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'' 
Há homens que 

lutam um dia e 

são bons. Há outros 

que lutam um 

ano e são melhores. 

Há os que lutam 

muitos anos e são 

muito bons. Porém) 

há os que lutam toda 

a vida. Esses são 

os imprescindíveis. 

(Bertolt Brecht) 

'' 
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O 
sucesso e a conquista de 
metas e objetivos são pos
síveis somente a partir da 
soma de esforços. Neste 

sentido, esta edição da ''APMP em Re
vista" traz uma matéria especial sobre 
a história da Associação Paranaense 
do Ministério Público e os primeiros 
esforços para que a entidade de classe 
fosse fundada e pudesse defender os 
interesses dos membros do Ministério 
Público do Paraná. Foi por meio da 
APMP que muitas iniciativas e ideais 
puderam ser concretizadas. Hoje os 
associados desfrutam de benefícios 
como uma operadora de plano de saú
de exclusiva, o Promed, a Mútua/ MP 
e a Fundação Escola do Ministério Pú
blico, que deu seus primeiros passos 
junto à entidade de classe. 

Outra importante iniciativa é a 
criação da Previdência Associativa do 
Ministério Público e da Justiça Bra
sileira (Jusprev). A idéia primordial 
de criar uma previdência exclusiva 
aos membros do MP e da justiça era 
garantir um futuro econômico con
fortável por meio de uma Instituição 
repleta de transparência e credibili
dade. O ideal foi concretizado em 6 de 
dezembro de 2007 , em Brasília. Neste 
dia os integrantes dos órgãos colegia
dos da Jusprev assinaram o livro da 
1° gestão de posse da previdência. A 
iniciativa, que já nascia com um gran
de potencial, mostrou que poderia se 
tornar um dos maiores fundos de pen
são instituídos do país. Hoje, as expec
tativas são as melhores possíveis, vis
to que em apenas um ano a Jusprev 
conquistou um patrimônio de 4 mi
lhões de ativos. 

AlémdaJusprev, aAPMPpossibili
tou o surgimento de outros projetos 
como o Sistema de Informações dos e 
para Membros do Ministério Público 

(SIM-MP) e o Portal Rede de Saberes, 
ambos ligados aos 8 Objetivos do Mi
lênio delineados pela Organização 
das Nações Unidas para o Desenvol
vimento (ONU) no ano de 2000 e vol
tados para a promoção da paz e da 
dignidade da pessoa humana em to
dos os povos e nações. A ''APMP em 
Revista" traz uma matéria especial 
contanto um pouco da história dessas 
duas iniciativas que aproximam ain
da mais o Ministério Público da socie
dade brasileira. 

Um sonho almejado e alcançado. 
Neste ano, os associados da APMP 
contarão com uma nova sede, a qual 
irá contemplar a área administrativa 
da associação e do Promed, além de 
academia de ginástica, hotel de trân
sito, quadra de esporte, restaurante, 
estacionamento e auditório. Além des
sas vantagens, o novo local é rodea
do de belas paisagens, pois tem como 
vizinho o Bosque do Papa. 

Lutas, ações voltadas para a defe
sa dos interesses da classe, metas e ob
jetivos traçados e alcançados. A atual 
diretoria da APMP agradece todos 
os votos de confiança que lhe foram 
dados para que a defesa do interes
se de Promotores e Procuradores de 
Justiça, ativos e inativos e pensionis
tas, fosse concretizada. A conquista 
de ideais só é possível por meio da 
união e força associativa. "Há ho
mens que lutam um dia e são bons. Há 
outros que lutam um ano e são me
lhores. Há os que lutam muitos anos e 
são muito bons. Porém, há os que lu
tam toda a vida. Esses são os impres
cindíveis." (Bertolt Brecht). Que con
tinuemos sendo imprescindíveis em 
nossas atividades como defensores da 
sociedade e como lutadores de nossos 
direitos e ideais. • 

Boa Leitura! 



APMP construindo história 
Este ano a APMP deu um passo importante na sua história. A entidade de classe 
tem um novo espaço institucional, com mais de 7 mil metros quadrados. 

L 
utas, reivindicações, conquistas e vitórias. A As
sociação Paranaense do Ministério Público está a 
58 anos defendendo os interesses dos membros 
do Ministério Público do Paraná. Sua origem 

está ligada ao primeiro Congresso Estadual do MP, 
realizado em 1951, na capital paranaense. O encontro 
trouxe para o Estado diversos temas institucionais e 
um deles era a criação de um órgão classista próprio, 
destinado a congregar seus agentes, postular seus inte
resses e promover a evolução do Ministério Público 
brasileiro. Os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul 
já possuíam associação voltada para os interesses da 
classe. O Paraná se preparava para a criação de sua 
própria entidade de classe, a APMP. O encontro esta
dual aconteceu no salão nobre do Colégio Estadual do 
Paraná e foi presidido pelo Procurador-Geral do Es
tado, o advogado Manoel Linhares de Lacerda. 

A Associação Paranaense do MP foi então fundada 
no dia 6 de setembro daquele ano e é um marco na his
tória do Ministério Público estadual. Foi através da for-

te atuação da entidade de classe que muitas iniciativas 
e projetos puderam ser colocados em prática e os mem
bros do MP tiveram seus direitos resguardados. O pri
meiro Presidente da entidade de classe foi o Promotor 
de Justiça do MP-PR, na época 1° Sub-Procurador Ge
ral de Justiça do Estado do Paraná, Ary Florêncio Gui
marães. A primeira reunião de diretoria aconteceu no 
dia 11 de outubro de 1951, no salão da biblioteca do Tri
bunal de Justiça, em Curitiba. 

Reconhecida no ano de 1973 como entidade de uti
lidade pública, por meio da Lei Estadual n° 6.424, a 
APMP defende os interesses, direitos e aspirações dos 
membros do Ministério Público, intensifica o espírito 
de classe entre os associados e contempla independên
cia dos membros do MP para que sejam mantidas e 
aprimoradas as garantias essenciais inerentes à ativi
dade e à organização da Instituição, previstas pelas 
Constituições Federal e Estadual, bem como pelas Leis 
Orgânicas N acionai e Estadual. 

PRESIDENTES DA APMP 
Ao longo de cinco décadas de existência, a APMP teve 20 presidentes. 

Relembre os nomes e os biênios dos mandatos. 

1951-1953 Ary Florêncio Guimarães 1983-1985 Nilton Marcos Carias de Oliveira 

1953-1955 Octacílio Vieira Arcoverde 1985-1987 Antonio Bassi 

1955-1957 Octacílio Vieira Arcoverde 1987-1989 Milton Riquelme de Macedo 

1957-1959 Alcino de Carvalho e Souza 1989-1991 Milton Riquelme de Macedo 

1959-1961 Manoel Magalhães de Abreu 1991-1993 Milton Riquelme de Macedo 

1961-1963 Eddie Santos Ribas 1993-1995 Jair Cirino dos Santos 

1963-1965 Acry Saldanha de Loyola 1995-1997 Jair Cirino dos Santos 

1965-1967 Ary Florêncio Guimarães 1997-1999 Sergio Renato Sinhori 

1967-1969 Guilherme de Albuquerque Maranhão 1999-2001 Maria Tereza Uille Gomes 

1969-1971 Francisco Postareck 2001-2002 Maria Tereza Uille Gomes 

1971-1973 Jerônimo de Albuquerque Maranhão 2002-2003 Cid Marcus Vasques 

1973-1975 Jerônimo de Albuquerque Maranhão 2003-2005 Ivonei Sfoggia 

1975-1977 Leônidas Taborda Ribas 2005-2007 Maria Tereza Uille Gomes 

1977-1979 Jerônimo de Albuquerque Maranhão 2007-2009 Maria Tereza Uille Gomes 

1979-1981 Eduardo Correa Braga 2009-2011 Wanderlei Carvalho da Silva 

1981-1983 Ronaldo Antonio Botelho 
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Projetos Institucionais 
Grandes conquistas 

associativas resultaram 

em maior união da 

classe e benefícios para 

Promotores e 

Procuradores de 

Justiça do Paraná. 

Promed 
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o longo de 58 anos de existência, 
a APMP, por meio de seus repre
sentantes, sempre buscou aten
der os interesses dos Promotores 

e Procuradores de Justiça do Paraná. 
Esse ideal norteou a criação e implan
tação de projetos institucionais para 
beneficiar a classe. Entre esses proje
tos está a Operadora de Plano de Saú
de- Promed- e a Mútua. As duas ini
ciativas, que surgiram na década de 
8o, foram criadas e implantadas a fim 
de promover melhor assistência e au
xílio na área de saúde. Os dois órgãos 
são administrados por membros do 
Ministério Público, o que promove a 
transparência, credibilidade e qualida
de nos serviços, além de fortalecer ain
da mais a classe ministerial. 

PROMED-Assistência Médica 
com qualidade e segurança 

A criação e implantação de um pla
no assistencial de saúde exclusivo à 
Promotores e Procuradores de Justi
ça do Ministério Público do Paraná foi 
uma iniciativa inovadora. Antes da 
criação do Promed, a APMP manteve 
convênios com outros planos de saúde 
para atender os membros do MP-PR. O 

primeiro convênio foi firmado com o 
Paraná Clínica e o segundo com a Ju
dicimed, da Magistratura. No entanto 
era preciso um plano assistencial que 
atendesse exclusivamente os membros 
do Ministério Público estadual. 

A criação do Promed foi colocada 
em debate em algumas reuniões que 
aconteceram no ano de 1987, e a im
plantação de um plano assistencial à 
saúde foi então aprovada pelos Pro
motores e Procuradores de Justiça do 
Paraná. O primeiro diretor do Promed 
foi o Desembargador Jonny de Jesus 
Campos Marques, na época, Promotor 
de Justiça. Segundo Marques, o regula
mento e o estatuto do plano foram for
mulados nos mesmos moldes do Judi
cimed. "A criação do Promed foi pre
mente, pois nos vimos sem um plano 
de saúde para atender exclusivamente 
os membros do Ministério Público", 
comentou. Marques relembrou ainda 
que a APMP repassou um valor para 
o Promed iniciar as suas atividades. 
"Com a importância de soo mil cruza
dos, começamos a prestar assistência 
para os membros do Ministério Públi
co na área de saúde". 

P 
ara o atual Diretor Executivo da Promed, Procurador de Justiça Antonio 
Cesar Cioffi de Moura, o plano assistencial de saúde, exclusivo aos mem
bros do Ministério Público associados àAPMP, é sinônimo de qualidade, segu
rança e transparência. Diferente de outros planos de saúde, a Promed não visa 

o lucro. As mensalidades são menores que outros planos convencionais e sua direto
ria é composta por colegas da Instituição, o que facilita o acesso e melhor atendi
mento aos beneficiários. 

Confira a entrevista com o Diretor Executivo da Promed e saiba um pouco mais 
sobre este beneficio, oferecido aos membros do Ministério Público do Paraná. 



APMP em Revista: Quais são as principais 
funções da Promed? 

Antonio Cesar Cioffi - Possibilitar a Assis
tência Médica aos seus beneficiários, com quali
dade e segurança. 

APMP em Revista: Qual a importância de 
um plano de saúde assistencial exclusivo aos 
membros do Ministério Público do Paraná? 

Antonio Cesar Cioffi- Num mercado reple
to de regras complexas e opções que visam úni
camente o lucro, a Promed atua com transparên
ciajá que é formada, dirigida e mantida por pes
soas que pertencem a uma mesma classe. As men
salidades do plano são as menores do mercado, 
porque o objetivo da arrecadação é exclusiva
mente a sobrevivência do plano e não a sua co
mercialização. 

APMP em Revista: No que o Promed se di
ferencia ou se aproxima de outros planos de saú
de assistencial? 

Antonio Cesar Cioffi- A Promed tem como 
objetivo atender às necessidades de atendimento 
dos seus beneficiários e para isso busca e avalia 
todas alternativas, não se prendendo a clásulas 
contratuais. A semelhança é a limitação financei-

• JUSPREV PREVIDÊN~IAAS~OCIATIVA DO MINISTERIO PUBUCO E 
DA JUSTIÇA BRASILEIRA 

• 
r a, já que a medicina está mais cara e a obrigato
riedade do cumprimento das exigências daANS. 

APMP em Revista: Quais as vantagens que 
os membros do Ministério Público do Paraná têm 
em relação aos outros planos de saúde assistenci
ais não exclusivos na área de saúde? 

Antonio Cesar Cioffi - O diferencial é a 
"identidade". O beneficiário não se resume a um 
número ou um código de identificação. "As Vi
das" que compõem a PROMED são de pessoas, 
que se conhecem e se relacionam como família. O 
Conselho Diretor da Promed é formado por cole
gas de trabalho o que possibilita o acesso. 

APMP em Revista: Em relação ao futuro do 
Promed, há algum planejamento institucional já 
estabelecido? 

Antonio Cesar Cioffi - Além das acões que 
visam a manutenção do equilíbrio financeiro da 
Operadora, condição para a sua sobrevivência, 
faz parte do planejamento o Programa de Pro
moção à saúde e prevenção de doenças. Este pro
jeto consiste de várias ações que objetivam a cons
cientização e o desenvolvimento de hábitos sau
dáveis como atividades esportivas e a realização 
de exames periódicos . 

História da J usprev 
Para garantir qualidade de vida no futuro, com transparência e credibilidade, a Associação Para

naense do Ministério Público iniciou em janeiro de 2007 o planejamento para a criação de uma Pre
vidência Associativa, voltada exclusivamente à Justiça brasileira. Encontros com diversas entida
des de todo o Brasil foram realizados para aprofundar as discussões sobre o assunto e no dia 6 de de
zembro de 2007 a Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira (Jusprev) 
deixava de ser apenas um projeto institucional para se tornar realidade. Foi nessa data que integran
tes dos órgãos colegiados assinaram em solenidade oficial, realizada em Brasília, o livro de posse da 
1 a gestão da J usprev. 

Por não ser uma instituição com fins lucrativos, não existe a necessidade de gerar resultados para 
determinado grupo de acionistas, como é o caso de bancos e seguradoras, dessa forma a rentabilidade 
para os membros só faz aumentar, assim como a própria Jusprev. Pois no início de sua atividade eram 
19 associações de classe de carreira jurídica com um potencial de 63 mil associados e hoje são 45 asso
ciações com um potencial de mais de 100 mil associados. Para mais informações acesse o site 
www.jusprev.org.br ou entre em contato através do telefone (41) 3252-3400. 
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'' 
Os associados inscritos 

no programa da 

mútua só contribuem 

com uma importância 

financeira em caso de 

falecimento. Caso não 

haja falecimentos, 

nenhum valor é 

descontado dos colegas. 

As reservas 

econômicas e seus 

respectivos rendimentos 

poderiam atender 

simultaneamente sete 

casos de falecimento, 

com o repasse integral 

do pecúlio destinado 

aos beneficiários dos 

associados inscritos 

no programa. 

'' Orivaldo Spagnol, 
Procurador de Justiça e 

Diretor da Mútua 
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MÚTUA- MP /PR 
Auxílio aos membros do MP 

O falecimento de entes queridos é 
sempre um assunto delicado para qual
quer pessoa. A situação se torna ainda 
mais difícil quando não há uma pre
paração psicológica ou financeira por 
parte dos familiares. A partir da neces
sidade de implantação de um fundo 
econômico voltado para atender exclu
sivamente os casos de falecimentos dos 
colegas Promotores e Procuradores de 
Justiça, a Associação Paranaense do 
Ministério Público criou a Mútua/MP. 
O órgão operacional começou a funcio
nar no mesmo período em que foi apro
vado o Promed. 

A partir da criação de um fundo 
assistencialista, familiares de Promo
tores e Procuradores de Justiça teriam 
um auxilio financeiro para poder resol
ver todos os trâmites relacionados ao 
falecimento e pelo menos por um pe
ríodo, até que se resolvessem todos os 
procedimentos burocráticos, pudes
sem viver sem grandes dificuldades fi
nanceiras. Para o atual diretor da Mú
tua, o Procurador de Justiça Orivaldo 
Spagnol, o órgão se destaca pelo alcan
ce social, voltado a atender os mem
bros da classe. 

O fundo é mantido pelos colegas do 
Ministério Público, que ingressam na 
APMP, como explica Spagnol. "Os as
sociados inscritos no programa da mú
tua só contribuem com uma importân
cia financeira em caso de falecimento. 
Caso não haja falecimentos, nenhum 
valor é descontado dos colegas". Atual
mente o orgão possui 595 associados e 
faz o repasse dos pecúlios aos benefi
ciários, em caso de falecimento. Se
gundo Spagnol, as reservas financeiras 
são suficientes para atender situações 
emergenciais. "As reservas econômi
cas e seus respectivos rendimentos po
deriam atender simultaneamente sete 

casos de falecimento, com o repasse 
integral do pecúlio destinado aos bene
ficiários dos associados inscritos no 
programa", disse. 

Para lrene Coelho de Loyola Pinto, 
pensionista da APMP, o Ministério Pú
blico do Paraná e a associação se cons
tituem em uma grande família e a Mú
tua é a união de esforços para o auxílio 
dos colegas em um momento tão deli
cado, que é o falecimento de um ente 
querido. Irene contou que seu marido, 
Promotor de Justiça Márcio Serraceno 
Lemos Pinto, falecido em 2003, era a 
favor da Mútua e incentivava os cole
gas para aderirem ao fundo assisten
cialista. "Aderir a mútua é muito im
portante. O valor repassado é uma ga
rantia para os familiares, uma ajuda. 
Com este valor é possível continuar 
educando os filhos mantendo a mesma 
qualidade". Irene comentou ainda que 
não teve dificuldades para receber o 
valor do pecúlio. "AAPMP me deu todo 
o auxílio necessário", complementou. 

O Promotor de Justiça Reinaldo 
Prado, que faleceu em março deste 
ano, deixou quatro familiares como 
beneficiários da Mútua. O valor dope
cúlio foi repassado para a esposa, Lui
za Almeida Prado, e para os três fi
lhos do casal. Segundo Luiza, aderir a 
mútua é tão importante quanto aderir 
uma previdência e destaca a agilidade 
no repasse do pecúlio, já que a Mútua é 
mantida pela família forense. "Todos 
os trâmites burocráticos só puderam 
ser resolvidos após três meses. O valor 
repassado pela mútua foi fundamental 
para que não enfrentássemos dificul
dades nesse período. É uma segurança 
a mais, uma grande ajuda", comple
mentou Luiza. 

Interessados em saber mais sobre a 
Mútua, podem entrar em contato com 
Silvana, através do telefone (41) 3352-
2919. 



CRED 

Fundação Escola 
do Ministério Público 
do Estado do Paraná 

SICREDI-CREDJURIS 
A cooperativa de crédito que nasceu 
da força associativa 

A Cooperativa de Crédito Mútuo 
dos Integrantes da Magistratura e do 
Ministério Público do Estado do Para
ná - Sicredi Credjuris - nasceu de uma 
iniciativa da Associação Paranaense 
do Ministério Público. A cooperativa 
foi fundada em 2001 e oferece serviços 
bancários diversos com taxas exclu
sivas, abaixo do mercado. Conta ain
da com divisão de sobras entre os asso
ciados, ou seja, um valor recebido ao 
final do ano de acordo com a movimen
tação financeira individual do coope
rado. Esse valor resulta do fechamen
to de balanço anual referente ao ano 
anterior e exposto em Assembléia Ge
ral. Outro destaque da cooperativa é o 
Fundo Garantidor, que garante 100% 

dos depósitos a vista e a prazo. Com 
taxas mais atraentes, definidas pela 
própria cooperativa, foram registrados 
somente no ano passado capital social 
no valor de R$1.408.772,00 e mais de 
8oo associados cooperados. 

Para saber mais sobre a cooperati
va acesse www.sicredi.com.br ou en-

' tre tem contato através do telefone (41) 
3252-8190 ou 3252-1799-

FUNDAÇÃO ESCOLA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
Fundação Escola do Ministério 
Público do Paraná nasceu 
de iniciativa daAPMP 

Voltada para a prática pedagógica 
de acadêmicos de direito, a Fundação 
Escola do Ministério Público do Para
ná desenvolveu suas primeiras ativi
dades na década de 60. Na época, Pro
motores de Justiça recebiam serviços 
auxiliares nos seus gabinetes, passan-

• 
do desta forma a recrutar acadêmicos 
dos últimos anos do curso de direito 
que tinham o interesse em estagiar no 
Ministério Público. O Gabinete do Pro
curador-Geral sediava rápidos treina
mentos em relação à Instituição, or
ganograma, rotinas administrativas 
e alguns conceitos de direito, funda
mentais para o trabalho do Promotor 
de Justiça. 

A prática ficou conhecida como Es
cola de Estagiários do Ministério Pú
blico do Estado do Paraná. Muitos 
apresentavam grande interesse em in
gressar na carreira do Ministério Pú
blico e notou-se a necessidade de se 
criar uma escola capaz de preparar os 
acadêmicos para passar no concurso 
do MP. A partir daí, surgiu a Escola 
do Ministério Público. A procura pelo 
curso aumentou e fez com que a Asso
ciação Paranaense do Ministério Pú
blico instituísse uma fundação privada 
e sem fins lucrativos. 

A Fundação Escola do Ministério 
Público do Paraná foi fundada no ano 
de 1997 e atualmente conta com sede 
em Curitiba e núcleos em Maringá e 
Londrina. A instituição é dirigida por 
Promotores e Procuradores de Justiça 
e os professores são, em sua maioria, 
mestres e doutores em Direito, muitos 
membros do Ministério Público, da 
Magistratura e advogados conceitua
dos. Durante todos estes anos de fun
cionamento, a Escola apresentou ele
vados índices de aprovação de seus 
alunos nos concursos públicos para as 
mais diversas carreiras jurídicas em 
todo o país. 
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Projeto de iniciativa da APMP 
integra Ministério Público e sociedade 
SIM-MP poderá se 

tornar meio oficial 

de informações e 

divulgação das 

atividades do MP 
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M 
ais do que tornar o Ministério 
Público conhecido e valorizado 
na sociedade, o Sistema de Iq
formações dos e para Membros 

do Ministério Público (SIM-MP), irá 
mostrar como a atividade dos mem
bros ministeriais auxiliam no cumpri
mento dos Oito Objetivos de Desenvol
vimento do Milênio, metas que devem 
ser alcançadas pelos países integrantes 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), até o ano de 2015. 

Instaurado por meio de uma plata
forma virtual (www.simmp.org.br), o 
SIM-MP permite a troca de experiên
cias entre os membros do Ministério 
Público, por meio do cadastro de inter
venções coletivas em áreas constitucio
nais de atuação, como ações civis pú
blicas, termos de ajustamento de con
duta, recomendações e atas de audiên
cias públicas. Além da divulgação do 
trabalho de Promotores e Procurado
res de Justiça, a plataforma virtual fun
cionará como uma ponte entre o Mi
nistério Público e a sociedade e poderá 
se tornar meio oficial de informações e 
divulgação das atividades do MP. A co
munidade acadêmica poderá realizar 
pesquisas sobre a atuação da Insti
tuição. Outros segmentos da socieda
de, como a imprensa, poderão acom
panhar as ações desenvolvidas pelo MP 
em todos os Estados do Brasil. 

Estrutura do projeto 
A plataforma virtual do SIM-MP se

gue uma premissa metodológica su
portada em quatro pilares fundamen
tais, os quais mostram de forma clara a 
relação entre o trabalho desenvolvido 
pelos membros do MP e as principais 
áreas sociais envolvidas. A primeira 
relação é entre a atividade do MP e a 
melhora nos três principais indicado
res universais: Índice de Desenvolvi
mento Humano, Índice de Desenvolvi
mento Social e Índice de Percepção da 
Corrupção. As áreas prioritárias do Mi
nistério Público, como educação, saú
de e meio ambiente, também fazem 
parte da plataforma virtual. Cada área 
colabora para o cumprimento de pelo 
menos um dos Objetivos de Desenvol
vimento do Milênio. Além desses três 
pilares, o SIM-MP também mostra pa
ra a comunidade quais são os benefi
ciários da atuação do Ministério Pú
blico, como crianças e adolescentes, 
idosos e portadores de necessidades 
especiais. 

Parcerias à vista 
Para que o SIM-MP se torne refe

rência em pesquisas relacionadas às 
atividades do Ministério Público bra
sileiro e se constitua em um ambiente 
de troca de experiências entre os mem
bros ministeriais, a Associação Para-



naense do Ministério Público está buscan
do firmar parcerias com diversos órgãos e 
Instituições. 

Parcerias firmadas em 2009 

Conselho N acionai do 
Ministério Público ( CNMP) 

O CNMP firmou termo de acordo de 
cooperação técnica com a Associação Pa
ranaense do Ministério Público (APMP). O 
acordo tem por objetivo disponibilizar e 
disciplinar condições de uso do SIM-MP. 
O CNMP se comprometeu a hospedar o 
SIM-MP e a fomentar a utilização pelos 
diferentes ramos do Ministério Público da 
União e dos Estados. O acordo foi assina
do pelo Presidente do CNMP, Antônio Fer
nando Barros e Silva de Souza e pela Pre
sidente da APMP na época, Maria Tereza 
Uille Gomes, no dia 15 de junho de 2009. 

Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) 

O PNUD e a APMP firmaram um Me
morando de Entendimento com o objeti
vo de auxiliar no desenvolvimento, imple
mentação e promoção de iniciativas que 
apóiem o alcance dos 8 Objetivos de De
senvolvimento do Milênio no Brasil e em 
particular o Portal SIM-MP. O PNUD irá 
fornecer à APMP pesquisas e fontes neces
sárias à disseminação dos ODM e permi
tirá a divulgação desses dados nos meios 
de comunicação da entidade de classe. O 
PNUD irá auxiliar na divulgação do proje
to e mostrar o impacto das ações concretas 
do Ministério Público em relação aos 8 
ODM. O memorando foi assinado no dia 6 
de julho de 2009. 

Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) 

A Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) firmou termo de cooperação téc
nica com a APMP no dia 7 de julho de 
2009. A Universidade irá dirigir esforços 
ao planejamento e execução de programas 

de atividades que permitam expor o SIM
MP e a Rede de Saberes, além de criar 
um observatório de Direitos Humanos. A 
UFPR poderá anda promover círculos de 
diálogos visando divulgar os 8 ODM e fo
mentar pesquisas nesse campo. 

Universidade Positivo (UP) 
A APMP firmou termo de cooperação 

técnica, científica e cultural com a Univer
sidade Positivo (UP) no dia 20 de maio de 
2009. Conforme o termo, a UP irá fomen
tar a cooperação especialmente no Curso 
de Gestão Pública, em que haverá a expo
sição do SIM-MP. Além disso, a Universi
dade também se comprometeu a promover 
círculos de diálogos visando divulgar os 8 
ODM e incentivar pesquisas nesse campo. 

Faculdade Integrada de 
Campo Mourão 

A Faculdade Integrada de Campo Mou
rão firmou termo de Cooperação Técnica, 
Científica e Cultural com a APMP no dia 29 

de maio. A Faculdade irá fomentar a co
operação especialmente no Curso de Direi
to.em relação aos projetos SIM-MP e Rede 
de Saberes. Irá promover círculos de diálo
gos visando divulgar os 8 ODM e fomen
tar pesquisas nesse campo e instituir com 
base no Círculo de Diálogos projetos de 
extensão universitária por meio do Núcleo 
de Prática Jurídica e outras áreas para 
ações coletivas nos bairros e junto ao Mi
nistério Público. 

Organograma Estrutural 
Para mostrar as atividades do Ministé

rio Público nas variadas áreas de atuação, a 
APMP desenvolveu um organograma es
trutural que contempla, de forma clara e 
resumida, o trabalho desenvolvido pelo 
MP. O organograma está dividido em área 
de atuação, sub-área de atuação e metas 
desenvolvidas no âmbito do Ministério Pú
blico na defesa da sociedade. O organogra
ma serve de apoio para a compreensão das 
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mais variadas formas de atuação do órgão 
ministerial. 

Como participar 
Promotores e Procuradores de Justi

ça de todo o Brasil, interessados em parti
cipar do SIM-MP podem acessar o site 
www.simmp.org.br e efetuar o cadastro 
exclusivo aos membros ministeriais, por 
meio do link "cadastre-se", localizado na 
parte superior direita da tela inicial. Após a 
confirmação do cadastro, os membros do 
MP poderão fazer a inclusão dos dados, 
conforme a atuação ministerial: resolutiva 

ou demandista. O SIM-MP permite a rea
lização de pesquisas rápidas e avançadas 
sobre os dados inclusos. 

O sistema também possibilita às Insti
tuições do Ministério Público o cadastro 
de planejamentos estratégicos instituídos, 
por meio de ficha de planos, programas e 
ações. 

Vale lembrar que o cadastro é possível 
apenas para os membros ministeriais. A 
comunidade acadêmica e civil poderá ape
nas visualizar os dados inseridos e reali
zar pesquisas sobre as atuações do Minis
tério Público. 

Portal Rede de Saberes 
APM P e sociedade na luta pelo cumprimento dos 8 Objetivos do Milênio 

U 
m portal eletrônico, democrático e voltado para a participação efetiva da sociedade no cumprimento dos 
Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas. Este foi o objetivo primordial, que 
norteou a APMP na criação do Portal Rede de Saberes. Os primeiros passos para o desenvolvimento do 
projeto foram dados durante Global Fórum da América Latina, realizado no dia 20 de junho do ano passa

do, em Curitiba. Na ocasião, a então presidente daAPMP, Maria Tereza Uille Gomes, apresentou o projeto e 15 
Instituições firmaram o Protocolo de Intenções, apoiando o Portal Rede de Saberes. 

A iniciativa foi lançada no dia 24 de novembro de 2008, data em que a entidade de classe promoveu a 1 a edi
ção do ciclo de palestras culturais sobre Direitos Humanos, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Cons
tituição Federal, em Curitiba. A união de esforços irá possibilitar um constante diálogo sobre os direitos huma
nos fundamentais estabelecidos por meio de Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 8 Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. O desafio do portal é apresentar planos de ação concreta voltados à melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. Essas ações estarão sempre relacionadas com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Objetivos do Milênio e as mais variadas áreas sociais, como saúde, educação, comunicação, 
política, cultura, entre outras. 

O portal também será um meio de pesquisa acadêmica, pois contempla importantes documentos, como a 
própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e movimentos para a promoção da paz no mundo. Neste 
ano, estão sendo formadas as comissões especiais, compostas por professores doutores e pós-graduados, que 
serão responsáveis pela recepção dos textos enviados pela sociedade acadêmica e/ ou civil. Os textos seleciona
dos serão publicados no portal e servirão de base para a construção do plano de ação concreta. 

Para aliar prática e teoria, a APMP, em conjunto com as outras instituições parceiras, elaborou um projeto 
piloto no bairro Tatuquara, em Curitiba. A região é uma das mais carentes da cidade. A soma de esforços ajuda
rá na compreensão da realidade da comunidade local. Os estudos feitos com a ajuda da prefeitura e da comuni
dade acadêmica serão um meio de buscar soluções para melhorar a vida das pessoas que lá vivem, tornando 
possível o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Para conhecer o Portal Rede de Saberes, acesse www. portalrededesaberes.org. br. 
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• 
Patrimônio da APMP 
Sete sedes para melhor atender os associados 

A 
o longo de sua história, a Associação Parana
ense do Ministério Público conquistou um im
portante patrimônio, voltado para atender os 
Promotores e Procuradores de Justiça e seus 

familiares. Ao todo, são sete (7) sedes espalhadas pelo 
Paraná e uma nova sede institucional em construção, 
na capital do Estado. 

A APMP conta com sedes em Colombo, Foz do 
Iguaçu, Londrina, Maringá, Umuarama, Matinhos 
(litoral), além do Hotel de Trânsito em Curitiba. A no
va sede administrativa da entidade de classe come
çou a ser construída em 2008 na cidade de Curitiba. 

Com mais de 7 mil metros quadrados ainda está 
em fase de construção, contudo as áreas administra
tivas da APMP e PROMED já estão funcionando no 
segundo andar do prédio e a área de lazer, com qua
dra de esportes, academia de ginástica, restaurante e 
hotel de trânsito, serão finalizadas até 2010. Confira 
quais são as sedes e as vantagens que cada uma delas 
oferece aos associados. Vale lembrar que o regula
mento de cada sede está disponível no site da entida
de de classe (www.apmppr.org.br). 

Sede Campestre de Colombo 
A Sede Campestre de Colombo oferece aos asso

ciados ampla área de lazer e entretenimento. O espa
ço contempla quadra de tênis, quadra de futebol e 
salão para festas. Possui ainda churrasqueiras espa
lhadas pelo bosque e um lago para pesca. As crianças 
podem se divertir em um espaço exclusivo, com es
corregadores e outros materiais recreativos. 

A sede fica aberta de terça a domingo e as reservas 
dos salões podem ser feitas com Silvana, pelo telefone 
(41) 3352-2919. O salão maior tem capacidade para 
recepcionar de 8o a 100 pessoas, e o menor, de 50 a 
6opessoas. 

Atualmente, os jogos de futebol são marcados nas 
terças, quintas e sábados. O tênis geralmente é pra
ticado pelos associados nas quintas-feiras. A sede 
campestre está localizada na Rua Presidente Faria, n ° 
4 701, em Colombo (PR). 

Sede Campestre de Foz do Iguaçu 
Conhecida como a cidade de belas cataratas e pai

sagens naturais, Foz do Iguaçu recebe centenas de 
turistas todos os anos. A Associação Paranaense do 
Ministério Público reconhece a importância da cida
de para o Estado e neste sentido disponibiliza uma 
sede institucional exclusiva para Promotores e Pro
curadores de Justiça do Paraná. A sede possui cinco 
apartamentos, duas piscinas, sendo uma adulta e ou
tra infantil, além de churrasqueiras, campo de futebol 
e um parque voltado para a recreação das crianças. 

As mais variadas atrações turísticas da cidade, co
mo o Macuco Safari- passeio em barcos infláveis bi
motores e subida do Rio Iguaçu em direção a famosa 
Garganta do Diabo- são muito procuradas pelos tu
ristas. Neste sentido, a APMP possui parcerias exclu
sivas com os estabelecimentos turísticos, visando 
oferecer descontos significativos para os associados. 
As parcerias também são feitas com restaurantes co
nhecidos da região. As, informações sobre os passeios 
turísticos e os descontos ofertados, bem como reser
vas dos apartamentos, podem ser consultadas com o 
funcionário Heldo, pelo telefone (41) 3524-3856. 

Sede Campestre de Londrina 
A sede campestre de Londrina também é voltada 

para o lazer e entretenimento dos associados. O local 
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contempla um campo de futebol com iluminação, um 
salão para a realização de festas, saunas e churras
queiras. A sede tem ainda uma quadra de tênis, pisci
na e espaço recreativo para as crianças. A reserva 
deve ser feita pelo telefone (43) 3221-5160. 

Sede Campestre de Maringá 
O município de Maringá também possui uma sede 

institucional voltada para o lazer e entretenimento. O 
espaço contempla um campo de futebol com ilumina
ção e um salão de festas com churrasqueira. As reser
vas também podem ser feitas diretamente pelo telefo
ne (44) 3264-7167. 

Sede Campestre de Umuarama 
A sede campestre de Umuarama contempla uma 

área de terras em que está sendo construído um 
campo de futebol para os associados. 

Sede Litorânea 
Verão combina com férias, família reunida, horas 

para lazer, descanso e praia. O litoral paranaense é 
uma alternativa para aproveitar momentos únicos ao 
lado de pessoas queridas. O clima quente da estação é 
propicio para a diversão ou descanso. Foi pensando 
nisso que a Associação Paranaense do Ministério 
Público planejou e construiu uma sede exclusiva para 
os associados na cidade de Matinhos, litoral do 
Paraná. O espaço institucional possui 30 apartamen
tos com capacidade para cinco pessoas cada. No total, 
a sede tem capacidade para atender 150 associados. 

O local fica aberto durante todo o ano e disponibi
liza salão de jogos, restaurante, cancha de futebol de 
areia, quiosques com churrasqueiras, estacionamen-
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tos exclusivos, além de sauna e piscinas, sendo uma 
térmica. As reservas de apartamentos podem ser fei
tas com Silvana, pelo telefone (41) 3352-2919. Vale 
lembrar que em períodos de temporada, as inscrições 
são abertas com 25 dias de antecedência e havendo 
grande demanda é realizado um sorteio entre os ins
critos. O regulamento completo pode ser consultado 
no site da entidade de classe (www.apmppr.org.br) 

Hotel de Trânsito 
Associados interessados em passar alguns dias na 

capital do Estado podem ainda desfrutar de um hotel 
de trânsito exclusivo. Localizado no Centro Cívico, 
em Curitiba, o hotel fica próximo a diversos prédios 
públicos e a Procuradoria-Geral de Justiça. Ao todo, 
são quatro apartamentos com capacidade para aten
der cinco hospedados. Cada apartamento possui um 
quarto com cama de casal, sala com TV a cabo, cozi
nha completa, com os mais variados utensílios do
mésticos, além de lavanderia e estacionamento. Pelo 
regulamento, as reservas devem ser feitas com pelo 
menos 15 dias de antecedência. O valor cobrado pela 
diária é de R$ 35,00, independente do número de 
pessoas. 

O custo é destinado para cobrir despesas de lavan
deria e manutenção dos apartamentos. O associado 
poderá ficar hospedado por até três dias, mas é possí
vel estender o prazo dependendo da disponibilidade 
de apartamentos. Mais informações e reservas com 
Adriane, pelo telefone (41) 3352-2919. 



Nova Sede da APMP 

G 
r andes realizações e vitórias não se concretizam por acaso. Para alcançar um 
grande sonho, é preciso traçar metas e objetivos e lutar para que o que se 
estima se torne uma realidade. A nova sede da Associação Paranaense do 
Ministério Público é exemplo de um sonho almejado e conquistado. Neste 

ano, associados e familiares irão desfrutar de um novo espaço institucional, que 
atenderá melhor aos interesses dos membros do Ministério Público do Paraná. 
Este grande sonho começou a se tornar realidade em 31 março de 2007, data em 
que a diretoria da APMP fazia a Assembléia Geral Extraordinária para apresentar 
os primeiros planejamentos para dar início à obra. 

Localizada na Rua Ma teus Leme, n. 0 2018, a nova sede da APMP terá ao todo 
7 .151,13 metros quadrados. O espaço contemplará a área institucional, voltada 
para as rotinas administrativas e 
área ampla de lazer. O novo em
preendimento também contem
pla a natureza, pois tem como vi
zinho o Bosque do Papa, que pos
sui uma área verde de 46 mil me
tros quadrados. A nova sede es
tá situada em local privilegiado, 
próxima de prédios públicos, da 
sede do Ministério Público Esta
dual, do Tribunal de Contas, do 
Palácio Iguaçu e do Museu Oscar 
Niemeyer. 

• 

Um sonho, 
uma conquista! 
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Projeto Arquitetônico 

O novo ambiente associativo será composto 
por áreas administrativas e também de lazer. No 
segundo andar estão os setores administrativos da 
associação e da Promed. Palestras, encontros e 
congressos poderão ser realizados no 3° andar da 
nova sede, onde haverá um amplo auditório com 
capacidade para atender cerca de 400 pessoas. 

Na área de lazer serão muitos os benefícios pa
ra os associados. Atualmente, a APMP possui dis
ponível apenas quatro apartamentos denomina
dos "Hotel de trânsito". O número é pequeno pa
ra atender os associados que necessitam ficar na 
capital por um determinado período. Apesar dos 
apartamentos ficarem próximos da sede adminis
trativa, os membros do MP que ficam hospedados 
não estão no ambiente associativo. Pensando nis
so, o novo espaço institucional contemplará sete 
novos apartamentos. Associados poderão desfru
tar de todas as novas vantagens da associação e 
resolver assuntos administrativos com rapidez e 
facilidade, pois estarão no mesmo espaço institu
cional, não havendo mais o empecilho de estarem 
hospedados em locais distintos. 

Outra novidade é a instalação de uma academia 
de ginástica, com todos os aparelhos necessários 
para a realização de atividades físicas. A APMP 
está estudando a possibilidade de terceirizar o se
tor para disponibilizar profissionais da área, o que 
possibilitará a prática de exercícios seguros. 

Para aqueles que gostam de praticar esportes, 
as novidades não param por aqui. A nova sede da 
APMP terá uma quadra de esportes exclusiva, des
tinada a contemplar todos os jogos e campeonatos 
estaduais do Ministério Público. 
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Além de contar com a quadra de esportes e aca
demia de ginástica exclusiva, os associados da 
APMP poderão desfrutar de um ambiente tran
qüilo para fazer as suas refeições. O espaço institu
cional também contará um restaurante para aten
der aos associados. 

A APMP não poderia deixar de criar um am
biente especial, voltado à tranqüilidade e harmo
nia para o descanso de Promotores e Procuradores 
de Justiça. Piscina e bela vista, com muito verde e 
ar puro, este será o ambiente que os associados 
encontrarão na cobertura do novo prédio. 

Início e andamento da obra 

A construção da nova sede da APMP teve início 
no dia 9 de fevereiro de 2008. Nos primeiros me
ses foi realizado todo o processo de terraplanagem 
e manilhamento para a saída das águas fluviais. A 
primeira laje começou a ser construída em maio 
do mesmo ano e após um ano do inicio da obra, foi 
finalizada a última laje. No início do mês de outu
bro deste ano a sede administrativa, que antes es
tava localizada na Av. Cândido de Abreu, passou a 
atender no segundo andar da nova sede, que já foi 
completada. As áreas de lazer e Hotel de Trânsito 
ainda estão em fase de construção. A expectativa é 
que a nova sede esteja completa e disponível para 
os associados a partir do 2° semestre de 2010. 
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ELE IÇAO DA APMP 
A chapa "Paz, Justiça e Trabalho. Participe!" foi eleita no dia 30 de junho para 

compor a nova diretoria da Associação Paranaense do Ministério Público pelos 
próximos dois anos (Biênio 2009/2011). Segundo a Comissão Eleitoral constituí
da pelos Procuradores de Justiça Paulo do Rêgo Monteiro Rocha, Fajardo José 
Pereira Faria e J oselita Becker de Araújo Barbosa, a eleição ocorreu de forma pací
fica, harmoniosa e sem incidentes. Foram 496 votos válidos, 26 brancos e 13 nulos. 
A cerimônia de posse foi realizada no dia 18 de julho. A Diretoria e o Conselho 
Fiscal agradecem os votos de confiança depositados pelos eleitores. 

(-lli~iHCIJ•t•._ ______________________________________ _, 

Promotor de Justiça em segundo grau, Wanderlei Carvalho da Silva é mem
bro do Ministério Público do Paraná desde 1986. Já atuou nas comarcas de For
mosa do Oeste, Teixeira Soares, Nova Londrina e Guarapuava. Em 1995 passou 
a atuar na capital do Estado. Na Associação Paranaense do Ministério Público 
participou ativamente da atual gestão, na qual assumiu o cargo de 1° tesourei
ro. V ale lembrar que Wanderlei Carvalho participou em mais três gestões como 
tesoureiro da associação (biênio 1999/2001, biênio 2001/2003 e biênio 2005/ 
2007) e foi membro do conselho fiscal na gestão biênio 2003/2005. Wanderlei 
assume o cargo no lugar da Promotora de Justiça Maria Tereza Uille Gomes, 
única mulher eleita presidente daAPMP em 56 anos de história institucional. 

Integrante mais antigo do 
MP participa da eleição 

Com 95 anos de idade e o mais an
tigo integrante do Ministério Público 
do Paraná, o Procurador de Justiça 
aposentado Mario Faraco fez ques
tão de registrar sua participação na 
eleição da nova diretoria daAPMP. Por 
motivos de saúde, Faraco não pode 
comparecer na sede da Instituição e fez 
a sua votação na própria residência. 
Para ele, o Ministério Público "não de
ve cruzar os braços", sendo uma ins
tituição atuante e que intervenha para 
a promoção da Justiça. 

Eleita em 2009 

a nova Diretoria 

da APMP 

Confira os Integrantes 

da Diretoria: 

PRESIDENTE: 

Wanderlei Carvalho 

da Silva 

1 o VICE-PRESIDENTE: 

Nilton Marcos Carias 

de Oliveira 

2° VICE-PRESIDENTE: 

Pedro Ivo Andrade 

1° SECRETÁRIO: 

Altair Pissaia 

2° SECRETARIO: 

• 

Sergio Augusto Althaus 

1 ° TESOUREIRO: 

Márcia lsabele Graf 

Beninca 

2° TESOUREIRO: 

Alexey Choi Caruncho 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: 

Márcio Luis Bergantini 

ORADOR: 

Marcelo Balzer Correia 

CONSELHO FISCAL 

(TITULARES): 

Ervin Fernando Zeidler 

Ana Cristina Martins 

Brandão 

Symara Motter 

CONSELHO FISCAL 

(SUPLENTES): 

Aurélio José Aggio 

Rudi Rigo Burkle 

Marcos Antonio de Souza 
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A Nova Diretoria da Associação Paranaense 

do Ministério Público (APMP) tomou posse no 
dia 18 de julho, em cerimônia realizada nas de
pendências da nova sede associativa, em Curi
tiba (PR). A cerimônia contou com a presença de 
vários colegas, familiares e autoridades. A mesa 
foi composta pelo Procurador-Geral de Justiça 
do MP-PR, Olympio de Sá Sotto Maior Neto, o 
Procurador de Justiça Luiz Carlos Delazari, re
presentando o Governador do Estado do Para
ná, a Promotora de Justiça Maria Tereza Uille 
Gomes, o Presidente daAMAPAR, Miguel Kfou-

Wanderlei Carvalho 
da Silva assina o 
termo de posse. 

Ao lado, a Promotora 
de Justiça Maria 

Tereza Uille Gomes. 

ri Neto, representando o Presidente do Tribunal 
de Justiça, Desembargador Carlos Augusto Hof
fmann, Deputado Federal Rodrigo Rocha Lou-
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res, O Presidente da Associação Paulista do Mi
nistério Público, Washington Medeiros Barra, 
representando a Diretoria da Jusprev, o Presi
dente da Associação N acionai dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), José Carlos Co
senzo, o Secretário de Estado de Segurança Pú
blica do Paraná, Luiz Fernando F. Delazari e a 
Procuradora do Município, Devanir Albert Vi
lela, representando o Prefeito de Curitiba em 
exercício, Luciano Ducci. 

O Presidente da entidade de classe, Promo
tor de Justiça Wanderlei Carvalho da Silva, agra
deceu em nome de todos os integrantes da dire
toria os valiosos votos de confiança depositados 
e informou que os projetos associativos terão 
continuidade nesta gestão, entre eles, o SIM-MP 
(Sistema de Informações dos e para Membros 
do Ministério Público), a JUSPREV (Previdên
cia Associativa do Ministério Público e da Jus
tiça Brasileira), o Portal Rede de Saberes e a con
clusão das obras da nova sede da APMP. Se
gundo ele, a "A Entidade Classista, quando de
fende e luta pela autonomia funcional e admi
nistrativa, por eleição direta para a Chefia da 
Instituição, pela manutenção da vitaliciedade 
e da inamovibilidade, pela irredutibilidade de 
subsídio, e pela preservação de suas funções 
institucionais, tem por mote, precisamente, ve
lar pelas condições e garantias mínimas para 
poder o Órgão Ministerial cumprir com as sin
gulares atribuições lhes confiadas pela socieda
de e para a sociedade.". 

Wanderlei Carvalho agradeceu também aos 
colegas da profícua gestão presidida pela Pro
motora de Justiça Maria Tereza Uille Gomes, 
pelo longo convívio em ambiente de paz e har
monia, tônica a ser conservada. A nova Diretoria 
permanecerá no pleito pelos próximos dois anos 
(Biênio 2009/2011). 



• 

Assembléia Geral da APMP 

A 
gestão presidida pela Promotora de 
Justiça Maria Tereza Uille Gomes (Biê
nio 2007/2009) realizou a última AB
sembléia Geral no dia 18 de julho. Maria 

Tereza falou sobre os projetos criados e desen
volvidos pela entidade de classe, como SIM
MP, JUSPREV e Rede de Saberes. A nova sede 
institucional também foi um dos temas da AB
sembléia. Para Maria Tereza a APMP está vi
vendo um momento muito importante. "A no
va sede é um marco histórico", afirmou. 

Os associados puderam conferir ainda um 
quadro com todos os acompanhamentos legis
lativos que vem sendo postulados pela entida
de de classe, dentre eles a recomposição do 
subsídio e o restabelecimento do ATS- Adicio
nal por tempo de serviço. Decorrentes de es
forços da APMP e de outras entidades de classe 

representantes do Ministério Pú
blico e da Magistratura, a primei
ra tem chances de se aprovada em 
setembro. Neste sentido, a APMP 
e outras entidades participaram 
de uma nova reunião, marcada 
para o dia 6 de agosto, a qual con
tou com a presença do Presidente 
da Câmara dos Deputados e Par
lamentares Paranaenses. 

Diretor-tesoureiro da APMP, 
que agora preside a associação, 
Wanderlei Carvalho da Silva, apre
sentou um relatório contendo a 
prestação de contas da entidade 
de classe, as quais foram aprova
das por unanimidade. Outro assunto debati
do na assembléia foi a possível criação de um 
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estatuto próprio para o PROMED, visando 
atender as exigências da Agência N acionai de 
Saúde (ANS). O 2° Secretário da APMP, Júlio 
Cesar Caldas, pediu e obteve autorização dos 
associados presentes para que a nova gestão 
pudesse fazer as adequações necessárias no 
estatuto. Wanderlei Carvalho informou tam
bém que a primeira medida será o registro de 
um dispositivo, já aprovado, do Estatuto refe
rente ao PROMED e posteriormente deverá 
ser decidido se a operadora de plano de saúde 
permanece ou não com o mesmo Cadastro Na
cional de Pessoa Jurídica ( CNP J) ou se irá pro
videnciar outro em separado. "O assunto está 
cuidadosamente sendo estudado", comentou. 

Com o término da gestão, muitos foram os 
elogios e homenagens prestadas a toda equi
pe da diretoria, em especial a Presidente da 
APMP, Maria Tereza Uille Gomes, por toda a 
sua dedicação e atenção perante a entidade de 
classe. Neste sentido, Maria Tereza agradeceu 
os membros da Diretoria, funcionários e cole
gas do Ministério Público por todo o apoio e os 
votos de confiança que lhe foram depositados 
para que pudesse presidir duas gestões conse
cutivas (Biênio 2005/2007 e 2007 I 2009). 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 
Cerca de 130 associados, 

familiares e convidados 
participaram do Jantar de 
Confraternização promovi
do pela APMP no mesmo 
sábado (18). O evento acon
teceu nas dependências do 
Graciosa Country Club. 

Houve sorteio de brindes 
e a música ficou por conta da 
Banda Estilo, com bastante 
animação. 
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HOMENAGEM 
Ao término da assembléia e 

cerimônia de posse da nova di
retoria, os associados foram con
vidados para comparecerem às 
futuras instalações do Promed, 
na nova sede institucional, para 

• 

a inauguração de uma sala de reuniões em homenagem ao 
Promotor de Justiça Roberto Moellmann G. de Barros. Bar
ros faleceu no ano de 2007 e a sala que leva o seu nome é uma 
homenagem especial por toda a dedicação e trabalhos pres
tados pelo Promotor, que presidiu o Promed. 



JACINTO COUTINHO 

ENTREVISTA EXCLUSIVA 

Reforma do novo 
Código de Processo Penal 

Jacinto Coutinho, membro da 
comissão especial de juristas res
ponsável pela reforma do CPP, fa
la sobre a experiência e principais 
mudanças na legislação processual 
penal brasileira. 

Um breve histórico 
Em 9 de julho de 2008 foi ins

talada oficialmente no Senado Fe
deral a comissão especial de juris
tas responsável pela reforma do 
Código de Processo Penal. Ao todo 
foram nomeados nove integran
tes, entre eles, o Conselheiro Fede
ral da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), pelo Paraná, Jacin
to Nelson de Miranda Coutinho. 
Os outros membros da comissão 
nomeados foram: Antonio Corrêa 
(Juiz Federal); Antônio Maga
lhães Gomes Filho (Advogado e 
Professor da USP); Eugenio Pa
celli (Procurador Regional da Re
pública); Fabiano Augusto Mar
tins Silveira (Consultor Legisla
tivo do Senado); Félix Valois Coe
lho Júnior (Advogado e ex-Secre
tário de Justiça do Amazonas); 
Hamilton Carvalhido (Ministro do 
STJ) Sandro Torres Avelar (Dele-

gado Federal Presidente da ADPF) 
e Tito de Souza Amaral (Promotor 
de Justiça). 

O antigo CPP vigora no país 
desde 1941 e foi editado por De
creto-lei em pleno Estado Novo. 
Apesar de ter sofrido algumas al
terações pontuais, o CPP ainda 
não havia passado por uma refor
ma mais abrangente. Neste senti
do, a comissão instalada teria o 
desafio de reformar o processo de 
forma ampla visando garantir a 
unidade e sistematicidade da le
gislação processual penal vigente 
no Brasil. Segundo Jacinto Couti
nho, a comissão realizou 11 reu
niões e os trabalhos tiveram du
ração de aproximadamente nove 
meses. O anteprojeto do novo CPP 
foi entregue à presidência do Se
nado no dia 22 de abril. Desde en
tão, está sendo analisado pela co
missão temporária composta por 

11 Senadores. Também estão sen
do realizadas diversas audiências 
públicas em todo o país, abertas 
para analise e sugestões de mu
danças no CPP. 

Confira entrevista exclusiva, 
realizada pela APMP, com o Ju
rista Jacinto Coutinho, membro 
da comissão especial responsável 
pela reforma do CPP. Segundo ele 
"a experiência mostrou, em defi
nitivo, que uma lei - e um código 
em especial- não pode ser traba
lho para um grupo de "ilumina
dos" que se fecham em um sala 
qualquer e decidem como se vai 
"viver". Não! O muito que se pode 
fazer é dar os contornos teóricos e, 
no mais, deve-se colocar à prova 
tudo o que foi feito, para ser pen
sado e discutido da forma correta, 
ou seja, dentro dos patamares pre
cisos pois, do contrário, não há 
construção democrática." 
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Jacinto Nelson de Miranda Coutinho é natural de J oinville (SC). For
mou-se em Direito em 1980 pela Universidade Federal do Paraná. É 
Doutor pela Università Degli Studi di Roma. É também Doutor h o no
ris causa em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Seminario per le 
Scienze Giuridiche e Politiche, Università Degli Studi di Pisa, Itália. 
Leciona Direito Processual Penal na UFPR e é' Chefe do Departamen
to de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito da 
UFPR. É também professor do Curso de Doutorado em Derechos 
Humanos y Desarrollo, disciplina Sistemas de protección de los dere
chos humanos, na Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Espanha, 
desde 2000. É consultor da CAPES - Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministério da Edu
cação e do Desporto, desde 1996 e Conselheiro Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, pelo Paraná, desde 2007. É representante da 
área do Direito junto a CAPES- Fundação Coordenação de Aperfei
çoamento de Pessoal de Nível Superior, 2005-2007 e Membro do 
Grupo de Trabalho de Consolidação da Legislação Processual Penal, 
designada no âmbito da Câmara dos Deputados, 2007-2008. É tam
bém Membro da Comissão de Juristas designada no âmbito do Sena
do Federal e responsável pela elaboração de anteprojeto de Código de 
Processo Penal (atual Projeto n° 156/2009), 2008-2009. Atuou co
mo Promotor de Justiça em 1981. É Procurador do Estado do Paraná 
desde 1981 e Advogado militante desde 1980. É autor de mais de 30 
livros na área do Direito, entre eles "Processo penal e democracia" 
(2009) e "Garantias Constitucionais e Processo Penal" (2002). 

ENTREVISTA: 
NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL 

APMP: Quando foi instalada a 
comissão especial de juristas? Co
mo foi o processo de escolha des
ses profissionais? 

No dia 06.03.2008, por meio 
do RQS 227j2oo8, o Senador Re
nato Casagrande propôs, com fun
damento no art. 374 do RISF, a 
instalação de uma Comissão com
posta por 7 Juristas, a fim de ela
borar um anteprojeto visando um 
novo CPP. Em 26.03.2008 o RQS 
foi aprovado em turno único. Por 
meio do RQS 751, de 1o.o6.2oo8, 
o Senador propôs o aditamento do 
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requerimento 227, para alterar o 
número de juristas participantes 
da Comissão, de 7 para 8, o qual foi 
aprovado. Em 18.06.2008, o refe
rido Senador propôs aditamento 
aos RQS anteriores para que a Co
missão passasse a ser composta 
por 9 Juristas, o qual foi aprovado. 
Em 01.07.2008 foram designados 
para compor a Comissão de Juris
tas: Antonio Corrêa; Antonio Ma
galhães Gomes Filho; Eugenio Pa
celli de Oliveira; Fabiano Augusto 
Martins Silveira; FélixValois Coe
lho Júnior; Hamilton Carvalhido; 
Jacinto Nelson de Miranda Couti
nho; Sandro Torres Avelar e Tito 
Souza do Amaral. Alguns foram 
indicados pelas lideranças do Se-

nado Federal e outros por desig
nação institucional, como a OAB. 
Em 09.07.2008 é realizada a sole
nidade de instalação dos trabalhos 
da referida Comissão e, no mesmo 
dia, fez-se a 1 a. Reunião Ordinária 
da Comissão de Juristas, criada na 
forma do requerimento 227 j2oo8 
e constituída pelos Atos do Presi
dente n. 0 s 11 e 17, de 2008, ocasião 
em que se escolheu como Coorde
nador da Comissão o Min. Hamil
ton Carvalhido e se designou o Dr. 
Eugênio Pacelli de Oliveira para 
desempenhar a função de Relator
geral. 

Depois de nove meses de tra
balhos, no dia 14.04.09, a Comis
são entregou ao Presidente do 
Senado Federal o Anteprojeto, o 
qual, no dia seguinte, foi trans
formado no PLS 156/2009. No dia 
04.05.09, na Comissão de Consti
tuição e Justiça, foi realizada a 
primeira audiência pública, onde 
o anteprojeto foi apresentado ofi
cialmente aos senhores Senado
res. No dia 13.05.09 a Presidência 
designou os seguintes Senadores e 
Senadoras para compor a Comis
são Temporária destinada a exa
minar o PLS-156/2009, conforme 
indicações das Lideranças: Mi
noria (DEM - PSDB): Demóste
nes Torres- DEM, Marco Maciel
DEM, Papaléo Paes - PSDB e 
Marconi Perillo - PSDB. Bloco de 
Apoio ao Governo (PSB-PT-PR
PCdoB-PRB): Tião Viana - PT, 
Renato Casagrande - PSB e Serys 
Slhessarenko - PT. Maioria (PM
DB): Almeida Lima e Valter Pe
reira. PTB: Romeu Tuma. PDT: 
Patrícia Saboya. 

A Presidência comunicou que, 
nos termos do inciso II do art. 
374 do Regimento Interno, seriam 



anexadas ao projeto as proposi
ções em curso ou as sobrestadas 
em tramitação no Senado e que 
envolviam matéria relacionada 
com o Projeto. A matéria ficaria 
perante a Mesa durante vinte dias 
úteis para apresentação de emen
das, nos termos do art. 374 do Re
gimento Interno. 

Eis o estado-da-arte do Proje
to. Á criação da Comissão de Ju
ristas resultou de um acordo das 
principais lideranças do Senado 
Federa e a experiência foi marcada 
por um ineditismo nunca visto. O 
ato dos senhores Senadores, antes 
de tudo, foi de humildade, dado se 
buscar auxílio na sociedade civil 
em função da imensa complexida
de da matéria. Em vias de comple
tar 68 anos, o CPP de 1941, mes
mo alterado profundamente - e 
em muitos casos para pior - não 
mais resiste ao perene choque com 
os ditames da Constituição da Re
pública de 88 e, assim, expondo 
suas chagas todos os dias produz o 
consenso nacional de que deve ser 
objeto de uma reforma global. Eis 
por que não é de se duvidar da pos
sibilidade de vir à luz em menos 
tempo do que se possa imaginar, 
mesmo porque o esforço da Co
missão - embora consciente das 
imensas dificuldades que se apre
sentavam - foi no sentido de ela
borar uma legislação compatível 
com a CR, embora, pela pressa co
mo realizada, ainda passível de 
discussões em muitos pontos. 

APMP: De que maneira foram 
estabelecidas as metas de trabalho 
para a construção do novo texto do 
Código de Processo Penal? 

Antes de tudo, chegou-se ao 
consenso de que era preciso com-

patibilizar o CPP à Constituição da 
República. Depois de quase vinte 
e um anos era imprescindível que 
uma reforma global tivesse tal 
idéia como reitora. O mais difícil, 
sem dúvida, foi "desarmar o espí
rito" e vislumbrar tudo a partir das 
premissas constitucionais. Nossa 
tendência - e seria difícil que fosse 
diferente - é pensar o arcabouço a 
partir dos postulados do sistema 
inquisitorial que preside nossas 
estruturas desde o descobrimen
to. Daí as maiores polêmicas du
rante os trabalhos, todas dentro 
do maior respeito mútuo. 

Por sinal, neste ponto valeu a 
coordenação do Ministro Hamil
ton Carvalhido. Homem de pro
fundo senso democrático, permi
tiu a troca de idéias até o ponto 
onde o consenso fosse impossível 
e, como antes deliberado, à con
clusão, neste ponto, chega-se por 
votação. Nelas, não teve quem não 
tenha perdido; e aprendido com o 
limite daí advindo. O resultado -
como em todos os espaços efetiva
mente democráticos- pode não ter 
sido o melhor (e aí está para ser 
pensado, discutido e, se for o caso, 
mudado), mas foi, de certa forma, 
o reflexo da sociedade brasileira, 
ou seja, plural e democrática em 
que se respeita a vitória da maio
ria sem se esquecer a diferença da 
minoria. Os trabalhos, enfim, só 
foram a termo porque todos os 
integrantes da Comissão respeita
ram irrestritamente tal regra de 
autolimitação. A partir daqui tu
do ficou mais fácil; e o resultado, 
embora não se possa dizer per
feito, é infinitamente melhor que 
qualquer legislação da nossa his
tória, para não falar do CPP em 
vigor. 

• 
APMP: A comissão recebeu 

várias sugestões dos profissionais 
da área de direito para a constru
ção do texto? 

Sim, tanto de profissionais da 
área do direito como de cidadãos 
comuns, através do sítio próprio 
do Senado criado para tal fim. 
Deixando de lado coisas sem sen
tido e algumas patológicas (ou 
quase), muitas contribuições fo
ram muito úteis. Para quem havia 
entendido o escopo da Comissão 
(mormente constitucional) pare
cia ter ficado mais fácil. Não é, 
porém, coisa simples. Temos uma 
grande tendência a pensar no no
vo a partir das premissas velhas 
que formam nosso modo de pen
sar. Isso deturpa- ou pode detur
par- o resultado do raciocínio, co
mo parece primário e os filósofos 
já nos haviam ensinado há muito 
tempo. 

Se você faz uma revolução e 
derruba um governo tirano, por 
exemplo, mas não muda o modo 
de pensar que conduz a referida 
tirania, acaba por produzir, após a 
vitória, um outro governo tirano, 
não raro sem desejar isso. Aqui, 
não é diferente. Trata-se, também, 
de um modelo sistemático de pen
samento. Para se chegar no novo -
realmente novo - é preciso abdicar 
do velho, mormente quando aci
ma há um modelo constitucional 
que assim obriga. Não é, todavia, 
tarefa fácil, daí por que se precisa, 
sempre e sempre, partir a discus
são do postulado básico. Se assim 
não for, tende-se a ter um diálo
go de loucos, como se alguém fa
lasse em FM e o outro ouvisse em 
AM e vice-versa. Algo do gênero 
não levaria a lugar algum. Estar 
preparado para o novo demanda, 
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antes de tudo, mudança de menta
lidade. 

APMP: Quais foram as princi
pais mudanças do novo código de 
processo penal em relação ao anti
go CPP? Qual a importância des
sas modificações? 

São inúmeras as mudanças e 
não poderiam ser todas aqui rela
cionadas, inclusive pela falta de 
espaço. Algo, porém, pode e deve 
ser dito, mormente a um público 
de especialistas como aquele do 
MP. A mais importante, sem dúvi
da alguma, é aquela que introduz 
o sistema acusatório, superando, 
em definitivo, o sistema inquisi
tório vigente dentre nós desde 
sempre. 

Vale, então, aqui, algumas ex
plicações, as quais mereceriam 
compreensão e, no caso do MP, es
tudos e preparação, em face do 
que vem pela frente. Hoje nin
guém - ou quase - mais duvida que 
o sistema inquisitório se diferen
cia do sistema acusatório em face 
da gestão da prova. Naquele, o juiz 
é, por excelência, o gestor da pro
va; como no nosso, o que fica evi
dente nas regras do art. 156 do 
CPP. Neste (acusatório), a opção 
política aponta na direção de reti
rar o juiz justamente da gestão da 
prova, dando tal função (como 
ônus) às partes. Daí que se não 
trata tão-só de separar as funções 
de acusar e julgar. Não! Isso ocor
ria no maior monumento inquisi
torial laico de todos os tempos, as 
Ordonnance Criminelle de Luis 
XIV, em França, de 1670. Tinha, 
por sinal, um MP muito ativo e o 
julgamento se fazia em algo muito 
parecido com o nosso julgamen
to perante o Júri. O problema, po-
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rém, não está aí; e sim no fato de 
que ao juiz era dada a missão da 
busca da Verdade (ainda se falava 
disso; e ainda se fala, com alguns 
acreditando que se chega nela 
quando, de fato, o máximo que se 
pode alcançar é uma- dentre tan
tas -verdade), com o preço que se 
deveria pagar; e ainda se paga, ou 
seja, permitir-se que se decida an
tes e, depois, parta-se à cata da 
prova que justifique (não se olvide 
do livre convencimento) a deci
são previamente tomada, quiçá a 
priori. Isto, por primário, é- e sem
pre foi - o calcanhar-de-aquiles do 
sistema inquisitório, o que o torna 
absolutamente incompatível com 
as regras e os princípios constitu
cionais em vigor, mormente o due 
process oflaw. 

Mas há mais: diante da CR, não 
é concebível que o juiz atue fazen
do algo que cabe ao MP, ou seja, 
produza provas à acusação. Por si
nal, não deveria fazer isso nem em 
favor do réu, em razão do in dubio 
pro reo, embora a Comissão assim 
não tenha entendido, por maio
ria. O juiz, para manter sua impar
cialidade (lida, no extremo, como 
eqüidistância das partes), deve 
restar fora da busca da prova, a 
qual cabe às partes. Só assim se 
poderá ter um devido processo le
gal. Eis, então,como restou a re
dação do artigo 4 ° do anteprojeto 
(hoje PLS-156/2009): "O proceso 
penal terá estrutura acusatória, 
nos limites definidos neste Códi
go, vedada a iniciativa do juiz na 
fase de investigação e a substitui
ção da atuação probatória do ór
gão de acusação." 

Com um novo sistema proces
sual (agora acusatório de verda
de; ou quase, diriam alguns), o MP 

ganha um novo lugar, talvez pela 
primeira vez compatível com sua 
estatura constitucional, ou seja, 
dominus litis não é algo que deva 
dizer tão-só com o exercício da 
ação e, sim, com a disponibilidade 
do conteúdo do processo. Embora 
tenha sido- por força do entendi
mento dos colegas provenientes 
do MP na Comissão - mitigada a 
extensão das alterações em tal 
sentido, restou visível como se fez 
presente um abrandamento da 
obrigatoriedade da ação e da dis
ponibilidade do conteúdo do pro
cesso. Sem isso (quiçá em sua for
ma mais larga), não pode haver 
democracia processual. 

Quando um órgão do MP pre
cisa perder tempo com um furto 
de galinhas (dispondo de meca
nismos outros de persecução, por 
óbvio) e com ele deve se ocupar 
tanto quanto com um grande pecu
lato, algo não está certo senão por 
uma falsa moral que só faz de
monstrar (como quer a Crimino
logia Crítica) não só a luta de clas
ses como, também, ter-se um pa
pel a jogar nela. Ora, um MP ver
dadeiramente democrático deve 
estar livre para, em resolvendo da 
forma não convencional os casos 
penais de menor gravidade, poder 
investir toda a sua capacidade na
queles da maior gravidade. Algu
mas regras vieram em tal direção 
e, por todas, seria de destacar aque
la do artigo 46 e seu § 2°: "Será 
pública, condicionada à represen
tação, a ação penal nos crimes de 
falência e nos crimes contra opa
trimônio, material ou imaterial, 
quando dirigidas exclusivamente 
contra bens jurídicos do particu
lar e quando praticados sem vio
lência ou grave ameaça contra a 



pessoa./ f § 2° Nos crimes de que 
trata o caput deste artigo, em que a 
lesão causada seja de menor ex
pressão econômica, ainda que já 
proposta a ação, a conciliação en
tre o autor do fato e a vítima im
plicará a extinção da punibilida
de, desde que comprovada em juí
zoa recomposição civil do dano." 

Por outro lado, com o fim da 
ação penal de iniciativa privada 
(salvo aquela de cunho constitu
cional que, no fundo é ação públi
ca, como se sabe), ampliaram-se 
os casos de representação e outras 
condições específicas da ação. Há 
de se ressaltar, também, o contro
le direto da investigação pelo MP 
(para a fase preliminar criou-se o 
Juiz das Garantias, o qual decidirá 
sobre as medidas de investigação 
que atinjam direitos e garantias 
individuais, mas não atuará no 
processo, como é elementar em 
uma estrutura acusatória) e, como 
corolário disso, o mecanismo de 
arquivamento da investigação 
preliminar, com intimação da ví
tima para recorrer ao órgão de re
visão (que deverá ser o Conselho 
Superior), se assim entender. Aca-

ba o tramitar dos papéis; exclui o 
juiz de algo que lhe não diz respei
to; aprimora-se o sistema hierár
quico (como o mexicano, por exem
plo, muito burocratizado) mas -
coisa que se não tem hoje - se dá à 
vítima a possibilidade concreta de 
controle, com recurso a órgão do 
MP sem qualquer vinculação polí
tica. Há mais, porém, embora não 
caiba neste limitado espaço. 

É importante notar, todavia, 
que nunca o MP teve, em legisla
ção brasileira alguma, tão amplo o 
seu lugar de atuação, algo por sinal 
compatível com a CR; nada mais. 
Poderia, sem embargo, ser mais 
amplo suas possibilidades ... 

APMP: Quanto tempo durou 
os trabalhos e quantas reuniões 
foram feitas? 

No total foram realizadas 11 

Reuniões Ordinárias, a 1. a em 09. 
07.2008 e a última em 14.03. 
2009, ou seja, na teoria, os traba
lhos realizados tiveram duração 
de aproximadamente 09 meses, 
entretanto, deve-se lembrar que 
quase tudo se discutiu por via ele
trônica, o que foi muito útil. 

• 
APMP: Em relação à expe

riência de participar da formula
ção do novo texto do CPP, há algo 
que o Senhor destaca? 

Ficou muito claro que se não 
sabe; ou que o que se sabe é, sem
pre, muito pouco. Em abstrato, a 
dimensão do Direito é muito di
versa e cobra um conhecimento 
que, por certo, é demais para um 
mortal. Daí ser tão difícil legislar e 
a razão primordial por que se de
ve colocar à discussão, da forma 
mais ampla possível, texto da im
portância de um Projeto como o 
156/2009, o qual, em vigor, pode 
mudar a vida de todo um povo. A 
experiência mostrou, em definiti
vo, que uma lei - e um código em 
especial - não pode ser trabalho 
para um grupo de "iluminados" 
que se fecham em um sala qual
quer e decidem como se vai "vi
ver". Não! O muito que se pode 
fazer é dar os contornos teóricos e, 
no mais, deve-se colocar à prova 
tudo o que foi feito, para ser pen
sado e discutido da forma corre
ta, ou seja, dentro dos patamares 
precisos pois, do contrário, não há 
construção democrática. 

Maria Tereza Uille Gomes recebeu homenagem do MPM 

Na Solenidade de Inauguração do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que ocorreu no 

dia 14 de outubro em Brasília, foram homenageadas 90 personalidades, entre elas o Presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva . Na ocasião, a Dra. Maria Tereza Uille Gomes, que atuou como Presidente da Asso

ciação Paranaense do Ministério Público durante 7 anos, foi agraciada com a insígnia da Ordem do Mérito do 

Ministério Público Militar (OMMPM). 
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ALEXEY (HOI (ARUNCH0
1 

O sistema prisional e a 
atuação do Ministério Público 

T 
oda vez que se inicia 
um debate sobre medi
das que podem ser im
plementadas para a 

melhoria do sistema prisional, 
uma espécie de retrospecto nos 
vêm à mente. Neste retrospecto, 
nitidamente, se percebe que, tem
po vai tempo vem, as ditas "medi
das" nunca chegam a concretizar 
qualquer melhora significativa 
no sistema. Seja no tocante ao de
tento provisório, seja no tocante 
ao detento definitivo, pouco im
portam as medidas que se ado
tem, pois fica evidente que resquí
cios da Idade Média ainda pai
ram sobre os dias atuais. 

Embora possa parecer cético, 
negativo e exagerado tal retros
pecto, o fato é que a leitura de um 
simples trecho do Directorium 
Inquisitorum, datado do ano de 
1.376, bem demonstra como a si
tuação daquela época bem se as
semelha ao sentimento que nos 
envolve após uma visita a gran
de maioria dos estabelecimentos 
prisionais atuais: 

O inquisidor dispõe de uma 

prisão própria, na qual mantém 

detidos os presos que ainda não 

foram julgados. (. .. ) A prisão na 

qual os presos devem cumprir a 

pena - depois do processo - ( ... ) é 

uma prisão horrorosa, porque foi 

concebida muito mais para o su

plício dos condenados do que pa

ra sua simples detenção. É nesta 
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prisão que deverão ocorrer as ses

sões de tortura . ( ... ) não é preciso 

que a prisão seja tão terrível, tão 

nefasta , que o preso acabe mor

rendo, porque, se isto aconteces

se, o inquisidor estaria incorrendo 

numa irregularidade. De juiz da fé, 

ele se transformaria num carrasco . 

O inquisidor deve sempre lembrar

se das disposições do Concílio de 

Béziers: 'Que se construam, próxi

mo a cada sede episcopal - e, se for 

possível, em cada cidade -, celas 

individuais sem luz, nas quais os 

hereges condenados ficarão tran

cados, de tal modo que não pos

sam contaminar-se mutuamente 

nem perverter outras pessoas. Mas 

evitem que os condenados mor

ram em decorrência do excesso de 

rigor das prisões'. 2 

O que nos cumpre indagar é 
como se permitiu atingir este qua
dro? Como se chegou a ele nos 
dias atuais? É dizer, se no passa
do a ideologia então em vigor 
talvez o justificasse, parece evi
dente que em tempos de defesa 
dos direitos humanos e de preser
vação da dignidade da pessoa hu
mana mostra-se absurda a exis
tência de tais locais. Urge nos in
dagar em que ponto da história a 
criação de estabelecimentos des
ta natureza transformaram-se 

' Promotor de Justiça no Estado do Paraná. 

em verdadeiras jaulas, que longe 
estão de atingir sua propalada 
finalidade ressocializatória. Res
socializar? De que forma? Tão so
mente expurgando os "desviados" 
do seio social e mantendo-os re
clusos ociosos e sem condições mí
nimas de higiene e salubridade? 

Não parece haver dúvida de 
que há muito talfundamentação 
só pode ser utilizada de forma le
viana. Até porque, não há, hoje, 
estudioso que insista na defesa de 
que a ressocialização efetivamen
te é atingida através do sistema 
prisional vigente. Cada vez mais 
se reconhece a falta de legitima
ção do cárcere para atingir seus 
fins. Ainda quando utilizado para 
fins cautelares, seu mau uso é fre
qüente e, invariavelmente, desar
razoado. 

Além de procurar identificar 
as razões históricas que criaram 
o atual quadro, é forçoso nos inda
garmos, ainda, a respeito do que 
pode ser feito para mudá-lo, ain
da que a médio ou a longo prazo. 
Mais. Especificamente no âmbi
to das atribuições do Ministério 
Público brasileiro. Poderiam seus 
membros se limitar a postular 
interdições de cadeias públicas 
através de ações civis públicas e a 
fiscalizar os incidentes da execu-

' EYMERICH, Nicolau . Manual dos inquisidores. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Ventos, 1993, 
p. 203-204. 



ção da pena ou a Constituição da 
República de 1988 os autorizaria 
a ir além? 

Cremos que há muito mais a 
ser feito , sem embargo dos valo
rosos esforços cotidianos levados 
a cabo com o fito de fazer cessar 
(ou ao menos minimizar) a exis
tência de verdadeiras masmor
ras, em tudo semelhantes àquelas 
outrora existentes na idade me
dieval referidas no Directorium. 

Para tanto, fundamental se 
mostra partirmos de uma análise 
da conjuntura histórica que, se
gundo pregam os criminólogos 
defensores da chamada "econo
mia política da pena", teria dado 
origem ao surgimento das peni
tenciárias. 

De fato , já é hoje lugar comum 
a afirmação de que nos povos pri
mitivos a pena de morte era a 
medida suprema, circunstância 
que fez com que se ignorasse qua
se que por completo as penas de 
prisão. Natural, portanto, que 
seu surgimento, em um dado mo
mento histórico, venha a atender 
muito mais a aspectos pragmá
ticos do que propriamente cientí
ficos . 

Ao verificarmos o passado ci
vilizatório o que identificamos é 
que, nas sociedades pouco desen
volvidas, a prisão na verdade se 
mostrava desnecessária, pois, à 
época, a responsabilidade ainda 
era coletiva. É dizer, não era ape
nas o acusado quem deveria repa
rar o mal causado através do de
lito. Na sua falta , o clã de que ele 
fazia parte arcava com as conse
qüências, daí prescindível sua 
pessoa para a reparação. Desne
cessária, assim, uma prisão acau
telatória sob este viés. 

O que se identifica é que o sur
gimento da prisão acaba por ocor
rer conforme a responsabilidade 
coletiva perde espaço e torna-se 
individual. Diante desta perspec
tiva, a prisão surge para evitar 
que o responsável pelo mal causa
do fugisse. Nitidamente acaute
latória sua natureza inicial, por
tanto3. 

A pena de prisão propriamen
te dita, entretanto, como sanção 
autônoma e principal forma de 
punição, percorreu um longo ca
minho e, ao que parece, é só no 
Lvro de Esdras que, pela primeira 
vez, o aprisionamento foi consi
derado pena. Ressalta Odete Ma
ria de Oliveira que, mesmo a pre
visão do Código de Manu- "Que a 
lei coloque todas as prisões sobre 
via pública, afim de que os crimi
nosos aflitos e ignóbeis sejam ex
postos aos olhares de todos" - não 
pode ser tido como uma forma 
prisão com caráter sancionató
rio,já que neste, era a própria ex
posição do condenado retido que 
lhe causava suplício, e não a pri
são propriamente dita4

• 

Na realidade, podemos nos ar
riscar a dizer que foi na sociedade 
cristã que a prisão tomou forma 
de sanção. Isto porque, foi com o 
cristianismo que surgiu a idéia de 
que a pena deveria ter uma fun
ção ética de emenda. Bem ressal
ta tal peculiaridade MIOITO: 

Pessoas que, tendo cometido 

algum delito, ou pecado, que me

recesse condenação, eram conde

nadas a se recolherem a um lugar 

• 
de penitência, para, afinal, saírem 

de lá emendadas, e se reintegra

rem na vida da família, da comu

nidade e da sociedade. Da evolu

ção desses lugares, chamados pe

nitenciários, resultaram os atuais 

estabelecimentos para cumpri

mento de pena privativa da liber
dade.5 

Fácil perceber, portanto, que o 
modelo implantado pela Igreja 
foi praticamente trasladado pelo 
Estado, que passou a utilizar a 
prisão como pena. Ocorre que, se 
a Igreja usava a prisão como um 
meio para atingir-se a penitên
cia, promovendo, através do iso
lamento, a reflexão sobre seu deli
to, a prisão estatal ignorou o con
teúdo do termo "penitência". É 
dizer, se, para a Igreja a prisão 
era forma de propiciar a penitên
cia, tal medida passou a ter, nas 
prisões estatais conteúdo diverso, 
sendo comum a afirmação de que 
teria ela adquirido o sentido de 
mero castigo. 

É mais precisamente nos sécu
los XVII e XVIII que surge grande 
número de estabelecimentos de 
detenção para os condenados. No 
entanto, malgrado seja comum a 
afirmação de que as prisões esta
tais possuíam a característica de 
mera retribuição ao delito come
tido, uma análise crítica da cor
rente criminológica da economia 
política da pena deixa evidente 
que o interesse estatal ia muito 
além. 

Tal corrente implica em uma 
interpretação da história da pena-

' MACHADO, Antônio Alberto. Prisão cautelar e liberdades fu ndamentais. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 69. 

' OLI VEIRA, Odete Maria de. Prisão: um pa radoxo social. Florianópolis: UFSC, 2003 , p. 48. 

' MIOTIO, Armida Bergamini. Curso de Direito Penitenciário, São Paulo: Saraiva , 1975, p. 27 . 
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lidade na qual o objeto funda
mental consiste em relacionar as 
categorias de derivação marxista 
à reconstrução dos processos de 
desenvolvimento das principais 
instituições penais. 

Conforme pregam seus defen
sores, o nascedouro da atual es
trutura penitenciária repousaria 
no desenvolvimento do próprio 
Estado capitalista. Neste particu
lar, esclarece Dario M elossi que: 

O cárcere tivera como antepas

sado a 'casa de trabalho', espécie 

de manufatura reservada às mas

sas que, expulsas do campo, afluí

ram para as cidade, dando lugar a 

fenômenos que preocupavam as 

elites mercantis (e prato-capitalis

tas) da época : banditismo, mendi

cância, pequenos fu rtos e, last but 

not least, recusa a trabalhar nas 

condições impostas por essas eli

tes . A casa de trabalho- um 'prato

cárcere' que seria depois tomado 

como modelo da forma moderna 

do cárcere no período iluminista, 

isto é, quando ocorreu a verdadei 

ra 'invenção penitenciária ' - não 

parecia ser outra coisa senão uma 

instituição de adestramento força

do das massas ao modo de produ

ção capitalista; afinal , para elas, 

esse modo de produção era uma 

absurda novidade (e nesse senti

do, a casa de trabalho era uma 

institu ição 'subalterna ' à fábrica) 6 

Muito embora tal entender 
possa nos levar ao extremo de 
concluir com ROUSSEAU de que 
a origem de todas as desigualda
des entre os homens deve ser bus
cada no instante em que estes re
solvem viver em sociedade7

, não 
há como ao menos não respeitar 
as circunstâncias e os dados tra
zidos pelo estudo. 
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O raciocínio é de uma precisão 
que não dá margem a erros. De 
fato, com o incremento do Esta
do capitalista, teria havido um 
êxodo da sociedade rural para os 
grandes centros, com um aban
dono dos meios de produção ori
ginais do qual este grupo retira
va sua subsistência. Se até aque
le momento tal grupo era auto
suficiente, a partir de então pas
sa a ser subordinado, "subalter
no", para usar a expressão de 
MELOSSI. 

A partir daí, o que se assiste é o 
nascedouro da divisão da socie
dade em classes, composta de um 
lado pelos inseridos, isto é, pela 
sociedade burguesa, de outro pe
los recém-chegados. 

A chegada destes, entretanto, 
a um só tempo: cria uma oferta 
excessiva de mão de obra; com a 
conseqüente diminuição dos sa
lários então existentes; incremen
ta exponencialmente a miséria, a 
pobreza, o desemprego e a prosti
tuição,jazendo com que, em curto 
espaço de tempo, estes problemas 
sociais dêem ensejo a novas clas
ses de criminosos. Mais, assiste
se uma aversão de parte dos re
cém-chegados à submissão à con
dição de proletariado, nos termos 
já em vigor nos centros urbanos. 

A conseqüência, conforme de
monstra MELOSSI, é o surgimen
to de uma classe de excluídos 
que, se outrora, na vida no cam
po, possuía meios de subsistên
cia, agora, no meio urbano, nada 
mais possui, daí o incremento do 

número de pedintes, miseráveis e 
desesperados. Neste particular, 
com MARX, nos esclarece Dario 
Melossi: 

Não era possível que os ho

mens expulsos da terra pela disso

lução dos laços feudais e pela ex

propriação violenta e intermitente 

se tornassem fora da lei, fossem 

absorvidos pela manufatura no 

seu nascedouro com a mesma ra 

pidez com a qual aquele proletari 

ado era posto no mundo. Por ou

tro lado, tão pouco aqueles ho

mens, lançados subitamente para 

fora da órbita habitual de suas 

vidas, podiam adaptar-se, de ma

neira tão repentina, à disciplina da 

nova situação. Eles se transforma

ram, por isso, em massa, em men

digos, bandidos, vagabundos, em 

parte por inclinação, mas na maior 

parte dos casos premidos pelas 

circunstâncias. Foi por isso que, no 

final do século XV e durante todo 

o século XVI, proli ferou por toda a 

Eu r opa Ocidental uma legislação 

sanguinária contra a vagabunda

gem . Os pais da atual classe ope

rária foram punidos, num primei

ro momento, pela t ransformação 

forçada em vagabundos e miserá

vei s. A legislação os tratou como 

delinq üentes, voluntários e partir 

do pressuposto que dependia da 

boa vontade deles continuar a 

t rabalhar sob as velhas cond ições 

não ma is existentes.
8 

Buscando, aparentemente, 
solucionar tal estorvo para a so

ciedade é que teriam sido criadas 
as workhouses e as bridewells, 

' MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cá rcere e Fábrica. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2006. 

' ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens. Brasília : Editora Universidade de Brasíl ia, 1989. 
8 MELOSSI, Dario; PAVARI NI, Massimo. Cárcere e Fábrica. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2006, p.35 . 



na Inglaterra, e as rasp-huis, em 
Amsterdã, as quais, ao menos ini
cialmente, objetivavam: a) dimi
nuir a oferta de mão de obra; b) 
valorizar a mão de obra já inseri
da; c) adestrar a mão de obra da 
classe desqualificada. Se por um 
período de tempo tal solução se 
mostrou eficaz, não tardou a se 
identificar que o cárcere passaria 
a assumir um viés tão somente de 
caráter detentivo, que perdera a 
peculiaridade de servir de local de 
adestramento do material huma
no desqualificado. 

Tudo a indicar, portanto, que 
haveria uma evidente conexão 
entre o modo de produção capita
lista e a origem da instituição car
cerária moderna. Neste sentido, 

- precisa a colocação de MELOSSI 
ePAVARINI: 

As origens do internamento 

compulsório na Inglaterra na se

gunda metade do Século XVI, para 

recolher ociosos, vagabundos, la

drões e autores de delitos de me

nor importância, e submetê-los ao 

trabalho obrigatório e a uma rígi

da disciplina, e a difusão, tendo 

como referência o primeiro experi

mento feito no castelo de Bride

well, de casas de correção em di

versas partes da Inglaterra, são re

lacionadas às hipóteses avança

das por Marx sobre a necessidade 

de enfrentar, com instrumentos 

repressivos, as grandes massas 

de ex-trabalhadores agrícolas e de 

desenraizados que, em conse

qüência da crise irreversível do sis

tema feudal, afluem para a cidade 

e não podem ser absorvidas pela 

nascente manufatura com a mes

ma rapidez com que abandonam 

os campos. Mas na realidade, nes

ta primeira fase a segregação não 

se deve tanto a exigências de des

truição ou de eliminação física, 

mas sim à utilização de força de 

trabalho e, mais ainda, à necessi

dade de se adestrar para o traba

lho manufatureiro os ex-campo

neses que se recusam a se subme

ter aos novos mecanismos de pro

dução. Esse processo é seguido, 

de maneira mais analítica, nas ca

sas de trabalho holandesas da pri

meira metade dos Seiscentos. Da 

organização dessas casas de tra

balho emerge, de forma particu

larmente evidente, que o seu pro

pósito era o aprendizado forçado 

da disciplina da fábrica .9 

Certo é que, desvirtuado, o ins
tituto se perpetua até o surgimen
to dos estabelecimentos peniten
ciários, muitos dos quais os co
nhecemos até os dias atuais. 

É diante deste quadro, com 
tais antecedentes históricos e com 
esta gênese, que nos indagamos o 
que poderia ser feito pelo Minis
tério Público brasileiro além de 
resguardar os direitos humanos 
fundamentais do encarcerado. É 
que a fiscalização da execução da 
pena e a fiscalização das condi
ções carcerárias, embora atribui
ções de extremo valor, persistem 
apresentando limitado impacto 
na crise dos sistema prisional es
tatal. Tratando-se de atividades 
essencialmente voltadas a uma 
classe desqualificada, isto é, a 
uma classe absolutamente mar-

• 
ginalizada pela sociedade, o que 
nos indagamos é se haveria algo 
mais que pudesse ser feito pela 
Instituição que, a médio ou longo 
prazo, impactasse deforma subs
tancial na diminuição da massa 
carcerária. 

Estando reconhecidamente fa
lido o sistema penitenciário - que 
muito longe esta de cumprir as 
tradicionais funções da pena- pa
rece evidente que o trabalho mi
nisterial no nosso modesto enten
der deve ir além, deve buscar uma 
atuação que esteja voltada ao me
nos a tentar minimizar as chan
ces de que toda uma futura clas
se desqualificada persista ingres
sando neste sistema falido. 

É neste ponto que entendemos 
deva estar a atuação ministerial 
vinculada também ao processo de 
elaboração, discussão e fomento 
de políticas públicas. De fato, 
atuando em tal seara é enorme a 
potencialidade da Instituição de 
interferir na verdadeira melhora 
do sistema penitenciário nacio
nal. Do contrário, assistir-se-á de 
forma conivente'0 e silenciosa ao 
incremento cada vez maior de 
gastos públicos voltados à cria
ção de penitenciárias federais e 
estaduais que, tal qual o método 
empírico demonstra, de nada 
adiantou no combate à crimina
lidade em países desenvolvidos. 
A experiência demonstra que 
quanto maior o sistema carcerá-

' MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica . Rio de Janeiro: Editora Revan, 2006, p.13. 
10 Neste sentido, ressalta BUSATO, Paulo César (O papel do Ministério Público no futuro do Direito 
Penal brasileiro. Disponível em: < http ://advocacia .pasold .adv. br>. Acesso em jan .2009) que"(. .. ) 
Os criminólogos há muito tempo, e os penalistas mais recentemente, vêm apontando com es
tarrecedora freqüência para o inegável fato de que o sistema penal tem contribuído historicamente 
para a manutenção do sistema de poder e para a preservação de desigualdades sociais. Ora, uma 
postura de conformismo quanto às revisões das políticas institucionais no campo penal converte o 
Ministério Públ ico em uma entidade conivente com um sistema díspar que se opõe justamente à 
função de guarda do regime democrático" . 
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rio, maior a população carcerá
ria, em uma matemática nefas
ta que insiste em concluir de for
ma deficitária. 

Urge, desta forma, que haja 
uma atuação ministerial facada 
na diminuição, a médio e longo 
prazo, da população carcerária 
nacional. Para tanto, instrumen
tos não lhe faltam. 

Ou alguém duvida de que o 
Ministério Público brasileiro pos
sua legitimidade constitucional 
para atuar no processo de elabo
ração de políticas públicas volta
das à educação, seara que, histo
ricamente, sabe-se possuir excep
cional potencial de modificação 
positiva da realidade social e hu
mana. O mesmo se diga no tocan
te à sua legitimidade para fomen
tar políticas voltadas à inclusão 

social, à assistência social, bem 
como à política agrária e fundiá
ria, que, conforme procuramos 
demonstrar, interferiram negati
vamente na própria gênese das 
instituições carcerárias e no in
cremento da criminalidade (ME
LOSSI). 

Tudo sem nos esquecermos da 
possibilidade da Instituição de 
participar e fomentar discussões 
voltadas essencialmente às ques
tões de política criminal. Nes
te particular, ganham relevo te
mas diretamente relacionados 
ao sistema criminal, viabilizando 
(re)discussões a respeito: da ex
pansão desarrazoada do Direito 

Penal; do absoluto descrédito das 
funções atuais da pena; e, da ne
cessidade de alterações na legis
lação criminal, mormente diante 
da reinante "inversão de valores" 
no sistema punitivo pátrio. 

Enfim, acredita-se que só atra
vés da efetiva assunção desta fun
ção constitucional é que o Minis
tério Público poderá interferir 
de forma pró-ativa" na definição 
das políticas públicas estatais, de 
modo a impactar positivamente 
na diminuição da população car
cerária nacional e, consequente
mente, no verdadeiro respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

11 O termo 'pró-at ivo' vem do inglês pro-act ive/proactive e se refere a algo ou alguém que antecipa 
fut uros problemas, necessidades ou mudanças, que seja ca paz de mudar eventos em vez de reagi r a 
eles, fazendo com que as coisas aconteçam. 

Encontro Estadual do Ministério Público 
O Encontro Estadual do Ministério Público, realizado no primeiro semestre em Curitiba, reuniu cerca de 

500 participantes . O evento permitiu o debate e troca de experiências em relação ao passado, presente e futu 

ro do MP, que servirão de base para a construção do alinhamento estratégico da Instituição. 

Esta fo i a primeira etapa do projeto de Gestão Estratégica do Ministério Público do Paraná (Gempar 2018), 

que será implantado a partir do estabelecimento de diretrizes e metas prioritárias que devem ser aplicadas até 

oanode2018 . 

Entre as dezenas de metas apresentadas pelos participantes do evento, está a de tornar o MP-PR um exem

plo para o país, com ações de combate a corrupção, defesa da criança e do adolescente, diminuição do uso de 

drogas e acidentes de trânsito, ganho de prêmios internacionais facadas na realização plena dos Direitos 

Humanos estabelecidos, o fim do analfabetismo, das filas de espera no Sistema Único de Saúde (SUS), além da 

ag ilidade e eficiência nos serviços públicos e diminuição das desigualdades sociais. 

Outra meta esperada é a de independência funcional e financeira do MP-PR e a conquista de eleições dire

tas para Procurador-Geral de Justiça do Estado . Estes são alguns dos objetivos que pretendem ser alcançados 

através da atuação do MP. O que não faltará até 2018 é vontade e ações por parte dos membros da Instituição 

para tornar os sonhos de hoje a realidade do amanhã . 
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NILTON 8USSI
1 

Problemas atuais 
da prestação jurisdicional 

O 
Ministério Público e a 
Advocacia, (tanto pú
blica quanto particu
lar) vem sendo objeto 

de ampla discussão face a aspec
tos particulares da sua atuação, 
assim há um movimento orques
trado para suprimir esse avanço 
que representa o chamado Quinto 
Constitucional, pelo qual Advo
gados e Procuradores de Justiça 
podem adentrar nos Tribunais do 
pais. 

Com relação ao Quinto Consti
tucional, alega-se que o mesmo 
perdeu sua finalidade com o ad
vento do famigerado Conselho 
Nacional de Justiça, o CNJ, que 
até aqui tem se constituído num 
belo cabide de empregos, face a 
sua elevada remuneração, e lá 
não se discute se os seus membros 
podem ou deveriam ser submeti
dos a algum tipo de concurso 
para integrar esse Conselho. 

Vemos com intensa simpatia a 
manutenção do Quinto Constitu
cional, embora as alegações de 
que esse número de pessoas de fo
ra da Magistratura e que passam 
a integrá-la, na verdade não te
ria servido para oxigenar o Poder 
Judiciário, e outras alegações 
menores todas impertinentes. 

Discordando desse entendi
mento "data venia", ele tem servi
do sim, para quebrar certo corpo
rativismo classista, muito embo
ra, alguns integrantes do Quinto 

Constitucional se tenham mos
trado mais recalcitrantes do que 
se poderia aceitar no desempenho 
de suas nobres Junções, e poucos 
até relutam em receber os mem
bros da classe de que são egres
sos, ignorando as suas raízes e 
um dos sustentáculos que lhes 
permitiram atingir esse impor
tante posto no Poder Judiciário. 

O corporativismo que existe 
precisa continuar a ser combati
do, e esse caminho nos parece am
plamente vencedor, pois permite 
que as visões dos advogados e dos 
membros do MP sejam aferidas, 
até com maior intensidade e pre
cisão, tornando os julgamentos 
mais equânimes; o que não have
ria se o Quinto não existisse. 

A recente recusa, por mera 
birra, por parte do egrégio Supe
rior Tribunal de Justiça de uma 
lista encaminhada democratica
mente, nos termos constitucio
nais pela OAB nacional, de cuja 
participação tomaram parte os 
próprios membros do Quinto 
Constitucional é algo supinamen
te constrangedor, além de humi
lhante, e evidencia uma totalfal
ta de respeito pelo órgão dirigen
te da classe dos Advogados, ao 
mesmo tempo em que rasga a 
Constituição Federal, pelo absur
do que representa, e o inquestio
nável desprestígio dos Julgado-

res pela Magna Carta. Isso é in
tolerável, daí porque se aguar
dar com muito interesse qual se
rá a posição desse precioso e caro 
Conselho Nacional de Justiça a 
respeito desse rumoroso caso? 

A classe dos Magistrados que 
integram aquele importante Tri
bunal da Nação não se cansa de 
reclamar que o número de magis
trados de carreira deveria ser 
bem maior, mas eles mesmos, se 
aquietam com a política adotada 
por aquela Corte Federal de que a 
Constituição Federal, ao fixar o 
número de seus integrantes teria 
dito: " não, nunca mais de trinta 
e três Ministros, embora o texto 
fale claramente: "Art.104. O Su
perior Tribunal de Justiça com
põe-se de, no mínimo, trinta e três 
Ministros." 

A classe dos Advogados e dos 
demais interessados, o Congresso 
Nacional, deveriam ser mais in
sistentes, no aumento dos mem
bros daquela Corte Federal, com 
efeito, desde a sua criação pela 
Constituição Federal de 1988 até 
nossos dias, já se passaram mais 
de 20(vinte) longos anos, o país 
cresceu muito, as demandas ju
diciais também, porém o eg. ST J 
continua estático, com o mesmo 
número de seus doutos integran
tes; veja-se que dando de ombros 
para os interesses da nação, tam-

Nilton Bussi- Advogado e Procurador de Justiça aposentado. 
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bém não permite que os 5 (cinco) 
Tribunais Regionais Federais au
mentem, mantendo-se nessa ca
misa de força que a população 
não agüenta mais e que persiste, 
completamente alheio aos lídi
mos interesses nacionais, que de
veriam ser predominantes. 

Mas o número de seus funcio
nários, em contrapartida, esse 
sim aumentou e bastante, seria 
interessante uma comparação 
para se ver - quantos eram os 
funcionários que o ST J teve no 
inicio de sua digna atuação e co
mo incharam os seus quadros 
funcionais , os números são sur
preendentes. 

O desgastante impacto que o 
eg. Superior Tribunal de Justiça, 
criou com a rejeição da lista sex
tupla da OAB nacional sugerin
do que os integrantes da mesma 
não são merecedores de partici
parem desse importante Tribunal 
da nação, exige que os doutos vo
tantes, venham a público, hon
rando seus cargos, declararem as 
razões pelas quais assim proce
deram, numa justa satisfação à 
nação, pois a classe dos advoga
dos foi decisiva para a implanta
ção desse Superior Tribunal de 
Justiça entre nós. 

Nós mesmos, escrevemos mui
to a respeito, discutimos com pes
soas de elevado gabarito intelec
tual, juristas de fama, quando 
atuávamos no meio universi
tário; nesse sentido a Faculdade 
de Direito de Curitiba, na gestão 
Werner Rocha, realizou impor
tantes seminários entre professo
res e alunos e o tema Superior 
Tribunal de Justiça ocupou lugar 
de merecido destaque. 
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Basta que nos lembremos que 
os eminentes Ministros integran
tes do eg. Supremo Tribunal Fe
deral, da época, eram contra a 
criação desse importante Tribu
nal, alegando que se estava crian
do apenas mais um simples de
grau recursal, o que viria dificul
tar ainda mais a prestação juris
dicional, o que o tempo se encar
regou de demonstrar que não era 
um argumento verdadeiro. 

Agora mesmo, para suprir a 
ausência de Ministros da Corte, 
face a terrível e desencantadora 
rejeição da respeitada lista que a 
OAB nacional elaborou, vê-se o 
eg. Superior Tribunal de Justiça, 
convocando, membros do Poder 
Judiciário da Bahia, para com
pletar seus quadros de julgado
res, criando assim um problema 
adicional para a Justiça dos Es
tados que também tem a sua enor
me pecha de morosidade. 

O bom senso, a cordialidade, o 
respeito mútuo que deve existir 
entre as instituições democráti
cas deste país, e sobretudo o res
peito aos termos da Constituição 
Federal, por quem jurou cumprir 
e faze-la respeitada, exige uma 
solução imediata para a falsa 
crise, muito artificial que se criou 
no seio do Poder Judiciário. 

É hora de relembrarmos Cí
cero, o maior advogado roma
no da antiguidade, que no inicio 
de suas famosas orações, espe
cialmente as Catilinárias, quan
do abria seus famosos discursos, 
com a celebre frase : "Qousque 
tandem abutere Catilina patien
tia nostra", que parodiamos: 
"Qousque tandem ST J abutere 
patientia nostra"- em vernáculo -

Até quando ST J abusarás de nos
sa paciência! Até quando seus 
votos que deveriam ser públicos 
permanecerão secretos? Por que 
não se soluciona esse impasse que 
desgasta o Poder Judiciário an
te a nação. Ouçamos o Superior 
Tribunal de Justiça que segundo 
pensamos, deverá se pronunciar 
sobre o tema que ele mesmo criou. 
Até quando? 

Uma das questões de maior 
importância na atualidade, no 
estudo da relação processual bá
sica, diz respeito à atuação do Mi
nistério Público e o dever de im
parcialidade, tanto nas questões 
cíveis como nas criminais. 

Durante muito tempo a conce
ituada revista Justitia, órgão ofi
cial do Ministério Público do Es
tado de São Paulo, trazia essa im
portante afirmação, que dá bem a 
enorme dimensão do tema: 

"Entre todos os cargos judi
ciários, o mais difícil segundo me 
parece, é o do Ministério Público. 

Este, como sustentáculo da 
acusação, devia ser tão parcial 
como um advogado; e como guar
da inflexível da lei, devia ser tão 
imparcial como um juiz. 

Advogado sem paixão, juiz 
sem imparcialidade, tal o absur
do psicológico, no qual o Minis
tério Público, se não adquirir o 
sentido do equilíbrio se arrisca -
momento a momento - a perder 
por amor da sinceridade a ge
nerosa combatividade do defen
sor; ou, por amor da polêmica, a 
objetividade sem paixão do ma
gistrado." 

Calamandrei, 
"Elogio dos juízes" 



DOUTORA MARILISE BRANDÃO 

Promed inicia projeto voltado à 
Prevenção de Doenças e Promoção 
de Saúde aos Beneficiários 

"Prevenir é melhor que reme
diar .... ". Isto é o que diz o velho dita
do, mas é o conceito completamente 
atual no que diz respeito à manutenção 
da saúde e da qualidade de vida. A pro
pósito, a Organização Mundial da Saú
de (OMS) define saúde como "um com
pleto estado de bem estar físico, mental 
e social e não meramente a ausência de 
doenças ... ". Se pensarmos bem, é um 
estado difícil de ser alcançado, mas é 
possível ser buscado! 

A Agência N acionai de Saúde Suple
mentar (ANS), órgão governamental 
regulador do setor, tem como objetivo 
estimular · a mudança do "Modelo de 
Atenção à Saúde", através da adoção 
de programas, pelas operadoras de 
planos privados de saúde. Um exem
plo é o "Programa de Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças 
(PPSPRD)". 

A PROMED, sendo uma operadora 
de plano privado de assistência a saú
de, tem a necessidade de desenvolver 
este programa, formulando-o de acor
do com o perfil demográfico e epide
miológico dos seus beneficiários e im
plantando-o de forma eficaz, para que 
alcance os resultados esperados de 
mudança do modelo de atenção a saú
de e modificação do "perfil de morbi
mortalidade" (quais são as doenças 
que ocorrem e as que causam a morta
lidade) da população assistida, através 
de ações que promovam a saúde e a 
qualidade de vida. 

A mudança envolve sair do modelo 
hegemonicamente centrado na doen
ça, na realização de procedimentos 
terapêuticos e diagnósticos e na procu
ra espontânea por atendimentos, para 
um modelo de incorporação progressi
va de ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças. 

Nesta proposta as operadoras de 
planos privados de saúde, como o 
PROMED, passam a ser gestoras de 
saúde; os prestadores de serviços, co
mo médicos e outros profissionais de 
saúde, clínicas e hospitais, produtores 
de cuidado; os beneficiários das opera
doras de saúde, cidadãos autônomos 
conscientes de sua responsabilidade 
com a sua saúde e com a saúde coletiva, 
e, a ANS como órgão regulador de um 
sistema que visa "produzir saúde". 

As ações de promoção e proteção da 
saúde visam à melhora na qualidade de 
vida e na redução dos riscos à saúde. A 
relevância da implantação destes pro
gramas no setor de saúde suplemen
tar se dá em função do perfil de morbi
mortalidade desta população assisti
da; da transição demográfica, epide
miológica e nutricional pela qual passa 
a população brasileira, passando a pa
decer de males antes prevalentes ape
nas nos países ditos desenvolvidos ou 
do primeiro mundo, mas ainda inci
dindo doenças ditas da pobreza, como 
verminoses e doenças infecciosas; o 
aumento dos custos na assistência à 
saúde, com a incorporação acrítica de 

Promed 
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'' 
.. .promoção da saúde 

é o nome dado ao 

processo de capacitação 

da comunidade para 

atuar na melhoria da 

sua qualidade de 

vida e saúde1 

incluindo uma maior 

participação no 

controle deste processo. 

'' 

novas tecnologias que são agregadas 
sem abandono das existentes e os po
tenciais impactos das ações de promo
ção e prevenção na vida das pessoas e 
da comunidade. 

Os conceitos de promoção da saúde 
foram definidos desde o inicio do sé
culo 20 e vem evoluindo, com o enten
dimento de que a prevenção de doen
ças crônicas não transmissíveis, como 
a hipertensão e o diabetes, engloba 
medidas que não envolvem só os indi
víduos e suas famílias, mas também o 
ambiente e o estilo de vida. 

Em 1986 ocorreu a I Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saú
de, que originou a Carta de Ottawa. Ela 
conceituou que "promoção da saúde é 
o nome dado ao processo de capacita
ção da comunidade para atuar na me
lhoria da sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no 
controle deste processo". 

Estes conceitos retornaram ao indi
viduo e à comunidade a responsabi
lidade de atuação para a manutenção 
da sua saúde e a estratégia proposta é 
o planejamento das ações, através do 
programa de promoção da saúde e pre
venção de riscos e doenças. 

A partir deste ano o PROMED, em 
parceria com a UNIMED-Paraná e 
suas singulares (Unimeds das cidades 
ou de regiões do estado), inicia o de
senvolvimento destas ações com os 

• JUSPRE'f PREVIDÊNCIAASSOCIATIVA 
DO MINISTERIO PÚBUCO E 
DA JUSTIÇA BRASILEIRA 

~desde 
~f'" 1835 

MONGERAL 
seguros e previdência 

Garanta um futuro tranquilo para você e 
para quem você ama. Faça já a escolha certa. 

Participe da JUSPREV! 
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seus beneficiários. O projeto inclui o 
repasse de informações para a educa
ção em saúde através de artigos e links 
disponibilizados no si te do Promed. 

Os temas terão por objetivo a pro
moção da saúde da criança, do adoles
cente, da mulher, do homem, do idoso 
e saúde bucal e mental. Além disso, 
será possível o envio de correspondên
cias eletrônicas ou convencionais aos 
beneficiários visando à orientação vol
tada para a prevenção de doenças ou 
de riscos (tabagismo, sedentarismo, 
alimentação que não é saudável, etc). 

O projeto inclui ainda a realização 
de consultas e/ou exames para diag
nóstico precoce ejou prevenção de 
doenças conforme gênero, faixa etária 
e de riscos detectados através de rela
tórios demográficos e de utilização de 
serviços médicos pelos beneficiários; 
desenvolvimento e implantação de sis
tema informação para o acompanha
mento de beneficiários com doenças 
crônicas, como diabetes, hipertensão, 
problemas cardíacos e vasculares, obe
sidade crônica, bronquite crônica e as
ma visando à prevenção de agravos à 
saúde e de seqüelas decorrentes de 
complicações destas situações crôni
cas. As ações irão ajudar na promoção 
da saúde aos beneficiários. 

Doutora Marilise Brandão 
Médica Auditora do Promed 



Promotor de Justiça é nomeado 
Membro do Conselho de Editoração 
da Secretaria de Estado da Cultura 

O 
Procurador de Justiça do Mi
nistério Público do Paraná, Rui 
Pinto, foi nomeado membro do 
Conselho de Editoração da Se

cretaria de Estado da Cultura. Segun
do o Procurador, o órgão é responsável 
pela edição e publicação de livros vol
tados a cultura, arte e literatura do Pa
raná. Os livros são publicados pela im
prensa oficial do Estado, sem custos 
para seus autores. 

"O acervo cultural de nosso Estado 
ainda é reduzido", comentou Rui. Para 
o Procurador, a área ainda é carente e 
precisa de recursos e incentivos. Nes
te sentido, Rui faz um convite especial 
a todos os Promotores e Procurado
res de Justiça interessados em publi-

car obras voltadas à cultura de nosso 
Estado. "A edição, além de ser gratuita, 
é muito bem feita, de excelente quali
dade", complementou. 

Interessados em obter mais infor
mações sobre a publicação gratuita de 
livros podem encaminhar um e-mail 
para o Procurador de Justiça. O ende
reço é rpullus@brturbo.com.br. 

No site da Secretaria do Estado da 
Cultura (www.seec.pr.gov.br) é possí
vel conferir no link "editoração" os li
vros que já foram editados, regimento 
e normas para envio das publicações. A 
SEEC está localizada na Rua Ébano Pe
reira, 240 - Centro- Curitiba (PR). O 
telefone para contato é (41) 3321-4700 
OU3321-4708. 

Henrique Cesar- Um Lider Cordial 
Henrique Chesneau Lenz César foi Procurador-Geral de 1979 a 1982, 

assumindo em seguida o Tribunal de Justiça na vaga do 5 a Constitucional 
do Ministério Público. Faleceu em 2002, aos 73 anos de idade. Talvez não 
tenha havido na nossa Instituição chefe que gozasse de maior simpatia 
pessoal. Era homem de trato cordial, de que se servia, sobretudo, para 
reunir e congregar. Nunca o surpreendi com mostras de severidade. 
Tinha a palavra fácil, hábil e amena que faziam dele um mestre de rela
ções públicas. Fez mais de 30 anos de Ministério Público, que declarava 
cumprir por vocação, pois chegou a recusar convite para integrar rendosa 
banca de advocacia que lhe daria ganho muito superior ao de seus parcos 
vencimentos de Promotor. Fez carreira no interior, percorrendo comar
cas distantes e muitas delas de difícil acesso e sem recurso para acomodar 

'' 
Bendito o que semeia 

Livros ... livros à mão 

cheia ... E manda o 

povo pensar! O livro 

caindo n'alma. 

É germe - que faz 

a palma) É chuva -

que faz o mar. 
Poema Espumas Flutuantes 

(Castro Alves) 

'' 
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o promotor e sua família. Foi nomeado Pro
curador depois de integrar por 7 vezes a lista de 
promoção. Integrou a comissão que elaborou o 
Estatuto do MP do Paraná em 1968 e, quando 
na Secretaria da PGJ, no esforço de aproximar 
e fazer a classe conviver, organizou seminários 
regionais, que se tornaram permanentes e se 
converteram em grupos de estudos, oferecen
do temas para a realização de congressos esta
duais. Para ele o Ministério Público não podia 
se reduzir a um arquipélago de ilhas isoladas, 
mas devia formar um verdadeiro continente 
em que seus agentes convivessem em constan
te condição de "toque e troca", como dizia. Es
teve presente em diversos congressos brasilei
ros da classe representando o MP paranaense, 
incluindo sua participação no Congresso Inte
ramericano realizado em São Paulo e depois 
no México. Sua simpatia e a convivência com 
outras lideranças nacionais contribuíram para 
fazer do Ministério Público do Paraná um ins
tituição de maior presença e prestígio entre 
todas as suas congêneres do país. Um dos epi
sódios marcantes de sua presença à frente do 
Parquet estadual, foi seu empenho em dotar o 
Ministério Público de sua Lei Orgânica Nado-

Procurador de Justiça aposentado) 

nal, conquista lograda com grande esforço e 
mobilização nacional da classe, em 1981, a 
qual daria novo perfil à Instituição e seu auto
governo, não fosse, porém, o veto aposto, à úl
tima hora, a uma de suas principais reivindica
ções, como a equiparação de vencimentos com 
a Magistratura e seu reajuste nas mesmas da
tas. "Continuaríamos de chapéu na mão ao pé 
do governo, a cada reajuste salarial", lamenta
va Henrique. Mas, na verdade, a Lei Comple
mentar n° 40 iria, abrir caminho para um novo 
Ministério Público, que vai emergir da Cons
tituinte de 88 profundamente transformado, 
emancipado dos outros Poderes e ganhando 
atribuições sensivelmente reforçadas e am
pliadas. A década de 80 foi um tempo históri
co para o Ministério Público, que nele consoli
dou sua nova personalidade institucional, 
graças à luta e ao idealismo de lideres como 
Henrique Cesar e tantos outros que se segui
ram. Porém, passados tantos anos, penso que 
ainda não se prestou a todos eles as homena
gens de admiração e reconhecimento que me
recem, pelo que contribuíram para dotar a ins
tituição do relevo e do prestígio que hoje des
fruta na consciência nacional. 

RUI CAV ALLIN PINTO 

Ronaldo Antônio Botelho) é Cidadão Honorário 
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A Câmara Municipal de Curitiba 
concedeu ao Procurador de Justiça 
aposentado do Ministério Público do 
Paraná, Doutor Ronaldo Antônio Bo
telho, o título de Cidadão Honorário 
pelos trabalhos prestados na capital 
paranaense. 

A homenagem aconteceu ontem, 30 
de julho, na residência de Botelho em 
virtude do seu estado de saúde. Diver
sas autoridades estiveram presentes 
na solenidade, entre eles o Procurador
Geral de Justiça do MP-PR, Olympio 
de Sá Sotto Maior Neto, o Presidente 

da Câmara Municipal, José Cláudio 
Derosso (PSDB), membros do Ministé
rio Público e da Magistratura. O Presi
dente e o Vice-Presidente da Associa
ção Paranaense do Ministério Público, 
Wanderlei Carvalho da Silva e Nilton 
Marcos Carias de Oliveira, também es
tiveram presentes. 

Na ocasião, Wanderlei Carvalho 
prestigiou o colega do Ministério Pú
blico, que presidiu a entidade de clas
se no biênio 1981/1983, acrescentan
do o relato de que "é grande responsa
bilidade de estar à frente de uma enti-



dade que já teve como Presidente um colega 
desta envergadura". 

O Procurador-Geral de Justiça do MP-PR, 
Olympio de Sá Sotto Maior Neto, lembrou a 
luta pela autonomia da Instituição, formação 
dos Grupos de Estudo e a construção de um 
novo Ministério Público, na qual Botelho par
ticipou ativamente. Ainda, elogiou os traba
lhos realizados pelo Procurador de Justiça e 
registrou a importância das atividades para a 
"cidade de Curitiba, o Estado do Paraná e toda 
a nação brasileira". Para o vereador Paulo Fro
te (PSDB), autor da proposta que concedeu a 
honorária, a homenagem prestada a Ronaldo 
Botelho é em razão de toda "a competência na 
realização das funções, pontualidade e respon
sabilidade". 

Ronaldo Botelho, muito emocionado, con
cedeu a homenagem a todos os Curitibanos e a 
cidade de Curitiba, que o acolheu. "O povo cu
ritibano tem a grandeza de alma", disse. Se
gundo ele, se não fosse o apoio de Curitiba e de 
seu povo, todas as realizações das quais fez 
parte não seriam possíveis. Botelho relembrou 
a sua participação como líder estudantil na 
época da ditadura, chegando a ser preso por 
dois dias e solto após intervenções dos estu
dantes paranaenses e de professores. "Tudo 
isso é uma presença de Curitiba, que esteve 
sempre ao meu lado", afirmou. Botelho disse 
ainda que a homenagem prestada a ele pela 
Câmara Municipal deveria ser o inverso. "O 
mais correto seria eu outorgar uma homena
gem a Câmara e aos Curitibanos pelo tanto que 
fizeram por mim e pelo tanto que me acolhe
ram. Curitiba está marcada em minha vida co
mo uma expressão de grandeza", relatou. 

Trajetória 
Natural de Campo Grande (MS), Botelho 

nasceu em 1939. Formou-se em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
em 1965, tendo se destacado nesse período co
mo líder estudantil. Foi presidente do Dire
tório Acadêmico 2 de Julho, da Faculdade de 
Direito da PUC-PR e presidente da UPE, a 
União Paranaense dos Estudantes. Em 1966, 

iniciou suas atividades no Ministério Público, 
onde atuou até se aposentar como procurador 
de justiça, em 1992. Além de secretario da Jus
tiça na gestão de Mario Pereira, Ronaldo Bo
telho foi presidente da Associação Paranaense 
do Ministério Público do Paraná, diretor-geral 
da Casa Civil na gestão do governador Jaime 
Canet Júnior. Como professor de direito pe
nal, lecionou na Universidade Estadual de 
Maringá, PUC-PR, Escola de Magistratura do 
Paraná, dentre outras. O Vereador Paulo Fro
te lembra que Botelho também é membro da 
Academia Paranaense de Letras Jurídicas, 
destacando que sua carreira sempre foi marca
da pela competência e zelo na área jurídica. É 
também colaborador do J ornai O Estado do 
Paraná e do Boletim da Editora J uruá. 

• 
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MARCELO ALESSANDRO DA SILVA GOBBAT0
1 

A moderna tendência de abstrativização do 
controle concreto de Constitucionalidade 

P Para efeito de sistema
tização, as formas de 
controle de constitu
cionalidade podem ser 

classificadas em diferentes ver
tentes, consoante a seguinte divi
são: a) quanto ao momento- con
trole preventivo e repressivo; b) 
quanto à natureza do órgão en
carregado de exercê-lo - contro
le político, jurisdicional ou misto; 
e, ainda, c) quanto à finalidade 
do controle - controle concreto ou 
abstrato. 

O tema ora em apreciação 
possui relação mais próxima 
quanto à finalidade do controle. É 
certo que no sistema de contro
le de constitucionalidade jurisdi
cional concreto - cujos sinônimos 
são controle do caso concreto, por 
exceção ou incidental- a declara
ção de inconstitucionalidade das 
leis ou atos normativos do poder 
público podem ocorrer de forma 
difusa. É denominado controle 
concreto na medida em que a aná
lise da constitucionalidade de de
terminada lei ou ato dotado das 
características de impessoalida
de, generalidade e abstração, po
dem ser exercidos por qualquer 
juiz singular ou tribunal, diante 
do caso concreto, cuja análise vi
sa resolver litígios subjetivos. 

Já no sistema de controle de 
constitucionalidade abstrato -
por via direta, via principal ou 
concentrado - o controle é reser
vado ao Supremo Tribunal Fede-
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ral em relação às leis e atos nor
mativosfederais ou estaduais que 
contrariem a Constituição Fede
ral e, também, aos Tribunais de 
Justiça dos Estados-Membros em 
relação às leis e atos normativos 
que violem a Constituição Esta
dual dos respectivos Entes da Fe
deração. Nesta modalidade, não 
se busca a resolução de litígios 
subjetivos e sim a análise em te
se da constitucionalidade de de
terminado ato legal ou comforça 
de lei. 

No Brasil, tanto no âmbito 
doutrinário quanto jurispruden
cial sempre se reconheceu que as 
decisões proferidas no controle 
difuso de constitucionalidade não 
se projetariam para além dos 
processos nos quais foram exara
das. Vale dizer, sempre se enten
deu que tais decisões fariam coisa 
julgada e vinculariam apenas as 
partes da demanda. 

No entanto, recentemente tem 
se observado uma tendência- em
bora ainda não consolidada - no 
âmbito do Supremo Tribunal Fe
deral, e defendido por parte da 
doutrina•, de se conferir maior 
efetividade às decisões proferidas 

pela Suprema Corte. Tal situação 
passou a ser denominada de teo
ria da transcendência dos moti
vos determinantes da sentença 
(ratio decidendi). Por meio desta 
teoria, procura-se atribuir efeito 
erga omnes às decisões do STF, 
mesmo quando proferidas diante 
das situações concretas. Isto é, 
sustenta-se a transcendência, 
com caráter vinculante, dos jul
gamentos proferidos em controle 
difuso de constitucionalidade das 
leis e atos normativos do poder 
público. 

É de se observar que não há lei 
expressa capaz de garantir eficá
cia erga omnes às decisões profe
ridas em controle concreto de 
constitucionalidade, o que se veri
fica, de forma especial, por meio 
do recurso extraordinário. Tam
bém não se vislumbra, ainda, ju
risprudência consolidada do Pre
tória Excelso nesse sentido. No 
entanto, despontam posiciona
mentos de alguns Ministros desta 
Corte adotando o entendimento 
acima preconizado - Gilmar Fer
reira Mendes e Eros Grau, cujos 
votos foram proferidos na Recla
mação n. 0 4335/ AC3

• 

' Promotor Substituto em Cianorte/PR- Pós-Graduado em Di reito Processual. 
' DI DI ER Jr., Fredie. O recurso extraordinário e a transformação do controle difuso de constitucional i
dade no direito brasi leiro. In: Marcelo Novel i no Camargo. (Org .). Leituras Complementares de Cons
tituciona l - controle de constitucionalidade. Salvador: Editora JUS PODIVM, 2007, v., p. 99-114. 

' BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação: Cabimento e Senado Federa l no Controle da Cons
t ituciona lidade. Medida Cautelar n° 4335. Requerido: Juiz de Direito da Va ra de Execuções Penais da 
Comarca de Rio Branco/AC. Relator: Min. Gi lmar Ferreira Mendes. Brasília, DF, 01 de fevereiro de 
2007. Decisão divulgada no Informativo n° 454/2007. Sítio: http://ww.stf.gov.br. 



Diante das argumentações 
acima referidas e considerando
se o novo cenário formado pela 
recente jurisprudência da Corte 
Suprema, esta tem admitido- em
bora ausente previsão normativa 
a respeito - a utilização da recla
mação constitucional para asse
gurar suas decisões. A reclama
ção serve, na hipótese, como ins
trumento idôneo contra decisão 
judicial ou ato administrativo que 
desrespeite precedente proferido 
pelo Supremo em sede de contro
le difuso de constitucionalidade, 
ainda que tal precedente não seja 
objeto de enunciado de súmula 
vinculante. 

Esta nova sistemática de con
trole de constitucionalidade, con
tudo, encontra resistência por 
parte da doutrina4

, a qual defen
de a necessidade de edição, pelo 
Senado Federal, de Resolução ca
paz de suspender a aplicação de 
lei declarada inconstitucional pe
la Corte Suprema, em controle 
difuso, de acordo com o art. 52, 
inciso X, da Constituição Federal. 
De acordo com esta parcela da 
doutrina, a inobservância deste 
dispositivo constitucional acarre
taria uma verdadeira usurpação 
das funções do Senado Federal 
pelo Supremo Tribunal, bem as
sim uma evidente afronta ao prin
cípio republicano da Separação 
dos Poderes. 

Prescindindo-se da análise 
quanto à divergência encontrada 
em âmbito doutrinário, a tendên
cia manifestada no âmbito do de
nominado controle difuso de cons
titucionalidade busca o escopo de 
se conferir plena efetividade aos 
julgados do STF, para que as deci
sões por ele proferidas, de forma 

definitiva, sejam respeitadas e 
observadas por todos os demais 
órgãos do Poder Judiciário e pela 
Administração Pública. De acor
do com esta nova sistemática, os 
efeitos de tais decisões transcen
deriam ao processo e às partes 
envolvidas na demanda, cuja de
nominação atribuída pelo Tribu
nal Maior passou a ser eficácia 
transcendente dos motivos deter
minantes. 

Com a finalidade de elucidar o 
debate, podem ser citados três 
exemplos concretos, paradigmá
ticos, em que se denota a mencio
nada tendência de abstrativiza
ção nos julgados da Corte Supre
ma. O primeiro deles ocorreu no 
julgamento do Habeas Corpus n. 0 

82.959/SP 5
, em que se entendeu, 

quanto aos crimes hediondos e 
equiparados, pela inconstitucio
nalidade do cumprimento de pe
na em regime integralmente fe-

• 
chado. O segundo exemplo se deu 
no julgamento do Recurso Extra
ordinário n. 0 197917/SP6

, em que 
se discutiu a redução de vereado
res no município de Mira Estre
la/SP. O terceiro caso se eviden
ciou no julgamento dos Manda
dos de Injunção n. 0 670/ES7

, 708/ 
DF 8 e 712jPN em que se o Tribu
nal propôs a solução para a omis
são legislativa com a aplicação, 
no que couber, da Lei 7.783/89, 
que dispõe sobre o exercício do 
direito de greve na iniciativa pri
vada. 

Tais julgamentos são conside
rados históricos em razão de que 
em todos eles houve acentuada 
tendência para que o Tribunal 
Maior conferisse efeitos erga om
nes e força vinculante dos julga
dos em face dos demais Órgãos do 
Poder Judiciário e à Adminis
tração Pública, embora proferi
dos em situações concretas. Pro-

' LENZA, Pedro . Direito Constitucional Esquematizado. 11 ed. São Paulo : Método, 2007. 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal . HC: Pena . Regime Integralmente Fechado. Progressão. Razão de 

Ser. Habeas Corpus 82 .959. Paciente e Impetrante: Oseas de Campos. Impetrado: Superior Tribunal 

de Justiça. Relator: Min . Marco Aurélio. Brasília , DF, 23 de fevereiro de 2006. Decisão divulgada no 

Informativo n.0 418/ 2006. Sítio: http://ww.stf.gov.br. 

• BRASIL. Supremo Tribunal Federal . RE : Municípios. Câmara de vereadores. Composição. Autono

mia municipal. Limites constitucionais. Número de vereadores proporcional à população. CF, artigo 

29, IV. Aplicação de critério aritmético rígido. Invocação dos princípios da isonomia e da razoabi

lidade. Incompatibilidade entre a população e o número de vereadores. Inconstitucionalidade, 

incidenter tantum, da norma municipal. Efeitos para o futuro. Situação excepcional . Recurso ex

traordinário 197.917 . Recorrente: Ministério Público Estadual. Recorrido: Prefeitura Municipal de 

Mira Estrela e Outros. Relator: Min . Maurício Corrêa . Brasília, DF, 06 de junho de 2002. Decisão 

divulgada no Informativo n. 0 398/2002 . Sítio: http://ww.stf.gov.br. 

' BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção n.0 670. Impetrante: Sindicato dos Ser

vidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo - SINDPOL; Impetrado: Congresso Nacional. 

Relator: Min. Maurício Corrêa . Brasília, DF, 25 de outubro de 2007. Decisão divulgada no Infor

mativo de Jurisprudência n.0 485/ 2007 . Sítio: http://ww.stf.gov.br. 

' BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Mandado de Injunção n.0 708. Impetrante: Sindicato dos Tra

balhadores em Educação do Município de João Pessoa - SINTEM; Impetrado: Congresso Nacional. 

Relator: Min. Gil mar Mendes. Brasília, DF, 25 de outubro de 2007. Decisão divulgada no Informativo 

de Jurisprudência n.0 485/ 2007 . Sítio: http://ww.stf.gov.br. 

' BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Mandado de Injunção n.0 712 . Impetrante: Sindicato dos Tra

balhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará- SINJEP; Impetrado: Congresso Nacional. Relator: 

Min. Eros Grau . Brasília, DF. 25 de outubro de 2007. Decisão divulgada no Informativo de Jurispru

dência n.0 485/ 2007. Sítio: http ://ww.stf.gov.br. 
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va disso é o acolhimento da Re
clamação Constitucional, como 
instrumento idôneo, contra atos 
ejou decisões que desrespeitem 
aqueles julgados. 

Nessa seara, não obstante a 
existência de posições doutriná
rias em sentido contrário, bem 
assim a inexistência de lei ou en
tendimento consolidado pelo 
Guardião da Constituição, o fato 
é que a mencionada tendência de 
abstrativização ou objetivação 
do controle difuso de constitucio
nalidade parece ser irreversível, 
mormente diante do entendimen
to - que tem se delineado no voto 
de alguns ministros do Corte Su
prema - no sentido de que o art. 
52, inciso X, da Constituição Fe
deral teria sofrido uma verdadei
ra mutação constitucional. Res
ta à comunidade jurídica aguar
dar a evolução jurisprudencial 
deste Tribunal para se verificar 
se a tendência visualizada será 
ou não consolidada. 
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APMP promove encontro com pensionistas e aposentados 

Cerca de 50 pensionistas participaram da reunião realizada pela Associação Paranaense do Ministério Pú

blico, no início do ano, no Auditório Ary Florêncio Guimarães, dependências da Procuradoria-Geral de Justiça, 

em Curitiba (PR). O objetivo do encontro foi esclarecer questões remuneratórias. 

Estiveram presentes na reunião a Presidente da APMP, Maria Tereza Uille Gomes, o 1° Tesoureiro da APMP, 

Promotor de Justiça Wanderlei Carvalho da Silva, o Procurador-Geral de Justiça do MP-PR, Olympio de Sá Sotto 

Maior Neto e o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos José Deliberador Neto. 

No encontro com aposentados- A APMP também promoveu no período da tarde, na sede administrativa 

da entidade de classe, em Curitiba (PR), um encontro com aposentados que ainda não perceberam os proven

tos da aposentadoria do Paranaprevidência com os mesmos critérios dos demais aposentados pelo Ministé

rio Público do Paraná . Na reunião, foram deliberadas as medidas que estão sendo encaminhadas junto aos 

órgãos pertinentes. 

40 1 APMP - Dezembro de 2009 



Olympio de Sá Sotto Maior Neto toma 
posse como Presidente do CNPG 

O Procurador Geral de Justiça do Paraná, Olympio de 
Sá Sotto Maior Neto, tomou posse da Presidência do 

Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério 

Público dos Estados e da União (CN PG) no dia 1 5 de outu

bro em Curitiba. 

Entre os que compuseram mesa estavam o Presidente 

da Associação do Ministério Público do Paraná, Wander

lei Carvalho da Silva; o Procurador-Geral do Ministério Pú 

blico do Distrito Federal e Territórios, Leonardo Azeredo 

Bandarra, que presidia o colegiado até então; o Gover

nador do Estado do Estado do Paraná, Roberto Requião; o 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Nelson 

Justus; e o Presidente em exercício do Tribunal de Justiça, 

Desembargador Ruy Fernando de Oliveira . Também pres

tigiaram o evento Presidentes das Associações do Minis

tério Público de diversos Estados. 

Ministério Público em apoio 
aos Objetivos do Milênio 

Em apoio ao movimento "Levante-se" da Organização 

das Nações Unidas (ONU), chefes dos Ministérios Públi 

cos de todo o Brasil puseram-se em pé, por alguns minu

tos, na reunião do Conselho Nacional de Procuradores

Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG) no dia 16 

de outubro. A intenção foi chamar a atenção da mídia, 

dos líderes mundiais e de um grande número de pessoas 

para reafirmar o compromisso de compartilhar a respon

sabilidade pelo alcance dos Objetivos do Milênio no Bra

sil e no mundo. 

ISO anos da Comarca de Guarapuava 

O Presidente da APMP, Wanderlei Carvalho da Silva, 

participou nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, da come

moração do Sesquicentenário da Comarca de Guarapua

va promovida pela Prefeitura Municipal de Guarapuava e 

pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná . O Governador 

Roberto Requião prestigiou o evento, assim como o Presi 

dente do Tribunal de Justiça, Carlos Augusto Hoffmann, e 

o Procurador Geral de Justiça , Olympio de Sá Sotto Maior 

Netto. Vários magistrados e advogados também com

pareceram, sendo que muitos trabalharam na comarca , 

inclusive o Presidente da APMP que lá atuou nos anos de 

1992 a 1995. O evento contou com apresentações cultu 

rais, história da Comarca, notícias sobre a construção do 

novo Fórum de Guarapuava e homenagens aos que cola

boraram para o fortalecimento da instituição. O promo

tor mais antigo da Comarca, Mauro Alcione Dobrowolski , 

foi agraciado com uma efeméride. 

Reunião da Diretoria da APMP 

No dia 06 de novembro foi realizada a Reun ião Ordi

nária da Diretoria da APMP na qual esteve presente o Pro

curador-Geral de Justiça, Doutor Olympio de Sá Sotto 

Maior Neto, e o Subprocurador-Geral de Justiça para as

suntos administrativos, Doutor José Deliberador Neto. Os 

temas discutidos na reunião foram os novos concursos de 

ingresso na carreira e a compatibilidade orçamentária; 

atrasados devidos e a questão dos aposentados e pensio

nistas; diferença de 5% de entrância; previsão orçamentá

ria para 2.01 O; redução no desconto previdenciário; titu 

larização das especializadas de Curitiba e substitutos de 

Segundo Grau; auxílio moradia; defesa dos promotores 

em ações contra o Estado; recadastramento e convênios. 
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Princípio da Proibição de 
Retrocesso Jusfundamentai
Aplicabilidade 

A UTORA: M ARCELENE CARVALHO 

DA SILVA RAMOS 

EDITORA: ) URUÁ 

O tema da presente obra, versando acerca da Apli

cabilidade do Princípio da Proibição de Retrocesso 

Jusfundamental, vem preencher uma lacuna na lite

ratura jurídica brasileira , pois, embora tenha largo 

alcance na doutrina e na jurisprudência portuguesa, 

não encontra o mesmo grau de desenvolvimento teó

rico e sobretudo, de aplicabilidade, no constituciona

lismo brasileiro . Com efeito, a temática, conquanto 

não seja nova na teorética constitucional, nem mes

mo na doutrina brasileira, não há registro significati

vo de julgamentos presididos pela aplicabilidade do 

princípio de não-retorno jusfundamental. Nem mes

mo a Suprema Corte brasileira tem produzido deci

sões orientadas, expressamente, pelo princípio da ir

reversibilidade dos direitos fundamentais . 

Preço: R$47,90 

Código Civil da Família- Anotado 

A UTOR : RODRIGO DA CUNHA PEREIRA 

EDITORA: ) URUÁ 

A família mudou . Os costumes mudaram e as rela

ções sociais estão diferentes das relações do início da 

vigência do código anterior, quando a família ainda era, 

essencialmente, um núcleo econômico e de reprodução. 

Todas essas mudanças provocaram uma verdadeira re

vo lução no Direito de Família . O novo Código, embora 

ainda não traduza todas as concepções da nova família 

brasileira, fez avanços, especialmente para adaptar e re

gulamentar os dispositivos da Constituição da República 
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Código Civil Anotado 

Encadernação Especial 

A UTORES: CÉSAR DE C. FIÚZA, 

FRANCISCO). CAHALI, G ISELDA N. 

HIRONAKA, HELOISA H . BARBOZA 

JOSÉ [CASES, PAULO LÔBO, 

RICARDO A RONNE, RODRIGO DA 

C. PEREIRA, SILVIO A MARQUES. 

EDITORA: ) URUÁ 

O Código Civil, Lei 10.406, publicado no DOU, em 

11 .01 .02, nasceu de um projeto de lei na década de 

sessenta. De lá para cá muita coisa mudou, principal

mente a redação original do código . Os costumes mu

daram e as relações sociais estão diferentes e voltadas 

para uma interpretação principiológica dos valores 

constitucionais. As anotações à Lei 1 0.406/02 são um 

trabalho conjunto dos autores aqui reunidos, que se 

dispuseram a colocar suas impressões e contribuições 

para uma leitura mais contemporânea do Estatuto Ju

rídico, que pretende reger as relações civis do século 

XXI e também refletir o Estado Democrático de Direi

to . Os autores são, advogados, professores, membros 

do Ministério Público, das mais variadas regiões do 

Brasil, todos conhecidos no meio jurídico. O obje-tivo 

de um código anotado, diferentemente de um código 

comentado, é trazer para os operadores do Direito 

uma contribuição para o seu dia a dia, a sua prática . 

Preço: R$197,40 

de 1988. É preciso, portanto, um olhar interpretativo de 

acordo com uma principiologia constitucional. 

A similitude da realidade com o passado faz com que 

desfaçamos os laços das amarras tirânicas e tracemos 

novos contornos protagonizando uma história sempre

conceitos, igualitária com patamares mínimos civilizató

rios de inclusão social. A essência referendada deve se 

adequar à ordem constitucional contrabalanceando va

lores, princípios e propiciando a tutela do Estado Demo

crático de Direito que, dentre outras virtudes, afasta pre

conceitos de quaisquer natureza . 

Nesta edição, encontram-se também normas corre

latas e um índice cronológico de toda a legislação refe

rente ao Direito de Família. 

Preço: R$ 59,90 

*Todos os preços são especiais para associados. 
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