMP, que
da  mesma  forma  recebeu,  através
de   disquetes  e  vias  impressas,
sugestões  ao  anteprojeto de
Reforma  do  Código  Penal.  Todo  o
material  recebido  está  senclo
encaminhado  à CONAMP,  que,
por deferência  da  Dra  Ela Wiecko
Volkmer de  Castilho,
Subprocuradora  cla  Repi`iblica  e
integrante  da  Comissão  instituída

pelo  Ministério  da justiça,
sistematizará  as  sugestôes  e  as
remeterá  como  contribuição  clo
Ministério  Público  brasileiro  ao
novo  cliploma  penal.  Uma  especial
atenção  está  sendo  conferida  ao
Título  XII,  que  trata  "Z)os  Crz.77?c?s`

contra o Ordenamento Urbano" ,
cuja  relatoria  caberá  ao  Paraná.

APMP  no  jornal
"0  Estado  do  Paraná"

A  APMP  está  publicanclo
desde  o  início  do  mês  de  junho,
todos  os  domingos,  uma  c`oluna
no  jornal  0  Estaclo  do  Paraná,

produzido  pela  promotora
Dagmar  Nunes  Gaio.

+8     AEM:MMvipA
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Assembléia Geral

A  assembléia  geral  da  APMP,
destinada  à  prestação  cle  contas  da
entidade  e  ao  trato  de  outros
assuntos  de  interesse  da  classe,
será  realizada  na  sede
administrativa  da  entidade,  no  dia
31  de  julho,  sexta-feira,  às  14
horas,  em  primeira  convocação,  e
às  14h30min,  em  segunda
convocação,  com  qualquer  ni'imero
de  presentes.

Constam  da  pauta  as  seguintes
matérias:  prestação  de  contas
relativas  ao  primeiro  semestre  de
1998,  incluídos  o  PROMED  e  a

MUTUA;  relatório  acerca  das
atividades  associativas
desenvolvidas  no  período;
exposições  circunstanciadas  sobre
a  política  aclministrativa  e
financeira  do  PROMED  e  da
MÚTUA;  relatório  das  atividades
clesenvolviclas  e  apresentação  de

planejamento  a  ser  implementaclo
no  segundo  semestre  pela
FUNDAÇÃO ESCOLA DO
MINISTÉRI0 PÚBLICO,  aléin  de
assuntos  gerais,  especialmente
quanto  aos  reflexos  das  Reformas
Constítucionais  da  Aclministração
Pública  e  da  Previdência  Social.

Jantar de Confraternização
marca reini'cio do 29 semestre

A noite  do  dia  31  cle julho,  sexta-

fe.\r'a, ser`á. re`a+izíado no  Buf fet llha do

/141e¢/,  na  Rua  Emílio  cle  Menezes,  697,

no bairro de São Francisco,  em

Curitiba,  jantar danç`ante,  por aclesão,

com música  a  cargo  clo tecladista

Marcelino  e  seus  instrumentistas,  e  o

seguinte  cardápio  básico:  salpicão,

salada  Walclorff,  salach  mista  Hors

D'()euvre  e  peru  à  Califórnia  (pratos

frios);  peixe  à  La Meuniêre,  rondelle

cle  espinafre,  escalope  cle  mignon,

frango à quatro queijos e

acompanhamentos (pratos quentes);

cloces  caseiros e  licores  (Lsobremesa);

vinho  português,  z/Jbz.5`Á?.y escocês,

cervejas e refrigerantes (bebidas)  .

Pede-se  a  gentileza  de  fazer prévia

reserva  coin  a  secretári£i  Luciane,  na

APMP,  pelo  telefone  (041)  352-2919.
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• uvrios

Obras Jurídicas em Destaque
Doutrina

No dia 18 de junho foi lançado, na
sede administrativa da Associação
Paranaense do Ministério Público, em
soleniclade presidida pelo Procurador de
Justiça Danilo de Lima,  1Q Vice-presidente
da  entidade,  o  livro  Sép' cz7Tfzç%~o e Dç.cJÓ7icg.o -
reo77.cz e P7i¢Jz.cóz,  de autoria do Promotor
de Justiça lnácio Bemardino de Carvalho
Neto, titular da la Promotoria da Comarca
de Goioerê. 0 autor fomou-se em Direito
pela UFRj e é mestre pela Universidade
Estadual de Maringá-UEM. Também é
professor na UNIPAR e na Fundação
Escola do Ministério Público. 0 Ministro
Felix Fischer, do Superior Tribunal de
]ustiça, prefaciando o trabalho, enalteceu a
maneira harmoniosa e sistemática com que
o autor conciliou uma abordagem teórica
profunda, ainda que didática, com uma
criteriosa parte prática complementar,
evidenciando sua grande e imediata
utilidade. A obra, editada pela juruá,
poderá ser adquirida pelos colegas,
mediante desconto em folha, através da
APW.

•  ]uri\Sprudência

A APMP recebeu a nova edição do
obTa "]urisi]rudência Criminal do
Sui)remo Tribunal Federal e do Sui)erior
Tribunal de ]ustiça - 1992 a 1998' , do
colega Alfredo de Oliveira Garcindo
Filho,  Procurador de ]ustiça aposentado.
A obra,  apresentada em formato  18x28 e
com quase  500 páginas,  contém índice
alfabético-remissivo,  que permite rápida
localização da matéria decidida, Verbetes
e Súmulas do ST].  Segundo o autor,
trata-se de edição inteiramente revisada
e ampliada,  com novos capítulos,  cerca
de  500 novos verbetes e mais de 3.700
ementas contendo agora,  além da
indicação do Ministro Relator e da data
da publicação,  menção à espécie e aos
autos respectivos. A publicação poderá
ser adquirida pelos membros do
Ministério Público através da APMP
(041-  352-2919).
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Foto.. DAolado'

o Promotor de ]usttça
lnácio Bernardino de
Carvalho Neto,
o Procurador-Geral de
]ustiça Gilberto Gi,ac;óia e
Erncmt Pacheco Dtretor da
Liuraria e Editora ]uruá .

Foto=
Promotor de ]ustiça

lnácio Bernardino de
Carvalho Neto:

Ç=    oautoresuaobra

¢  Comentáritjs  ao  Código Penai  Mílitar -  Pafte  Gefal

0 promotor de ]ustiça ]orge César de
Assis, natural de Curitiba/PR, é o autor
do livro "Comentários ao Código Penal
Militar -Parte Geral", lançado no final do
ano passado. Leia a seguir a transcrição
do comentário feito à obra na edição nQ
09 da Revista Militar publicada no início
do ano.

"Sempre que aparece no cenário do
mundo jurídico brasileiro uma obra de
Direito Penal Militar é recebida com
grande interesse pelos que se dedicam à
matéria. Algumas delas causam
decepção pela pouca vivência de seus
autores na região árida do Direito Penal
Pátrio. Tal não acontece com esta obra.
Seu autor teve vivência na caserna,
funcionou como juiz Militar dos
Conselhos de ]ustiça, arrebanhando
conhecimentos jurídicos nessa trajetória
e em sua preparação para disputar uma
vaga de Promotor de ]ustiça. Seu livro
encontra-se devidamente atualizado, no

que diz respeito à legislação, como
também, à jurisprudência  .

Trata com segurança, a situação
delicada do crime militar em razão do
dever juridico de agir, fundamentando
seus comentários com decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Tribunal Militar de Minas
Gerais e conclui defendendo com
respeitáveis argumentos jurídicos a tese
de ocorrência do delito militar, nos
casos em que o Policial militar, estando
à paisana e de folga, pratica infração
penal, ao intervir numa ocorrência de
flagrância, por ter se colocado em
serviço.

Com muita propriedade e
competência o Dr. jorge César de Assis,
defende a inaplicabilidade da Lei NQ
9.099/95 na Justiça Militar e demonstra
de foma convincente a
inconstitucionalidade da Lei 9.299/96,
que retira da competência da }ustiça
Militar os crimes dolosos contra a vida."
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Encontro da lnfância e

luventude

Aconteceu  nos  dias  15,  16 e  17 de
maio,  no auditório do Tribunal do ]úri
de Cnrt++ba, o XI Encontro Estadual da
Associação de Magistrados e
Promotores de ]ustiça da ln.fâncta,
]uuentude e Famíha do Estado do
PzzzÍz7¢cÍ,  centrado  no  tema  "0  Direito
da  criança  e  clo  adolescente  à
convivência familiar e  comunitária -
reintegração familiar".  0  evento
contou com a participação de mais de
quatrocentas pessoas e,  na ocasião,  foi
escolhida a nova Diretoria da entidade,
quc- foi composta da seguinte forma:
Presidente:  Olympio de Sá Sotto
Maior Neto;  1Q Vice-Presidente:
Noeval  de  Quadros;  2Q Vice-
Presidente:  Ivonei  Sfoggia;  1Q
Secretário: ]osé Maurício Pinto de
Almeida;  2Q Secretãrio:  Valéria
Teixeira  de Meiroz  Grilo;  1Q
Tesoureiro:  Murillo ]osé Digiácomo;
2Q Tesoureiro:  Fernando Wolf
Bodsiak;  Diretor Social:  Lenice
Bodstein; Conselho Executivo Fiscal:
Alfredo Nelson da  Silva  Baki,  Carmen
Lúcia  de Almeida,  Marília Vieira
Frederico; Cornissão Técnico-
Cientifica: Terezinha Ribeiro Ruzzon,
Luiz  Francisco  Fontoura,  Rui Muggiati,
Hirmínia  Dorigan  de Matos,  Edgar
Barbosa,  Rosana  Beraldi  Bevervanço,
Gil Fernandes Guerra,  Dagmar Nunes
Gaio, ]oel Pugsley; Conselho
MultidiscipHnar:  Chloris Casagrancle
justen,  Paula lnês da Cunha Gomide,
Marta Tonin,  Elizabeth Acioly Pinto de
Almeida,  Carlos Abel  Fioruci,  Fernando
de Góes,  Marisa Atsuko Toyomaga.

11  Simpósio  Nacional  de

Direito  Eleitoral

Estará sendo realizado em Curitiba,
entre os dias 30/07 e 01/08   (coincidindo
com a data de lançamento desta
publicação) o 11 Simpósio Nacional de
Direito Eleitoral, contando com o apoio
do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, Associação dos Magistrados do
Paraná, Associação Paranaense do
Ministério Público   e Faculdade de
Direito da UFPR.

2Í]    AE:MMv£A

Execução  Penal

De  17 a 20 de agosto de  1998, no
Parlamundi,  em Brasília-DF, terá lugar
o  1°-Encontro Nacional da Execução
Pe77cz/,  promovido pela Associação dos
Magistraclos Brasileiros,  com os
objetivos de colocar em discussão a
realiclade da política criininal e do
sistema penitenciário brasileiros e de
propor soluções para esse c`rucial
problema. 0 temário do evento
abrange : ]uriLsclicionalização cla
execução penal; 0 perfil do preso no
Distrito Federal; 0 trabalho do preso e
a privatização dos presíclios;
ClasLsificação e triagem d{)s condenados
- perfis criminológicos - avaliação das

perspectivas de reintegração social;
juizaclos Especiais Criminais e penas
altemativas:  solução para o problema
da superlotação carcerária?;  0 papel cla
comunidade na execução penal;
Sistemas de infomação e controle da
execução penal; A arquitetura prisional;
A reforma da Leí cle Execução Penal.

As palestras e conferências estão a
cargo cle Louk Huslman, Raúl Cervini,
Eugênio Raul Zaffaroni,  Evanclro Lins e
Silva, Luiz Vicente Cemicchiaro, Álvaro
Mayrink da Costa, joão Benedito de
Azevedo Marques,  Luiz Flávio Borges
D'Urso, júlio Fabbrini Mirabete e
Maurício Kuehne (associado da
APMP). Maiores informações poderão
ser obtidas através da "Apoio
Promoçôes e Eventos", fones (061) 234-
8181  e  234-8970,  fax (061) 234-8505 e
234-8131.

XVI ]omadas  lbero-Americanas
de Direito Pr"essual

Acontece entre os dias  10 e  14 cle
agosto em Brasília-DF, a Xvl jornadas
lbero-Americanas de Direito Processual
promivicla pelo lnstituto lbero-
Americano de Direito ProceLssual e pelo
lnstituto Brasileiro de Direito
Processual. Informações pelo fone
(++55 61) 347-4748

Congresso do Ministério
Público  Gaúcho

A Associação do Ministério Público
do Rio Grande clo Sul convida os
colegas do Paraná para o  VCo7?g7ies`ço
Esiadual do Ministério Púbhco, cr"e
terá lugar em Canela-RS, entre os dias
12 a  16 de agosto cle  1998. A Contravel
Tiirismo, que oferece diversos planos
de viagem e hospedagem, é a agência
oficial para receber as inscrições,
através clo telefone (051)  225-0199 e
211-2344  r.  2157 e  2132,  com  Elisandrzi,
e alerta para a neceLssiclade de efetuar
reservas na rede hoteleira, com
razoável antececlência, em razão da
realização do Festival de Cinema no
mesmo períoclo.

Bela e Santa Catarha

Tendo em vista o caráter
multidisciplinar do Direito Arnbiental,  a
Associação Brasileira do Ministério
Pi'iblico de Meio Ambiente promoverá,
no período de 12 a 14 de agosto, em
Florianópolis, o  1Q Encontro Nacional
clo Ministério Público de Meio
Ambiente. As cliscussões estarão
centradas na discussão da Lei 9.605/98,
que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente,
com a presença dos juristas que
integraram a comissão responsável pela
formulaçáo do anteprojeto,
transformado na citada Lei 9.605/98.
Estará aberta aos interessados a
oportunidade para a defesa de teses,
versando sobre a tutela jurídica e
extrajurídica do meio ambiente.

A temática do encontro será "0
Futuro da Proteção Ambiental no
87iízsz./", tendo como sub-temas:  a) A
tutela jurisdicional do meio ambiente,
b) a tutela penal do meio ambiente, c)
a tutela administrativa do meio
ambiente, d) a tutela civil do meio
ambiente. Maiores informações
poderão ser obtidas através do fone/
fax 55  (048)  222 7255.
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Novos Procuradores de Justiça e
Promotores Substitul:os

Foram empossados no cargo de
Procurador de justiça os Drs.  Saulo
Ramon Ferreira, no Gabinete do
Procurador-Geral de justiça, no dia, e
Lineu Wálter Kirchner, no Auditório Av
Florêncio Guimarães, em 23 de abril.

0 resgate ligeiro das características
indeléveis cle ambos permite afirmar que
sua atuação será ainda mais densa na
realização das ações institucionais e
administrativas que lhes serão atribuídas
na segunda instância.

Promotores  Substitutos

No dia  24 de junho,  no Auditório
Professor Ary Florêncio Guimarães,  da
Procuradoria-Geral de justiça, tomaram
posse no cargo de Promotor
Substituto,  perante os integrantes do
Conselho  Superior do Ministério
Público,  Fernanda Teixeira Souza
Domingos,  Cleverson Leonardo
Tozatte,  Eduardo Alfredo de Mello
Simões Monteiro,  Lucimara  Salles,  Ana
Sílvia Puosso Romanini, Ana  Maria  de
Oliveira Santos,  nomeados através do
ato  162/98,  para atuarem,
respectivamente,  nas  Seções jucliciárias
de São ]osé dos Pinhais,  Cianorte,
Campo  Largo,  Castro,  Irati e  Santo
Antônio do  Sudoeste.

Os empossados foram saudados
pelo Presidente da APMP,  Sergio
Renato Sinhori,  e pelo Procurador-
Geral de justiça, ,Gilberto  Giacóia.

A  lnstituição,  que  nessa  quadra
histórica  tem  passado  por
profundas  e  céleres  transformações,
revitaliza-se  por  Seus  próprios
mecanismos  de  ingresso  e  ascensão
funcional.

Crer  no  ideal  de  realizar  um  dia
o  sonho  da ]ustiça  Social  é  uma
pretensào  imensa,  uma  conquista
cotidiana  que  depende  da
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Foto:
Ac;irna o Presidente da APMP no
i'noi!nento da saudação cdos nouos
Proi'notores Substitutos

superação.  Vale,  então,  espelhar-se
no  magnífico  Charles  Chaplin,

quando  afirmava  que  "A maior
fonte de energia é a vontade de
vencer as próprias limitações."

A APMP saúda  seus  antigos
associados    pelo  momento  sublime

Foto..
Lineu Wáll;er Kircbner
cÃo tomar |)osse |)erante
o Doutor Gilberio
Giacóia no cargo de
Proc;urador de ]ustiça .

Foto:  Mernbros do Conselbeiro
Superior do Ministério Púbhco:
Gilberto Giacói,a (Preside'nte) ,
Nadir Probrnann Arco-Verde e
Gláuc;io Antonio Pereira

Abcúxo os nouos Prornoi;ores
Substitutos e seus resi)ectiuos

Padrinbos

de  suas  carreiras,  exortando-os  a
permanecer  inabaláveis  em  suas
convicções,  e  os  novos,  agora
importantes  protagonistas  da
lnstituiç`ão  que  segue  em  seu
incleclinável  itinerário:  o  ideário  de

Justiça.
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PROMOTORIAS ESPECIAIS
Direito do Consumidor:

SANEPAF= i F=edução de multa moratória por inadimplência -
abstenção de cobrança da taxa de reaviso

A Promotoria  cle justiça  de Defesa do
Consumidor de  Curitiba,  diante  da
reclamação de vários  usuários  da
SANEPAR -  Companhia  de  Saneamento  do
Paraná,  do interior e da  Capital do Estado,
instaurou  procedimento  para  averiguar a
legalidade  da  cobrança  da taxa de juros de
mora  de  10°/o,  frente  ao que clispõe  o
Código de  Defesa  clo Consumidor,  que  a
limita  em  2°/o,  ao haver o atraso no
pagamento da fatura  pelo consumidor,
bem como da cobrança de R$  0,76,  por
reaviso de  interrupção  do fornecimento  do
produto,  por ser nula  a  determinação que
obriga  ao  consumidor arcar com despesas
de  cobrança  administrativa  de valores  em

favor do fomecedor.
Nâo  tendo  alcançado  solução

extrajudicial,  ajuizou  Açâo  Civil  Pública,

junto  à  2a  Vara  da  Fazenda  Pública,  nesta
Capital,  com abrangência  estadual,  oncle
pleiteou,  em sede  de  liminar,  a  adequação
da multa aos  2% e a abstenção da
cobrança de R$  0,76  por reaviso.  0 ]uiz de
Direito  Leonidas  Silva  Filho,  em  02  de  abril
de  1998,  concedeu  a liminar para ambas  as
situações,  fixando  uma multa  diária  de  R$
11.653,00.  Da  decisão  sobreveio Agravo  de
lnstrumento,  interposto  pela  SANEPAR em
04/05/98,  onde se pediu efeito  suspensivo,
que foi negado pelo relator,
Desembargador Cyro Crema,  da  5a  Câmara

Cível do Tribunal  de ]ustiça do  Estado,
confirmando,  portanto,  os  termos  da
liminar.

Segundo os Promotores de ]ustiça Arion
Rolim Pereira e Ciro Expedito Scheraiber,
referida ação postula, em julgamento final de
mérito,  além da confimação daquilo que foi
pedido em liminar,  a devolução,
monetariamente corrigida e em dobro (art.
42, parágrafo único do CDC), dos valores
indevidamente cobrados dos consumidores,
a partir de  lQ de agosto de  1996, data em
que foi alterado o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n9 9.298/96),  estipulando
que a multa por inadimplência passava de
ioo/o para  2%.

Segurança i Direito do Consumidor
A Promotoria de ]ustiça de Defesa do

Consumidor de Curitiba,  que tem
incrementado sua atuação na questão dos
loteamentos clandestinos,  recebeu  denúncia
de ocorrência de implantação de um desses
loteamentos em área desapropriada,  na
Cidade lndustrial de Curitiba,  onde o
loteador Altino Masson e sua mulher Tacila
Masson,  de forma,  portanto,  criminosa,
alienavam lotes que não lhes pertenciam,

sendo que, em razão da irregularidade,
os consumidores/adquirentes não
alcançariam obter a escritura definitiva de
domínio.

ApÓs vencerem-se diligências em
Pr"edimento lnvestigatório Preliminar levado a
cabo pelo Promotor de justiça joão Henrique
Vilela da Silveira, visando ao ressarcimento às
vítimas, inclusive com o desfazimento do
negócio, requisitou-se inquérito policial,
resultando ao tempo da sua trarnitação a prisão

em flagrante do "empreendedor", enquanto
alienava um dos lotes. Concluída a investigação
policial, o Promotor de justiça Ralph Luiz V.
Sabino dos Santos ofereceu denúncia pela
prática dos delitos de 6telionato (art. 171 do
Código Penal), de implantação de
loteamenm clandestino, qualificado (art. 50,
inc. 1, c/c parágrafo único, incisos 1 e 11, da ljei
6766/79), e de venda de Írições ideais do
temno (art. 65 da Lei 4591/64), em concurso
material de crries.

Loteamentos  Clandestinos
0 Centro de Apoio e a Promotoria de

Defesa do Consumidor de Curitiba têm
priorizado o enfrentamento do problema da
escassa segurança em edificios ou locais de
ajuntamento público,  propondo,  inclusive,
ações civis públicas com o objetivo de
interditar locais onde,  apesar do considerável
agrupamento de consumidores, o risco
decorrente de defeitos de projeto ou
construção e a dificuldade na prevenção de
incêndios ou evacuação são negligenciados.
Assim ocorreu com relação ao Estádio do
Pinheirão e o Marumby Expo Center, com
pronta obtenção de liminares impedindo a
freqüência até a necessária regularização.

Também é pertinente mencionar a
existência de trabalho conjunto com o Corpo
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de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado do Paraná, que tem fomecido os
Autos de reprovação técnica e, com isso,
apontado os riscos do descumprimento,
pelos edificadores ou administradores desses
locais, de nomas técnicas de prevenção de
incêndios.

Na mesma linha de atuação,  a
Promotoria de Defesa do Consumidor está
concluindo o procedimento investigatório
referente a Casa de Shows "Chocolate Chic",
que se ajustou aos itens de segurança,
confome se comprometera perante o
Ministério Público,  restando apenas a
realização de vistoria final pelo Corpo de
Bombeiros. Também o Centro de Exposições
do Parque Barigüi (explorado em regime de

concessão),  onde há grande afluência de
pessoas,  está em fase de adaptação às
nomas de segurança, em decorrência de
procedimento  instaurado.

Vale citar ainda que, no tocante a saídas
de emergência e prevenção de incêndio,
também em edifícios comerciais e
residenciais o Corpo de Bombeiros vem
desenvolvendo trabalho intenso, do qual tem
se valido o Ministério Público para, em
defesa do interesse público,  atuar na
prevenção de danos.

Integram o Centro de Apoio de Defesa
do Consumidor os Promotores de justiça
Arion Rolim pereira,  Ciro Expedito       Q
Scheraiber,  Ralph L. V.  dos Santos e joão
Henrique Vilela da Silveira.
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Novo Centro de Apoio
Operacional

Através da Resolução 461  do
Procurador-Geral de }ustiça, foi criado o
Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de ]ustiça das
Fundações, defininclo-se-lhe a estrutura
e a esfera de atuação. Sempre levando
em conta a importância das fundações
como instrumento de integração social
no combate às causas da marginalidade,
da pobreza e da ignorância, o novo
Centro de Apoio tem como tarefa
primeira a fixação da política
institucional para o funcionamento das
Promotorias de ]ustiça que atuam na
área. A mencionada resolução
estabelece que em cada comarca do
Estado haverá pelo menos um Promotor
de justiça incumbido da matéria, voltado
à orientação e ao acompanhamento dos
trabalhos realizados pelas Fundações e
Organizações Sociais.

0 Promotor de ]ustiça Edson Luiz

Peters, designado para coordenar
o referido Centro de Apoio, assume
afirmando que  "óz co74/gga/rtzç#~o
constitucional do Ministério Público
Brasileiro Peryyúte classiftcá-lo como
um Ministério Público Social, uoltado
aos interesses maiores da sociedade, o
que uai ao encontro dos objetiuos do
mouimento fundacional, nascido no
seio da sociedade e ai)ontado, na
maior i)arte das vezes, à Promoção
social. A che'ntela do Setor
Fundacional é, geralmente, a
exclu{da, carente e até discriminada,
desassistida i)ela fam{ha e Pelo Estado .
Portcmto, antes de fiscal e curador
das fundações, o Ministério Público
deue ser um defie'nsor da idéia
fundacional, orientcmdo e apoiando
todas aquelas entidades que se
dedicam à Promoção do bem
Colnum".

Conselho Superior do
Ministério  Público

Através da Resolução 207/98,  foram
regiilamentadas as eleições deste ano
para composiç`ão do egrégio Conselho
Superior do Ministério  Público.  0

processo  eleitoral  é  bifásico,
abrangendo a escolha de 02
componentes pelo Colégio de
Procuradores e de 05 por todos os
membros da  lnstituição em atividacle.
A inscrição  dos canclidatos poderá ser
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feita  até  as  18h do dia  07 de
agosto,  sendo elegíveis todos os
Procuradores  de juLstiça  em
atividade.  No dia  17 de  agosto
ocorrerá  a  eleição dos 02
representantes do Colégio de
Procuradores,  com a proclamação
clo resultado em seguida ao término
da votação e da apuração.  No
tocante  à  eleição  clos  representantes

da  Classe,  a votação
será via  postal  para  os
membros do Ministério
Público com exercício
funcional em comarca
do interior do Estado e,
para os que se
encontrem na  Capital,
será  realizacla  no  clia  31,
em Curitiba,  com
subseqüente apuraçào
dos votos.

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Desde  19 de maio,  as unidacles ad-
ministrativas  do  Ministério  Público  clo
Estado do Paraná, até então 1ocalizadas
na Rua Tibagi n. 779, em Curitiba (Dire-
toria-Geral,  Assessoria ]urídica,  Depar-
tamento Administrativo,  Departamento
Financeiro,  Departamento  de  Planeja-
mento  e  Departamento  de  Recursos
Humanos)  passaram para  a  Rua Mare-
chal Deodoro, n. 51, edificio Wenceslau
Glaser (Galeria  Ritz)  -  19Q andar,  nesta
Capital, CEP: 80.020-905, telefone n. 223-
9151. Permaneceram no prédio da Rua
Tibagi os setores de Folha de Pagamen-
to, Almoxarifado,  Central de Transpor-
tes,  Gerenciamento Eletrônico de lma-
gens e o Centro de  Estudos e Aperfei-
Çoamento  Funcional.  Permaneceram,
ainda,  componclo  o  núcleo  de  atencli-
mento adminiLstrativo aos Procuradores
de ]ustiça e Promotores de TULstiça Subs-
titutos  em  2Q  Grau,  os  seiviços  de  re-
cepção, protocolo, telefonia, vigia, pos-
to  bancário,  sala  de  reuniões,  copa,
digitação, biblioteca-subsede (incluindo
a assessoria jurídica), limpeza e conser-
vação e apoio de informática.

REPRESENTANTE
0 Promotor de ]ustiça J14lczJecÁs É.dz/czr-

do Siqueira Nunes Bertoncini fcji des;ig-
nado  representante  da  Associação
Paranaense do Ministério Püblico
junto  à  Congregação  da  Faculclade  de
Direito  de  Curitiba,  que  por  especial
deferênc`ia ofereceu à entidacle assento
naquele colegiado.

APOSENTADORIAS
Na  12é± sessão orclinária do e.  Conse-

lho  Superior  do  Ministério  Público  em
1998, levada a efeito no dia Os de junho,
foi acolhido o pedido de aposentadoria
f()rmulaclo  pelo  Promotor  de  ]ustiça
Alberto Luiz Cassou, cle Curitiba.

Na  15a sessào, realizacla em 29 cle ju-
nho  de  1998,  foram  acolhiclos  os  pecli-
dos de aposentadoria formulados pelos
Promotoi.es de justiça Divonzir Valesi,
Ijourenço Antonio Rodrigues Figuei-
ra  e  Egberto Pei.eira,  Promotores  de
ju`stiça  de-  entrância  final  das  comarcas
de  Foz  do  lguaçu,  Curitiba  e  Cascavel,
respectivamente.
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Maringã
lnquérito Civil

Parcelamento do solo rural com
finalidades urbanas

Em  17  de  junho  último  os
Promotores  cle Justiça João  Ângelo
Leonardi  e ]osé  Apzirecido  da  Cruz,
cla  Comarca  de  Maringá,
instauraram  lnquérito  Civil  com  o
objetivo  de  apurar  a  regularidade
de  vários  loteamentos  instalados
em  áreas  rurais  na  região
metropolitana  de  Maringá,
travestidos  de  pequenas  chácaras,
sítios  de  recreios,  condomínios
rurais,  hotéis-fazenda  e  outros,
bein  como  a  responsabilidade  civil,

penal  e  administrativa  dos
empreendeclores,  dos  Órgãos

públicos  de  fiscalizaç`ão,  e  dos
tabeliães  e  oficiais  de  registro  de
imóveis  que  vêm  elaborando  e
registranclo  escrituras  públicas  de
compra  e  venda  de  partes  não
delimitaclas.

Os  proprietários  de  áreas  rurais

próximas  ao  perímetro  urbano"estariam valendo-se de todos
os meios e formas para
consecução de seus
desideratos, entre os quais a
utilização de Proi)aganda
enganosa, suPostos corretores
de irnóveis e até de imobiliárias
credenciadas desta cidade Para
a comercialização das áreas
rurais, a Preços módicos e
convidativos, a Ponto de
sensibilizar qualquer
adquirente a fazê-lo. Sabem tais
Proprietários, que as áreas
rurais que ofertam são
desmeainbradas  de j.orma
clandestina, pois não forarn
Previamente aprovadas Pelos
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órgãos  competentes" .
Refere  a  portaria  do  inquérito

c£v±\ que "as irregularidades
vêm ganhando espaços nas
serventias extrajudiciais do
Poder judiciário admitindo
lavraturas de escrituras
i)úblic;as de áreas rurais
sabidamente irregulares,
inobservando as normas
expressas do ]uízo de Registros
Públicos e de conseqüência da
Corregedoria-Geral da ]ustiça" ,
acrescentando  que  está  havendo  a
inobservância  do  Código  de
Normas  do  Poder judiciário,  em
especial  aos  itens   11.2.16,11.3.1,   e

11.3.1.1.

Como  normalmente  acontece  em
casos  tais,  ressaltam,  há  flagrante
omissão  do  Poder  Executivo
Municipal,  em  detrimento  do
legítimo  interesse  do  munícipe,  por
não  exercer  a  devida  fiscalização
na  instituição  desses  loteamentos
clandestinos.  Os  eminentes
Promotores  verificaram  que  o
Município  de  Maringá  não  exerceu
a  competente  fiscalização  prescrita
na  Lei  Complementar  Múnicipal  n.Q
44/94,  deixando  de  promover  uma
adequada  e  planejada  expansão  do

perímetro  urbano,  em  que  se
disponibilizariam  equipamentos
urbanos  e  equipamentos  públicos
de  forma  racional.  Constataram
haver  nas  referidas  áreas
irregulares  "verdadeiros  bairros
urbanos",  em  vez  de  uma
consciente  exploração  agrícola  de
área  rural.

Guaíra
Taxa de iluminação
pública e tarifa de
esgoto

Os  Promotores  de ]ustiça  Laércio
januário  de Almeida  e  Robertson
Fonseca  de Azevedo,  que  atuam  na
Comarca  de  Guaíra,  ingressaram
com  ações  civis  públicas  contra  a
Sanepar  e  o  Município  cle  Guaíra.

Na  ação  proposta  em  face  da
Sanepar foi  deferida  medida  liminar,
a  fim  de  que  a  empresa  se  abstenha
cle  cobrar  a  clenominada  "tarifa  de
esgoto"  até  que  seja  implantada
estação  de  tratamento  de  esgoto
naquela  cidade.  Os valores  que
deixaram cle  ser desembolsados
pelos  usuários/con`sumidores
correspondiam exatamente  a  80°/o  do
valor  cobrado  a  título  de  "tarifa  pelo
consumo  de  água".  A cobrança
estava  sendo feita  para  a  coleta  e  o
tratamento  do  esgoto,  mas  este,  à
falta  de  estação  própria,  vinha
sendo  lançado  ¢77  77cZZz,írcz  no  rio

Paraná.  Também determina  a
medida judic`ial,  atendendo  ao que
foi postulado,  a adoção de medidas
emergenciais (ajuste  de  emissores
subaquáticos) visando  à  cessação  da
degradação  ambiental.

]á  a  ação  proposta  com relação
ao  Município de Guaíra  tem por
objeto  a  extinção  da  denominada
"Taxa  de  lluminação  Pública".  A

exemplo do que vem ocorrenclo em
outras  comarcas,  o Ministério
Público  ajuizou  demanda  busc2mdo
a  abstenção  da  cobrança  da  referida
taxa  (seja  por interméclio  das  f£ituras
da  Copel  ou  outra via  qualquer)
ante  sua  inconstitucionalidade,
evidenciada  pelo  fato  de  que  se
trata  de  um serviço  não  divisível  e
inespecífico.

Junho/Julho  98



Noti'cias da APMP

vÉFía
Toledo

LINHA  VEF]DE:
Toledo sai na frente

A Promotoria de Proteção ao Meio
Ambiente da Comarca de Toledo
lançou,  no dia 04  cle junho,  o Projeto
Z¢.7?bcz  Vé'7it7é'.  Através  de  linha

telefônica  especial,  poderão  ser feitas,
em qualquer horário e sem
necessiclade de  identificação,
deni'mcias de agressões ao meio
amljiente.  Para viabilizar o Projeto,  foi
cediclo o  número  1523,  destinado pela
EMBRATEL,  a  nível  nacional,  para
causas  ligadas  à  Ecologia.

Segundo a   Promotora cle ]ustiça
Luciana  Ribeiro  Lepri Moreira,  autora
do Projeto,  trata-se de um importan[e
instrumento de prevenção e
monitoramento de danos ambientais,
com o objetivo maior de colocar em
prática  o décimo Princípio
Funclamental  de  Direito Ambiental:  "o
deuer de facihtar e encorajar a
i)articti)ação das i)essoas nos
i)rocedimentos de decisões
admtnistrattuas e nas ações judtctais
ambientads:' .

A partir da deni'incia,  caberá à
Promotoria de Proteção ao Meio
Ambiente direcionar o atendimento ao

Órgão  competente (IAP,  Secretaria do
Meio Ambiente,  IBAMA,  EMATER,
SEAB,  etc.)  e tomar as medidas
administrativas e/ou  judiciais cabíveis
(procedimento administrativo,
inquérito civil,  ação  civil  pública;
inquérito  policial,  etc.)

Busca-se,  por meio cle  ação
interativa  entre  Ministério  Público e
Comuniclade,  a incrementação da
"vigilância  ambiental"  pela  socieclade  e

a proteção ao meio ambiente.
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l"HA VERD€

FOTOS:

Acima,, a Promotora de ]ustiça
l.uciana Ribeiro l.epri Moreircz.
Ao lado, `flagrcmte da c;erirnôn5a
realizadci Para o lcmçcuínento do
Pr{i.jeto lji,nba Verde, de cdutorta
da Promotora, que> f iot Presttgtado
por dirigentes e colegas do
Mtnistérto Púbhco, autortdades
locais e estaduciis.
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p®!íEie®HpaFEidáFia

Conforme  consta  no  lnformativo
n.Q  113 do Supremo Tribunal
Federal,  de junho  de  1998,  a
Suprema  Corte,  por maioria  de votos,
julgou  parcialmente  procedente  duas
aç`ões  diretas  de
inconstitucionalidade  ajuizadas  pelo
Procurador-Geral  da  República  para,
sem redução  do  texto,  dar
interpretação  conforme  à  CF:  a)  ao
art.  237,  V,  da  LC  75/93  ("É ué'c7czc7o
ao membro do Ministério Público da
União:  ... V -exercer atiuidade
Pol{tico-i)artidária,  ressaluada a
ftliação e o direito de afastar-se para
exercer cargo eletivo ou a ele
co72co"er."),  no  sentido  de  que  a
filiação  partidária  de  membro  do
Ministério  Público  da  União só  pode
efetivar-se na  hipótese  de
afastamento  de  suas funções
institucionais  mediante  licença;  b)  ao
art.  80  da  referida  LC  75/93  ("4
ftliação a i)artido Pol{tico impede o
exerc{cio de funções eleitorais por
membro do Ministério Púbhco,  até
dois anos do seu cancelamentcj'`) p'ara
fixar aquela  interpretação  que  apenas
admite  a  filiação  partidária  se  o
membro  do Ministério  Público  estiver

Prerrogativa
funci®na!  do
Ministéri®
Público

A Primeira Turma do e.  Superior
Tribunal de }ustiça  decidiu
recentemente que aos membros do
Ministério Público é assegurada a

prerrogativa de,  no exercício de suas
funções, tomar assento à direita dos

26   Apfl4P
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afastado  das  suas funções,  devendo,
portanto,  cancelar sua  filiação
partidária  antes  de  assumir suas
funções,  não podendo desempenhar
funções  eleitorais  pertinentes  ao
Ministério  Público  Eleitoral  senão
dois anos  após  o  referido
cancelamento;  c)  ao  inciso V,  do  art.
44,  da  Lei  8.625/93  ("4os  77?e7%Z7ros  c7o
Mirústério Público se aplicam as
seguintes uedações  :  ...V -exercer
atiuidade i]ol{tico-i]cmidária ,
ressaluada a fthação e as exceções
PrezJ£.sJ¢s  e77?  -/eG.."),  admitindo  a
filiação partidária  dos  membros  do
Ministério  Público  dos  Estados-
membros nas hipóteses  de
afastamento  de  suas funções
institucionais  mediante  licença,  nos
termos  da  lei.  ADln  1.371-DF.  rel.
Min.  Néri  da  Silveira  e  AADln  1.377-
DF.  rel.  oriç[inário  Min.  Octavio
Gallotti.  rea.  D/  o  acórdão  Min.
Nelson  Tobim-  3.6.98.

0 Tribunal  considerou  que  as
exceções  à  proibição do  exercício  de
atividade  político-partidária  pelo

]uízes,  Desembargadores e Ministros. A
decisão foi profericla em recurso em
mandado de segurança impetrado pelo
Ministério Público do Estado de
Rondônia,  sob  n.  6.887 - RO  (96/
0018133-0).  A  medida judicial  foi
intentada diante da  moclificação cla

posição da cadeira em que se assenta
o Promotor de ]ustiça nas sessões do
Tribunal do júri na Comarca cle
Guajará-Mirim.  Os  eméritos julgadores
analisaram as disposições dos artigos
128,  §  5Q  da  Constituição  Federal,  20,
111  da  Lei  Complementar 40/81,126,  IV
da Lei Complementar 06/85 (Lei

Ministério  Público  devem ser
interpretadas de modo a preservar a
isenção  e  a  independência  das
funções  institucionais  do  "Parquet",
asseguradas  pela  Constituição
Federal.  Vencido  o  Min.  Octavio
Gallotti,  que  julgava  improcedente
ambas as  ações sob o fundamento de
que  a  exigência  do  afastamento  do
membro  do  Ministério  Público de
suas funções,  embora mantendo o
vínculo  com  a  instituição  mediante
licença,  inviabilizaria  o  direito  à
atividade  político-partidária  que  a  CF
facultou  à  lei  estabelecer  (CF,  art.
12.8, § 5Q , Tl, e_.. " Leis com|)lementares
da Untão e dos Estados, cuja
iniciatiua é facultada aos respectiuos
Procuradores-Gerais,  estabelecerão a
organizaçâo, as atribuições e o
estatuto de cada Ministério Público,
obseruadas, relatiuamente a seus
membros:    ...11  -as seguintes
uedações:  ... e)  exercer atiutdade
i)ol{tico-Partidárta,  saluo exceções
Preug'sJczs  774z  /eG.."  ).      ADln  1.371-DF
rel.  Min.  Néri  da  Silveira  e  ADln
1.377-DF.  rel.  Oriç2inário  Min.
Octavio  Gallotti.  r-el.  D/  acórdão   Min.
Néri  da  Silveira.  3.6.9-8

Orgânica do Mínistério Público clo
Estaclo de Rondônia)  e 41,  Xl da Lei
8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional do
Ministério Público), bem como o
costume secular,  no Brasil,  de
tomarem os membros do Ministério
Público Fecleral  ou Estadual  assento
ao lado dos ]uízes,  Desembargadores
e Ministros.  Concluíram,  ao final,  que,
como prerrogativa decorrente das
relevantes funç`ões  da  lnstituição,  aos
agentes do Pczz¢2/eí deve ser
assegurado o lugar ao  laclo do juiz,
imediatamente a sua direita,  nas
audiências ou  nas sessões.
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vÉ
Integrantes

doMP
Potiguar
sofrem

ameaças

A  Associação  do  Ministério
Público  do  Rio  Grande  do  Norte
divulgou  para  a  imprensa  e  para
toda  a  classe  no  País,  que  em
maio  último,  atos  intimiclatórios
foram  perpetrados  contra
membros  do  Ministério  Público
Poti8uar.

Essas  ações,  materializadas
através  de  ameaças  indiretas  a
alguns  Promotores  cle ]ustiça  e
ao  Procurador-Geral  do  Estado,
teve  seu  ponto  máximo  com  o
sequestro  do  filho  de  um  dos
funcionários  da  Procuradoria
Geral  de ]ustiça.

Três  homens  armados
colocaram  a  vítima  em  um  porta-
malas  de  um  cari.o  Fiat,  modelo
Tempra,  e  o  conduziram  a  um
lugar  distante  nas  cercanias  de
Natal,  e  lá  mostraram  a  vítima
fotos  e  recortes  de  jornal  do
Procurador  Geral,  do  atual
Presidente  da  Associação  do
Ministério  Público  e  ainda  de
dois  Promotores  de Tustiça.  Os
sequestradores  fizeram  ameaças
e  mantiveram  o  rapaz   por  mais
de  três  horas,  até  que  este
conseguiu  escapar.
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PGJ firma Convênio com
OAB, lnstituições de ensino e

Secretaria de Justiça.

Em  convênio  celebrado  no
último  dia  25  de  junho,  o
Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná,  através  da  Procuradoria-
Geral  de ]ustiça,  tendo  como
parceiros  a  Secretaria  de  Estado  da
]ustiça  e  Cidadania,  a  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil,  a
Universidade  Federal  do  Paraná,  a
Pontifícia  Universidacle  Católica  do
Paraná,  a  Universidade  Tuiuti  e  a
Faculdade  de  Direito  de  Curitiba,
considerando-se  a  necessidade  da
aplicação  fiel  e  estrita  dos

preceitos  legais  sobretudo  no
campo  da  persecução  penal,
definem  elenco  de  atos  e  medidas

com  o  intuito  de  através  de  uma
ação  conjunta,  buscar  a  garantia
dos  direitos  individuais,  em
especial  dos  carentes  e
desassistidos,  nos  termos  da  lei  nL'
1060/50,  em  casos  privativos  de
liberdade,  qu'mdo  configurado  o
flagrante  delito,  na  Comarca  de
Curitiba.

0  atedimento  deste  convênio
acontece  de  segunda  a  sexta-feira,
no  12Q  andar  do  Fórum  Criminal  de
Curitiba,  em  sala  ceclida  pelo juiz
cla  Central  de  Penas  Alternativas  e
aos  sábados  e  domingos  no  Plantão
judiciário.

Conselho Naoional de
Procuradores Gerais de

Justiça
0  Conselho Nacional  de

Procuradores  Gerais  de ]ustiça,  em
reunião  realizada  em Boa Vista/
Roraima,  entre  os  dias  15  a  16  de
abril,  firmou  a  Carta  Ambiental  de
Roraima.

No  documento,  destaque  especial
para  a  preocupação  com  a  situação
de  preservação  da  Floresta
Amazônica,  da  Mata  Atlântica,  do
Pantanal  e  da  Zona  Costeira,
reconhecendo  estes  como  patrimônio
Nacional.

Ainda,  foi  definida a  instituição  de
uma Coinissão  Permanente  de  Meio
Ambiente,  no  âmbito  do  Conselho
Nacional  com o  intuito  de  assegurar
a  atuação  integrada  do  Ministério

Público  na  proteção  dos  ecossistemas
brasileiros.

já  no  mês  de  maio,  entre  os  dias
26  a  29,  o  Conselho Nacional  de
Procuradores,  em reunião  realizada
na  cidade  de  Fortaleza/CE,  firmou  a
Carta  de  Fortaleza,  onde  se
manifestou  a  instalação  da  Comissão
Permanente de Defesa do
Consumidor.

Da mesma forma,  no encontro
realizado  entre  os  dias  25  a  27  de
junho,  em Cuiabá/MT,  foi  ratificado
através  da  Carta  de  Cuiabá  a
instalação  de  uma  Comissão
Permamente de Proteção ao
Patrimônio  Público  e  a  da Moralidade
Administrativa.
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0 Latim é uma li'ngua morta ?
Por

Rui  Cavallin Pinto

0  1atim  é  hoje  uma  língua
realmente  morta?     Excluída  dos
currículos  do  ensino  básico  e  do

próprio  vestibular  dos  cursos    de
Direito,    o  latim  de  hoje  é  uma
língua  que   soa  estranho  para  as
novas  gerações,  inclusive  para    os
advogados  mais  novos,  que,  o
mais  que  sabem  são  seus
rudimeritos  e,  o  pouco  que
usam,  são  os  aforismos  avulsos

que  se  colhem  dos  muitos
repertórios    de  cotas  latinas  que
hoje  proliferam  por  ai.  Sabedorias

àlaportée,   tiradas  de   uma
monumental  construção   jurídica
acumulada  por   séculos  a  fio  e

que  ainda  hoje  está  à   raiz  de
toda  arquitetura    jurídica  e    socio-

política  do  mundo  ócidental.
Mesmo  no  meu  tempo,  em  que  a
reforma  Francisco  Campos  fez
incluir  o  latim  já  nas  primeiras

séries  dc)  ginásio,  o  ensino  cla

língua   era  levado   sem  maior
empenho.  Ainda  assim   era   o
espantalho  dos  alunos,  que

passavam  por  ela  à  moda  de  gato
por   brasas.  Dizem,  porém,  que
em   tempos  mais  remotos  era
bem  diferente.  Na  ldade  Média,

por  exemplo,    o  clero  lia,
escrevia  e  falava  correntemente  o
latim.  No    Renascimento

constituía    a  segunda  língua  das

pessoas  eruditas,  e  muitas  das
obras  clássicas  desse    tempo
foram  escritas  originalmente  em
latim.  Até  o  século  XVIIl  foi  a

língua  internacional  dos

2S    AEMMVEA

intelectuais  e  diplomatas.    E  o

Brasil  e  Portugal  seguiram  a

mesma  tradição    humanista,  e,
nesse  modelo   ficou   famoso,  no
tempo  da  Colônia  e  do  lmpério,

" Em princi'pio,

porém, os
latinistas

rejeitam a idéia

de que o latim é

letra morta ... "

o  Colégio  do  Caraça,  pelo
número  de  latinistas  que  doou  ao

país,  na  mesma  linha  pedagógica
do  Ratio Studiorum.  No  tempo
do  velho  Direito  Português  os
tratadistas,  praxistas  e

decisionistas  escreviam  em  latim

e  os  desembargadores  da  Casa  de
Suplicação  também  redigiam
suas  tenções,  ou  votos  em
separado,  na  mesma  língua  de
Cícero  (Ordenações,  L.1,  tit.  Xvl

e   L.111,   tit.   XVII,   §   4Q).   E   foi

preciso  promulgar  o  decreto  de
maio  de  1.821,  para  que  ficasse

proibiclo  o  "estilo  das  tenções  em

latim",  e  se  adotasse    a  redação
sÓ    em  português.    Por  sua  vez,  o
acadêmico  de  Direito  de  então
devia  estar   forrado  do  bom
latim,  pois,  sob  o  regime  de  1853,

o  Direito  Romano  era  estudado

por  quatro  anos  nos  Cursos
]urídicos:  os  dois  primeiros  sobre
suas  instituições  e    os  dois

últimos     sobre  o   Direito  civil
comparado  com  o    Romano.  Mas,
nesse  tempo  o  latim  não  estava

presente  sÓ  no  fórum  ou  rias
lições    de  Direito,  mas  em  toda  a
sociedade  de  melhor   instrução.
Era  ele  que  dava  um  certo  toque
de  elegância  e  cultura    ao  trato
coloquial  dos  salões  ou  às
controvérsias  das  assembléias.  No

tempo  dos  Sinimbu  e  Cotegipe  os
torneios  parlamentares  eram
também  exercícios  de  latim.
Dizem  que  até  as  damas  do
lmpério  liam  Virgílio  no  original.

Vejo,  porém,  que  de  algum
tempo  a  esta  parte   nosso
relacionamento  com  o  latim  vem
ensaiando  um  novo  convívio.
Existe  um  esforço  inédito  de  tirá-
1o  de  sua  postura  clássica  e  do

ostracismo  a  que  tem  sido
relegado  pelas    gerações  mais
recentes,  para    lhe    imprimir   um
certo  new look,  aparentemente
mais  compatível  com  as
transformações   do  mundo   e   os
novos  valores  que  a  humanidade
incorporou    nesse  tempo.  Em
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princípio,  porém,  os  latinistas
rejeitam  a  idéia  de  que  o  latim  é
letra  morta  e  sustentam     que,  por

primeiro,    ele  é  o  componente
étimo  da  maior  parte  da
linguagem  ocidental,  e,  quando
não  esteja  de  corpo  presente,
você  sempre  encontrará  suas
raízes  em  qualquer  dos  idiomas
modernos.  Por  outro  lado,
observam   que  o  latim  é  aclotado
como  base  de  toda  terminologia
legal  e  científica.  É  ainda  a  língua

oficial  do  Vaticano.  E,  acima  de

tudo,  sua  literatura  perfaz  uma
infiniclade  de  grandes  obras,  com

papel  decisivo  na  formação  do
pensamento  ocidental.  E  então,
nessa  tarefa  de  aviventar  a  língua,
os  latinistas  se  incumbiram  de
vestir a  antiqua  verba   com os
milhares  de    neologismos  criados

pelos    inventos,  idéias    e  novos
hábitos  da  vida  em  sociedade.    E

assim  foi  editado  pelo  Vaticano  o

Recentis Latinitas,  um  léxico
com  15.000  neologismos,  fruto  de

s  anos  de  trabalho,  que  c`ontou
coin  a  colaboração  dos  maiores
latinistas  do  mundo.  Ai  você
encontra,  por  exemplo,  a  locuçào
latina   birota automataria,  para
se  referir  à  motocicleta,  oii,

então,  capitilavium ou fasciola
glutinosa,  para  a  versão  latina
do  nosso  xampu  e  da  fita  adesiva.
Para  expressar  a  prática  do  tênis

o  Lexicon  averbou   a  expressão
manubriati reticuli ludus,  e a
palavra  vídeo  ganhou  seu
correspondente  latino  com
instrumentum telehoi.namentis
exceptorium,  e  assim  esses
revitalizadores    levaram  por

diante  essa  imensa  tarefa  de

procurar  dar   dimensão  atual   ao
idioma  de  Ovídio  e  Virgílio.
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Ainda,  com  esse  mesmo  pretexto
de  dotá-lo  de  maior
modernidade   e  fazer   perder

grande  parte  de  sua  tradicional
sisudez,  correm  por  ai  uns
livretes  com  o  título  de  latim
divertido  (Facetiae Latinae),  que
assumem  o  papel  cle   guias  de
conversação  moderna  e  oferecem
todo  tipo  de  diálogos,  para  as
ocasiões  mais  diversas,  como
você  encontra  em Lingua Latina
Occasionibus Omnibus,  numa

" As pa]avras têm

vida própria e sua

biogra*ia está

diretamente ligada

a® pov®, a seus

sentiment®s e

ne¢essidades
eomuns. m

linguagem  inteiramente
familiarizada  com  o  nosso  tempo
e  nossos  costumes.  Porém,  se

ainda  assim,  você  quer  ver  o
latim   bem  mais   próximo  dos
nossos  hábitos,    sobretudo
daqueles   do     lado  piordo  nosso
convívio,  deve  então  recorrer  à
edição  em   inglês  do How to
lnsult in Classical Latin,  onde
terá  um  sem-número  de  injúrias  e
exemplares  do  baixo  calão  latino,

para  municiá-1o  de  todos  os
recursos  de  que  dispunha  a
antiga  língua,  como,  por
exemplo, vervex ou limaces

viri,  para  só  citar duas  das
afrontas  mais  amenas.

Enfim,  todo  esse  esforço  de
renovação  prova,  em  princípio,  a
vitalidade  dessa  língua  e  o

quanto  ela  está  ligada  aos  valores
de  nossa    cultura  e  suas
tradições.  Todavia,    nào  custa

lembrar  que  a  língua  não  é
construção  de  linguistas  nem  de
legistas.    As  palavras  têm  vida

própria  e  sua  biografia  está
diretamente  ligacla  ao  povo,  a
seus    sentimentos  e    necessidades
comuns.  Foi  assim  que  o  latim  foi

moldado,  na  forja   de  muitos
séculos  de  afirmação  e  grandeza
de  um  povo,  mesmo  diante  do
espetáculo  de  sua  própria
decadência  e  da  desintegração  de
um  império  que     abarcou  todo  o
mundo   conhecido,  a     um  tempo
em  que  não  havia  motocicleta
nem   o  homem   tinha   aprendido
ainda  a  jogar   tênis.  No  entanto,

embora  todo  esse  esforço  de
fazer  o  latim  superar  tamanha
distância  de  tempo  e  diferença  de
vida,  sÓ  para  ganhar  uma  falsa

popularidade,  mediante   uma  fala
postiça  -  uma  espécie  de  língua
sem  voz,  mesmo  assim,
dispensados  todos  esses
neologismos  e  modismos  da
linguagem  comum,    o  1atim
haverá  de  continuar  a   ser,  in se
ipsum,     uma língua  de  exceção,

porém  a  única  via  segura,     aspra
e forte,   para  quem  queira
desfrutar  de  uma  das  mais  ricas
heranças    culturais  que  a  antiga

civilização    1egou    do  seu  tempo

histórico,    para  as  gerações  que,
iguais    à  nossa,    vieram  depois.
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Noti'cias da APMP

Juizados especiais
I -  CONCLUSÕES

0 Desembargador
Darcy  Nasser de Melo,  Vice-

Í'residente do Tribunal de
`]usttça do Estado do Paraná,

encaminhou a APMP,  cóiúa
do autso nQ 01/98 e 02/98 do

Tribunal de ]ustiça,
solicitando sua diuulgação,

no sentido de colaborar com o
debate sobre as questões de

i,nteresse da admtnistração da

Justiça,  com especial atenção
aos nouos ]uizados Espectais.

Segue ao lado,  na integra,
cÓ|)ia  do  aviso  nQ 01/98.

S0   APDnlp

" 0 Juiz prolator da

decisão recorrida

está impedido de

participar do

julgamento do

respectivo

recurso„."

Aviso nQ 01/98

0  Vice-Presidente  do  Tribunal

de /ustiça  do  Estado  do  Paraná,

Desembargador  Darcy  Nasser  de

Melo,  no  exercício  da  Supervisão

do  Sistema  cle juizados  Especiais  e

tendo  em  vista  os  dois  Encontros

Estaduais  de juizes  Supervisores  de

]uizados  Especiais  e  os  vários
Encontros  Regionais  de ]uízes  de

Turmas  Recursais,  dá  conhecimento

aos  senhores  Magistrados,

Advogados  e  Membros  do
Ministério  Público  e  cla  Defensoria

Pública,  de  que  as  conclusões  e

sugestões  obtidas  foram  as

seguintes:

PRIMEIRA  -  No juizado  Especial

é  incabível  o  recurso  de  Agravo  e

as  decisões  interlocutórias  não

precluem.

SEGUNDA  -  0  recurso  adesivo  é

incompatível  com  a  celeridade,

princípio  informativo  dos juizados
Especiais.

TERCEIRA  -  Devido  à  falta  de

expressa  previsão  1egal,  toma-se

inadmissível  a  aplicação  subsidiária

do  Código  de  Processo  Civil  aos

proceclimentos  recursais  previstos
na  Lei  nQ  9.099/95.

QUARTA  -  As  Turmas  Recursais
não  realizam  o  cluplo  grau  de

jurisclição.  Constituem  instância
revisora  das  decisões  dos ]uizados

Especiais  em  primeiro  grau  -  daí  o

descabimento,  contra  seus

acórdãos,  dos  embargos

infringentes,  clo  recurso  ordinário

constitucional  e  recurso  especial.

QUINTA  -  Incumbe  à  Turma
Recursal  exercitar  o  juízo  de

admissibilidade  do  recurso

inominaclo  previsto  no  Art.  41  da

Lei  nQ  9.099/95.

SEXTA  -  0 ]uiz  prolator  d2i

dec``isão  recoi.rida  está  impeclido  de

participar  do  julgamento  do
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respectivo  recurso,  compondo  o

quorum  da  Turma  Recursal.

SÉTIMA  -  0  telefone  é  meio

idôneo  de  comunicação  de  atos
nos ]uizados  Especiais.

OITAVA  -  Desnecessária  a

declaração  de  voto  vencido.

NONA  -  Os  procedimentos

especiais  de  jurisdição  voluntária

são  incompatíveis  com  o

procedimento  dos ]uizados
Especiais  Cíveis.

DÉCIMA  -  Com  exceção  da  ação

de  despejo  para  uso  próprio  e
ações  possessórias  de  valor  não

excedente  a  quarenta  (40)  vezes  o

salário  mínimo,  as  demais  ações

com  procedimento  especial  de

jurisdição  contenciosa  são
incompatíveis  com  o  procedimento

sumaríssimo  dos ]uizados

Especiais.

DÉCIMA-PRIMEIRA  -  No  que  se

refere  à  citação  por  carta,  há  que

se  considerar válida   a  citação

entregue  no  endereço  do  réu.

DÉCIMA-SEGUNDA  -  É  possível

o  pedido  contraposto  por  pessoa

jurídica.

DÉCIMA-TERCEIRA  -

Recomenda-se  o  aprimoramento

pelos ]uizes  de  Direito  em  técnicas
de  mediação,  visando  a  melhor

solução  dos  conflitos.

DÉCIMA-QUARTA  -  Recomenda-

se  a  aplicação  imediata  da
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adjudicação  do  bem penhorado  na
execução  de  título  judicial  e

extrajudicial,  quando  não  houver

embargos  ou  estes  forem  julgados

" .[ É recomendável

que a Supervisão
do Sistema de

Juizados Especiais

mantenha contato

com a Procuradoria

Geral da Justiça "

improcedentes  por  sentença
transitada  em  julgado.

DÉCIMA-  QUINTA  -  0

inadimplemento  do  avençado  na
transação  penal  importa  em

desconstituição  do  acordo
homologado  e  determina  a
continuidade  do  processo.

11  -  RECOMENDAÇÕES

PRIMEIRA  -  É  recomendável  a

designação  de juizes  togados,

pertencentes  aos ]uizados
Especiais,  para  a  composição  das

Turmas  Recursais,  mediante

rodízio.

SEGUNDA  -  Os  acórdãos  dos

]uizados  Especiais  devem  ser

simplificados,  mormente  quando

mantêm  a  decisão  recorrida.

TERCEIRA  -  As  ementas  devem

ser  elaboradas  com  verbetação  e
dispositivo  adequados,  para  que

possam  servir  de  referencial,
inclusive  para  publicação  na  revista

de  jurisprudência  das  Turmas

Recursais  do  Estado.

QUARTA  -  Recomenda-se  que  os
Presidentes  de  Turmas  Recursais,

no  inicio  do  ano,  estabeleçam  o

calendário  das  sessões  ordinárias

mediante  portaria.

QUINTA  -  Recomenda-se  a
edição  da  revista  dos Juizados

Especiais,  contendo  as  principais

decisões  das  Turmas  Recursais  dos

]uizados  Especiais  do  Estado  do
Paraná  e  de  outras  Unidades  da

Federação,  bem  como  artigos

doutrinários,  de  interesse  dos

juizados.
SEXTA  -  É  recomendável  que  a

Supervisão  do  Sistema  de ]uizados

Especiais  mantenha  contato  com  a

Procuradoria  Geral  da ]ustiça,  a  fim

de  que  nas  Comarcas  de  Entrância

lntermediária  com  mais  de  um

Promotor  de ]ustiça,  haja  a

designação  especifica  do  Agente  do

Ministério  Público  que  atuará  junto

ao ]uizado  Especial.

SÉTIMA  -  Sugere-se  o

aprofundamento  da  discussão,  no

próximo  Encontro  de juizados
Especiais,  das  questões  relativas  ao

Mandado  de  Segurança  e  Habeas

Corpus,  no  âmbito  do Juizado
Especial.
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Das Coxias do Ministério Público

Juiz pode virar Promotor ?„.
Por

Rui  Cavallin Pinto

Luiz Tosé  Perroti  fez   longa  carreira
de  juiz  pelo  interior,  deixando  grande
número   de   amigos  e  aclmiradores
pelo   seu  moclo  franco  e  expansivo  de
atuar e  cle  conviver com  as
comunidades  onde  servia.

Durante  muito tempo  trabalhamos
juntos  em Marilândia  do  Sul,  em
períodos  longos  de  substituição,  pois
a  justiça  da   comarca  raramente
contava  com a  presença  de seus
titulares.  Assim,  diariamente  fazíamos
o percurso de Apucarana  (sede  da
seção)  para   Marilânclia  do  Sul,    nas
tais jardineiras,  uns  velhos  ônibus,
atarracados  e  com   janelas  amplas,
que  fechavam com cortina  de  lona.
Fazíamos   uma  distância  de  30  km,
mas  esse  percurso  durava  mais  de  2
horas,  porque  o coletivo  parava  a
cada  passo,  para  descer ou  recolher
passageiros.  E,  então  usávamos   esse
tempo  para   trocar opiniões   sobre  o
serviço  e  as  preocupações  diárias  do
fórum.  Numa  dessas jornadas,  porém,
era  dia  de júri  na  comarca,  e  saímos
cedo,  1evando  os paramentos,  o
processo  do  crime  e  os  códigos  de
leis.  A  certa  altura,  entre  outras
divagações,   Perrotti   voltou-se  para
mim  e  indagou,  mostrando
curiosidade:

-   E  o júri  de  hoje,  como vai  ser?...

Embora já convencido   a pedir a
absolvição do  acusado,  dissimulei:

-     Ainda  não  sei,  Perrotti...  estou  a

refletir sobre  o  caso...  ainda  tenho
algumas  dúvidas  não  resolvidas...

Vencido mais um trecho da estrada,
Perrotti voltou  a  me  interpelar:

-   E que tal,  j.á decidiu  sobre o  que

fazer com o   júri de hoje?
Ora,  diante dessa curiosidade da

parte de  quem,  na verdade,   iria  presidir
o julgamento e   estaria  incumbiclo de
ditar   a própria   sentença,  achei que
devia  ser franco,  e  confeLssei:

-   Sabe de uma coisa  Perrotti,  - vou
ser sincero com você:  vou pedir a
absolvição  do  acusado!   Li   toclo  o

processo e não achei culpa  no réu.    A
meu ver,   naquelas circunstâncias,  não
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se podia exigir outra conduta do
acusado,  diferente   da que tomou e
com os  recursos de  que dispunha. A
bem de ver,   o réu   reagiu a uma
agressão violenta  e  injusta.  E  isso  é
tudo.  E conclui:  -   Diante da minha
consciência jurídica,  não posso negar ao
acusado  a  excludente da legítima
defesa.  Vou  pedir ao ji'iri sua
absolvição!

A reaçào do Perrotti foi
surpreendente:

-    Ora, você vai me desculpar,  mas
não pode fazer issd   Não concordo...
Você não pode usar de
condescendência   com um crime tão
bárbaro...  Eu  conheço bem o processo
tanto quanto conheço o   réu;   que a
meu ver não passa de   um criminoso
comum.      Você não vai premiá-1o com
esse tipo  de impunidade gratuita.
Tenho certeza de que você   está
equivocaclo.  Não  conhece o  caso como
eu  o conheço,  principalmente  as
verdades que os autos não revelam.
Você deve refletir melhor:  ele merece
ser castigado e  com pena severa.

E assim fomos seguindo pela
estrada,  nessa  troca  de argumentos,  o
que,  na verdade,  me produzia uma
estranha sensação de   constrangimento,
pois esse tipo de   divergência   afetava
meu  próprio senso de justiça.

A certa  altura,  porém   ,  Perrotti

propôs uma solução  ainda  mais
surpreendente.  0lhou nos meus olhos e
disparou:

-    Vamos fazer o seguinte,  então:
você vai de juiz e eu vou de promotor,
porque eu quero fazer esse réu   pegar a
pena que merece.

A proposta me produziu um choque.
Era um absurdo,  uma heresia.   Como é
que poderíamos trocar de papeis,  de
juiz e promotor,  à porta clo julgamento?
Perrotti,  entretanto,  insistia e falava
sério,  como se isso lhe parecesse até
natural.  E  voltou  à  carga:

-    Ora,  ninguém entende  clisso na
comarca.  Você  simplesmente veste
minha toga,   senta lá  na  presidência  do
júri e presicle os  debates.  Eu vou  para a

tribuna  do Ministério  Público  e  faç`o o
seu papel.  0 povo e os jurados são
gente simples;  nem vão notar a
cliferença.  Não é assim na  ltália,  onde

juiz e promotor vêm a   ser   a mesma
coisa? 0 que  importa é  que o réu  seja
julgaclo e tenha  a  oportunidade de se
defencler.  E  isso  ele  vai  ter.  No  mais,
não se preocupe que   tudo vai dar
certo!    Deixa  comigo...

Eu  fiquei  realmente assustado.   Era
ainda promotor noviço,  sem maior
experiência na função,  mesmo no júri.
Por outro laclo,   o juiz Perrotti,  embora
tão jovem quanto eu,  j.á era objeto da
minha   admiração pessoal,  pela
seriedade e segurança que sempre
imprimia ao seu desempenho de
magistrado.   Então  emudeci...  e  fiquei
conjecturando...  Mas,   se  ele  insistisse
realmente ein assumir ineu papel,   - se
é que era   sincero   esse seu   empenho
de ver o réu  conclenaclo?

Felizmente.  logo chegamos   ao
nosso  clestino e  claí   seguimos juntos
até o fórum;  porém   sem mais palavras
ou  sem  assumirinos   compromissos.
Entretanto,   não baixei a guarda.  Mas,
excogitava comigo:  e  se na hora da
sessão ele for ocupar a minha tribuna?
Que   fazer?    E,  nessa preocupação,  tão
logo cheguei ao tribunal   fui depressa
para o meu posto   e aí   me mantive, em
expectativa,  como   sentinela em estado
de alerta.  Porém,  aberta a sessão vi que
o juiz Perrotti foi  acomoclar-se à

presidência,  com toda  dignidade.  E,
então,   posto ali,   antes de  dar início
aos trâmites   do júri,   me lançou,   à
distância,   um certo olhar maroto,  de
expressão  zombeteira,   mas fraternal  e
pieclosa,  que certamente   me   fez
lamentar a credulidade de meu
noviciado;   mas,  por outro lado,
também,  me deu a   compreender    que,
mesmo o magistraclo mais  austero   não
percle o vezo agrodolce de curtir um
bom   trote.  E,  daí para  a  frente,  o réu
passou a receber o   trato de quem
desfruta de nítida   presunção de
in(]cência.
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A  APMP  incrementará  no

segunclo  semestre  suas  ativiclades

sociais,  realizando  outros  almoços

na  sede  cainpestre  (os  qiiais  têm

tido  boa  afluência  de  associados),

jantares  dançantes  e  torneios
esportivos  (prepararemos  equipes

para  a  disputa  do  Torneío
Sulbrasileiro  de  Futebol  Suíço,  a

realizai.-se  em  Porto  Alegre  nos

dias  17  e  18  de  outubro).

Nas fioios ao lado ,
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CHÁ  MENSAL
DE  JUNHO
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0  tema  foi  a  comemoração
junina,  com  recreação  alusiva  e
lanche  de  praxe,  patrocinado  pelas
anfitriãs.  Aquelas  colegas,
companheiras  ou  esposas  de
Promotores  e  Procuradores  que
desejarem  participar  dos  lanches
poderão  1igar  para  a  Odete
Ximenes,  do  Cerimonial  da  PGj.  As

novas  participantes  passam  a
compor um  grupo  de  anfitriãs
que  a  cada  mês  organiza  e
patrocina  as  despesas,  senclo  que
as  demais  contribuem  com  a
aquisição  do  convite.  Ao  final  do
ano  a  receita  é  doada  para  uma
das  entidades  assistenciais  da
cidade  ou  do  interior  do  estado.
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Comemorado  com  muita  sensibilidade  na  última

quarta-feira  do  mês  de  abril,  dia  29,  na  sede
social  da  APMP,  o  D¢.cz  c7czs J14ÕGs  teve  como

ponto  alto  a  mensagem  transmitida  por  Dona
Zeli  Braga,  presenç`a  carinhosa  e  assídua  nas

reuniões.

Receberam homenagens especiais

do grupo
Galcttéia Fridlund Sotto Maior e

Alair Giacóia, simbohzadas nos
bouquês de flores entregues Por

Ruth Si,nbori.

Cleide Bittencourt ofereceu ainda
uma tela de sua autoria para
sorteio, cuja premiada foi a

batalhadora Odete Ximenes, do
cerimonial da PGj e que colabora

na organização dos eventos sociais

da entidade.
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Na foto ac,ima, Dona Zeh Braga
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Participaram  cerca  de  70  mães.  Houve  desfile

de  jóias  de  Dedé  Kuenzer,  que  também

ofereceu  uma  bonita  peça  para  sorteio,  sendo
agraciada  Nildete  Couto  Cos[a.

]ouens e belas
modelos,

famthares das
mães do MP ,

desftlaram c,om
todo o charme

a coleção.
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0 Abate Clandestino e as
Promotorias por Proje[os

Por
lnácio Bernardino de Carvalho Neto

Um  problema  que  ainda  assola  o
Estado  do  Paraná,  sobretudo  em
suas  pequenas  cidades,  é  o  abate
clandestino  de  animais.

Desde  1950,  pelo  menos,  Lei
Federal  determina  que  a
comercialização  de  produtos  de
origem  animal  depende  de  prévia
inspeção  sanitária,  seja  ela
Municipal,  Estadual  ou  Federal.
Entretanto,  até  hoje  tais  disposições
legais  não  são  integralmente
cumpridas  na  maioria  das  cidades
do  interior  do  Paraná.

Entendemos  que  a  principal
razão  para  a  existência,  ainda  hoje,
do  abate  clandestino,  é  a  falta  de
fiscalização  e  a  impunidade.  A  lei

prevê  severas  penalidades  para
quem  comercializa  produ[os  de
origem  animal  sem  a  devida
inspeção:  na  esfera  administrativa,
a  apreensão  e  a  inutilização  do
produto,  a  autuação  (com
pagamento  de  severas  multas),  a
interdição  do  estabelecimento  e  a
cassação  da  licença;  na  esfera
penal,  a  Lei  8137/90,  v.g.,  prevê
pena  de  detenção,  de  dois  a  cinco
anos,  ou  multa,  para  quem vender,
tiver  em  depósito  para  venda  ou
expuser  à  venda  ou,  de  qualquer
forma,  entregar  matéria-prima  ou
mercadoria,  em  condições
impróprias  ao  consumo  (art.  7Q.,
IX),  além  de  eventuais  crimes
contra  a  ordem  tributária,  contra  a
saúde  pública  e  contra  o  meiol.

Entretanto,  estas  penalidades
não  são,  em  regra,  aplicadas,  o  que
gera  uma  sensação  geral  de
impunidade,  ao  ponto  de  serem
rechaçados  pela  maioria  aqueles
que  pretendem  fazer  cumprir  a  lei.

As  conseqüências  da
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0 Proiínotor de ]usti,ça lnácio
Bernardino de Cari)cúho

Neto é Pro`fessor de Direito
Ciuil na UNIPAR e na Escola

do Ministério Público,
espec;ialista eiín Direito Pencú

e Processual Penal,
Mestrcmdo ern Direito C:iuil,
autor dc] huro Separação e
Diuórcio ~ Tec)ri,a e Prâtica,

Public;ado Pela ed. ]uruâ e de
uârios artigos publicados ,

entre outras, na Re'i)ista dos
Tribunais.

comercialização  de  produtos  de
origem  animal  sem  a  devida
inspeção  são  funestas:  doenças
como  a  brucelose,  a  tuberculose  e
a  cisticercose,  afora  os  diversos
casos  de  infecções  intestinais

generalizadas,  têm  se  alastrado
entre  nossa  população.  Somente
para  exemplificar,  constatou-se
recentemente  que  cerca  de  setenta
por  cento  dos  casos  de  epilepsia
em  nosso  Estado  são  causados  pela
cisticercose.

Desde  1996,  quando  assumimos
a  titularidade  da  Promotoria  de
]ustiça  de  Campina  da  Lagoa,  nos
preocupamos  com  o  problema  e
procuramos  tomar  medidas  para
resolvê-1o.  A  questão  não  é  fácil.  0
abate  clandestino  está  de  tal  forma
arraigaclo  entre  a  população  que  se
torna  difícil  combatê-1o,  já  que  não
se  conta  com  o  apoio  de  quase
nin8uém.

A  primeira  dificuldade  que  se

tem  é,  por  incrível  que  possa
parecer,  conseguir  a  adesão  dos
próprios  fiscais  da  Vigilância
Sanitária.  Em  regra,  a  Vigilância
Sanitária  Municipal,  que  é  a
competente  para  exercer  a
fiscalização  do  comércio
exclusivamente  local,  não  funciona.
Quando  existe,  seus  fiscais  não  têm
a  menor  independência  para
exercer  seu  trabalho  a  contento.
São,  em  regra,  impediclos  pelo
próprio  Prefeito  Municipal,  que
deveria  ser  o  primeiro  interessado
na  saúcle  de  sua  população.  A
Vigilância  Sanitária  Estadual
também  não  conta  com  pessoal
suficiente  para  desempenhar  suas
atividades,  além  de  também  não
estar  livre  das  influências  políticas,
normalmente  exercidas  por
lideranças  políticas  da  Região.

Outra dificuldade é a falta de apoio
das autoridades locais e até cla própria
população, que tem a falsa concepçào
de que a fiscalização (com o
conseqüente extemínio clo abate
clandestino) ocasionará o aumento do
preço da carne ou a "quebra" dos
comerciantes, acarretando desemprego.
Em regra,  as autoridades sanitárias locais
não cooperam (e por vezes até
atrapalham) com este tipo de ativiclzide.

A  Questão  Sanitária

A  lei  determina,  como  já
dissemos,  que  a  comercializaç£`io  de

proclutos  de  origem  animal  sÓ  pode
ser  feita  com  a  clevida  inspeçào`
federal,  estadual  ou  municipíil.

Existem,  assim,  três  níveis  cle
serviços  de  inspeção:  o  Ser\.iç`o  cle
lnspeção  Federal  -  SIF,  os  Ser\-iços
de  lnspeção  Estaduais  (no  Píirmá,
o  SW/POA  -  Serviço  de  lnspeç`:`io
do  Paraná/Produtos  de  Origem
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Animal),  e  os  Serviços  de  lnspeção
Municipais  -  SIM.

0  SIF  dá  competência  de
comercialização  do  produto  em
todo  o  território  nacional.  0  SIP/
POA  sÓ  autoriza  a  comercialização
no  Estado  do  Paraná. já  o  SIM  sÓ

permite  a  comercialização  no
Município  onde  o  produto  foi
inspecionado,  donde  se  conclui
que  o  animal  abatido  com  inspeção
municipal  só  pode  ser
comercializado  no  Município  onde
ocorreu  o  abate.  Tal  disposição  tem
razão  de  ser:  a  inspeção  municipal
é  menos  rigorosa,  justamente
porque  o  produto  será
comercializado  à  pequena
distância,  não  sofrendo  os
percalços  de  longo  transporte.

A  inspeção  do  abate  é  de  suma
importância,  entre  outras  coisas,

por  evitar  o  abate  de  animal  sem  o
devido  jejum  hídrico2 e,
principalmente,  por  evitar  o  abate
de  animal  doente.

A  Solução  ao  Problema

São  diversas  as  formas  de
enfrentar  o  problema  do  abate
clandestino.  Num  primeiro
momento,  vislumbra-se  a
possibilidade  de  construção  de
Abatedouro  Municipal  pela
Prefeitura.  Esta  é  uma  solução  que,
em  regra,  resolve  quase  que
completamente  o  problema  do
abate  clandestino.  Entretanto,  há
alguns  Óbices  a  enfrentar.
Primeiramente,  não  constando  da
Lei  Orgânica  Municipal3,  não  há
obrigação  legal  para  o  Município
construir  Abatedouro  Municipal.
Este  não  é,  de  regra,  um  encargo
deferido  ao  Poder  Público.  0
interesse  primário  é  particular,  dos
comerciantes  de  produtos  de
origem  animal,  que  devem  arcar
com  os  ônus  do  abate.  Ao
Município  compete  a  inspeção  e  a
fiscalização.  Outro  óbice  diz
respeito  à  viabilidade  econômica.
Sobretudo  em  Municípios  muito
pequenos,  é  economicamente
inviável  a  construção  de
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Abatedouro  Municipal,  que  tem
elevados  custos.  Mais  viável  seria  a
aquisição  do  produto  em
Frigoríficos  de  Municípios  vizinhos,
com  inspeção  estadual  ou  federal.

A  outra  forma  de  solução  para  o
abate  clandestino  é  a  intensificação
da  fiscalização,  que  pode  se  dar  de

" ... em alguns

Munici'pios já se

viabiliza a

construção de

Abatedouros

Municipais...."

duas  formas:  fiscalização  do  abate
ou  fiscalização  da  comercialização.
Ambas  são  igualmente  eficazes,
não  sendo  obrigatoriamente
conjuntas.  Ou  seja,  se
intensificarmos  a  fiscalização  do
abate,  diminui  a  necessidade  de
fiscalização  do  comércio,  já  que,
obviamente,  não  havendo  abate
clandestino,  não  haverá
comercialização  de  produtos
abatidos  clandestinamente,  e  vice-
Versa.

A  fiscalização  da
comercialização,  a  nosso  ver,  além
de  mais  fácil  de  ser  realizada,

produz  melhores  efeitos,  até
porque  a  penalização  criminal  é
maior.  Sem  desprezar  as  demais,
optamos,  num  primeiro  momento,
por  esta,  quando  dos  trabalhos  em
nossa  Comarca,  desenvolvidos  a
partir  do  final  de  1996.

Antes,  porém,  da  intensificação
da  fiscalização,  efetivamos  reunião

com  todos  os  comerciantes  de
produtos  de  origem  animal  da
Comarca,  onde  foi-lhes  explicada
as  implicações  da  carne  abatida
sem  inspeção,  além  de  terem  os
mesmos  sido  informados  da
legislação  a  respeito  e  de  que  a
fiscalização,  doravante,  se
intensificaria.

ApÓs  duas  fiscalizações  o

problema  estava  praticamente
sanado.  Meses  depois,.e  já  em  fase
de  manutenção  do  programa,
interditamos  todos  os  antigos
matadouros  clandestinos,  sÓ
restando  na  Comarca  de  Campina
da  Lagoa  um  único  abatedouro
devidamente  inspecionado.

Estão  em  andamento,  no  Foro
da  Comarca  de  Campina  da  Lagoa,
diversos  processos  cruciais  contra
os  comerciantes  que  tiveram
mercadorias  apreendidas  por  falta
de  inspeção.

As  Promotorias  por

Projetos

A  idéia  das  "Promotorias  por
Projetos"  foi  concebida
basicamente  pelos  colegas  FÁBIO
ANDRÉ  GUARAGNl  e  MAURO
SÉRGIO  ROCHA,  Promotores  de
]ustiça  de  Campo  Mourão,  tendo
sido  encampada  pelo  Grupo  de
Estudos  Promotor  de ]ustiça  Arthur
Rodrigues  Tramujas  Neto,  sendo
que  à  época  o  Dr.  0lympio  de  Sá
Sotto  Maior  Neto,  então
Procurador-Geral  de ]ustiça,
compareceu  à  reunião  do  grupo  de
estudos  e  aprovou  o  projeto,  que
recebeu  total  apoio  da
Procuradoria  Geral  de ]ustiça.

Consiste  ela  em  se  realizar,
mensalmente,  na  Região  abrangida
pelo  Grupo  de  Estudos,  um  Projeto
referente  a  Promotorias
especializadas,  ficando  um
Promotor  do  Grupo,  licenciado  dos
trabalhos  de  sua  Comarca,
responsável  pela  sua  execução  em
toda  a  Região.  Os  temas  são
escolhidos  pelo  Grupo,  após
identificar  uma  nec€ssidade  comum
na  Região.

APMP  ílÃ
EM  REVISTA



No  mês  cle  abril  fomos
escolhidos  pelo  Grupo  para  a
realização  do  Projeto  referente  a
abatedouros  clandestinos.  0
Projeto  consistiria,  basicamente,  em
estender  a  toda  a  Região  de  Campo
Mourão  o  trabalho  já  realizado  em
nossa  Comarca.

Começamos  por  identificar  o
problema  em  cada  Comarca  ,  bem
como  mobilizar  as  diversas
Regionais  de  Saúde  envolvidas  para
o  trabalho  .  Excluídas  algurias
Comarcas  onde,  segundo  os
Promotores  Titulares,  o  trabalho
não  era  ne5cessário,  por  já  estar
resolvida  a  sítuação,  começamos  o
Projeto  em  todas  as  demaís
Comarcas.

Fizemos  reunião  ein  cada
Comarca,  explicando  aos
comerciantes  o  trabalho  que  estava
send()  realizado  e  a  questào
sanitária  e  legal  relativa  aos  abates
de  animais.

Finda  esta  fase  inicial,  passamos
à  fase  de  fiscalização,  num
primeiro  momento  contanclo  com  o
auxilio  das  Vigilâncias  Sanitárias
Municipais,  onde  alguns  resultados

positivos  já  foram  alcançados,
apesar  da,  em  regra,  fraca  atuação
destes  fiscais,  normalmente
influenciados  por  pressões  locais.

Num  segunclo  momento,
entretanto,  com  a  colaboração  da
Vigilância  Sanitária  Estadual,  o
trabalho  tem  dado  excelentes
resultados.  Toneladas  cle  carnes  já
foram  apreendidas  e  incineradas
por  falta  de  inspeção.  Diversos
comerciantes  foram  autuados  em
flagrante,  soltos  em  seguida  com
pagamento  de  fiança.  Algumas
denúncias  forain  oferecidas.

Mas  não  são  sÓ  estes  os
resultados  positivos:  constatou-se,
nas  fiscalizações,  que  muitos
comerciantes  se  conscientizaram  e
já  estavam  comercializando
produtos  com  inspeção,  livrando-se
das  sanções.
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Ademais,  em  alguns  Municípios
já  se  viabiliza  a  construção  de
Abatedouros  Municipais;  em  outros
há  parceria  entre  a  iniciativa

privada  e  o  Município  para  a
construção  de  abateclouro.  E  já  se
estuda,  inclusive,  a  realização  de
consórcio  intermunicipal  para
transformação  de  Abatedouro

" .„ Fizemos

reunião em cada

Comarca,

explicando aos

comerciantes o

trabalho que estava

sendo realizado..."

Municipal  em  Regional,  com  a
obtenç`ão  do  SIP/POA,  para  atencler
diversos  Municípios.

0  trabalho  não  está  terminado
na  Região;  levará  certamente  mais
algumas  meses  até  a  compleia
soluçào  clo  problema    ,clevendo  ser
levado  adiante  pelo  Promotor  de
cada  Comarca,  tendo  em  vista
nossa  recente  promoção,  além  do
fato  que  o  Projeto  tem  prazo  pré-
determinado.  Entretanto,  o  "ponta-

pé"  inicial  foi  dado.  A  fase  inicial,
que  é  a  mais  difícil,  por  envolver
as  intolerâncias  costumeiras  já
referidas  inicialmente,  já  foi
realizada.

Conclusão

Encerramos  o  Projeto  com  a
consciência  de  ter,  ao  menos  em
parte,  melhorado  a  condição  de
saúde  de  nossa  população.
Esperamos  que  a  atuação  dos

colegas  em  cada  Comarca  seja
no  sentido  de  levar  adiante  o
trabalho  realiz`ado,  para  manter  as
condições  mínimas  de  higiene  dos
produtos  de  origem  animal
comercializados.

Fica-nos,  afinal,  uma  convicção:
este  trabalho  deverá  ser  realizado
em  cada  Comarca  de  nosso  Estado,
para  erradicarmos  de  uma  vez  o
abate  clandestino  de  animais,
erradicando,  em  conseqüência,
doenças  tão  simples  que  ainda  têm
matado  nossa  população.

Notas

1   Evitou-se  aqui  a  expressão  `.meio
ambiente",  que,  apesar  de  arraigada
em  noLsso  vernáculo,  é  cle  uma
reclundância  inominável.

2  0  jejuar  hídrico  consiste  em
cleixar  o  animal,  cerca  de  doze  horas
antes  do  abate,  sem  alimentação,
apenas  ingerindo  líquiclo.  Pr()porciona,
ademais,  o  descanso  do  animal,
cvitando  o  stress,  que  rediiz  o  tempo
de  validade  da  cai.ne.

3  Há  diversos  Municípios,  como  os
cle  Altamira  do  Paraná,  Goioerê,

Quinta  do  Sol  e  Corumbataí  do  Sul,
v.g.,  em  que  consta  expressa
disposição  em  Lei  Orgânica  para  a
construçào  de  Abatedouro  Municipal.
Neste  caso  (e  somente  nesses  caso)  é.

possível  competir  o  Município,
ínclusive  através  de  Ação  Civil  Pi'iblica
à  construção  do  Abatedouro  Municípal.

4  0  Grupo  de  Estudos  Promotor  de
justiça  Arthur  Tramujas  Neto,  com  secle
em  Campo  Mourào,  compreendc-  cloze
Comarcas  e  quarenta  Municípíos.

5  A  Região  que  abrange  o  Gi.up()  cle
Estudos  de  Campo  Mourào  é
coordenada  por  quatro  diversas
Regionais  de  Saúde:  Campo  Mourào,
Cianorte,  Ivaiporã  e  Guarapuava.

6  Necessária  sería,  para  tanto,  uma
fase  de  manutençáo  no  Projeto,  que
levaria  alguns  meses,  onde  se
realizariam  mais  algumas  fiscalizaçóes
em  cada  Municípío,  até  se  constatar

que  todos  os  estabelecimentos  estão
cumprindo  as  normas  legais.
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0 HomeBank Banestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto consultaL sua conta corTente. pode se
infomar sobre lançamentos, criar extratos, exportar para outros aplicativos e até imprimir. Se quiser, pode fazer transferências entTie contas e

poupanças de quàlquer titularidade ou DOÇ's e pagamentos de ti'tulos 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 atualiza dados, sem congestionamento. A¥oÉàtiq¥u¥.-`=êpqL=ei


