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Editorial

F=etrospecto
Por Sergio Renato Sinhori

Presidente da APMP

ara  disr)utar,  nas  eleições  de  30  de  junho  de  1997,  os  cargos  cla
Diretoria  e  do  Conselho  ConLsultivo  cla  Associaçâo  Paranaense
clo  Ministério  Pi'iblico,  registrzimos  uma  chapa  denominada

CONSISTÊNCIA.  Dizíamos,  à  época,  que  dois  princípios  gerais  regeriam
noLssa  gestão:

1Q)  dedicação  à  causa  aLssociativa  e  institucional,  por  sermos
reconhecidamente  engajaclos  nessa  prática;

2Q)  preservação  do  espaço  associativo  como  foro  clemocrático  e
ace`ssível  a  todos  os  que  desejaLssem  participar,  c()m  opiniões  ou  ações,
estimulanclo  com  imr)arc`ialiclade  o  clebate  nos  processos  eleitorais  clo
Ministério  Público  e  aprimoranclo-os.

A  primeira  prova  da  realização  cleLsse  compromi`sso  foi  a  expedição,
no  início  do  mandato,  cle  um  circunstanciaclo  questionário  que,
respondiclo  por  significativo  número  de  colegas,  inclicou-nos  com

precisão  os  rumos  a  serem  seguiclos.  Considemmos  os  anseios  e
aproveitamos  as  críticas  para  c(>rrigir  cleterminadas  ações.  Tratamos  as
respostas  de  forma  científíca,  encomendando  uma  tabulação  estatística
clos  daclos  colhidos.

Nos  pleitos  institucionais  (PGj,  Conselho,  Corregedoria)  a  APMP
manteve-se  sempre  na  posição  de  porta-voz  clos  interesses  de  seus
inembros,  propiciando  com  igiialdacle  os  espaços  para  a  difusão  das
icléias  e  clos  programas.

Dizíamos  que  a 4PMP,  pelo  trabalho  que  se  consolidou  cle  geração
em  geraç`ão,  era  uina  entidacle  forte.  Haveria  que  ser  dirigida  com
dinamismo,  serenidade  e  competência.  Era  necessário  aprimorar,  crescer,
mzis  sein  destruir  o  caminho  já  ti-ilhado.

Nosso  compromisso  foi  o  de  estar  em  todas  as  frentes  qiie
demandassem  efetiva  atuação  da  representação  institucional.

Prometemos  um  convívio  harmônico  e  integrado  com  os  Órgãos
coletivos  cle  cleliberação  -  Grupos  de  Estudos,  Diretoria,  Conselhos  e
Assembléia  Geral  -,  de  forma  a  identificar  as  expectativas  dos  colegas  e,
sempre  que  possível,  atendê-las.

Tínhamos  um  projeto  para  o  Ministério  Público  e  o  caminho  para
atingi-lo.

Queremos  agora  cotejar  o  nosso  Programa Básico de Campanha,
tópico  por  tópico,  e  o  resultaclo  final  de  uma  gestão  marcacla  pelo
trabalho  árduo,  incessante,  de  vigília  permanente  dos  interesses  do
associado  e  da  entidade  no  seu  todo.    Acompanhe  nas  páginas
seguintes.
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Futura  Diretoria assumirá
APMP fortalecida
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Manter a integração entre a
entidade de classe e os órgãos da
Administração Superior do
Ministério Público, objetivando
essencialmente a supremacia dos
interesses institucionais ,
formulando os pleitos
administrativos que contemplem
indistintamente os associados.

Nesses  dois  anos  fizemos  uma
aliança  sólida  com  a  direção  do  MP

paranaense,  primeiramente  sob  o
comando  de  Olympio  de  Sá  Sotto
Maior  Neto,  depois  de  Gilberto
Giacoia,  Procuradores-Gerais,  e
Hélio  Airton  Lewin,  atual
Corregedor-Geral.  Muitas  conquistas
ou  a  preservação  de  espaços
conquistados  foram  possíveis  graças
ao  bom  convívio,  à  franqueza  no
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trato  e  à  indepenclência  das
posições.  É  relevante  lembrar  a
implantação  administrativa  das

parcelas  atrasadas  referentes  ao
diferencial  da  URV  no  percentual  de
11,98°/o,  que  foi  embasada  totalmente
no  trabalho  de  garimpo  da APMP
em  Brasília,  junto  à  Procuradoria-
Geral  da  República.  Fomos  um  dos

primeiros  estados  a  implantar  o
benefício,  depois  de  longo  e
persistente  trabalho  de
argumentação  junto  ao  governo  do
Estado.  Intercedemos  em  favor  de
muitos  colegas,  em  suas  múltiplas
contingências  do  cotidiano
funcional  -  nunca,  entretanto,
entramos  em  disputa  de  preferência
por um em  detrimento  de  outro.
Fizemos  em  parceria  um  belíssimo
encontro  estadual,  em  Faxinal  do

Céu,  cuja  coordenação  geral  foi  de
Marco  Antônio  Teixeira,  Diretor  cle
Patrimônio  da APMP e  Chefe  cle
Gabinete  da  PG].  Lutamos  desde  o
início  da  gestão  pela  Lei  Orgânica
Estadual,  prestes  a  ser  votada.
Participamos  de  várias  comissões

para  o  trato  de  questões
institucionais:  Memorial  do
Ministério  Público,  Definição  do
Projeto  do  Préclio  clo  MP  (em  fase
de  pré-licitação),  de  Reforma  da
Constituição  Estadual  (em  trâmite),
Paranaprevidência,  etc.  Nossa
unidade  e  arrojo,  sempre  com
acuidade  e  eficiência  no
encaminhamento  dessas  e  de  outras
questões  institucionais,  cada  qual  no
seu  âmbito  de  atuação,  possibilitou
que  fossemos  indicados  por
unanimidade  para  sediar  o  último
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Congresso  Nacional  do  MP  no
milênio  (que,  sem  alarde,  mas  com
muito  afinco  estamos  organizanclo
dia  após  dia).  Há  pouco,  também
em  caráter precursor no  país  e  no
Paraná,  requereinos,  com  base
constitucional  bem  instruícla,
obtenclo  pronto  cleferimento,    a
isenção  cla  contribuição

previdenciária  para  os  membros  que
já  têm  clireito  à  ziposentacloria  e
permanecem  m  ativa.  Estamos,  no
momento,  pleiteanclo  zi  extensào  do
beneficio  aos  colegas  cla  zitiva  que
têm  mais  cle  60  anos  cle  iclzicle.

Ser intransigente na defesa
dos associados, em questões
gerais relacionadas à categoria,
viabilizando inclusive as medidas
judiciais coletivas necessárias, e,
no plano individual, através da
emissão de manifestações
públicas de apoio, veiculando
notas de desagravo pela
imprensa, indicando e
patrocinando advogado para as
ações cabíveis, quando o fato se
relacione ao exercício fiincional.

Foram  várias  as  oportuniclacles
em  que  a  APMP  esteve  firme  na
clefesa  cle  associaclos  que  se  viram
envolviclos  em  situações  críticas
clecorrentes  clo  vigoroso  exercício
da  ativiclacle  ministerial:  em  seu
favor  escrevemos  artigos  na
imprenszi,  enviamos  moções  cle
apoio  aos  colegas  e  cle  repúdio  a
seus  cletratores  ou  aos  Órgâos  a  que

pertencem,  em  alguns  casos
inclisponclo-nos  pessoalmente  em
ríizão  do  clesagravo;  propiciainos  o
auxílio  cle  aclvogaclos  de  renome,
recorremos  a  autoridades  estaduais  e
feclerais,  etc.  Citamos,  sem
mencionar  nomes,  porque  cacla
beneficiaclo  Lsabe  a  medicla  cla
Lsoliclariedade  que  lhe  foi
clíspensacla,  algumas  comarcas  oncle
houve  a  neceLssidade  de
intervenções  nesse  sentido:  Quedas
clo  lguaçu,  Guaíra,  Ivaiporã,
C`ascavel,  Capanema,  Curitiba,  Pato
Branco,  Guaraniaçu,  Paranavaí,
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Tibagi,  Salto  do  Lontra,  Londrina,
Foz  do  lguaçu.

Recentemente,  ajuizamos  várias
ações  contra  descontos  da
Paranapreviclência  e  também  para
percepção  de  ctiferencial  da  URV
sobre  a  gratificaçáo  eleitoral,
defendenclo  direitos  cle  membros  em
atividade  e  aposentaclos.  Ajuizamos
ações  na ]ustiça  Fecleral  para
ressarcimento  clo  empréstimo
coinpulsório  sobre  coinbustíveis,  j;'i
em  fase  de  inscríção  cle  precatórios.
A  entidacle,  por  seu  presiclente  e
tesoureiro,  fomeceu  carta  de  fianç`a  a
vários  :iLssociaclos  qu€,  necessitando
locar  imóvel,  clepencliam  dessa

garantia.

"Recentemente

ajuízamos  várias  ações

contra descontos da

Paranaprevidência„."

Incrementar o aprimoramento
científico e cultural dos
associados,  mediante convênios
para cursos de pós-graduação e
extensão, a realização de
palestras e seminái.ios,
principalmente nas comarcas do
interior, apoiando atividades de
ensino, pesquisa e produção
jurídica dos membros da
lnstituição, em cooperação com a
Fundação Escola Superior do
Ministério Füblico (a ser
brevemente instituída pela
APMP) e com os Grupos de
Estudos.

Pois  bem.  Nesse  campo - é  mister
relembrar - concretizamos  uin  ideal
há  muito  acalentado  pelo  Ministério
Público.  Resultado  cle  um  trabalho

que  se  foi  solidificando  durante
alguns  anos,  primeiramente  em
Curitiba,  depois  em  Londrina  e
Maringá,  graç`as  à  dedicação  de
colegas  como  Gláucio  Antônio

Pereira,  Marcos  Bittencourt  Fowler,
Leonir  Bati\sti,  joão  Ângelo  Leonardi,
Maurílio  Palhares,  Suzane  Maria
Carvalho  do  Prado  Patrício  (2a
Secretária  da  APMP,  que  criou  e
dirigiu  o  Núcleo  cle  Ponta  Grossa)  e
outros  que  se  seguiram,  e  que
lanç`aram  suas  bases  e  a  fortaleceram

perante  a  comunidade  jurídica,  em
22  cle  clezembro  cle  1997  tivemos  a
honra  cle  assinar  a  escritura  de
instituição,  pela  APMP,  da  Fundação
Escola  do  Ministério  Pi'iblico  do
Parmá.  Na  inesma  oportunidacle  foi
aclquiricla  a  magnífic`a  sede  própria
cla  entidade,  no  Centro  cle  Curitiba.
Frise-se  que  tocla  a  gestão  financeira
da  antiga  Escola  Superior  clo
Ministério  Pi'iblico,  semente  da
FEMPAR,  foi  de  responsabilidade  cla
APMP,  que  igualmente  concluziu  o

processo  de  votaç`ão  e  revisão  dos
estatutos.  Porque  instituícla  para  tal
fim,  hoje  com vida  própria  e
clescentrdlizada  face  à  criação  de
novos  núcleos,  existe  justamente

para  responcler  à  clemancla  cle
aprimoramento  cultural  e  técnico
clos  membros  clo  Ministério  Pi'iblico.
A  clespeito  di`sso,  promovemos  o
lmç`amento,  a  divulgação  e  a
comercializaç`ão  de  várias  obras

juríclicas  e  litei.árias  cle  associziclos  cla
Capital  e  do  lnterior,  clivulgmclo-as
inclusive  nos  demais  F^staclos.
Apoiamos,  com  recursos  e  trabalho
de  divulgaçào,  a  realização  de

palestras  e  i-euniões  técnicas  na
Capital  e  em  várias  comarcas  clo
Estado,  quer  por  iniciativa  cla
instituição,  quer  de  entidades  e
Órgãos  da  comuniclade  jurídica,
sempre  objetivanclo  facilitar  a

participaç?io  dos  colegas.
Promovemos,  juntamente  com  a
PGj,  o  célebre  Encontro  Estaclual  clo
Ministério  Público  em  fins  cle  1998
e,  corajosamente,  porque  a
empreitzida  é  clificílima,  garantimos
ao  Brasil  que  faríamos  aqui - e
estamos  trabalhanclo  para  esse
objetivo -neste  1999,  o  i'iltimo
Congre`sso  Nacional  do  milênio.

Apoiar administrativa e
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financeiramente a oí.ganização e
execução dos projetos de
interesse dos Grupos de Estudos,
dando-lhes condições de operar
efetivamente como instâncias
descentralizadas da APMP.

Os  Grupos  de  Estuclos,  no
período  de  nossa  gestão,
experimentaram  um  efetivo
clesenvolvimento  como  instâncias
democráticas  de  participação.  Foi
através  deles,  seinpre  clirigiclos  sem

qualquer  interferência  da  entidade,
que  pudemos  difundir
inforinações,  colher
reivindicações,  criar  e  aprimorar
soluções  para  as  questões
surgidas,  promover

Ífl©      eventos  e

de projetos de interesse da classe,
incumbindo-a de analisar,
debater e api.esentar sugestões -
a serem encaminhadas via
CONAMP, no âmbito federal -
desde a elaboração até a
tramitação final dos textos,
informando-a periodicamente.

Nessa  linha,  nossa  atuação  foi

particularmente  fértil.  Levamos
numerosas  contribuições  clo  Paraná
a  Brasília.  Elaboramos  clocumentos
na  condição  de  Diretor  Regional  do
Sul  para  lideranças  do  Congresso
Nacional -  e  a  CONAMP,  é
imperioso  reconhecermos  e  clisso
nos  orgulharmos,  é  uma  clas  três

confraternizações         "..tivemos a honra de assimr a
em  alguns  deles  e,
acima  de  tudo,  é
desejo  registrar,  que
jamais  foi  negado
auxílio  a  qualquer
projeto  apresentado
à  APMP.  Sempre  que
um  Grupo  de

escritura de instituição, pela

APMP, da Fundação Escola
do Ministério Público do

arana.

mais  importantes
e  atuantes
representações
classistas  no
Congresso  -
defendendo
interesses  clos
membros  do
Ministério  Público
brasileiro,  quer
nas  reformas

Estudos  solicitou  cooperação  para
uma  atividade  social  ou  cultural,
obteve.  Estivemos,  presidente  e/ou
diretores  (mais  assiduamente  o  lQ
Vice-Presidente  Danilo  de  Lima  e  o
Diretor  cle  Patrimônio  Marco
Antônio  Teixeira),  em  dezenas  cle
reuniões  promovidas  em  todas  as
regiões,  sempre  levando  as
informações  mais  atualizadas  e

procurando  esclarecer,  criteriosa  e
responsavelmente,  todas  as  dúvidas
e  perquirições  dos  colegas.  Nossos
diretores  e  conselheiros  Bruno
Sérgio  Gallatti,  Luciana  Linero
Gomes,  Rubens  Luiz  Sartori,  Antônio
Vilmar  Goulart  e ]oão  Francisco  de
Assis  (estes  inativos),  em  suas
regiões  e  segmentos,  foram
catalizadores  da  participação  dos
colegas  e  difusores  dos
posicionamentos  da  entidade.

Criar a Consultoria Legislativa,
composta por colegas nossos,
para otimizar o acompanhamento

constitucionais,  quer  na  tramitaç`ão
dos  mais  cle  200  projetos  cle  leis
complementares  e  ordinárias  que,
clireta  ou  indiretamente,  afetam
positiva  ou  negativamente  a
lnstituição  e  a  categoria.  Foram
várias  as  ocasiões  em  que
solic`itamos,  e  contamos  com  a
colaboração  não  sÓ  dos  membros  da
Comissão  Legislativa  (Lineu  Wálter
Kirchner,  Cid  Marcus  Vasques  e
Marco  Antônio Teixeira)  e  do
Assessor  cle  Assuntos  lnstitucionais
da  APMP, jair  Cirino  clos  Santos,
mas  de  colegas  das  áreas  afins  à
matéria  em  estudo,  para  nos  munir,
formal  ou  informalmente,  subsídios
técnico-jurídicos  para  encaminhar
aos  parlamentares.  Também  não
foram  poucas  as  vezes  em  que,
através  de  ofícios,  fax  e  telegramas,
concitamos  os  nossos  e  outros
parlamentares  a  posícionarem-se
favoravelmente  às  nossas  causas  e
aos  interesses  dos  servidores
públicos  em  geral - jamais
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descurando  de  uma  postura  ética  e
digna.  Sempre  repetimos  em
reuniões,  assembléias,  debates  e
discursos  que,  sob  nossa  ótica - que
é  a  da  expressiva  maioria  dos  líderes
classistas  e  chefes  de  MPs  do  país -
o  Ministério  Público  teve  seu  avanço
até  o  arcabouço  normativo
construído  na  Carta  Constitucional
de  1988.  A  partir  de  então,  nossa

querela  é  muito  mais  de  defesa  do
que  de  conquistas.  0  cotidiano
mostra  que  os  interesses
contrariados  de  segmentos
econômicos  e  políticos  não
comprometidos  com  as  virtudes
nobres  e  com  os  reais  interesses  da
nação,  fazem voltar-se  contra  a
incisiva  e  intimorata
ação  de  promotores  (as)
e  procuradores  (as)  de
justiça  a  ira  dessa
parcela  pervertida  do
poder.  Então  surgem,
aqui  e  ali,  projetos
legislativos  que  visam
claramente  limitar  o

o  subteto.  Na  Reforma  da
Previdência,  apesar  de  sermos
atingidos  pelas  regras  gerais,
obtivemos  atenuação  das  propostas
iniciais,  que  previam  a  quebra  da
integralidade  da  aposentadoria  e  o
fim  da  paridade  entre  os  direitos
de  ativos  e  inativos.  Esses  são,
apenas  pontualmente,  exemplos
da  importância  de  se  ter um  olho
e  um pé  sempre  em  Brasília,  sem
que  essa  parcial  ubiqüidade
comprometa  a  administração  da
Associação  e  o  cuidado  com  as
questões  locais.  Com trabalho  e
dedicação  cremos  que  foi
possível  conciliar  os  encargos  de
maneira  eficaz.

"Levamos  numerosas

contribuiçôes  do

Paraná  a  Brasília."

poder  processual  dos
agentes  do  MP,  cassar-lhes
vantagens  e  minguar-lhes  direitos.
Pela  peregrinação  discreta  e
cansativa  pelos  gabinetes  de  Brasília
é  que  muito  retrocesso  se  tem
conseguido  obstar,  pois  nessa
tessitura  política  faz  mais  efeito  a
conversa  direta,  o  convencimento
pela  argumentação  sólida,  pelo
exemplo  positivo  de  nosso  trabalho
em  todo  o  país,  do  que  as  bravatas
e  enfadonhas  notas  oficiais  trocadas
através  da  imprensa.  É  nessa
perspectiva,  basicamente,  que  nos
mobilizamos  hoje  e  que  teremos  que
continuar fazendo  nos  próximos
anos:  manter o  perfil  e  a  importância
conquistada,  e,  num ou  noutro
descuido  de  nossos  desafetos,  saltar
um  pouco  mais  adiante.  Na  Reforma
da  Administração  Pública,  veja-se,
nosso  capítulo  constitucional  foi
encorpado:  a  par  de  mantermos
intacto  o  texto  vigente,  agregamos
em  sede  constitucional,  no  artigo
127,  §  2Q,  a  autonomia  para  propor  a

política  remuneratória  e  derrubamos

Junho   99

Dar
seqüência à
política de
ampliação
dos
beneficios
oferecidos
aos
associados e

seus familiares, através de
novos convênios coin centros
de excelência (principalmente
nas áreas médico-hospitalar,
odontológica e laboratorial) e
da aceleração do processo de
interiorização do PROMED,
mediante os contratos coletivos
de cadastramento pelas
Associações Médicas, sempre
promovendo os ajustes
indicados pelos associados.

0  PROMED,  não  faz  muito,
passou  por  turbulências  que
determinaram um  novo  modelo
de  administração.  Hoje,  graças  ao

profissionalismo  empreendido,
aos  critérios  igualitários
aplicados,  à  dedicação  de  seus
diretores  (  o  primeiro  Conselho
Diretor formado  por ]orge
Derbli,  Marco  Antônio  Teixeira
e  Sonny Martins  Carneiro,  o
segundo  por  Sonny  Martins
Carneiro, joselita  Becker  de
Araujo  Barbosa  e  Milton  Couto
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Costa)  e  funcionários  Oorge
Baptista,  DrÊ  Flora,  Viviane,
Márcia  e  Pedro  Paulo)  um
horizonte  mais  otimista  se
descortina.  Pode  parecer,  à
primeira  vista,  que  certas  medidas
tenham  cunho  excessivamente
formalista.  Ocorre  que,  quando  se
atende  a  um  universo  de  2.091

pessoas,  ou  se  cria  uma  estrutura
sólida,  impessoal,  ou  se  deixa
instalar um  caos  administrativo  e
financeiro  fatal.  Hoje  não  há  mais
lugar,  especialmente  num  mercado
competitivo,   frio  e  complexo  como
esse  em  que  o  PROMED  atua,  para
assistencialismo  irrefletido  e
extensão  de  beneficios  periféricos
sem  estrita  previsão
de  custos  e
existência  dos
respectivos  recursos.

Os  ajustes
pontuais  que  são
feitos  aqui  e  ali
refletem  a

8      AP_MP
EM  REVISTA

consolidando  a  estrutura
administrativa  e  a  estabilidacle
financeira  do  setor,  vital  em  nossa
vida  associativa.  0  reflexo  disso
espelha-se  na  credibilidade  do
PROMED  junto  aos  prestadores  de
serviço  e  no  conseqüente
atendimento  diferenciado
clispensaclo  ao  seu  quadro
associativo.

0  PROMED  está  se  fortalecendo,
sendo  conduzido  no  rumo  certo e
pronto  para  garantir  a  saúde  da
família  do  Ministério  Público.

0  PROMED  é  um  plano  de  saúde
que  atende  aos  filiados  da APMP  e

seus  familiares

"...agregamos  em  sede

constitucional.  no  artigo

|27.  §  2Q.  a  autonomia

para propor  a política
remuneratória."

necessidacle  cle
compatibilizar

receita  e  despesa  -  esta  sempre
em  perspectiva  de  acréscimo  em
face  da  vertiginosa  evolução
científica  e  tecnológica  da
medicina  e  da  cultura  de  se
consumir  novos  serviços.

0  esmero,  que  às vezes
desagrada  alguns  associados,  visa  à
absoluta  transparência.  As
exigências  documentais  são
requeridas  pelo  sistema  contábil  e
tributário  -  temos  compromisso  com
nossos  associaclos,  que  têm  o

j~     direito de fiscalizar a correta
aplicação  de  sua  contribuição,  e
obrigações  com  a  Receita  Federal.

Embora  algumas  medidas
tenham  sido  amargas,  eram
necessárias.  0  objetivo,
entretanto,  está  sendo  atingido -
circunstância  que  evidencia
seu  acerto.

A  meta  é  ver tranqüilo  o  usuário,
e  para  isso  estamos  dia  a  dia

através  de
convênios,
coberturas  ou
sistemas  de
reembolso,
assemelhando-se
a  um  verdadeiro
Seguro-Saúde.

NÓs  últimos
anos,  o  PROMED  ampliou  seu
campo  de  atuação,  garantindo  mais
opções  e  comodidades  aos
associados.  Renunciamos  ao  sistema
de  credenciamento  através  das
A`ssociações  Méclicas,  que  se
mostrou  insatisfatório,  e  firmamos
contratos  cliretos  com  todos  os

profissionais  e  empresas  que  nos
atendem.  Contando  hoje  coin  2091
usuários,  o  sistema  dispõe  de  1.854

profissionais  conveniados  em  todo  o
Estado  clo  Paraná  (méclicos,

psicólogos,  fonoaudiólogos  e
fisioterapeutas,  sendo  49,6°/o  desses
na  Capital  e  51,4°/o  no  lnterior;  56
hospitais    -  44,6°/o  na  Capital  e  55,4%
no  lnterior;  246  clínicas  -  74,0%  na
Capital  e  26°/o  no  lnterior;  e,  91
laboratórios  -  47,3°/o  na  Capital  e
52,7°/o  no  lnterior).  Estamos,  todos
os  dias,  credenciando  novos
profissionais  e  empresas,  agora  com
toda  ênfase  no  interior  do  Estado -
já  ampliamos  significativamente
nosso  Guia de Credenciados,
produzido  há  pouco  tempo.  E,  como
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se  vê,  ao  contrário  do  que  nossos
críticos  veicularam,  a  maioria  dos
conveniados  já  está  no  interior.

Atualmente,  o  sistema  de  gestão
do  PROMED  passa  por uma
reestruturação  para  melhorar  o  seu
desempenho  e  consolidar-se
definitivamente  para  o  futuro.

Os  Planos  de  Saúde  que  atuam
no  país  têm  que  observar,  desde
dezembro  de  1998,  e  adaptar-se
completamente,  até  3  de  dezembro
de  1999,  à  legislação  federal  que  os
clisciplina.  0  Promecl  já  está  inscrito
no  Ministério  da  Saúde  e,  ainda
neste  mês  de  junho,  receberemos
um  completo  trabalho
de  levantamento  e  um
novo  modelo  de  gestão
que  está  sendo
preparado  pela
Actuarial,  empresa
contratada  para  fazer a
transição,  de  maneira
técnica,  especializada  e

precisa.  A  reformulação
é  obrigatória  para  o

Sempre  desafiamos  a  uma
comparaç`ão  entre  o  Promed  e
qualquer  dos  grandes  planos  de
saúde  do  mercado.  Quem  a  fizer
facilmente  concluirá  que  está
muito  bem  servido - e  fazendo
uma  boa  economia.

Não  há  exclusões  por  alto  custo
ou  decorrentes  de  doenças  pré-
existentes.  E  essa  é  uma  das

questões  mais  polêmicas  e  sensíveis
no  campo  da  medicina  privada - e
dos  maiores  motivos  de  insatisfação
dos  consumidores.

Lançar e dar início à
execução do projeto de

"0 PROMED está se

fortalecendo,  sendo
conduzido no rumo certo
c pronto para garantir a

saúde da família do
Ministério  Público."

cumprimento  da  lei,  sob  pena  de  ser
suspensa  a  atividade  do  Plano.
Ocorre  que  tais  mudanças,  conforme
vimos  anunciando,  trarão  mais
consistência  ao  Promed  e  mais
tranqüilidade  ao  usuário.  Serão
revistas  obrigatoriamente  a  questão
das  categorias,  pois  a  lei  nova  impõe
a  instituição  de  06  faixas  etárias
diversas,  a  opção  para  algumas
coberturas  como  psicologia,
obstetrícia  e  outras.  É  obrigatória  a
existência  de  um  fundo  compatível
com  o  número  de  associados,  e  é
por tal razão  que vimos  poupando  o
quanto  possível,  para  não  onerar  o
sócio  com  aumento  de  mensalidade.
Temos  uma  administração  enxuta,
racional.  Obviamente  que  não  serão
cortados  benefícios  hoje  existentes,
porque  todo  o  esforço  empreendido
para  revigorar  o  Promed  foi  exitoso,
tendendo  a  fortalecer-se  desde  que
se  continue  adotando  um modelo  de
gestão  impessoal,  criterioso  e
isonômico.
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edificação da
colônia de
férias do
litoral, em
ãrea de
2.800m2'
adquirida
na atual
gestão (que
poderá ser
ampliada

com a aquisição de terrenos
limítrofes).

Desde  os  primeiros  dias  de
gestão  persistimos  na  busca  desse
objetivo.  Encomendamos  projeto  à
construtora  F.Bertoldi,  especialista
em  litoral  e  em  colônias  de  férias.
Difundimos  em  todo  o  Estado  a
idéia  apresentada,  despertando  a
classe  para  a  análise  do
empreendimento  (considerada  a
la  prioridade  em  matéria  de
investimento,  segundo  a  pesquisa
realizada).  No  início,  a  fórmula
indicada  para  o levantamento dos
recursos  seria  a  chamada  de
capital  entre  todos  os sócios.
Considerando,  entretanto,  a
excessiva  oneração  dos  colegas
com contribuições  e  tributos
variados,  e a crise financeira
vivida  no país,  refluímos nesse
propósito.  Fomos  pesquisar
outras fontes e  encontramos  o Banco
de Desenvolvimento do Extremo Sul -
BRDE,  que  reputou  factível  o

i#HILE=H''E'üEg"Effli:Tffi]#Ei\JmiijmEE!j\
:y  H. HiL ã?  #&"-
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projeto  e  abriu  a  p.ossibilidade  de
um financiamento  a juros
subsidiados.  Iniciamos um longo  e
burocrático  percurso  de  auditorias
financeiras,  balanços  e
detalhamentos  de  custos  e
preenchimento  de  exigências
contábeis.  Foi consumido  mais  de
um ano e,  enfim,  agora,  no limiar de
outra  gestão da APMP,  estamos
prestes  a  obter  a  concessão  do
financiamento,  que  ,  em  linhas

gerais,  cobriria  a  construção
civil  e  o  mobiliário  da  colônia

"    AEMMvipA

de  férias,  com  carência  de  12
meses  a  partir  da  conclusão  e
5  anos  para  quitação  total.
Deixaremos,  todavia,  a
definição  do
contrato  -  ou
de  outra
alternativa  -
à  nova
Diretoria,  a

quem
efetivamente
caberá  dar
concretude  ao
projeto.

em  perfeitas  condições  pela
criteriosa  aplicação  do  orçamento
mensal  instituído  (e  muito  bem
gerido  pelos  diretores  Bruno
Sérgio  Gallatti,  também  2Q  Vice-
Presidente  da  entidade,
inicialmente,  e  depois  Antonio
Winkert  Souza).    Em  Curitiba,  na
sede  administrativa,  para  propiciar
a  melhoria  dos  serviços  e  adequar
as  instalações,  mobiliamos  a
Secretaria,  o  Promed,  a  Sala  dos
Diretores,  dotando  os  espaços  de
compartimentos  suficientes  para  o
armazenamento  da  documentação
(hoje  volumosa  e  que,  por  falta  de
locação  física,  era  eliminada  em
grande  parte);  foi  adquirido  um

sistema  de

"Já no início da

administração

remodelamos a subsede de

OZ

Som
compatível
para  uso  nas
reuniões  e
assembléias,
redecorado  o
salão  e  o
espaço  do  bar,
tornando  a

Investir nas subsedes de Foz
do lguaçu, Londrina e nas sedes
administi.ativa e campestre de
Curitiba,  designando-lhes
orçamento próprio.

Nesse  aspecto,  superamos
nossas  próprias  expectativas.  ]á  no
início  da  administração
remodelamos  a  subsede  de  Foz
(dirigida  pelo  colega  Acir  Bueno
de  Camargo),  fazendo  os  reparos
necessários,  construindo  calçadas,
pintura  geral,  restauração  do
mobiliário,  troca  de  chuveiros,
edificação  de  muros  mais
seguros,  paisagismo,  compra  de

\     novos  equipamentos
informatização  para  reservas,  etc.
Em  Londrina  houve  uma  reforma
geral,  anseio  dos  colegas  da
região,  que,  em  parceria  com  a
entidade,  definiram  a  amplitude

das  benfeitorias  e  administraram
sua  execução,  mantendo  o  imóvel

sede  muito
mais  atraente  e  valorizada  -  aliás,
a  ala  social  tem  sido  reservada
com  muita  freqüência,  raramente
ficando  um  final  de  semana
disponível.  Fizemos  grandes
investimentos  na  área  da
informática,  tanto  em
equipamentos  como  em
programas,  tendo  hoje  um  sistema
complexo  e  ágil  de  informações
sobre  os  associados  e,
fundamentalmente,  do
indispensável  controle  dos
procedimentos,   estatísticas,
gráficos,  planilhas,  serviços  de
pagamento  e  todo  o  universo
relativo  à  atuação  do  Promed.
Adquirimos  equipamentos  de
reprodução  de  documentos  e
acrescentamos  uma  série  de  itens
que  nos  permitiram  maior
agilidade  e  eficiência  na  resposta
aos  serviços  exigidos  pelo  quadro
associativo.  A  sede  campestre  de
Curitiba  é  outro  exemplo  cle  boa
conservação  e  racional
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investimento  no  patrimônio.
Mantivemos  e  aprimoramos  os
equipamentos  já  existentes,
crianclo  um  ambiente  agradável  e
diversificado  de  lazer.  Hoje
existem  campos  de  futebol,
quadras  de  tênis,  tanques  de
criação  de  peixes  para  pesca
esportiva,  pomar,  represas,  sauna,
salão  de  jogos,  sala  de  tv,  bar,
salões  cle  festas,  quiosques  com
churrasqueiras,  vestiários,  cancha
de  bocha  -  tudo  cuidado  c`om
muito  zelo  e  sob  a  eficiente
direção  do  colega  lvonei  Sfoggia,
também  orador  da  APMP.

Numa  providência  que  jamais
fora  adotada.
contratainos  seguro
total  para  todos  os
bens  imóveis  e
móveis  cla  APMP,  em
todo  o  Estado.

Federal,  o  Bic  Bancó,  além  do
Banestado.  Em  termos  de
seguros,  nenhuma  outra
empresa  superou  os  preços  da
Gralha  Azul,  cujo  convênio  foi
prorrogado  e  está  em  vigência.
Firmamos  convênio  com  a
Editora  e  Livraria ]uruá  -  outras
editoras  (Saraiva  e  RT),
consultadas,  não  demonstraram
interesse,  pois  têm  restrições
contratuais  com  seus
distribuiclores.  Através  de  uma
einpresa  de  informática  do
Estado,  oferecemos  equipamentos
a  preços  e  condições  especiais,
tendo  atendido  a  muitos  colegas.
Firmamos  ou  renovamos

"A sede campestre de

Curitiba é outro exemplo
de boa conservação c

Regularizamos  a
situação  fiscal  desses
imóveis  e
proceclemos  a
minucioso  levantamento  e

racioml investimento no

patrimônio."

cadastramento  patrimonial  -
também  uma  medida  cle  necessária
atualização   administrativa.

Firmar novos convênios,
inclusive no interior, com
estabelecimentos  bancários,
seguradoras,  editoi.as  e
livrarias, empresas de
infoi.mática,  hotéis,  companhias
de viagens e turismo, com vistas
a obter condições especiais pa.ra
contratação de financiamentos e
seguros,  aquisição de obras
jurídicas,  equipamentos,
programação de férias e
hospedagem (inclusive em
Curitiba, para os colegas em
trânsito).

Foi  diversificado  o
relacionamento  com  bancos
comerciais,  tendo  sido  firmados
convênios  cle  crédito  pessoal  com
o  Banco  Real,  a  Caixa  Econômica
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convênios
ainda  com
lojas  de
vestuário,
cartão  de
crédito
(Amex),
OAB
(farmácia
e  livraria  na
Capital  e

lnterior,  a  preços  em  média  30°/o
inferiores  aos  do  mercado),
empresas  de  lazer  em  Foz  do
lguaçu  (passeio  do  macuco  e
vôo  panorâmico),  proclução
gráfica  (Gráfica  e  Editora
Núcleo),  Vale  Alimentaçào  e
Estacionamento  no  Centro
Cívico  (Estapar).   Fomos  até
Brasília  e,  pessoalmente,
solicitamos  convênio  com
empresas  aéreas  (Vasp,  Varig,
Transbrasil),  chegando  a
conversar  com  os  principais
executivos  dessas  empresas,
mas,  em  virtude  das  promoções
propiciadas  pelo  DAC,
chegando  a  descontos  de  60°/o
nos  preç`os  de  passagens,  essas
companhias  estavam
impossibilitadas  de  abrir  novos
convênios,  tendo  apenas  a
faculdade  de  manter  os
existentes.  Esses  convênios,
entretanto,  prevêem  descontos
inferiores  aos  praticados  nas
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Temos  convênios  com  vários
hotéis  em  Curitíba  (17)  com
descontos  de  20°/o  a  51°/o,  em
Foz  (Rafain)  e  Londrina  (Crillon)
e  Brasília  (Nacional).  Mas,  nessa
área,  de  um  simples  convênio
que
propunhamos
partimos  para  uma
aquisiç`ão  de

grande  porte.

A  maior  de
todas  as  conquistas

materiais  dos
últimos  anos  foi

`-.....`
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questionário  a  toda  a  classe
perguntando  quais  eram  as
prioridades  de  investimento  no
tocante  ao  patrimônio  da  entidade.
A  necessidade  da  existência  de  um
hotel  de  trânsito  em  Curitiba  ficou
em  segundo  lugar.  Esses
apartamentos  estão  sendo  de
grande  valia  para  os  associados  do
interior  que,  agora,  ao  paLssarem

por  Curitiba,  podem  se  hospedar
com  conforto  numa  região  central
da  cidade.

Na  média,  cada  um  dos  4
apartamentos  possui  72  metros
quadrados,  incluída  a  garagem.  Sua
estrutura  se  divide  assim:   1

"A idéia de se criar um

hotel de trânsito se
solidificou em  1997.

quando a APMP aplicou
um questionário a toda a

classe "
materializacla
nesta  gestão:  nos  primeiros  dias
de  maio,  a  APMP  pôs  em
funcionamento  os  4
apartamentos  que  formam  o
Hotel  de  Trânsito  da  entidade
na  cidade  de  Curitiba.  Todos
devidamente  mobiliados  e
clecorados.

Uma  das  características  do
novo  hotel  de  trânsito  que

merece  destaque  é  sua
proximidade  tanto  com  a  sede
da  APMP  quanto  com  a
Procuradoria-Geral  de  ]ustiça.
Para  se  ter  uma  idéia,  entre  a
entrada  do  recém-inaugurado

3          edifício  studio  Normandie  (que
\

abriga  os  4  apartamentos)  e  a  da
sede  da  APMP,  há  no  máximo
100  metros  de  calç`ada  contínua.
Ou  seja,  não  é  preciso  nem
atravessar  a  rua.

A  idéia  de  se  criar  um  hotel  de
trânsito  se  solidificou  em  1997,

quando  a  APMP  aplicou  um

quarto,   1  sala  cle
estar,  banheiro,
cozinha,  área  de
serviço  e  sacada.
A  sala  é  de  piso
laminado,  os
quartos  com
carpete,  e  o
aquecimento  é  a
gás.  Os
apartamentos  são

capazes  de  abrigar
confortavelmente  uma  família  de  4
pessoas,  pois  a  sala  conta  com  um
sofá-cama.

0  edifício  apresenta  uma
estrutura  qiie  oferece  conforto  e
lazer.  Há  sala  de  ginástica,  já
equipada  com  diversos  aparelhos,
salão  de  jogos,  salão  de  festas  com
churrasqueira  e  um  P/cz.ygroc/77c7

para  as  crianças.

0  Studio  Normandie  localiza-se
na  rua  Comendador  Fontana,  n.Q
78,  no  Centro  Cívico.  0  Hotel  de
Trânsito  está  próximo  do  Shopping
Müller,  do  Passeio  Público  e  de
ótimos  restaurantes,  niima  região
nobre  da  cidacle.  0  edifício  foi
construído  pela  BP
Empreenclimentos   lmobiliários.

A  compra  dos  apartamentos  só
foi  efetuada  após  uma  grande
pesquisa  imobiliária  realizada  em
cerca  cle  40  eclifícios,  sob  a
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coordenação  clo  lQ  Tesoureiro  Cid
Raymundo  Loyola ]unior,
responsável  igualmente  pela
competente  gestão  financeira  da
entidade.  Além  disso,  foram
visitados  pessoalmente  mais  de  20
imóveis,   inclusive   czPcz7~Í-boíc`G.s.

Os  4  apartamentos  (que
correspondem  aos  números  301,
502,  602  e  802)  foram  adquiridos
por  R$  220  mil,  sendo  R$  80  mil  de
entrada  mais  6  prestações  de  R$
23.330,00,  corrigidas  pelo  INCC.
Os  imóveis  já  foram  integralmente
quitados,  escriturados  e  os
pedidos  de  registro  protocolados
na  respectiva  circunscrição
imobiliária.  Eles  estão  dotados  de
tuclo  o  que  é
necessário  para  o
conforto  do  usuário,
desde  roupa  cle  cama,
banho,  forno  de
microondas,  tv,  fogão,
equipamentos  de
cozinha,  geladeira,
ferro  e  tábua  cle  passar,
telas  de  proteção,  etc.

(especialmente  de  Cabrália,  no
litoral  baiano).  Uma  parceria
institucional  foi  a  mais
eficiente:  a  troca  de
informações,  de  documentos  e
de  experiências,  que
possibilitaram  aprimoramento
recíproco  das  entidades  e  um
grande  fortalecimento  no
contexto  nacional.  Ainda
neste  mês  de  junho
formalizamos  convênio  com  a
AMPER|  (Associação  do  Ministério
Público  do  Rio  de janeiro)
para  colocar  à  disposição,  em
nossa  página  da  z#eó
(wu)u).mppr.com.br), tod'a  a.
legislação  federal  atualizada
diariamente  -  trabalho

"Os imóveis já foram

integralmente  quitados,
escriturados e os pedidos
de  registro protocolados

na  respectiva  circunscrição
imobiliária.  "

Hoje,  totalmente  equipados,  estão
avaliados,  a  preço  de  mercado,  em
aproximadamente  R$  300.000,00
(trezentos  mil  reais).

Efetivar parcerias com as
demais  associações  congêneres
para uso de suas instalações,
principalmente as que possuem
colônias de férias litorâneas,
como, por exemplo: Minas
Gerais (sede em Porto Seguro),
Santa Catarina, Alagoas  e
Outras.

Instituímos  convênios  com
outras  entidades  associativas,
destacando-se  aquele  com  a
Associação  Paulista  do  Ministério
Público,  para  venda  a  preço  de
custo  de  cc7's  de  legislação  e

jurisprudência  e  para  a
distribuição  da  Revista  da  co-irmã
entre  todos  os  nossos  associados
gratuitamente.  Com  Minas  Gerais
revigoramos  parceria  para  uso
recíproco  das  sedes
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considerado
como  dos
mais

perfeitos
no  universo
jurídico
nacional.

Dimuiri2ar
o fluxo de

informações entre a entidade
e os associados,
remodelando o espaço
noticioso do/AMP e
instituindo uin sistema de
divulgação alternativo e
mais  freqüente.

Ocupamo-nos
intensamente  em  oferecer  aos
colegas  um  sistemático  fluxo  de
informações  de  todas  as  áreas  de
atuação  da  entidade.  Criamos,  nos
primeiros  meses  de  gestão,  essa
que  é,  dentre  as  publicações

AEMMvipA"

similares  do  país,
considerada  no  âmbito  do
Ministério  Público  como  das
mais  modernas,  refinadas  e
informativas:   a  4P/14P  G77?
j?ez/G'ó`Jcz.   Mantivemos   nossa

proposta  linear,  a  qualidade
cresceu  de  uma  para  outra
edição.  Obtivemos,  com
dificuldade  e  persistência,  é
necessário  acentuar,  patrocínios
que  permitiram  a  execução  do
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projeto  sem  custo-para  a
Associação.  Nossos  parceiros
comerciais,  especialmente  o
Banestado,   possibilitaram  esse
arrojado  empreendimento.

Criamos,   alternativamente,
um  informativo  mais  rápido,
mensal  ou  quinzenal,  conforme
a  necessiclade:  o  4P/14P Gm
Pcz2//cz,  que  trouxe  métoclo  e

padrão  à  informação.

Criamos  a  página  da  APMP  na
lnternet  (uJww.mi)Pr.com.br) ,  oncle

estão  1ançadas  todas  as  nossas

ffií,     rperá:::Piaésntlonsf,o;omt::Õâ:;  sedes,
convênios,  a

.r„H,       íntegra  de  todas
lH    as  edições  de

nossa  revista,

guias  cle
credenciados  do
Promed,   s¢te5`

para  entidacles
congêneres,
tribunais  e  outros
de  interesse,  etc.

"    AEMMv£A

Além  dos  meios  formais,
sempre  que  procurados
pessoalmente  ou  por  via
telefônica,  a  qualquer  dia  e  hora,
estivemos  prontos  a  fornecer  todo
o  tipo  de  informação  clesejacla,

quer  a  coordenadores  de  Grupos
de  Estudos,  a  colegas
Procuradores  e  Promotores  ou
mesmo  a  seus  clependentes.
Alegrou-nos  especialmente  o
intenso  convívio  com  os  colegas
aposentados,  que  freqüentam  com
assicluidacle  a  Associaç`ão  e  com  os

quais  pudemos  manter  fraternal
interação.  Nesta  gestão,

propiciamos  às  pensionistas
(vii'ivas  de

"Criamos a pásina da  APMP

"  Internet. onde esi~ao

lançadas  todas  as  nossas

principais  informações"

Com  regularidade  foram
publicaclas  pela   la  Secretária
Dagmar  Nunes  Gaio  as  colunas
da  APMP  no  jornal  A  Gazeta  do
Povo  (às  quintas-feiras)  e  0
Estado  do  Paraná  (aos
domingos),  espaço  este  obtido
em  nossa  gestão,  mediante
convênio  com  o  matutino.
Procuramos  divulgar  nossa
coluna  na  Folha  do  Paraná  e
Folha  de  Londrina,  porém  a
linha  aclotacla  pelo  jornal  não

contempla  esse  tipo  de  concessào,
apenas  notícias  gerais  na  página

jurídica.
Nestes  quase  dois  anos  de

trabalho  foram  expedidos  mais
de  900  (novecentos)  ofícios  e
documentos  variados  pela
Associação,  o  que  dá  bem  a
dimensão  do  intenso
relacionamento  que  mantivemos
com  nossos  associados,  Órgãos
públicos,  entidades  privadas  e
comunidacle  em  geral.

membros  do
Ministério
Público)  efetiva
filiação  à
entidade  e  já
clesenvolvemos
ações  práticas  em
defesa  de  seus
interesses,
especialmente

em  relação  à
Paranapreuidência .Os
funcionários  da  APMP,  Luiz
Gabriel,  Mariotto,  Luciane,
Carlinhos,  Rosângela,  Noili,  e  as
estagiárias  VaneLssa  e  Cristiane,
sintonizados  com  as  diretrizes  da
Diretoria,  sempre  trataram  com
lhaneza  todos  os  associzidos  e  seus
familiares.

Estabelecer uin calendário
anual da APMP, prevendo
eventos sociais, culturais,  datas
significativas,  competições
esportivas.  Realizar novas
promoções sociais nas
dependências da entidade para
o congraçamento entre os
associados, com destaque à
participação das famílias e dos
aposentados.

Este  é  um  ponto  em  que
tambéin  fomos  pródigos.  Nossa
Diretoria  Social  (comandada  pelo
colega  Moacir  Gonçalves  Nogueira
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Neto,  também  Diretor  de
Convênios)  foi  extremamente
atuante  e  eficiente.  Revitalizamos
os  tradicionais  jantares  de  final  de
férias,  obtendo  invariavelmente
um  número  médio  de  250  pessoas
em  cada  evento  -  trouxemos
novos  atrativos  como  o  sorteio  de
prêmios,  brindes,  mimos  aos
presentes,  conjuntos  musicais
empolgantes  e  variação  dos  locais
de  realização.  Aliás,  o  último

jantar  que  organizaremos,  na
posse  da  nova  Diretoria,  será  no
Clube  Curitibano.  Vale  ressaltar

que  não  oneramos  o  caixa  da
enticlade,  pois  nosso  grupo  cle
organizaçào,  composto  por  colegas
diretores  e  suas
esposas  (coordenaclas
por  Heloíza  Nogueira,
Tânia  Loyola  e  Ruth
Sinhori),  empenhou-se
na  realização  dos
eventos  e  na  obtenção
cle  brindes  (passagens,
cliárias  de  hotéis  ein
iocais  turíLsticos,   jóias,
trajes,  perfumes  finos,
e  outros  presentes
interessantes) .

Fortaleza,  Ceará,  co-m  muito
destaque,  pois  representantes  da
APMP  presidiram  ou  secretariar`am
sessões,  além  de  termos  levado  e
aprovado  um  bom  número  de
teses,  com  patrocínio  parcial  da
APMP  a  seus  autores.
Comemoramos  regularmente  o  Dia
das  Mães,  Dia  das  Crianças  e
Natal,  esta  festa  sempre  simultânea
à  comemoração  do  Dia  Nacional
do  Ministério  Público,  em  14  de
dezembro,  estabelecendo,  assim,  o
calendário  de  eventos  que
pretendíamos.  Apoiamos  o
incremento  clas  tradicionais
reuniões  das  esposas  de  colegas  e
das  mulheres  do  Ministério

Público  em"Comemoramos

regularmente o Dia das
Mães, Dia das Crianças e
Natal, esta festa sempre

simultânea à comemoração
do Dia Nacional do

Ministério  Público..."

Promovemos  vários  eventos  de
confraternização  em  nossas  sedes
de  Curitiba  (social  e  campestre),
Foz  clo  lguaçu  e  Lonclrina,  sempre
com  a  inestimável  cooperação  dos
colegas  responsáveis  pelas
direções  locais  e  respectivos
funcionários.  Lembramos  dos
famosos  almoços  do  Chefe  Elclo  e
os  animadíssimos  jantares
dançantes  promovidos.

Realizamos,  sob  a  coordenação
do  Diretor  de  Esportes  Paulo ]osé
Gallotti  Bonavides,  torneios  de
futebol  e  tênis  (modalidades  em
que  há  muitos  adeptos  entre  nós)
e  organizamos  a  participação  do
Estado  no  39  Torneio  Sul-
brasileiro,  realizado  em  Porto
Alegre.  Promovemos  também  a
organização  da  delegação
paranaense  para  o  12Q  Congresso
Nacional  do  Ministério  Público,  em
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geral,  tendo
sido
realizados
vários
encontros,
sempre  com
muito  brilho,
participação  e
cumprindo  um
de  seus
principais

objetivos:  a  benemerência  social.

Outros  serviços  mereceram  a
atenç`ão  de  nossa  Diretoria.  0
fortalecimento  e  rigorosa
pontualidade  no  pagamento  dos
pecúlios  da  MÚTUA.  Tratar  esse
instrumento  de  solidariedade  e
amparo  que  faz  parte  da  história
da  APMP  com  responsabilidade  é
preservá-lo  para  o  seu  fim
precípuo  e  não  transformá-1o  em
banco  de  crédito,  o  que
certamente  comprometeria  sua
liquidez.

Enfim,  mais  uma  demonstração
da  gestão  transparente  deste
biênio  que  estamos  prestes  a
concluir  é  a  sistemática
apresentação  mensal  da
movimentação  financeira  cla
entidade,  compreendidas  as  contas
da  administração,  clo  Promed  e  da
Mútua.
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A APMP   tem  se  caracterizado,  ao
longo  de  sua  história,  como  uma
entidade  efetivamente  representativa
dos  interesses  dos  integrantes  do
Ministério  Público  paranaense.

0  processo  de  construção  da
entidade  passou  e  passa
necessariamente  pelo  espírito  de
participação  e  abnegação  que
sempre  norteou  os  associados.

Em  quase  48  anos  de  existência
(foi  fundada  em  6  de  setembro  de
1951),  a  APMP  foi  comandada  por
17  presidentes.  De  Ary  Florêncio
Guimarães  a  Sergio  Renato  Sinhori,
todos  deixaram  sua  contribuição  e
seus  nomes  gravados  na  história  da
Associação.

Para  muitos,  porém,  foi  a  partir
da  gestão  de  Ronaldo  Botelho,
1981/1983,  que  a  entidade  se

posicionou  de  maneira  mais  efetiva
no  enfrentamento  dos  problemas  e
das  questões   pertinentes  ao  MP  do
Paraná.

Especialmente  nos  últimos

quinze  anos,  a APMP cumpriu  um
importante  papel  político,  como  na
elaboração  da  Carta  Constitucional
de  1988.  Segundo  o  ex-presidente
da  APMP (1985/1991)  e  também  ex-

presidente  da  CONAMP (1991/
1994),  Milton  Riquelme  de  Macedo  ,
a  CONAMP realizou  uma  reunião

•r':ffi

Galeria dos ex-Presidentes da
APMP, na, sede ei'n Curitiba
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jair Cirino  dos  Santos

ex-presidente  da  APMP  (1993/1997)

em  Curitiba  à  época  da  Constituinte,
donde  tirou  um  texto  base  para  o
posicionamento  da  Confederação  (a
Lriistórica  C:arta de  C:uritibaD.  0
acompanhamento  deste  processo  e  a
participaç`ão  da  APMP na
oportunidade  foram  fundamentais
para  consolidar  os  interesses  do  MP
e  conquistar  os  avanços
institucionais .

Crescimento

Mas,  a  história  de  conquistas  da
entidade  não  se  resume  em um
único  episódio  e  nem  tão  pouco  na
sua  participação  política.  0
crescimento  da APMP também  pode
ser percebido a  olho nu,  ao
observarmos  sua  estrutura
patrimonial.  A  entidade  dispõe  de
sede  administrativa  e  social  própria,
subsedes  em  Foz  do  lguaçu  e
Londrina,  sede  campestre  em
Curitiba,  e  agora,  consolidado  na
última  gestão,  o  Hotel  de  Trânsito.

Por
Marcelo Miguel

No próximo dia 30 de junho
será conhecida a nova Diretoria da
Associação Paranaense do
Ministério Público para  o biênio
1999/2001.

Nesta  data,  os  associados  da
Capital  estarão  definindo  seu
voto  na  sede  administrativa  da
APMP.  Até  essa  data,  todos  os
clomiciliados  no  interior  do
Estado  já  terão  remetido  os  seus
respectivos  votos  pelo  correio.
Duas  chapas  concorrem  ao
pleito.  A  primeira,  intitulacla
"Participe"  foi  ínscrita  no  dia  27

de  maio,  e  é  encabeçada  pela
Promotora  Maria Tereza Uille
Gomes.  A  segunda,  Chapa
"APMP  Forte,  Independente  e

Responsável",  registrada  no  clia
30,  tem  como  candidato  a
presidente  o  Promotor Edson
Luiz Peters.

Os  integrantes  das  chapas
realizaram  nas  últimas  semanas
uma  extensa  progr2tmaç`ão  de
visitas  e  contatos  com  os
associados,  no  sentido  cle
apresentarem  as  suas  propostas.
Também  no  último  10  de  junho,
na  sede  cla APMP,  o  Grupo de
Estudos  de  Curitiba  organizou
um  debate  entre  os  cancliclacltos.

Mais  informações  sobre  as

propostas  das  chapas
concorrentes,  bem  como  sua
respectiva  composição,  podem
ser  aferidas  nas  páginas
seguintes.  Lembramos  aos
leitores  que  os  textos
apresentados  a  seguir  foram
produziclos  pelos  candidatos,  e
sua  apresentação  obedece  à
ordem  de  inscrição.
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Chapa  "Participe"

"  A nossa Associação terá  a  sua

Diretoria  renovacla  no  final  deste  mês.
Subjacente  ao  proce`sso  clemocrático

que  cleve permear a transição para
uma  nova gestão,  está a qualidade de
conteúdo  que se pretende  imprimir às
propostas  apresentaclas  e  aos
objetivos  mediatos  e  imediatos  que  se
quer atingir em nome  de todos.

Esta carta somente  agora vem a
lume porque  se  cuiclou  que  fosse  ela
um espelho das idéias,  esperanças  e
projetos  de  quantos  pucleram ser
oiiviclos  a  respeito.  Este  é,  pois,  o  seu
momento  certo e  o seu  melhor
sentido.    Reflete,  mais  que  ela

própria,  uina  forma  clara  de bein
entender o nosso  Órgão de Classe.

por  iLsso,  as  propostas  aqui
veiculadas nào foram extraíclas  de  um
velho livro de receitas de
oportuniclade,  como  acontece  em
alguns  pleitos.

É que,  nas recentes jomaclas

percorrendo  os  Grupos  cle  Estudos,
nos encontros  com os Colegas,  em
conversas  informais,  inclusive  em
telefonemas,   houve  zi toclo momento
uina grande  preocupação  em captar o
sentimento clo Promotor e da
Promotora,  clo Procuraclor e da
Procuradora  de justiça,  em atividade
ou  aposentaclo,  sobre o que há de
importante  a  fazer na ALssociação.

PARTICIPE

0  nome  da  nossa  chapa
l-epresenta  0  maior  de  noLssos
compromissos.  0  nosso  objetivo  é
realizar  gestão  de  significativo
êxito  material,  cultiiral  e  social,
com  ética,    seriedade,
responsabilidade  e  inclependência,
lutanclo  p€los    interesses  da
Classe,  pela  valorização  dos
integrantes  da  lnstituição,  pela
manutenção  das  prerrogativas  já
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Candidata a Presiden{e na
Cbai)a Particii)e:

MAIHA TEREZA UIljljE

alcançadas  e  pela  conquista  de
outras  mais,  fruto  de  nossas
melhores  aspirações.

Aos  que  ingressam  na
lnstituição  mais  recentemente,
apresento-me  como  uma
Promotora  de justiça  que  integra  e
vive  cliuturnamente  o  Ministério
Público,  há  mais  de  12  anos,  tendo
atuaclo  nas  Comarcas  de
]acarezinho,  jaguapitã,  Pitanga,
Cambé,  Londrina  e  Curitíba,  além
de  outras  tantas  em  cai-áter  cle
substituição.  Atuei,  também,    no
Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias  de  Execuçào  Penal,
na  Assessoria  da  Corregedoria-
Geral  e  na  Assessoria  de  Gabinete
da  Procuradoria-Geral  de  ]ustiça,
exercendo,  ainda,  o  Magistério
junto  à  Fundação  Escola  do
Ministério  Público  do  Paraná  -
núcleo  de  Curitiba,  ministranclo
aulas  cle  Direito  Penal  e  Execução

Penal.

Além  de  outros  valorosos
integrantes  do  Ministério  Público,
a  compartilharem  clos  mesmos
ideais,  integrain  a  CHAPA
PARTICIPE  colegas  qiie  se
notabilizam  pela    dedicação,
responsabiliclade  e  competência,
somadas  à  experiência  no  trato  de
questões  lnstitucionais  e
Associativas.

0  programa  que  detalhamos  a
seguir  visa  o  fortalecimento  da
enticlade  e  para  cuja  consecução
contamos  com  o  seu  indispensável
apoio.  Para  realizá-lo,  a  proposta

priinorclial  é  o  da  criaçáo  de  uma
Nova Estrutura Administrativa,
como  forma  de  abertura  e  sustento
a  outras  ações  que  virão,  fruto  do
seu  tempo  e  do  desejo  da  Classe.

Para  a  consecução  desta
finalidade,  propõe-se    a    criação
de   nove Diretorias
Operacionais,  integradas  por
Associados  de  todo  o  Estaclo,
representanclo  o  pensamento  clas
várias  regiões,  a  fim  de  atuarem
em  conjunto  com  a  Diretoria  da
Associação,  para  fazer  frente  às
novas  necessidades  -atuais  e
futuras  -  e  tornando  a  enticlade
mais  descentralizada e
participativa.

Sâo  elas:
1)    Diretoria  de  Assuntos

lnstitucionais  e  de
Acompanhamento  Legislativo

2)    Diretoria  de  Assistênci:i  à
Saúde

3)    Diretoria  de  Convênios
4)    Diretoria  de  Comunicações
5)    Diretoria  de  Eventos

Culturais
6)    Diretoria  Social  e  de

Turismo
7)    Diretoria  de  Esporte  e  Lazer

AEMMvipA"



Eleições  na APMP

8)    Diretoria  de  lnformática
9)    Diretoria  da  Mútua

Em  detalhe,  terão  as  seguintes
finalidades:

1)   Diretoria  de Assuntos

lnstitucionais  e  de

Acompanhamento  Legislativo

Defesa  dos  interesses  e  dos
direitos  dos Associados,  enquanto
Categoria,  não  apenas  mantendo  as
atuais  prerrogativas  e  conquistas
institucionais,  mas  alargando-as  o
quanto jurídica e   eticamente possível,
inclusive  mobilizando  correntes
políticas em favor de  sua preservação.

Permanente vigilância legislativa
quanto às  propostas de  alteração que
tangenciem o  Ministério  Público,
constituindo  comissões  para  intervir
da  elaboração  até  a  tramitação  final
de  projetos de  interesse da  Classe.
Manter uma frente  de  atuação
constantemente   aberta e ativa  em
defesa da política salarial, mercê do
desa`ssossego   que a prolongada
ausência  de  reajuste  de vencimentos
provoca  em todos.

Nesta  linha,  objetivamos  gestionar
pela incorporação definitiva aos
vencimentos  do  percentual  de  11.98°/o,
atualmente  recebido  em  parcelas
mensais,  a título  de  diferença  salarial.
E,   ainda,  analisar,  através de
comissão já  constituída,  a  diversidade
de vencimentos  entre  outras carreiras
jurídicas,  pleiteando o que for de
direito,  além   do  acompanhamento
permanente  da  questão  atinente  à
fixação  clos  subsídios,  para  isso
mantendo  uma  comissão  específica.

Ampliar,  se  necessário,  o número
de ações em  defesa dos
Associados,  a  exemplo das medidas
judiciais  em  curso,  relativas  ao"Paranaprevidência"  (isenção  da

contribuição  dos  inativos  e da
assistência  à  saúde)  e  à  implantação
do  percentual  de  11,98°/o sobre  a
gratificação  eleitoral,  clentre  outras.
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Redefinir,  mediante  consulta,  a
composição  geográfica  das  Comarcas
integrantes dos  Grupos  de  Estudos,
facilitando o deslocamento e  a  maior
participação nas   reuniões.

Dar atendimento especial  no trato
das  questões  de  cunho  associativo
que envolvam interesse  dos  colegas
aposentados.

Assumir a defesa  intransigente  dos
direitos e  prerrogativas  dos  associados
junto  à  Procuradoria-Geral  de ]ustiça,
com atuação,  embora harmônica,
totalmente  independente.

Atuar na defesa dos Associados no
plano  individual e  coletivo,
desagravando-os  quando  afrontados
no  exercício  profissional,  emitindo
manifestações  públicas  de  apoio,
veiculando notas de desagravo na
imprensa,  com a  contrataç`ão  de
advogado  para  o patrocínio gratuito
dos  interesses  do  ofendido.

2)  Diretoria  de  Assistência

à  Saúde

Considerando  o  advento da Lei n.
9.656/98,    que  instituiu  normas
obrigatórias  a  serem observadas por
todos  os  planos  de  saúde,  pretende-se
implementar a total     adequação do
PROMED  à  nova  legislação  federal,  o
que deverá  ocorrer até  3.12.99,  dando
assim objetividade  aos  trabalhos
atuariais  já  contratados  pela  APMP.

A legislação em apreço,  além de
impor novas regras  de  aplicação  linear
a todos  os  planos  de saúde,
estabelece  seis  níveis  diferenciaclos  de
contribuição,  de  acordo com a  faixa
etária  dos usuários,  bem coino outras
opções de  planos,  com diferentes
custos  e  coberturas.

Tratando-se o PROMED de um
plano  de  autogestão,  é  importante
que venha ele  diferenciar-se  dos
demais  planos de saúde,
especialmente  na  questão  do
tratamento preferencial a ser

dispensado a seus usuários,  na
ampliação do   credenciamento  de
serviços  médico-hospitalares  no
interior e em outros Estados da
Federação,  na  ampliação  das
coberturas,  no cotejo com o que há
de  melhor nos outros planos de
saúde,  bem como na reavaliação do
sistema  de  reembolso de  consultas,
firmando-se  ainda,  se  necessário,
novas  parcerias,  sempre  sob o
controle  e respeitados os anseios da
Classe.

3)   Diretoria  de  Convênios

lnstituir abrangente poHtica de
convênios,  item importantíssimo na
prestação de  serviços  ao  associado,
elaborando  inclusive  um  catálogo
para  divulgar os   já existentes e  os
demais que vierem a se firmar.

Nesta  área  pretende-se  a  realização
de  convênios  com:

-  as  principais  editoras  e  livrarias,
visando a aquisição de  livros a  preço
de  custo ou  com descontos  especiais;
-  editoras  para  publicação  de textos
ou  produção jurídica dos membros da
lnstituição;
-  redes  de  lojas  "âncoras",  farmácias  e
supermercados;
-  jornais  ,  revistas  e  periódicos;
-  hotéis,  inclusive  em  outros  Estados;
-  empresas  aéreas,  para descontos na
aquisição  de  passagens em qualquer
época do ano;
- revendedoras e  seguradoras  de
veículos;
- academias  de ginástica  e  natação em
todo o  Estado;
-  instituições  bancárias,  objetivando
operações  com taxas  diferenciadas;
- outras Associações para uso  de suas
instalações,  especialmente  as  que
possuem colônias de férias  como
Minas  Gerais,  Santa  Catarina,  Alagoas
e  outras,  e  ainda para realização cle
intercâmbio  cultural;
-  escolas  de  lQ  e  2Q graus,  cursos  pré
vestibulares   e de idiomas,  para os
filhos  dos  associados;
-  empresas de turismo  para  excursões
e  passeios  com descontos  especiais.
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4)  Diretoria  de  Comunicações

lnstituir formas instantâneas de
comunicação  das  atividades
associativas  entre  os  colegas,  com
remessa  sisteinática  de  "fax"  aos
Coorclenaclores  dos  Grupos  cle
Estudos  e  representantes  da APMP
nos  locais  de  trabalho  cla  Capital,
sem  prejuízo  cle  outros  recursos
disponíveis,  inclusive    J7'zíer7?c?Í.

Profissionalizar o  setor  de
Comunicaçào   Social,  com  clestaque
para a ampla divulgação clos
trabalhos  desenvolviclos  pela  Enticlade
e  pelos  seus  Associaclos.

5)  Diretoria  de  Eventos
Culturais

Apoiar financeiramente os
Grupos de Estudos especialmente m
re:ilizaçào  cle  reuniões  e  eventos.

Resgatar a memória da entidacle,
documentanclo e promovendo o
conhecimento  cla  sua  história.

Realizaçào  de  palestras  de
interesse  geral  ou  setorizac]o,
experimentando  iniciativas  culturais
cle  cunho multidisciplinar.

Estimular  a  participação  clos
interess`ados  em  congressos,
seminários  e  promoções  do  gênero,
com ampla clivulgação dos  eventos e
clescontos  especiais  para  pass'cLgens  e
hotéis, formando grupos para a
via8em.

Promover  o  aprimoramento
científico  e  cultural  clos  associaclos
com  a realização  de  congressos,
seminários,  cursos  de  extensão  com
ênfase  às  ativiclades  de  ensino,
pesquisa e produção jurídica.

Incentivar  a  efetiva  participação
clos  colegas  em  Congressos  Nacionais,
especialmente no    Congresso
Nacional do Ministério Püblico,  a
realizar-se  em  Curitiba,  de  26  a  29  de
outubro,  com ênfase   especial  à
apresentação  de   significativo  número
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de  teses,  qiie  cligam cta  nossa  pujança
técnica  e  institucional.

6)  Diretoria  Social  e  de

Turismo

Promover giupos de excursão e
passeios  para os associaclos e  seus
familiares  nas  férias  e  feriados
prolongados,  com  preços
ctiferenciados.

Estimular novas promoções
sociais  nas  clependências  da  entidade
estreitanclo  o   congraçamento entre  os
associados  e  familiares,  com destaque
à  participação  clos  aposentaclos.

Rezilizar bimestralmente Eventos
Regionais  de  caráter cultural,  social  e
esportivo,  contemplanclo
suce`ssivamente  toclos  os   Grupos  de
Estudos,  com  a     participação  dos
integrantes dos demais Grupos e
dos  aposentaclos,  propicianclo,
também,  a   discuLssão  cle  assuntos  de
interesse  aLssociativo.

7)  Diretoria  de  Esporte

e  Lazer

Definir,  com  a  Classe,  a  localização
de  novo terreno  para  início cle
execução do  projeto cle  construção da
Colônia de Férias no Litoral.

Discutir a obtenção de outras
áreas de lazer no interior do Estado,
que  sejam  de  interesse  regional.

Promover  competições  esportivas
de  âinbito  estaclual  e  regional,
incentivando  a  participaç`ão  feminina.

8)  Diretoria  de  lnformática

Estabelecer  parcerias  visando  a
aquisição,  a preço de custo ou  com
subsídio da APMP,  de bens de
informática contendo  legislação,
jurisprudência  e  doutrina  e,  aincla,  a
produção de material próprio - em
CDs  -,  clivulgando  trabalhos

desenvolvidos  pelos  Colegas.

9)  Diretoria  da  Mútua

Manter em funcionamento  a
Diretoria da Mútua,   preservando a
finaliclade  para  a  qual  foi  criacla,
assegurando  aos  beneficiários  a
pronta  liquidez dos  recursos
inerentes à urgência e  à
imprevisibilidade  do  evento.

Estas  são,  enfim,  algumas  idéias
projetadas  para  os  Colegas.  Mas  esta
carta  não  se  encerra  aqui.

Na verdade,  ela será  reescrita em
todos  os  dias da  próxima gestão,
fruto  cla  permanente  comunicação
com os Colegas,   a melhor seiva  da
nossa  vida  associativa.  Ci.emos
mesmo  que  ela jamais será
finalizacla,  pois  sempre  teremos
intenções  a  converter em  realiclade.

Compartilham  desse  icleal  os
integrantes  da  chapa:

cOMPOSICÃO
DA C-A

PRESIDENTE:

Maria Tereza Uil.le  Gomes
]"   VICE  PRESIDENTE:

Cid Marcus  Vasques
29  VICE  PRESIDENTE:

Valdecir  Guidini  de Moraes
1"   SF.CRETÃR[O.

Arion Rolin Pereira
2t\   SECRETÁRIO:

]úlio Cesar Caldas
|'fl  TESOUREIRO:

Wanderlei Carvalbo  da  Sil,va
2"    TESOUREIRO:

Carnille Marques  Dib Crippa
DIR.DE  PATRIMÔNIO:

Altair  Pissaia
ORADOR:

Nilton Marcos  Carias  de Oliveira
CONSEljHO  CONSULTIVO:

Olym|)io de  Sá Sotto Maior  Neto
Eliseu Autb

Paulo Cesar Vieira Tavares
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Chapa  "APMP
Forte, lndependente e

F=esponsável"

Pela  última  vez  neste  século  e

milênio  abre-se  a  oportunidade

para  que  você,  associado,  através
do    voto  decida  o  futuro  da  APMP.

Nesta  ocasião  a  Chapa  APMP

FORTE,  INDEPENDENTE  E

RESPONSÁVEL,  da  qual  fazemos

parte  como  candidato  ao  cargo  de

presidente  e  que  é  também
composta  pelos  colegas  Nadir

Prohmann  Ai.coverde,  Carla

Moretto  Macarini,  Alberto  Vellozo

Machado  ,  Cristina  Corso  Ruaro,

Ervin  Fernanclo  Zeicller,  Vitório

Alves  da  Silva  Túnior,  ]osé

Aparecido  Cruz,  Sérgio  LuÍz

Kukina,  Celita  Alvarenga  Bertotti,

Luiz  Renato  Scroch  Andretta  e

Luciana  Ribeiro  Lepri  Moreira,

apresenta  suas  idéias  cle  como

pode  nossa  associação  servir
efetivamente  aos  interesses  de

seus  membros.

Não  há  dúvidas  de  que

aprimoramentos  são  seinpre

necessários  e  bem-  vinclos  em

qualquer  setor  de  nossas  vidas,  daí

porque  também  a  APMP  reclama
uma  constante  alternância  cle

projetos  e  direcionamentos,  para
bem  atender  aos  anseios  da  classe.

20     AEM:MMvipA

Edson l.uiz Peters,

ccmdidato a Presidente

Pela Chapa
APMP Forte, Independerite

e Responsáuel.

0  vigente  ciclo  aclministrativo

se  encontra  esgotado  no  seu
modelo  de  gestão  e  assim  não

satisfaz  mais  em  diversos  aspectos,

tais  como  assistência  méclico-

hospitalar,   farmacêutica,

odontológica,  lazer,  etc.,  bem

como  a  pronta  e  firme  defesa  das

garantias  funcionais.

Nesta  perspectiva,  também  os

inativos  e  pensionistas  merecein

efetiva  atenção,  pois  nossas

vicissitudes  e  expectativas  são  as

in e s m a s .

A  renovação  se  impõe!

Vimos  apresentar  um  novo

perfil  associativo,   integranclo
efetivamente  nossas  famílias  e
transformando  a  APMP  num
espaç`o  cle  real  convivência,  oncle

todos  possamos  encontrar  o
conforto  e  a  segurança
indispensáveis  ao  recobro  das
energias  vitais.

Você,  colega,  não  quer  uma
entidade  na  qual  possa
efetivamente  depositar  sua
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confiança  e  esperar  que  seus

fundamentais  interesses  encontrem

guarida?

Sabemos  que  a  resposta  é

afirmativa  e  seu  alcance  é  o  nosso

desiclerato  maior!

Certamente,  não  será  com  a

continuidade  cle  concentração  cle

poderes  que  se  encontrará  a
vereda  adequada  ao  atendimento

da  ineta  associativa,  que  é  acolher

seu  afiliado  da  forma  mais  integral

possível,  mas  sim  através  da

participação  efetiva  de  todos  os
seus  dirigentes,  que    representarão

as  aspirações  dos  mais  cliversos

quadrantes  do  Paraná.

Neste  viés,  vislumbra-se  a

crescente  valorização  clos  grupos

de  estudo,  vercladeiros  ctínamos

do  corpo  associativo,  que

requerem  permanente  atenção,

bem  como  suficiente  aporte

financeiro  a  fim  de  alcançarem  o

objetivo  agregaclor,  motivo

primeiro  e  último  de  sua
existência.

A  clara  destinação  de  nossa

enticlade  de  classe,  criada  para  a

defesa  ctestemida  e  intransigente

dos  associados,  é  de  ser  retomada

com  urgência,  e  para  tanto

iclealizamos  uma  APMP  FORTE,

INDEPENDENTE   E  RESPONSÁVEL.

Não  são  ignoraclas    as
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dificuldades  para  a.consec`ução

das  mudanças  ora  propostas  e

justificadoras  da  composição  de
nossa  chapa,  isenta  de  vinculações

ideológicas  que  não  aquelas

identificadas  com  as  finalidades  da

APMP.  Haverá  sempre  disposição  e

garra  para  o  enfrentamento  dos
desafios  que  se  coloquem.

0  que  temos  a  oferecer  não  são
favores,  mas  o  cumprimento  de

deveres  estatutários,  os  quais  não

"Vimos apresentar um

novo perfil associativo.

integrando  efetivamente

nossas famílias e

transformando a APMP

num espaço de real

^           ,           ,,
convivcncia...

podem  ser  negligenciados,  pois
incumbe  a  quem  dirige  a  APMP

empreencler  seus  melhores

esforços  em  prol  clos  associados,

com  a  eqüitativa  aplicação  dos

recursos  arrecadados,  de  forma  a

todos  beneficiar.

Estamos,  enfiin,  colocando  à

disposição  da  classe  nossa

capacidade  de  iniciativa,  de

trabalho  e  de  pensamento  próprio,

sem  desconsiderar  as  idéias  e

ações  que  possam  enriquecer  o

patrimônio  associativo,  no  seu
sentido  mais  amplo.

Prudência,  forç`a  e  coragem

constantes,  humilclade  nas  horas

necessárias,  acompanhando  o

associaclo  em  todos  os  momentos.

Eis  aqui  um  compromisso  que

poderá  ser  cobrado

permanentemente.

Trazemos,  de  forma  sintética,
tais  elementos  à  reflexão  clos
colegas,  com  votos  de  realização

pessoal  e  familiar.

Edson Luiz Peters
Associado

cOMPOSICÃO
DA C-A

PRESIDENTE:

Edson l,uiz Peters
1"   VICE  PRESIDENTE:

Nadir  Probmann Arcoverde
29  VICE  PRESIDENTE:

Carla Morei:to  Maccarini
ltJ   SECRETÁRIO:

Alberto  Vellozo  Machado
2`'   SECRETÁRIO:

Cristina Corso Ruaro
1"  TESOURE.IRO:

Ervin Fernando Zeidler
2'''    TESOUREIRO:

Vüório Al,ves  da Silva ]únior
DIR.DE  PATRIMÔNIO:

José  Ai}arecido  Cruz
ORADOR:

Sérgio l.uiz  Kukina

CONSELHO  CONSULTIVO:
Celita  Alvarenga  Bertotti

l,uiz  Renato  Scrocb
l.uciana Ribeiro  Lepri Moreira
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Investigação Criminal
Ministério  Público

Ultimamente  tem  assumiclo  foros
de verdacle a afirmação de que  o
Ministéri()  Público  (MP)  não  pode
investigar  e  coletar  informações,
inclícios  e  provas  para  o  processo-
criine.  Diz-se  que  'as  polícias  civis
estiiduais  e  a  polícia  federal  detêm  o
mon()pólio  constitucional  da
investigaçào  criminal.
Ct)nsequentemente,  quaisquei.
informações  ()bticlas  em  inquérito
civil,  utilizaclzis  em  processo  crimiml,
Lsãio  ilícitas  e  nulas.[

Esta  tese,  desenvolvicla  pelo  Prof.
Luiz  Albei.to  Machac]o,  cla
Universiclacle  Fecleral  clo  l'araná,  e
ar>resentada  no  VI  Congresso
Nacional  cle  Delegaclos  cle  Polícia
(1996),2  parte  de  uim  interpretação
equivocacla  clo  art.  144,  §  1Q,  IV,  c]a

CF/883  e  cla  conseqüente  revogaç:~io
clo parágrafo único do art.  4 do
Cócligo  cle  I'roce`sso  Penal, '  cle  1942.

A  ânsia  cle  foi.necer  íirgumentos  à
Polícia  contra  o  MP  concluz  a
reLsultaclos  certaniente  nào  clesejados

pelo constituinte  e,  muito inenos,  pela
socieclacle  brasíleira.  Assim,  para  não
aclmitir a  possibilidade  de  o MP
oferecer cleni'incia  com base  ein
elementos  por ele  c`olhiclos  em

procedimento  aclministrativo  ou
inquérito  civil,  é  clesconstruíclo  o
entenclímento  tradicional  de  que  a
íiçào peml  pocle  ser pr()posta  com
base  ein  claclos  de  informaç£~io,
colhiclos  inclepenclentemente  de
inquérito  policial,  suficientes  à
cariicterizziçào  da  materialiclade  e
autoi.ia  cla  infraçào  penal  (STF,  Z?77 76/
741).  A conseqüência  inevitável   é  a
de  consiclerar  imr)restáveis  qmisquer
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pelo

Ela llviecko V. de Castilho
Subprocuradora-geral da Flepública e

Professora de Direito Penal e Processual Penal

elementos  colhiclos  por  outras
autoridacles  aclministrativas.  SÓ  se

poclerá  instaurar aç`áo  penal  se  a
Polícia  apurar os  fatos.  Por exemplo,  o
inquérito  administrativo  levado  a
efeito  em  um  Órgão  cla  administração

"A ânsia de fornecer

arsumentos à Policia

contra o MP conduz a

resultados  certamente

não  desejados..."

r)ública  no  quíil  se  apure  a  prática  cle
infraçào  íiclininistrativíi  também
sanciomcla  pelo  clireito  peml,  mesnio
que  contenh  elementos  cle  convicçào
suficientes  a  uma  peça  acusatóri£i,  nào

prescindirá  cle  inquérito  policial.
MACHADO  afirma  textualmente,
invocanc]o  o  princípio  cla  legaliclacle,
o  monopólio  da  polícia  relativainente
à  investigação e  coleta de  provas e
inclícios  criminais.  Na  prática  é  a
transformação  da  Polícia  em  c7om¢.722/s
/í.Jz.s.  Sim,  porque  cle  nac]a  serve  ao
MP  ter o monopólio da  ação penal
pública,5 se  quem decicle  o quê,  como
e quanclo deve ser objeto cle ação
penal  é  a  Polícia.

A propósito vale  lembrar o
coinentário  cle  DOTTI,  com vistas  à
Constituiçáo  cle  1988,  a  respeito  de
como  conciliar a  prerrogativa
in`stitucional  clo  MP  com  a  situação

que  gerztlmente  transforma  o
pr()motor de Justiça  em mero
repaLssaclor cla  prova  colhida  pela
Polícia ]ucliciárizi:  "Este  é  uin

problema  permanente  e  tortuoso  nào
somente  no campo das relações  entre
o Ministério  Público  e  a  Políciii  como
também no  quadro  dos  intere`sses
sociais.  A  instrução  prepariitória  que
seria  o  objetivo  essencial  clo  inquérito

policial  geralmente  perde  esse  caráter
quando  a  investigação  é  mzil  clirigicla
ou  se  extravia  de  rumo.  Ao  titulai. da
aç`ão penal  se  sobrepõe o tituhr do
inquérito."t'  I'or  isso,  r)ropôs  a  clireç`ão
da  inveLstigação  criminal  para  o  MP.

0  constituinte  não  ac`olheu  o
modelo  cla  direção  clzi  inve`stigação
crimimil  pelo  MP,  já  iinplantaclo  em
alguns  países,  mas  tambéin  nâo
conc`ecleu  monopólio  ?`  Polícia  pam
ín\7estigzir.  Da  regi.zi  sobi.e

excliisi\Ticlacle  da  fiinçào  de  Polícia

jucliciária  cla  LTnião  pela  Polícia
Fecleríil`  nào  é  possível  inferir  a
existênciíi  cle  monopólio  cla
investigaçào,  inzis  tào  sonicnte  que  a
Polícia  Estaclual  m`io  pode  ar)urar
crimes  cle  competência  cla ]uLstiça
Fecleml.  Como  o  advérbio
exclusivamente  nào  é  utilizado  na
redação  da  regra  relativa  à  Polícia
Estadual,  no que tange  aos  crimes  de
competência  estadual,  resulta  que  a
Polícia  Federal  pode  apurar também
crimes  de  competência  estaclual.  A
recíproca,  porém,  n2io  é  verdacleiríi.
Note-se  que  nenhum comentarista  da
Constituição  de  1988  afirma  o
monopólio  da  investigação  pela
Polícia.

MIRABETE    expressamente
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lnvestigação  Criminal  pelo  MP

assevera que  não ficou  estabelecida
na  Constituição  a  exclusividade  de
investigação e  de funções da Polícia
]udiciária  em  relação  às  polícias  civis
estaduais,  tendo  o MP  legitimidade
para  proceder investigações e
diligências,  conforme  determinarem
as  leis  orgânicas  estaduais.  Lembra
ainda que  a  própria  Constituição
concede  poderes  de  investigação  às
comissões  parlamentares  de  inquérito.
Inexistindo  monopólio,  válidas  as
disposições  legais  que  disciplinam
inquéritos  procedidos  por outras
autoridades.  Assim,  o  Código  de
Processo Penal Militar que prevê  o
inquérito  policial  militar,  a  Lei  n.
4.771,  de  15.9.65,  que  prevê  a

possibilidade  de  inquérito em
determinadas  infrações  ocorridas  nas
áreas  alfandegárias;  o  inquérito  civil,

presidido  pelo  Órgão  do  MP;  os
inquéritos  em caso de  infração penal
cometidas  na  sede  ou  dependência
do  STF,  por ]uiz de Direito e por
promotores.7

Inexistindo  monopólio  e,  tendo a
Polícia ]udiciária  a finalidade  de
proporcionar elementos  ao titular da
ação penal,  o MP  pode dar
orientações  à  investigação  e participar
dela,  em função do  interesse  punitivo
do Estado,  pois  quem pode  o mais,
pode o menos.

De um lado,  continua em vigor o
parágrafo  único  do  art.  4Q  do  Código
de  Processo Penal,  que permite seja
cometida por lei  a  outras  autoridades
administrativas  competência  para
apurar infrações  penais  e  sua autoria.
De outro,  não conflita com a
Constituição  a  regra  do  art.  39,  §  5Q  do
CPP,  segundo a qual,  o órgão do MP
dispensará o inquérito,  se  lhe forem
oferecidos elementos  que  o  habilitem
a promover a  ação penal.  Nada obsta
que  a lei abra a possibilidade de o MP
proceder a investigação ou  dela
participar.  Também nada  obsta que  o
MP,  valendo-se  de  elementos  de
convicção  coletados  em inquérito
civil,  embora  instaurado  para o
propósito  da  ação civil,  ofereça
denúncia e dispense o  inquérito
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policial.  Lei  existe.  Efetivamente,    a  LC
n.  75/93,  no  art.  7Q,II,  que  institui  a
Lei  Orgânica do Ministério  Público dá
Uniâo,  permite  ao  MP  "requisitar
diligências  investigatórias  e  a
instauração de  inquérito policial  e  de
inquérito  policial  militar,  PoGze7?cZo
acomi)anhá-los e Produzir Prouas."
(grifei)  Portanto,  permite  a
participação  ativa  do Ministério
Público  Federal  na  investigação

policial.  Por sua vez,  a  Lei n.  8.625,  de
12.02.93,  que  institui  a  Lei  Orgânica
Nacional  do  Ministério  Público  nos
Estados,  no  art.  26,  IV,  permite
"requisitar  diligências  investigatórias  e

a  instauraçáo de  inquérito policial e
de  inquérito  policial  militar,

" ...não  ficou  estal)elecida

na Constituição a

exclusividade  de

investigação c de funções

da Polícia Judiciária..."

observado  o  disposto  no  art.  129,VIII,
da  Constituição  Federal,  Poc7e7?cZo
acomi)anhá-los."  (`grrfe.i)

Defensores do monopólio da
investigaç`ão  pela  Polícia  afirmam  que
a  exclusividade visa  garantir direitos
individuais  e  constitui  cautela  do
constituinte  para  evitar episódios
ocorridos no período de regime
militar.8  Na  defesa  do cidadão,  o MP
não deve e não pode investigar ou
coligir informações para  o  exercício
da ação penal a fim de não perder a
imparcialidade  e  a  impessoalidade.

Quem usa tal argumento falseia  a
história  ou  a  desconhece totalmente.
Os episódios estão bem mais
relacionados  à  atuação da Polícia,  cuja
estrutura  continua  a  mesma,  enquanto
o Ministério Público  daquele tempo
não  tinha  as garantias do  atual.  Se

verdadeira  a proposição,  a  leitura
inversa permite concluir   que
parcialidade  e  pessoalidade  são
atributos normais  da  autoridade  que
investiga  e  coleta  informações.  Então,
de que adianta ao cidadão garantir a
imparcialidade  ao  impessoalidade  do
MP se  este sÓ pode oferecer denúncia
com elementos que lhe forem
apresentados  pela  Polícia?

Evidentemente,  os  conceitos  de
parte e de parcialidade estão mal
correlacionados.

Há consenso de que o MP é parte.
MARQUES  também  inclui  a  Polícia
como parte.9 Para  alguns,  ser parte  é
ser parcial,  para outros,  ser parte não
significa  necessariamente  ser  parcial.
Todos,  porém,  concordam que Polícia
e MP  devem agir norteados pelos
interesses  da  sociedade.

Ensina  BARROS:  "o  que  caracteriza
o conceito de parte não é a
parcialidade  ou  imparcialidade,  e  sim
a titularidade  de  direitos  próprios em
relação ao conteúdo do processo,  a
contraposiç`ão  à  funç`ão  de  dirimir  o
conflito  de  interesses  e julgar."]°  Em
face desse conceito  "não há que falar
em  imparcialidade  do Ministério
Público,  porque  então  não existiria
necessidade  de um juízo para decidir
sobre  a  acusação.""

Para  MIRABETE  ,  "não  obstante

parte,  o Ministério Público deve
conduzir-se  com  imparcialidade,  pois
deve  clefender os  interesses da
sociedade  e  fiscalizar a  aplicação  e  a
execução  das  leis."]2  Para  TORNAGHI,
"  imparcial ele deve ser apenas na

fiscalização,  na vigilância,  no  zelo  da
lei.„13

No meu entender,  Polícia e MP são
sempre  partes  imparciais,  no  sentido
de que devem atuar em função do
interesse  punitivo do Estado,  mas
comprometiclos com o respeito aos
direitos humanos  e com a busca da
verdade real.  Um e  outro devem atuar
com isenção de  ânimo.
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Investigação  Criminal  pelo  MP

A tese  de que o MP não pode
participar  da  investigação  criminal
presta  um desserviço  à  sociedade
brasileira  e  se  distancia  da  tendência
mundial.  A comparação  entre  os
sistemas  procedimentais  penais
mostra  que há três grandes grupos de
legislação,  no  tocante  à  investigação.
0 primeiro grupo,  que dá à  Polícia o
monopólio,  sÓ  existe  na  Co777777o77  /GZc#

e  os  abusos  motivaram a  introdução
de  uma  instituição  semelhante  2io  MP,
aL  crowri prosecution seruice. o
segunclo  se caracteriza  por uina
associação  cla  Polícia  e  do  MP.  0
terceiro  grupo  prevê  a  investigação
pela  Polícia,  pelo  MP  e  pelos juizados
cle  in`strução."  Os  juizaclos  (le
instrução  estão  sendo  abanclonados
pouco a  pouco e,  na prática,  o papel
fundainental  tem  siclo  o  do MP.  Em
diversos  países,  as  investigações  são
conduzidas pelo MP  com o auxílio  da
Polícia.L5  0  8Q  Congresso  das  Nações
Unidas sobre  o Delito,  realizado ein
Havana,  em  1990,  aprovou  a  clíretriz
segunclo a qual os  membros do MP
desempenharão um papel  ativo no
procedimento  penal,  incluída  a
iniciativa  clo  procedimento  e,  nos
termos  da  lei  ou  da  prática  loc£il,  na
investigaçào  dos  crímes,  na
supervisáo  da  legalidade  dessas
investigzições,  na  supervísão  da
execução  clas  clecisões  jucliciais  e  no
exercício cle  outras funções  como
i.epresentantes  do  interesse  público. [t'

Em  síntese,  a  investigação  criminal

pelo  MP  é  permitida  pela  Constituição
cle  1988  e  deve  ser  incentivada,

porque  garante  melhor o  respeito  ztos
clireitos  e  garantias  inclivicluais.  Polícia

]udiciária  e  MP  náo  clevem  disputar o
poder cle  investigar,  mas  estabelecer
uma conduta  articulada  a fim de
apurar de  modo eficaz as  infrações
penais,  principalmente  aquelas  que
causain maior dano  à  sociedade.

1   "Acontece que os procuradores

estão entendendo que, já que o MP pode
mover um  processo judicial,  ele pode
fazer o  papel  da  Poli'cia Judiciária,  da
Polícia  Civil.  Não  pode.  Uma coisa  é o
Ministério  Público,  que  zela  pelo
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cumprimento da  lei.  Outt.a  é  a  Poli'cia
Judiciária,  à  qual  cabe  investigar,  cobrar
e detalhar o suposto crime.  Com  os
elementos na mão, ou seja, com os
dados fornecidos  pela polícia,  os
procuradores  do  MP  podem  processar
os  suspeitos.  lsso é correto."
(ADVOGADO  acusa  procuradores.
Correio  Braziliense,  22  abril  1999).

2   MACHADO,  Luiz Alberto.  Parecer.

Ementa.  1.  A  titularidade  constitucional
do  inquérito  policial  e  da  investigação
crjminal  pela  Polícia  Judiciária  (Federal,
na  União,  e  Civil,  nos  Estados).  2.  0
entendimento  do  princi'pio  constitucional
da ampla defesa,  pessoal e técnica,  do•invest.igado. 3. 0  due process of law e o

" ...a investigação criminal

pelo MP é permitida pela

Constituição de 1988 e

deve ser incentivada .... "

princi'pio  do  contraditório.  4.  A
vinculação  do  Ministério  Público,  como
domí.nus  /Í.Í/s criminal,  a  inquérito  policial
ou  informações  que  não tenha
produzido.  5.  A  conseqüente
inconstitucionalidade  da  absorção,  pelo
Ministério  Público,  da  investigação  e  do
processo crime.  6.  0  ato administrativo
vinculado  do  inquérito  policial  e  da
denúncia.  7.  A  imprestabilidade  da  prova
coligida  pelo  Ministério  Público,  fora  do

processo crime,  pela aplicação do
princi'pio do fruto  da árvore  envenenada
(poisonous  tree  doctrine|.

3 "A  segurança  pública,  dever do

Estado,  direito  e  responsabilidade  de
todos,  é exercida para a preservação da
ordem  pública  e  da  incolumidade  das
pessoas e  do  patrimônio,  através dos
seguintes  Órgãos:  §1Q  A  poli'cia  federal  ...
destina-se  a:  (,..)  lv   -exercer,  com

J:uxdçl:ãirYidâ:eún:â:r'.?.;ees§d:Q??À:ia
polícias  civis,  dírigidas  por delegados  de
polícia  de  carreira,  incumbem,
ressalvada a competência da  União,  as
funções  de  polícia judiciária  e  a
apuração de  infrações penais,  exceto as
militares."

4  "A   poli'cja judiciária  será  exercida

pelas  autoridades  policiais  no  terrjtório
de  suas  respectivas circunscrições e terá
por fim  a apuração das  infrações  penais
e da sua autorja.  Parágrafo  único.  A
competência  definida  neste  artigo  não
excluirá  a  de  autoridades
administrativas,  a  quem  por  lei  seja
cometida  a  mesma função".

5 Art.129  da CF/88:  "São funções

institucionais  do  Ministério  Público:  1  -

promover,  privativamente,  a  ação  penal
pública,  na forma da  lei".

6  DOTTl,  F}ené  Ariel,  0  MÍ.n/.síér/.o

Público e a  Polícia Judiciária.. relações
formais  e  desencontros  materiais.
[Separata  da  obra   "Ministérjo  Público,
Direito  e  Sociedade",1986].  Porto
Alegre:  Sergio  Antonio  Fabris  Editor,
1986,  p.144.

7  MmABETE,  Julio  Fabbrini.

Processo Per}a/.   6.  Ed..  São  Paulo:
Atlas,1996.  p.  78.

8  ROCHA,  Delza  Curvello.

lnvestigação  criminal  em  procedimento
administrativo.   Corre/.o  Braz/.//.ense..
Direito  &  Justiça.  Brasi'lia,  26  abril  1997.

9   MAF]QUES,  José  Frederico.

Elementos de  Direito  Processual  Penal.
F}io:  Forense,1961.  v.1,  p.148-153.

io  BAF]F]OS,  F]omeu  Pires  de

CEmpos.  Direito  Processual  Penal
Bnasí./eí+o.  São  Paulo:  Sugestões
Literárias,1969,  v.1,  p.  230.

ii  idem,  p.  230.

i2  0p.  cit.,  P.  329.

i3 TOFtNAGHl,  Hélio.  Ourso  de

Prooesso Pena/.  v.  1,  6.  ed.,  São  Paulo:
Saraiva,  s.d.,   p.  484.

i4  pF]ADEL,  jean.  Procédure  pénale

comparée dans  les systêmes  modernes:
rapports de  synthêsg  des colloques de
l'lsISC.  Nouvelles  Etudes  Pénales.
Toulouse:  Érês,  n.15,  p.19-20,1990.

i5  PF}ADEL,  Jean.  lnquisitoires-

Accusatoire:  un  écroulement  des
dogmes  en  procédure pénale?  f?evue
lnternational de  Droit  Pénal. n. 68,
Toulouse:  Érês,   p.  2i7-2i8,  ig-2g
trimestres  1997.

16  NACIONES  UNIDAS.  Las  Nac/.ones

Unidas y la prevencion  del delito. Nueva
York:  Naciones  Unidas,1991.  p.125.
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Gilberto Giacoia assume
Conselho Nacional de
ProcuradoresiGerais

0  Procurador-Geral  de ]ustiça
do  Estado  do  Paraná,  Gilberto
Giacoia,  foi  conduzido  por
aclamação  ao  cargo  de  Presidente
do  Conselho  Nacional  de
Procuradores-Gerais  de ]ustiça  do
Brasil,    no  último  dia  12  de  junho

na  cidade  de  Corumbá  no  Mato
Grosso  do  Sul.

Gilberto  Giacoia,  que  na  última

gestão  desempenhou  a  função  de
iQ  Secretário,  substitui  o

Procurador-Geral  de  Tustiç`a  do  Rio

Grande  do  Norte,  Anizio  Marinho
Neto.    A  gestão  frente  ao  Conselho
tem  duração  cle  um  ano,  e  a  nova
diretoria  cleve  tomar  posse  no

próximo  mês  de  agosto  na  cidade
de  Curitiba.

Segundo  o  Procurador-Geral  de

justiça  do  Paraná,  essa  indicação
honrosa  presta  uma  homenagem
não  à  pessoa  de  Gilberto  Giacoia,
mas  sim  ao  Ministério  Público  do
Estado  do  Paraná.  "0  MP

paranaense  com  seu  trabalho  e  sua
projeção    se  fortalece  no  cenário
nacional".  Sua  condução  ao  cargo
foi  um  reconhecimento  à  atuação
do  MP  paranaense.

Eleiçôes  diretas

Dentro  do  elenco  de

prioridades  e  metas  do  Conselho,
Gilberto  Giacoia  destaca  que  a
eleição  direta  para  Procurador-
Geral  de ]ustiça   é  uma  bandeira  a
ser  defendida  no  Colegiado.
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Segundo  ele,  "a  escolha  do
Procurador-Geral  não  deve  passar

pela  chancela  política,  pois  o    MP
tem  condição  de  eleger  seu
Procurador  sem  gerar  nenhum
sentimento  de  desconfiança  como
o  sistema  atual  gera."

Mas,  apesar  da  proposta  de
eleição  direta,  "a  luta  maior  ainda
é  a  manutenção  das  prerrogativas
e  garantias  inLstitucionais,  que  não

são  garantias  e  prerrogativas  do

promotor,  mas  sim  da  sociedade"
cita  Giacoia.

Gilberto  Giacoia  lembra
também  que  este  é  um  momento
de  apreensão,  o  que  aumenta  a
sua  responsabilidade  à  frente  do
Conselho.  0  MP  ascendeu  em
importância  e  naturalmente  está
sendo  hoje  muito  exigido.  "É
muita  responsabilidade  falar  em
nome  de  todo  o  MP  brasileiro".

0  Procurador  ainda  ressalta:  "0
MP  presente  é  o  MP  desejado  pela
sociedade  brasileira,  porque  ele  é
capaz  de  interferir  na  realidade
social  como  vein  fazendo.
Devemos  estar  atentos  ao

processo  de  discussão  e  às
propostas  de  avanços
institucionais,  visando  à
sedimentação  da  consciência  de
um  MP  mais  democrático  e  mais

próximo  da  população.  E  de  uma
orientação  uniforme  para  todo  MP
brasile iro" .

Finalizando,  Gilberto  Giacoia

Proc`imidorGi.r£il  cle  Jiistiç`;i,

G,ill)l,l.to   Gi:lc()ia

destaca  que,  quanto  ao  acúmulo
de  funções  na  direção  do  MP  do
Paraná  e  do  Conselho  Nacional,  a

prioridade  continua  sendo  o  MP
do  Paraná.

DADOS  DO
MP  DO  PARANÁ

0  MP  oficiou,  no  ano  de  1998,
em  313.856  processos.

Média  de  860  ações  por  dia.

Os  488  promotores  apresentaram  a
média  cle  1,77  processos  por  dia

Dos  529  integrantes  ativos  do  MI',

344  são  homens  e
185,  mulheres
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Ministério Público
e a Constituição

Discurso

Em  sessão  plenária  da

Câmara  Federal,   realizada

no  último  mês  de  abril,  o

Deputado  paranaense

Hermes  Parcianello  `ale[tou

os  parlamentares  da  casa

sobre  a  ameaça  de  limitaç`ão

das  atividades  clo  Ministério

Público  em  face  das

propostas  da  comissão  que
estuda  a  Reforma  do

]ucliciário.

A  seguir,  transcrevemos

na  íntegra  o  cliscurso

proferido  pelo  parlamentar,
lembrando  que  este  foi

proviclencialmente   sugerido

pelo  companheiro  da  região
cle  Cascavel,  o  Promotor

Carlos  Bachinski,  que

recentemente  encaminhou  a

nossa  Associação

corresponclência  no  sentido

cle  reforçar  o  trabalho  de

conscientização,  junto  aos

parlamentares  do  Estado,
sobre  o  processo  de
aperfeiçoamento

conLstitucionai  de  nossa

lnstituição.
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Deputado Hermes Parc,ianello

` ...  Desde  que  foi  promulgada  a

atual  Constituição,  tem  estado  em

voga,  em  certas  camadas  da

sociedade,  o  hábito  de  criticá-1a  e

clesmerecê-la.  Acusam-na  de

prolixa,  complexa,  excessivamente
detalhista,  de  instituir  dispositívos

que  inviabilizam  a  economia,  a
condução  clo  País  e  a  sua  inserção

no  mundo  moderno.  Poucos,

contudo,  são  os  que  se  aventuram

a  defendê-la  e  a  enumerar-lhe  os

méritos,  como  se  nada  de  bom

tivesse  proporcionado  ao  Brasil.

Gostaria,  portanto,  de  destacar

neste  momento  um  dos  benefícios

que  entendo  ter  resultado  de  seus
dispositivos  e  que  reputo  como  o

mais  importante  na  verdadeira

revolução  cle  costumes  que  se  vem

produzindo,  ainda  que
silenciosamente,   na  sociedade

brasileira  clescle   1988.  Trata-se  cla

criaçào  cle  um  Ministério  Público

verdadeiramente  independente,

autônoino  e  atuante,  legado  cujo

real  valor  e  significado  somente

com  o  tempo  será  possível  avaliar,

mas  que  já  podemos  ao  menos

intuir  desde  já.

Por  intermédio  do  Ministério

Público,  passou  a  sociedade

brasileira  a  contar  com  um  fiscal

da  legalidade,  um  advogado  da

ordem  jurídica  e  das  garantias  do

cidadão,  um  clefensor  institucional

Junho   99



0  Ministério  Público e a Constituição

de  seus  interesses  e  do  bem

Comum.

Em  um  país  como  o  n()sso,  em

qiie  perto  de  70%  da  população
não  tem  acesso  ao judiciário  nem

sequer  conhece  seus  mais  básicos

clireitos  de  cidadão,  o  Ministério

Público  tem  conseguido  realizar

um  trabalho  excelente  -  porque

instrutivo  antes  de  tudo  -  atuanclo

na  elaboraç`ão  e  construção  cle

uma    nova  cultura  em  que  se

proporciona  a  qualquer  brasileiro
a  oportiinidade  cle  compreender

melhor  seus  interesses  e  de

participar  efetivamente  de  sua
clefesa.

Ora,  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.

Deputados,  ensina  a  história  que

todo  aquele  que  se  propõe  a  lutar

pelos  mais  fracos,  contra  a
injustiça,  sofre  a  perseguição  dos

poderosos,  sujeita-se  ao  odio  dos

que  se  aproveitam  do  sZczZc/5`  q%o,

atrai  o  descontentamento  cle  toclos

os  que  preferem  as  sombras  do
árbítrio  à  claridade  democrática.

Com  o  Ministério  Público  não

tem  sido  diferente.  Os  que  se

haviam  acostumado  a  usar  e

abusar  clo  patrimônio  público  em

proveito  próprio,  os  qiie  burlam  a
lei  e    desrespeitam  o  Direito,  os

que  agridem  o  meio  ambiente,
exploram  o  trabalhador  e  enganam

o  consumiclor,  todos  esses,  repito,

não  vêem  nos  membros  do
Ministério  Público  senão

obstáculos  à  prática  cle  seus  crimes

e  à  perpetuação  de  seus
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privilégios,  não  os  consideram
mais  do  que  olhos,  ouvidos  e

braços  da  sociedade  que,  atentos  e

atuantes,  ameaçam  a

licenc`iosidade  com  que

costumavam  locupletar-se.

São  esses  os  mesmos  que,  vez

por  outra,  sempre  que  a  ocasião  se
apresente,  procuram  cercear  as

garantias  que  aLsseguram  a
independência  e  autonomia  do

Órgão;  são  esses  os  mesmos  que

"Por intcrmédio do

Ministério Público.

passou  a sociedade

brasileira a contar com

um  fiscal da  legaJidadc..."

se  apressam  em  acusar

levianamente  os  Procuradores,

quanclo  o  seu  bom  desempenho
no  cumprimento  clo  dever

incomoda  o  Poder;  são  esses  os

mesmos  que  patrocinam  qualquer

proposta  tendente  a  tolher,
embaraçar,  amarrar  e  amordaçar  o

Ministério  Público  e,  com  ele,  a

justiça  e  o  Direito.

Está  em  atividade  nesta  Casa,

como  sabemos,  Comissão

encarregada  de  estudar  a  reforma

do  Poder jucliciário.  Temo,

contudo,  que  seus  trabalhos

possam  transforinar-se    também
em  mais  uma  oportunidade  para  se

levantarem  esses  interesses

escusos,  em  nova  tentativa  de

limitar  o  poder  e  o  âmbito  de

atuação  do  Ministério  Público,

quando,  na  verdade,  pelas  razões

já  invocaclas  e  por  amor  à
democracia,  à  segurança  jurídica

da  população  e  ao  verdadeiro

Estaclo  do  Direito,  as  suas

garantias  e    prerrogativas

profissionais  (  que  não  são

privilégios),  precisam  ser,  isso  sim,
aperfeiçoadas,  visando  à

possibilidacle  efetiva  e  concreta  do
correto  e  responsável  exercício

ministerial .

E  preciso  que  estejamos  alertas,

portanto,  contra  tal  ameaça  e  para
essa  indispensável  conscientização

parlamentar.  0  cerceamento  do  MP
certamente  representará  um

gravíssimo  retrocesso  no  curso  de
nosso  aperfeiçoamento

institucional,  a  perda  ou  a

desarticulação  de  toda  uma

estrutura  de  defesa  do  legítimo

interesse  público,  objetivo  que  sÓ

pode  atender  aos  anseios  de  quem

pretende  agir  à  margem  da  lei  e
dos  princípios  éticos  e  morais  que

fundamentam  nossa  sociedade.

Para  concluir,    Sr.  Presidente,  já

foi  clito  que  o  conjunto  dos  que

abominam  o  Ministério  Público  se

divicle  em  duas  classes:  a  clos

ignorantes,  que  não  o  conhecem,
e  a  dos  desonestos,  que  o

conhecem  bem.  Tenho  certeza  de

que  nenhum  de  nós,
Parlamentares,  deseja  alinhar-se

em  qualquer    clessas  categorias.

APIVIP  TJ
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0 Ombudsman da Sociedade
Por

Luiz Geraldo Mazza
Jornalista

A  Constituição  de  88  ampliou,
consideravelmente,  o  raio  de
atuaçáo  do  Ministério  Público.  É
fácil  percebê-lo  no  cotidiano,
especialmente  clo  atual  governo
federal  com  ações  atípicas  como  a
da  invasão  e  tomada  de
documentos  do  apartamento  do
ex-presidente  do  Banco  Central,
Francisco  Lopes.

Os  governos  estaduais  também
estão  sujeitos  à  fiscalização,  tanto
federal  quanto  local  para  apurar
ilícitos.  Neste  momento,  a
Promotoria  de  Defesa  do
Patrimônio  Público  investiga,  em
operação  de  rotina,  as  sucessivas
denúncias  de  gastos  com

propaganda  do  governo  atual.  É
que  a  insistência  com  que  se  fala
no  assunto  nos  meios  de
comunicação  e  até  no  Senado,  nas
intervenções  de  Roberto  Requião,
sÓ  poderia  levar  o  Ministério
Público  a  essa  providência.

Enquanto  o  senador  Requião
fala  em  R$  400  milhões

ZS    AEMMv£A

despendidos  no  primeiro  período
de Jaime  Lerner,  há  quem  diga  que
os  dispêndios  até  agora
ultrapassaram  os  R$  500  milhões.

"Urge  que  estejam

acesos  em  cima  do

q ue  ocorre  com  o

Banestado  e  o  que

está  por  acontccer

com  o  processo  de

privatização  da

Copel-..„

Obviamente,  o  dever  do  Ministério
Público  era  justamente  o  de
esclarecer  o  assunto,  a  partir,

principalmente,   daquele
documento  público,  apresentado  à

justiça  eleitoral,  firmado  pelo
então  secretário  da  Comunicação

Os  textos  aqui  apresentados  foram  publicados

no jornal  Folha  do Paraná  (dias  27  e  28/05/99)

e  gentilmente  cedidos  pelo  j()malista  Luiz

Geraldo Mazza  à APMP em jzetJg.sf¢ .

jaime  Lechinski.  E  isso  está
acontecendo  com  a  audiência  de
executivos  públicos  e  também
agências  de  propaganda,  as
maiores  beneficiárias,  segundo  o
testemunho  do  presidente  clo
Sindicato  de ]ornais  e  Revistas,

jornalista  Abdo  Aref  Kudri,  que
interpelou  publicamente  o  governo
a  respeito  do  assunto  e  até  hoje
não  obteve  resposta.

0  Brasil  é  um  país  civicamente
frágil  e  daí  a  tutela  que  se  confere
ao  Ministério  Público,  como
defensor  dos  interesses  difusos  da
sociedade,  enquanto  não  criamos
corpos  intermediários,  flexíveis  e
eficientes,  em  busca  até  de  uma
autogestão.   Melhoramos
consideravelmente  nos  dois

planos:  no  institucional,  pela
atuação  de  promotorias
especializadas,  e,  no  social,  com  a
ação  das  ONGS  e  de  outras  formas
de  grupos  organizados.  Urge  que
estejam  acesos  em  cima  do  que
ocorre  com  o  Banestado  e  o  que
está  por  acontecer  com  o  processo
de  privatização  da  Copel.
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Governo  investigado
Por

Luiz Geraldo Mazza
Jornalista

Dizia-se  em  64  que  a  revolução

sÓ  chegaria  ao  Paraná  quando
Aníbal  Khury  fosse  cassado.  Esse

clima  acabou  contribuindo  para  as
vicissitudes  que  o  político

paranaense  enfrentou  em
inquéritos  militares,  cassação  e

confisco  de  bens.  0  curioso  é  que
Aníbal  foi  um  dos  precursores,  na
área  civil,  até  mesmo  da
organização  de  grupos

paramilitares,  como  os  que  se
formaram  em  Ponta  Grossa.  Seu
irmão,  Deputado  Federal ]orge
Khury,  ligadíssimo  ao  esquema  de
Carlos  Lacerda,  também  se
alinhava  e  com  destaque  no
"front"    parlamentar.  A  alegação

era  um  pretexto  de  milicos  da
linha  dura,  apoiada  por
adversários  do  deputaclo  estadual

que  desejavam  vê-lo  em  clesgraça.

A  despeito  das  inúmeras
irregularidades  deste  governo  sÓ
havía  investigações  originárias  da

Procuradoria  da  República.

Estranhava-se  que  o  Ministério

Público  estadual  nada  acionasse

quando  pipocavam  tantas  questões
sérias  como  as  do  Banestado

(Leasing  e  Corretora).  Pois  foí

justamente  em  função  daqueles
episódios  que  a  instituição

resolveu  investigar  o  governo  e  no

setor  sensível  da  Comunicação

Social,  ouvindo  executivos

públicos,  funcionários  e  agências
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de  propaganda.  A  origem  da
investigação  foi  decorrente  de  uma
ordem  emanada  pelo  presidente
do  Banestado,  Neco  Garcia,  para

que  se  controlassem  os  dispêndios
com  publicidacle.

"Estranhava-se que o

Ministério Público

estadual mda acionasse

quando pipocavam  tantas

questões sérias como as

do  Banestado..."

Até  então,  o  que  se  sabia  era

que  o  Ministério  Público  atuava
em  cima  de  feitos  de  governos
anteriores,  como  os  procedimentos
adotados  contra  Requião

(percepção  indevicla  do  13Q

quando  prefeito,  diárias  frias  como
governador)  e  não  se  via  uma
atuação  desembaraçada,  como  a
de  outras  unidades  federativas,

para  responsabilizar  agentes
públicos  por  aquelas  coisas  mais
imediatas,  que  afinal  estão

acontecendo.  0  processo  contra
Neco  Garcia,  pelo  fato  de  haver
autorizado  operação  irregular  em
favor  do  empresário  Airton  Daré,  é
outra  evidência  clisso  e  reforçada,

em  ato  liminar,  pela  quebra  de
sigilo  bancário  do  ex-presidente

do  Banestado.

]á  em  1988,  como  decorrência
da  nova  Constituição,  o  Ministério

Público  havia  ampliado

consideravelmente  seu  raio  cle

atuação  e  chega,  com  vigor,  ao
Paraná.  A  instituição  pode,  por

esponte  própria,  quando  reunir
informes  consistentes,  entrar  de
sola.  Um  dos  melhores  exemplos
veio  do  Rio  quando  os

procuradores  cla  República  cleram
início  ao  enquadramento  clos
bicheiros  como  formação  de

quadrilha  e  que  acabaram
condenados  pela  juíza  Denise

Frossard.

Se  no  caso  de  Aníbal  a  alegação

de  que  só  com  sua  cassação  o

golpe  de  64  teria  chegado  ao
Paraná  era  apenas  uma  urdidura  a
mais  da  repressão,  a  medida  do
Ministério  Público  dá

extraordinário  alento  à  sociedade
ante  estruturas  de  poder
superprotegidas,  como  as  dos

governos  paranaenses  de  um
modo  geral.
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Paranaprevidência  na
alça de mira

Por
Marcelo  Miguel

Em  Assembléia  Geral  realizada

no  último  dia  17  de  maio,  na  sede

da  Associação  em  Curitiba,  os

associados  cla  APMP  autorizaram  a

entid'ade    a  representá-los

judicialmente  em  ações  a  serem

promovidas  contra  as  contribuições
instituídas  pela  Paranaprevidência.

Até  o  momento,  três  ações  de
mandado  de  segurança  foram
interpostas  em  nome  da  APMP,
sendo  que  a  primeira,  que  foi
movida  contra  a  contribuição

previdenciária  dos  inativos  com
mais  de  70  anos,  já  obteve  medida

liminar  favorável.  Segundo

informou  o  corpo  jurídico

encarregado  da  conduç`ão  do

processo,  nos  próximos  dias  novas
medidas  cautelares  devem  ser

obticlas  também  para  os  demais

inativos  e  aLssociacios  Pertencentes

ao  quadro  ativo  do  Ministério

Público.

Durante  os  últimos  dias  um

grande  número  de  órgãos  e
entidades  representativas  das  mais

diversas  categorias  do

funcionalismo  público  estadual

(Delegados,   Magistrados,
Professores,  Fiscais  do  Estado,

etc...)  também  conquistaram  a

suspensão  das  contribuiçôes

30    AP_MP_
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através  de  ações  judiciais,  sem

mencionarmos  o  grande  número
de  ações  que  ainda  estâo  sendo
encaminhadas  contestando  a
natureza  jurídica  de  direito  privado

e  demais  aspectos  da  lei  que

instituiu  a  Paranaprevidência.

"Sem  o  Contrato  de

Gestão  não  há

transparência  no

"modus  operandi" do

plano...'.

0  principal  argumento  para
sustentação  das  ações  destaca  a

inconstitucionalidade  de  diversos

artigos  da  lei  instituidora,  que

ainda  necessita  de  regulamentação

da  matéria,  conforme  estabelece  a

própria  CF.

Da  mesma  forma,  outro  ponto
levantado  faz  referência  à  ausência

do  Contrato  de  Gestão,  exigido  na

própria  legislação  da
Paranaprevidência,  mas  inexistente

até  o  presente  momento.  Sem  o
Contrato  de  Gestão  não  há

tríinsp`arênc.iaL  no   "modus  oi)erandi"

do  plano  e,  principalmente,  da  sua
materialização.  Em  outras  palavras:

temos  primeiro  a  obrigatoriedade

de  uma  contribuição,  e  num
segundo  momento,  ainda  nào
definido,  o  esclarecimento  do
funcionamento  do  plano.

Também  não  podemos  deixar
de  mencionar  que,  com  a  criação
da  Paranaprevidência,  os

funcionários  públicos  estaduais

foram  obrigados  a  contribuir

(especialmente  para  o  Funclo  de
Assistência  Médico-Hospitalar),   o

que  caracteriza  não  só  a  falta  cle
opção,  contrarianclo  o  direito

constitucional  de  livre  escolha,

mas  também  a  transformação  desta

contribuição  em  imposto,  haja

vista  que  o  funcionário  recolhe

contribuição  regularmente  sem

uma  contrapartida  determinada.

Sob  esta  ótica,  ao  Estado  não  é

possível  legislar  sobre  tal  matéria
ou  estabelecer  impostos  ou
confiscos.

Progressividade
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Paranaprevidência

Outro  ponto  importante  a  ser
destacado  na  defesa  da  não
contribuição  é  que  o  plano  da
Paranaprevidência  estabelece  como
alíquota  previdenciária  um  valor

de  10°/o  para  aqueles  que  percebem

um  rendimento  até  R$  1.200,00  por

mês  e  14%  para  remunerações

acima  deste  valor.  Essa  variação  de

alíquota  não  é  uma  cobrança

proporcional,  mas  sim  uma
cobrança  progressiva,  o  que
também  fere  a  constitucionalidade

do  plano.  "]á  que  toclos  têm  os

mesmos  direitos,  mas  no  momento
da  contribuição  existe  esta
variação,  podemos  considerar  este

excedente  como  sendo  um
confisco",  esclareceu  o  advogado

Emérson  Gabardo,  integrante  do

escritório  de  advocacia  comandado

pelo  professor  Romeu  Felipe
Bacellar  Filho,  contrataclo  pela

APMP.

Observando  também  o  caso  dos
inativos,  lembramos  que  eles  se

aposentaram  sob  o  regime  de
repartição,  e  agora  são  obrigados  a

participar  sob  o  regime  de
capitalização.  Não  se  pode  mudar

o  regime  de  uma  hora  para  outra
alterando  as  regras  do  jogo.

Outra  falha  detectada  é  a

ausência  de  um  plano  de
cobertura.  De  acordo  com  o

regimento  da  Paranaprevidência,

ao  Conselho  é  dado  o  poder  de
alterar  anualmente  o  plano  de

cobertura,  o  que  pode  gerar  uma
situação    "s2/G.  gé'#e7'í.s":   num

determinaclo  ano  o  servidor
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Por  estas  e  outras  razões,  o

plano  da  Paranaprevidência  está
sendo  argüido  judicialmente  e

questionado  por  quase  todo  o
funcionalismo  do  Estado,

lembrando  que  ele  ainda  apresenta

uma  situação  de  ambigüidade.  Não

"num  determinado

ano  o  servidor

contribuinte  pode

estar  coberto  para

determinadas

situações  e  já  no  ano

seguinte,  não.."

se  trata  de  um  plano  privado  e

nem  tão  pouco  público.  No

momento  em  que  o  país  tenta

fiscalizar  com  maior  rigor  as

instituições  e  empresas  privadas,  a

Paranaprevidência  surge  tentando

burlar  a  legislação,  valenclo-se  de

privilégios  inexistentes  para  os

planos  privados,  mas  não
obedecendo  aos  rigores  de

fiscalização  e  licitação  dos  planos

públicos.

Fundo  Nacional  de
Apos#2gt?iiiao epúpbe|Tâão  do

Para  o  Dr.  Romeu  Felipe
Bacellar  Filho,  responsável  pelas

ações  impetradas,  e  representante
legal  de  diversas  entidades,
inclusive  da  APMP,  o  Governo  do
Estado  deveria  ter  promoviclo  um
debate  mais  amplo  junto  à
sociedade  sobre  a  criaç`ão  da

Paranaprevidência  e  não  criar  um

plano    "  a  toque  de  caixa".    Este
tipo  de  serviço  envolve  muitos
setores  da  sociedade,  e  sua
complexidade  é  por  demais
delicada  para  ser  concebiclo  por
um  número  restrito  de  pessoas.

Sobre  a  possibilidade  da  criação
de  um  Fundo  Nacional  de
Aposentadoria  e  Pensão,  proposto

pela  CONAMP,  o  Dr.  Romeu
Bacellar  mostrou-se  favorável  à
idéia,  enfatizando  que  este  pode
ser  o  caminho  de  muitas  categorias
e  uma  grande  solução.

MANDADOS DE
SEGURANÇA IMPETRADOS

PEIA APMP:

MS n.Q 78.937-5

(inativos com mais de  70 anos)

Relator Des.  Pachecci  Rocha

MS n.Q 79.269-6

(inativos com menos de  70 anos)
Relator Des. Troiano Neto

MS nQ 79.271-6

(ativos)
Relator Des. Altair Patttucct
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As Ocupações de Terras e
Direito  Penal

1.  0  tema  pede  a  reflexão
inicial  sobre  o significado  do
Direito  Penal.

2.  Não  pode  ser  visto  como
simples  exercício de aplicação
de penas a infratores, a que  se
mantenha  a  ordem posta.

3.  0  Direito  Penal  não  é
instrumento  de  preservação  do
que  está ditado.

4.  Não  o  é  porque  a segurança
jurídica,  muito  diferentemente  do
que  tantos  ensinam,  não  reside  no
manter o que  está  posto.

5.  A  segurança  jurídica  está  no
observar,    e  sentir,  o  que  está  por
vir,  e  defini-1o  para  o  tempo  que,
assim,  se  faz  presente.

6.  A  segurança  jurídica  não  é
culto idolátrico do passado,  que
se  faz  imutável,   e  na
imutabilidade dos conceitos  se
estabeleça  a  verdade.

7.  A  verdade  é  dinâmica,  no
sentido  de  que,  tal  qual  o  homem,
está  sempre  a  desenvolver-se.  Não
se  faz  estática,  mas é sempre
buscada.

8.  Indubitável  que  há
princípios  fundamentais,  porque
pré-existentes  à  condição
humana,  e  o  desenvolver-se    é
justamente  o  caminho  humano  à
vivência  e  afirmação  destes
princípios.

9.  Agora  o  núcleo  do  Direito
Penal.

qualquer  ser  animado  desprovido
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Claudio Fonteles
Subprocurador-geral da República

10.  Não  ao  instrumento  de  pura
repressão  de  um  grupo  social
sobre  outro,  em  definida
sociedade.

11.  Siin  ao  elenco  de  normas
que  norteiam  os  comportamentos
humanos  tendo  em  vista  a  criação
do  ambiente  propício  a  que  as
pessoas  desenvolvam-se como

"A verdade é dinâmica. no

scntido de que. tal qual o

homem. está scmprc a

desenvolver-se."

pessoas: a paz social onde
fertilizam os valores da
dignidade  humana.

12.  Então,  plenas  de  sentido
estas  palavras  de  Giuseppe  Bettiol,

justo  a  escrever  sobre:  "0
Problema  Penal,"  verbis:

"0  homem,  como  valor,  não  é

uma  categoria  abstracta,  mas  uma
entidacle  concreta:  e  é  o  homem
singular  que  é  tomado  em
consideração,  o  qual,  na  sua

qualidade  de  "pessoa",  não  pode
ser  pulverizado  numa  concepção
"atomística"  da  vida  e  da

sociedade,  absorvido  pela  classe,

pelo  grupo,  pela  categoria,
dissolvido,  dialecticamente,  numa
concepção  "orgânica"  de    fundo
imanentista,  em  que  a  lógica

concreta  acaba,  em  última  análise,

por  ser  vencida  por  um  logicismo
meramente  abstracto.

A  lógica  da  vida  individual  é
uma  lógica  concreta,  no  sentido  de
que  as  categorias  lógicas,  que
enquadram  a  vida  de  cada  um,  não
são  procuradas  fora  dele,  mas  se
encontram  dentro  dele.  Para  a
filosofia  moral  e,  portanto,  para  o
direito  penal  ,  quando  se  fala  de
personalidade  moral,  deve  sempre
ter-se  em  atenção  a  personalidade
do  homem  individualmente
considerado,  daquele  indivíduo
empírico  que,  embora  negado  e
desprezado  como  tal,  continua
sempre  a  ser  o  marco  miliário  e  a
pedra  angular  de  qualquer
discussão  jurídica  e  moral.  A

personalidade  moral  encontra-se
no    chamado  indivícluo  empírico!  É
o  indivíduo  quem  quer,  quem  é
considerado  culpado,  quem  vem  a
ser punido:   fora dele, o direito
penal desaparece.  Entre  os
múltiplos    valores  da  vida,  o
indivíduo é o supremo valor;   é
até  nele  que  qualquer  valor  tem  a
sua  origem  e  o  seu  significado,
porque  o  valor  não  é  mais  que  o
reflexo  de  uma  posição  do
indivíduo  em  relação  às  coisas  do
mundo  exterior.  0 valor - como
tal -   não existe sern o homem:  a
idéia  do  verdadeiro,  do  bom,  do
belo,  não  existem  numa  espécie
de  mundo  platônico;  mas  são
imanentes  às  próprias  coisas,  na
medida em que estas entram em
contacto com o homem:  elas  têm
um  significado,  na  medida  em  que
o homem as descobre e as
valoriza.  Sem  o  homem  seriam
puros  factos,  como  o  são  para
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de  luz  intelectual  e    cle
consciência  moral."    (obra  citada:

Pg.  29/30,  grifamos)

13.  Isto  assentado,  e  a  relação
Terra  -  Homem?

14.  Emerge  forte  a  idéia  de

propi.iedade.  Do ter, para viver.

15.  E  emerge  forte  como  o

primado  do  eu sobre  o  nós.

16.  Mas      não  é  assim,  não  deve
ser  assiin!

17.  A  Carta  Encíclica
"Populorum  Progressio"  ,  magistral

obra  do  Papa  Paulo  VI,  a  partir
dos  ensinamentos  do  evangelista
]oão,  desenvolvidos  pela
patrística,  assenta  com  firineza
que,  verbis:

"23.  Se  alguém,  gozando  dos

bens  deste  mundo,  vir  o  seu  irmão
em  necessidacle  e  lhe  fechar  as
entranhas,  como  permanece  nele  a
caridade  de  Deus?".  Sabe-se  com
que  insistência  os  Padres  da  lgreja
determinaram  qual  deve  ser  a
atitude  daqueles  que  possuem  em
relação  aos  que  estão  em
necessidade:"  "não dás  da tua
fortuna, assim afirma santo
Ambrósio, ao seres generosos
para com o pobre, tu dás
daquilo que lhe pertence.
Porque aquilo que te atribues a
ti, foi dado em comum para uso
de todos. A terra foi dada a
todos e não apenas aos ricos".
Quer  dizer  que  a  propriedade
privada  não constitui para
ninguém um direito
incondicional e absoluto.
Ninguém tem direito de
reservar para seu uso exclusivo
aquilo que é supérfluo,  quando  a
outros    falta  o  necessário.  Numa
palavra,  "o  direito  de  propriedade
nunca  deve  exercer-se  em
detrimento  do  bem  comum,
segundo  a  doutrina  tradicional  dos
padres  da  lgreja  e  dos  grandes
teólogos",  Surgindo  algum  conflito
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"entre  os  direitos.privados  e

adquiridos  e  as  exigências
comunitárias  primordiais",  é  ao
poder  público  que  pertence
"resolvê-1o,  com  a  participação

ativa  das  pessoas  e  dos  grupos
sociais".  (Encíclica  citada  -pg.  22/
23,  grifamos)

18.  0  Papa ]oão  Paulo  11,  nos
dias  que  correm,  revigora  este
postulado  da  Doutrina  Social  da
lgreja  Católica.  Diz,  textual,  na
Carta  Encíclica  "Laborem
Exercens",  verbis:

"0  princípio  a  que  se  alude,

conforme  foi    então  recordado  e

" ... a propriedade privada

não constitui para

ninguém um direito

incondicional e  absoluto...

como  continua  sendo  ensinado
pela  lgreja,  diverge  radicalmente
do  programa  do   co/eíG.uG.s7%o,

proclamado  pelo  marxismo  e
realizado  em  vários  países  do
mundo,  nos  decênios  que  se
seguiram  à  publicação  da  Encíclica
de  Leào  XIII.  E,  ao  mesmo  tempo,
ele  difere  também  do  programa  do
cczPG.Í¢/£.s77zo,   tal  como  foi  posto  em

prática  pelo  liberalismo  e  pelos
sistemas  políticos  que  se  inspiram
no  mesmo  liberalismo.  Neste
segundo  caso  ,  a  diferença  está  na
maneira  de  compreender  o  direito
de    propriedade,  precisamente.  A
tradição cristã nunca defendeu
tal direito como algo absoluto e
intocãvel;   pelo  contrário,  sempre
o  entende  no  contexto,  mais  vasto
do    direito  comum  de  todos  a
utilizarem  os  bens  da  criação
inteira:  o direito à propriedade
privada está subordinado ao

direito ao uso comum,
subordinado à destinação
universal dos bens."  (Encíclica
citada  -pg.  51,  grifamos)

19.  Eis  porque  escrevemos,
verbis:

"A  Fome  não  faz  de  fainintos,

criminosos .

1.  "A  mim,  a  outros  bispos  da

presidência  e  da  CEP,  aos  bispos
do  Nordeste  estão  chegando
telefonemas  lancinantes.  Falam  da
seca  inclemente  que  está
castigando  imensas  regiões  do
Pernambuco,  da  Paraíba  e  de
outros  estaclos.  Falam  das
conseqüências  da  seca:  a  miséria,
a  fome,  e  a  sede.  Contam  como,
depois  de  terem  comido,  como
único  alimento  disponível  o
mandacaru,  agora  comem  grilos  e
outros  insetos.  Comentam  cenas
de  saques  a  escolas    para
apoderar-se  dos  gêneros
destinados  a  merenda,  a  armazéns
grandes  ou  pequenos.  Aludem  ao
perigo  que  se  generalize  a  prática
de  pilhagem".

2.  São  palavras  de  D.  Lucas
Moreira  Neves,  cardeal  primaz  do
Brasil,  no  artigo  "Ecos    de  ltaici",

publicado  no jornal  do  Brasil.

3.    É  o  fato  trazido  na  dimensão
exata.

4.  Famintos,  visceral  e
estruturalmente  famintos,  no
tempo  sazonal  de  agudez  buscam
comida.

5.  SÓ  o  absolutamente
insensível;  o perenemente
espoliador; o ser absolutizado
no egoísmo avassalador e total
inclica  a  solução  repressivo-penal

para  tal  quadro.

6.  Estas  famílias  de
nordestinos,  -  são    homens,
mulheres  e  crianças  esquálidos  que
vagueiam  -  vítimas  de  quadro
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"Só o absolutamente

insensívcl; o perenemente

espoliador: o ser

absolutizado no esoísmo

avassalador e total indica a

solução  repressivo-pcnal

para tal quadro.'.
secular  de  dominação  e

aviltamento  imposto  pelas      elites
regionais,  por  um  momento,
premidos    pela  total  necessidade,
conduzem-se  por  comida  e,  sem
dúvida,  saqueiam.

7.  Saqueiam  o  que  está
estocado  nos  armazéns  públicos  e
privados.

8.    Buscam  os  estoques,  o  que
está  depositado.

9.  Os  bens  públicos
depositados,  mais  das  vezes
objeto  da  enorme  manipulação
política,  tão  propícia,  agora,  nos
tempos  de  eleições  que  se
avizinham.

10.  Os  bens  privados  estocados
a  que    não  têm  acesso  pelo
absoluto  quadro  de  miséria  em
que  estão.

11.  "A  fome  não  espera"
adverte    sabiamente  D.  Lucas
Moreira  Neves.

12.  "A    fome  não  faz  de
famintos  criminosos  "  dizemos
nós.

13.  Por  outra  perspectiva,  ao
tempo  deste  artigo     surge  a
informação  jornalística  no  sentido
de  que  a  polícia  federal  registra

que  diminuta  é  a  orientaç`ão  do
MST  (Movimento  dos  Sem  Terra)
nos      saques.
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14.  Mas,  que    fossem
vinculados  ao  MST  os  que
saqueiam  para matar a fome,
para sobrevivei.,  também  aqui  a
solução  não  é  policial  repressiva.

15.  A  que  atingisse  o  patamar
da  responsabilidade  criminal
haver-se-ia  de  claramente
demonstrar  que:

a)       osque    saqueiamnão
passam    fome;

b)    a  conduta  dos  que  saqueiam
não  se  volta  à  apreensão  de
gêneros  alimentícios,  mas  à  pura  e
simples  destruição  de  bens
alheios;

c)       aconduta   dosque
saqueiam  nada  saqueiam,  tal
pretextam  para  invadir  prédios
públicos,  ou  privados,  onde,    por
certo,  não  há  alimentos  a
consumir.

16.  Não  é  o  que  se  vê,  no
entanto.

17.  0  que  a  mídia  tem
apresentado  são  mulheres  e
homens,  jovens  e  velhos,  1igados
ou  não  ao  M.S.T.,  mas  em  clara
condição de pauperismo
econômico  premidos  pela  fome,
tanto  estancar  pelo  saque.

18.  Crime  comete,  sim,  quem
deliberadamente,  beneficiário
secular,  como  já  o  dissemos
linhas  atrás,  mantém  esta  situação
de  subserviência  e  degradação
humanas,  porque  calcada  em  toda
uma  prática política de
exploração   do  mais   fraco,  do
analfabeto,  do  economicamente
miserável,  no  exercício  do  mais
exacerbado  egoísmo.

19.  Não  esqueçamos  Paulo  VI,
na  "Populorum  Progressio",
verbis :

"A    avareza  é  a  forma  mais

eloqüente  de  subdesenvolvimento
moral„ .

20.  A  solução  não  está  na
instrumentalização  clo  direito

penal-repreLssívo,  mas  no  desafio
de quebrar seculares estruturas
regionais de gritante injustiça
social com a coragem  que  sÓ  os
verdadeiros  estadistas,  porque
definitivamente  comprometídos
com  a  prevalência  do  humanismo
integral,  possam  traduzir  em  atos
reais de transformação social:
reforma  agrária  para  a  fixação  clo
homem  à  terra  onde  produzirá,  e
crescerá  em    valores  de  sadia
convivência;  plano  de
implementação  educacional e
de  saúde  ininterrupto  nestas
áreas,  e  não  o  uso  político  destes
serviços  essenciais;  desapropriação
do  latifúndio  improdutivo;  e
execução,  com  a  implantação
efetiva  e  orientada,  de    sistema  de
irrigação.

21.  0  gi.ito  dos  excluídos  tem

por    resposta  séria  a  transformação
de  estruturas  sociais

gritantemente  iníquas.

22.  0  mais  são  conchavos e
clichês.„

20.  Não  se  há  de  concluir
diversamente  no  pertinente  à
ocupação de terras.

21.  Se as terras são
improdutivas,  o  ato  de  sua
ocupação   pelos  sem terra,
famintos  e  explorados,  é ato para

"Se as terras são

improdutivas. o ato de sua

ocupação  pelos sem terra.

famintos e explorados, é

ato para além dc   lcgal.

lcsítimo.„
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além de legal,  legítimo.

22.  Os  artigos  184  e  186  da
Constituição  Federal    não  deixam  a
menor  dúvida  sobre  a  função
social da propriedade, que não
tolera o domínio especulativo
da terra.

23.  A  terra  está  para  produzir  e
distribuir  frutos  entre  quem  a  tem,
e  quem  nela  trabalha.

24.  Claro  o  inciso IV,  do  artigo
186,  verbis:

Art.  186:  A  função  social  é
cumprida  quando  a  proprieclade
rural  atende,  simultaneamente,
segundo    critéríos  e  graus  cle
exigência  estabeleciclo  ein  lei,  aos
seguintes    requisitos:

IV - exploração  que  favoreça  o
bem estar dos proprietários e
trabalhadores.  (grifamos)

25.  A terra improdutiva, por
não cumprir exigência
constitucional,  tem  na  sua
ocupação  pelos  sem  terra,  a    legal
e  legítima,  repetimos,  resposta  ao

preceito   conLstitucionai.

26.  Nessa  situação  -  o  latifúnclio
improdutivo  e  especulativo  -,  a
ocupação  da  terra  é
comportamento legal e legítimo,
insistimos.

27.  Ao  encerrar  este  artigo,
ainda  final  consideração  sobre  o

papel do magistrado e do
membro do Ministério Público
nestes  assuntos.

28.  Não  podem  ser  inertes
burocratas  a  esgotar  suas  funções
na  linguagem  escrita,  fria e
ausente  de  autos  processuais.

29.  Devem,  concreta e
exaustivamente,  estabelecer  o
diálogo  entre  as  partes  envolvidas,
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deslocando-se e pessoalmente
conhecendo a área, ponto de
discórdia.

30.  Neste  sentido,  o  então
Ministro  da  ]ustiça,  Dr.  Nelson

jobim,  em  fevereiro de  1996,  fez
publicar  Recomendação  do
Conselho  de  Defesa  dos  Direitos
da  Pessoa  Humana  como
conclusão  do  Voto  que  proferi
sobre o caso Corumbiara,
verbis:

"Tenho  a  honra  de  levai.  ao

conhecimento  cle  Vossa  Excelência
a  recente  recomenclação  aprovacla

por  unanimidade  pelo  Conselho  de
Defesa  dos  Direitos    de  Pessoas
Humanas,  por  mim  presidido,  cujo
teor  é  o  seguinte:

"Recomenda o Conselho de
Defesa dos Direitos da pessoa
Humana    que o cumprimento
de mandado de reintegração ou
manutenção de terras onde haja
pluralidade de   réus seja
procedido na presença (c.# Joco)
do juiz e do representante do
Ministério Público. Tal
recomendação  objetiva prevenir
a ocorrência de conflitos no
campo, a exemplo de alguns
incidentes  que  lamentavelmente
têm ocorrido nos ültimos
tempos."

Por  conseguinte,  solicito  a
Vossa  Excelência  que  examine,  na
área  de  sua  competência,  a
possibilidade  de  adotar  essa
recomendação."

31.  Esta  Recomendação  foi
encaminhada  a  todos  os
Presidentes  cle  Tribunais  de }ustiça
de  nosso  País.

32.  Está presente,  e  nada
impede  seja  observada  por
magistrados  e  membros  do
Ministério  Público,  desde  que  se
façam presentes!

Literatura

Aplicação
da Pena

Autor:
Inácio  Bernardino  de  Carvalho
Neto   (Promotor  de  justiça  da  Comarca

de   Goioerê)

Valor:  R$  21,00

Especialista  em  Direito  Penal
e  Processual  Penal,  o  autor

publicou  recentemente  a  obra
pela  Eclitora  Forense.  Prefaciado
pelo  professor  René  Ariel  Dotti,
é  pelo  mesmo  apontado  como
um  roteíro  valioso  em  torno  clos

problemas  e  das  soluções
relacionadas  com  o  drama  da
incliviclualização  judicial  da

perda  da  liberdade  e  outras
sanç`ões  legais.  0  livro  pode  ser
solicitado  à  Secretaria  cla  APMP.

Folha

A folha é frágil,

leue  e  suaue

Ela é uerde e bonita

Mas  sem  cuidados

ela seca e murcha

Se uocê  acha que  isso  é melodrama

Compare a folha com uma dama

Poesia  de  Eduardo  Teixeira,
filho  do  Promotor  de Tustiça

CIÓvis  Teixeira,  apresentada  na
Feira  do  Poeta,  da  Fundação

Cultural  de  Curitiba.
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lnformes

Homenagem
0  associado  e  Procuraclor cle justiça  Danilo  de  Lima  foi

homenageado pela APMP,  que batizou um dos campos de
futebol   cla sede campestre  com o seu nome.

Na foto abaixo,  registra-se  o momento do
descerramento  cla  placa,  sendo  acompanhado pelos
colegas.

Ga¢ dÁ3 9©"7}. 7)aA4ZIA  dÁ}  AzmzÁi;'

#o44ee4czage4¢¢  dza,  7444oczza€áz+  7)ÓahzaA¢zu24c4e  do

mzA4zAzénzAi    PâÂZzzz+  c4o  744AzwzzRÁzi  e  Á¢d¢zgz+  cójÁ&,

tzm4Âéü¢ Pz:/o  czzlziz/rJ do  e4fioú,  t£A4¢ enAZz4z4Áo ®
cú dA e4#.

Seminário  de
Proteção  ambiental

Foi  rczilizaclo  entre  os  clias  05  e  Os  cle  maio  o  Seminário  cle

Proteçào  Ambiental,  numa  promoçz~io  conjunta  do  Ministérío

1'i'iblico  clo  lJaraná  e  clo  Centrc>  Acadêinico  Hugo  Siinas.

Na  f()to  acima  Antonio  Acir  Breda  (Advogado),   Sergio  Luiz

Cordoni  (Promotor  clc.  ]ustiça),  Saint-Clair  Honorato  Santos

(Procuraclor  de  ]iistiça),   Vlaclimir  Passos  de   Freitas   (Tuiz  Federal)

e  ]acob  Bettoni  (Escritor).

9S     AEMWv£A

Jantar de
Confraternização

lnformamos  que  o tradicional jantar dc
Confraternização,  que  marcará  o  término  clo  período
de férias coletivas e a  comemoração cla  posse da  nova
diretoria  cla APMP,  será  realizado  no  clia  30  cle  julho

próximo,  sexta-feira,  a  partir de  20h30min  no  salz``o
Rosa  do  Clube  Curitibano,  sito  na Av.  Getúlio Vargas
2857,  no bairro da Água Verde em Curitiba,  ao  preço
cle  R$  20,00  (vinte  reais)  por  pessoa.  As  reservíis
deverão  ser  feitas  com  a  SrJcz.  Zz/cc'cz7% no  fone:  Í04JJ
352-2919

Bem-vindo

A  APMP  em  Revísta  aproveita  a  or>ortunidade  pzirzi
registrar  o  nascimento  de  Gabriel,  primogênito  clo
colega  e  Promotor   Eliezer Gomes  da  Silva  e  Cláuclia
Resun  Gomes  cla  Silva.

0  novo  integrante  cla família Gomes da  Silva  nasceu
às  20h42min  cl()  clia  14/06/99,  m  maternídade  Curitiba,

pesanclo  4,820  Kg  e  meclinclo  52,5  cm.

Em nome da APMP saudamos os  novos  papai e
inamãe,  desejando-lhes  sai'icle  e  muitas  feliciclacles.

Folo:
0 Proi'notor Eltezer, aqui corno "enj;er'i'neiro",
acomi)cmba o na,sc:irnento de seu ftlbo Gabriel.
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Ministro comenta momento
crucial  do  Ministério  Público

Texto extrai'do do jornal
Gazeta Mercantil, de São Paulo

"É  um  momento  crucial!"

Assim  o  Ministro  clo  Supremo
Tribunal  Federal  (STF),
Sepúlvecla  Pei.tence,  define  o
atual  estágio  por  que  passa  o
Ministério  Público(MP).

Questionaclo  pela  atuuão  na
casa  do  ex-presiclente  do  BC,
Francisco  Lopçs,  o  MP  enfrenta
um  dos  maíores  momentos  cle
auto-afirmação  como  inLstituição
independente  e  autônoma,
desde  a  Constituição  de  1988.

Procuraclor-Geral  cla
República  cle  1985  a  89,
Pertence  é  consicterado  o
grancle  clivisor  de  águas  entre  o
velho  e  o  novo  MP.  Em

Íi[I            +++/ '`\.

como  exemplo  dessa
defasagem  a  disputa  de  espaço
com  a  polícia,  o  que  dificulta  o
trabalho  dos  procuradores.  0
ministro  chamou  a  atenção
para  o  sentido  altamente
inovador  e  clemocrático
representado  pela  ação  civil

pública,  instrumento  posto  à
clisposição  clas  organizações
civis  que  solicitam  ao  MP

proteçâo  judicial  m  defesa  clo
patrimônio  histórico,  artístico,

+`.    do  meio  ambiente  e  clo
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entrevista  ao  jorml  Gazeta
Mercantil,  o  Ministro  lembrou  como
se  deu  essa  muclança  na  atuação  clo
MP  e  confessou  sentir  saudades,
agora  que  acompanhi  a  açào  clos
procuradores  "da  janela  clo  STF".

Pertence  viveu  no  governo josé
Sarney  o  que  chamou  cle  "dilema
constitucional  insolúvel".  0

procurador-geral  era  ao  mesino
teinpo  o  chefe  da  Advocacia-Geral
da  União,  o  que  exigia  de  sua  parte
confiança  absoluta  e  solidariedade
com o governo,  e  o chefe  do  MP,  o
que  lhe  obrigava  a  lutar  por
independência.

Esse  dilema  sempre  era  resolvido
pela  predominância  da  função  de
chefia  da  advocacia  da  União,  ainda
que  utilizando  funções  que  eram
mais  do  MP  que  da  advocacia  da
União.  Por  exemplo,  a  representação
da  inconstitucionalidade  -  a  atual
Adin  (Ação  Direta  de
lnconstitucionalidade)  -  era  de

Junho   99

(;LJi.til   d{)   R`+.   (:ltiii{lit)   l'>{iri.t)s   `Sili'(i

competência  exclusiva  do
procurador-geral.  Assim,  essa  ação
funcionou  sempre  como  mecanismo
politicamente  ligaclo  aos  interesses
do  Executivo.

Pertence  lembra  que  a  i-et()imcla
do  processo  democrático  é  que
permitiu  a  separação  das  funções,
com  a  clesvinculação  clo  MP  em
relação  ao  Executivo.  Logo  no  início
do  governo,  houve  muclança
decisiva  no  perfil  da  Procuradoria
Geral  com  a  criação  da  Secretaria  de
Coordenação  de  Defesa  clos
lnteresses  lndividuais,  Humanos  e
Difusos,  "que  chocou  os  segmentos
mais  conservaclores  clo  MP",  mas

ganhou  apoio  de  Sarney e  cla
sociedade  civil.

No  seu  ponto  de  vista,  a  ação
desenvolvida  no  MP  não  tem
paralelo  no  mundo,  menos  no
campo  criminal,  onde  ele  acha  que
ainda  há  muito  a  fazer.  Pertence  dá

consumidor.  São  coisas  que
não  têm  um  titular
determinado  e  que  até  pelo
seu  custo  clificultam  a
apresentação  de  uma  aç`ão.
"Quem  se  clisporá  a  acionar

uma  grande  empresa  por causa  da
poluição  provocada  por  ela  ein
determinada  região?"

Ele  defende  uma  sintonia  mais
fina  entre  o  MP  e  a  Polícia  Federal

para  que  haja  um  avanço  na  atuação
penal  em  investigações  na  área
financeira.  "É  preciso  maior
cooperação  e  não  clisputa  de
espaço".  0  Ministro  considera  as
investigações  feitas  pelos

procuraclores  clo  Rio,  levantando
supostas  irregularidades  no  BC,  um
momento  crucial  para  a  afirmação
do  MP.  Mas  prefere  não  tecer
inaiores  comentários.

0  Ministro  Pertence  apontou
ainda  o  que  considera  um  saudável
sinal  dos  novos  tempos:  "Antes,  o
bacharel  via  o  MP  como  uma
passagem  à  magisti.atura.  Hoje,  isso
mudou.  Há  bacharéis  que  percebem
que  são  de  briga  e  vão  para  o  MP.  0
juiz  é  inerte.  Eu  tenho  saudades.".
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A  todos  os  diretores.  funcionários  e  estagiárias  da  APMP  e  PROMED,  que

contribuíram  para  o  trabalho  desenvolvido  ncsta  gestão.  e  que  buscaram  sempre  a

construção  de  uma  APMP  forte.  representativa  e  dinâmica.

Luiz Gabriel

Rosângela
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Frederico Mariotto
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Luciane

Ivone, Hélio, Lúcia, Rosalino e Carlinhos

Vanessa Cristiane
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Dr. Sonny

Nossos  agradecimentos

também  aos  funcionários

Dauriza  e  Sérsio.  de

Londrina.

Cleonice  e  Eldo

(colaborador).

de  Foz  do  lguaçu.  c  Noili.

de  Curitiba.

Viviane
Junho   99

Dra. Flora

Jorge

Pedro Paulo Márcia
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0 HomeBank Banestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto consulta sua conta coiTente, pode se
infomar sobre lançamentos, criar extratos, exportar para outros aplicativos e até imprimir. Se quiser, pode fazer transferências entre contas e

poupanças de qualquer titularidade ou DOC's e pagamentos de títulos de outros bancos. Se vai viajar, pode
programar pagamentos e serviços com até 120 dias de antecedência. Se quer sigilo, conta com caixa postal
eletrônica com senha e transmissão de dados criptografados. E tudo isso com economia: um simples clic e
você conecta, desconecta e atualiza dados, sem congestionamento. A?àE=ç£sq::evv=:êpç:ceiri.


