


--fl`         '"     ,'1(1

Editorial     -   _    -    -   _    -    -    -    _   _    -    _   _    --------   _   _   -    _   _    -    -

Entrevista...........................
0 Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Milton Riquelme de
Macedo fala sobre o processo eleitoral, sua nomeaçâo e os
planos para o Ministério Público Estadual.

pág. 04
pág. 05

Posse na PGJ    ...................................     pág.  72
A so/enidade de posse do Procurador-Geral de Justiça
Milton  Riciuelme de Macedo.

Lançamentos..............................
Os livros que estâo sendo lançados pela Juruá Editora.

Encontro em  Paranaguá       .....  ~  .................
Seminário sobre o 1° Ano do Novo Código Civil reúne
membros do Ministério Público.

Memória.........................-----,---
A história de Francisco de Azevedo Macedo,
Procurador-Geral de Justiça do Paraná em 1898,
aos 26 anos.

Mandamentos do Promotor de Justiça          ..............
0 Procurador de Justiça Paulo do Rêgo Monteiro Rocha
cita os mandamentos que devem noriear o trabalho dos
Promotores de justiça.

Comportamento...........................-.
Etiqueta Social no Trabalho, como se portar, que tipo de
traje usar e, princípalmente, como lidar com as díferenças
no ambiente de trabalho.

Qualidade de vida     ...........................
Em entrevista a APMP em  Revista a geriaíra Dra.  Maria
Victória Rafart de Seras fala sobre a Longevidade, dá
dicas e conselhos para que possamos viver maís,
melhor e com saúde.

lnformática......................----------
Aprenda a utilizar algumas ferramentas de lnformátíca
que podem transformá-la num importante aliado no
trabalho cotidiano.

Posses         _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _

Confíra as fotos da posse do Dr. lvonei sfoggia na presidência
da APMp e também da solenidade de posse da nova Diretoria da conamp ,

Artigos.------.--------------------------
"Reforma Política Responsáve/" por Armando Antonio Sobreiro Neto
"Adeus a Celso Ribas"  por Solange Novaes da Silva Vicentin
"Código Civil:  lei nova e velhos problemas"  por Luiz Edson Fachin

Discurso..................................
Leia a íntegra do discurso da Dra. Maria Tiereza Uille Gomes
na solenidade de posse do Dr. Milton Riquelme de
Macedo na PGJ.

Evento       .   -   -   _   _   -.------   _   -   -   _   ----------   _   ----   _   _

Confira as fotos do Seminário que reuniu os membros
do Ministério Público paranaense em Paranaguá.

pág.13

pág.14

pág.16

pág. 21

pág. 22

pág. 24

pág. 26

pág. 28

pág. 29

pág. 33

pág. 41

Ftevista da
Associação Paranaense

do  Ministério  Público
@-`@r5üÍ:v®lllfilííq§jlfê,@©
nêifi\il©  @©©©  // a©CÜJiã

Presidente=
lvonei  Sfoggia

1° Vioe-Presidente:
Wilson  José  Galheira
2°Vice-Presidente:
Bruno  Sérgio  Galatti

1'] §eeretárii]:
Vani  Antônio  Bueno

2a§ecretária:
Mônica  §akamori
ia Tesoureira:

Maria  Lúcia  F.  Moreira
2o Tesoureiri]:

Luciano  Machado  de  §ouza  I]ir.
de Patrimônio:

Mônica  Louise  de  Azevedo
Orador:

Luiz  Chemin  Guimarães

Conselho  Editorial:
Sergio  F]enato  Sinhori

F]osana  Beraldi  Bevervanço
Mônica  Sakamori

FJaulc)  §érgio  M.   de  Lima

Jornalista  F}esponsável:
Cristiane  F]angel

[DF]T 2907/11 /73v/PF])
Fotos:

Julio  César de  Souza
Cristiane  Flangel
Projeto Gráfico,

Diagram.  e  Prod.  Gráfica:
F]uben§  V.  de  Fihueiredo  Neve§

Colaboração:
Newton  Ceccon

lmpressão e Fotolitos:
Gráfica  §épia

Tiragem:
1000  exemplares

íl_\_?[hmTJ
Av.  Cândido  de  Abreu,  526   Torre

A  10°  andar
CEP 80530-905

Centro  Cívico  -  Curitiba-PF]
Tel/fax:   í.rJ.il  8§a.=L29`Í:l©



Palavra do Presidente

É  com  vivo  content;amento

que  resgatamos  à  circulação  nossa APMP
em  Revist;a,  veículo  destinado  à  difu§ão  do

pen§amento  associativo,  §ervindo  à
manifestação  crítica  e  à  divulgação  da

produção  cultural  do§  a§sociado§  e  de  nos§os  mais  relevantes
eventos  de  congraçamento.  Estará  enriquecida também  com  a

colaboração  de  e§peciali§tas  que  repercutirão temas  variados  de

nosso  interes§e  cotidiano.

A  matéria  central  dessa  edição  de  relançamEmto  não

poderia  deixar  de  ser a  eleição  e  po§se  do  Procurador-Geral  de
Justiça  para  o  próximo  biênio.  Ü  episódio,  por  si  só  vital  para  os

destinos  do  Ministério  Público,  por  constituir-se  em  sal  da  vida

institucional  e  invejado  instrumento  de  definição  democrática  de

poder  dentro  do  direito  públicci  brasileiro  (suscetível  de
aprimoramento  para  a  eleição  direta  pura),  ganhou  contornos

excepcionais  na  etapa  que  há  pouco  findou.

§em  restrições,  pudemos  questionar nosso
entrevistado,  o  Procurador-Geral  Milton  Fliquelme  de  Macedo  sobre

todas  as  nuanças.  Sua versão e  postura  diante  do§ fato§  havidos

ficam  expostas  para  a  análise  e  reflexão  de  cada  colega.

0  respeito  à  dualidade  da§  idéias  nos  levou  também  a

convidar  a  doutora  Maria Tereza  Uille  Gome§  para  idêntica

entrevista,  mas  preferiu  ela  que   APMP em  l]evista  publicasse seu
discurso  de  de§pedida,  com  o  qual  trouxe  ao  conhecimento  público  a

inteireza  de  suas  opiniõe§.

A A§sociação  Paranaense  do  Ministério  Público

reafirma  a  impropriedade  de  outro  posicionamento  que  não  aquele

declarado  em  nota  oficial  e  definido  em  certame§  de  nos§a  entidade

nacional  -Conamp  -,  sobre  o  anseio  maior da  cla§se,  que  é  o  de ver

o  chefe  da  lnstituição  eleito  pela  via  do  sufrágio  direto,  com  a

conseqüente  abolição  da  li§ta  tríplice.  F]econhece,  entretanto,  a

legitimidade  incontra§tável  daqueles  escolhido§  sob  a  égide  da  atual

sistemática  -e  is§o  significa,  de  forma  muit,o  nítida,  o  cumprimento

de  uma  de  nossas  mais  caras  atribuições,  que  é  o  re§peito  à  ordem

jurídica.   Mantém-§e,  em  obediência  ao  múnus  que  lhe  impõe  a  defesa
dos  interesse§  da  genera//.dade de  seus  associados,  fiel  à  inabalável

diretriz  de  serenidade  e  independência,  mas  de  cooperadora  para  a

manutenção  do  equilíbrio  in§titucional.

lvonei  Sfoggia
Pre§idente



Mílton  RÍQLuelme de Macedo
Procurador-Geral de Justiça

0 Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Milton F]iquelme de Macedo, concedeu entrevista
a  APNIP  em  Revista  onde  contou  em  detalhes  como  decorreu  todo  o  processo  que  envolveu  a
campanha, a eleiçâo e a sua posterior nomeaçâo, mesmo nâo tendo sido o candidaío mais votado
pela Classe.  Ele falou também sobre seus projetos para o Ministério Público do Paraná e sobre a
formaçâodaequípedetrabalho.

APNIP em Revista - Inicialmente acreditamos que
toda  a  Classe  gostaria  de  saber,  quais foram  os
fatos  que  o  levaram  a  ser  nomeado  Procurador
Geral de Justiça do paraná. passando pela eleição,
pelo compromisso de renúncia assumido com os
Colegas e, posieriormente, pela sua nomeação ao
Caroo.

Dr.  Milton  Riquelme  de  Nlacedo  -  Acredito  que
seja realmente oportuno esclarecer, dar ciência
à  Classe  o  que  de  fato  aconteceu.  Quando
deixei  a  Corregedoria,  já  no  final  da  gestâo,
tomei a decisâo de concorrer à sucessâo da
Dra.  Maria Tiereza.  Era  um  pensamento que já
tinha passado  pela minha cabeça.  Em  outras
oportunidades acabei nâo tomando a iniciativa
de   concorrer   por  várias   sitLiações,   sempre
pensando    no    interesse    institucional.    Em
algumas  situações  eu  achava  que  nâo  tinha
ainda  as  condições  pessoais  que  o  cargo
exigira.   Algumas   vezes   pelo   noviciado   na
carreira e outras tantas por condições pessoais
minhas, que nâo me davam a tranqüilidade e a
maíuridade  necessária  para  postular  o  cargo
de chefe da instituiçâo. A despeito de questio~
namentos  por  alguns  colegas  eu  dizia  que
aquele  não  era  o  momento,   especialmente
quando  estava  na  Confederação  Nacional  e
sentia  que  ali  a  minha  obrigaçâo  principal,  e

primeira, era com a instituiçâo e com o trabalho
que eu vinha exercitando lá. Foram épocas de
transformações  grandes  no  MP  tanto  que  eu
acompanhei  desde  o  início  o  processo  da
constituinte,    Na   época   era   presidente   do
Conselho  Consultivo,   depo.is  vice-presidente
da Confederaçâo Nacional e por fim presiden-
te,    quando    houve   toda   a   transformaçâo
constitucional, depois a legislaçâo ordinária,  a
Lei Orgânica Nacional, a questâo eleitoral, que
acompanhei  desde  o  início.  Foram  seis anos
que   passei   em   Brasília,   praticamente   toda
semana de terça a quinta-feira.  Entâo eu tinha
essa  responsabilidade,  que  havia  assumido

perante a classe, e nâo podia jogar fora isso por
uma    postulaçâo    pessoal    m.inha   em    nível
estadual. As pessoas foram se sucedendo na
Procuradoria Geral, e eu sentia que em casa a
coisa estava bem.  Nâo tinha  porque
eu   deixar   aqLiela   missâo   que,   de
alguma   forma    eu    personalizava.
Depois  disso,  quando  cumpri  m.inha
última   gestâo    na    Confederaçáo
Nacional,  tive  problemas  de  saúde,
aliado a alguns projetos pessoais, de
forma    que    f.iquei    algum    tempo
afastado   da   vida   institucional   que
retomei primeiro pela via do Conselho
Superior  do  MP  e  al.i  pude  transmitir,
de  alguma forma,  a  experiência que
tinha   adquirido   na   área   Classista.
Posteriormente,    cheguei    à
Corregedoria,    onde    acreditei    que
poderia ter mais experiência na área
institucional. Desta forma busquei dar
retorno à  Classe  da  experiência que
tinha    aurido    nas    participações
anteriores.  Sou  sempre  um  devedor
da  Classe,   portanto,   toda  a  minha
participaçâo em nível institucional tem
por  finalidade  dar  uma  resposta  à  confiança
que sempre tive dos Colegas.
Tendo alcançado o cargo de Corregedor-Geral



senti, ao cabo da gestáo, estimulado por vários
colegas,   senti   que   era   a   hora   de   buscar
participaçâo  na Procuradoria Geral  e,  quando
no  final  da  gestâo  me  propus  a  postular  a
Procuradoria  Geral,  tinha  ciência  absolL)ta  de
conhecer a formaçâo jurídica da  instituição e
também do valor de seus membros.

APMP -Esse Íoi o resumo do que o levou a postular
o cargo. Deíiois disso veio a campanha. Como Íoi
esse processo?
Dr.  Nlilton  -  Eu  fiz questâo  absoluta,  enquanto
Corregedor,    de   nâo   ter   pronunciado   uma
palEivra com os colegas a respe.ito de sucessâo
na  Procuradoria  Geral.  Enquanto  Corregedor,
me  mantive  no  estrito  cumprimento  do  meu
mandato.   Em   todas   as   comarcas   em   que
estive,  estive como Corregedor e  pratiquei os
atos  pertinentes  à  Corregedoria  e  assim  no
Gabinete.  Adotei  procedimentos  necessários

na gestâo  para que tivéssemos,  ao
cabo   desta,    resultado   que    nos
aproximasse   do   efetuado   pelos
Corregedores   anteriores,    notada-
mente  pelo  imediaíamente  anterior
que  era  o  Dr.   Hélio  Lewin.   Demos
seqüência   ao   trabalho    por   ele
realizado.  Buscamos cumprir nossa
missâo   de   forma   que   viesse   a
satisfazer a nós mesmos e à institui-
çâo.   E,   pelo  que  os  Colegas  nos
transmitiam  de  retorno,  tínhamos  a
certeza   de   que   estávamos   no
caminho  cerio,  realizando  a  nossa
missâo   e   a   nossa   obrigaçâo   na
Corregedoria na forma que a Classe
e   a   instituiçâo   esperava.   De   uma
forma  profissional,   sem   nos  deixar
envolver    pessoalmente    pelas
questões   que   nos   chegavam   ao
conhecimento  e  sem,  de  nenhuma
forma,   dar   conotaçâo   política   às

nossas ações, nem a nosso favor, nem a favor
de quem  quer que  seja ou  contra quem  quer
que  seja.  Entâo,  realmente  buscamos]  até  o
final do mandato, exclu.ir a palavra ``política" de
nossa   gestâo    e    procLiramos    conduzir   a
Corregedor.ia de forma administrE[Íiva,  sempre
com essa tonalidade. lsso nos deu, na seqüên-
cia, a liberdade pessoal de postular o cargo de
ProcuradorGeral.  E eu prezo muito a ética e a
liberdade   em   todas   as   m.inhas   atividades.
Tlerminada a gestâo,  nós mergulhamos nesse

novo objetivo que era a campanha para o cargo
da  PGJ.  Como  sempre  fizemos  necessária a
conversa clara e objetiva com toda a Classe,
olho no olho. Nâo bastava mandar recado, nâo
bastava   mandar   correspondência,    nós
tínhamos  que  conversar  com  cada  promotor
pessoalmente para que eles pudessem sentir
com  clareza  os  nossos  objetivos,  os  nossos
compromissos e a nossavontade de bem servir
à instituiçáo. lniciamos a campanha.

APNIP - aual a maior diliculdade que o Sr. sentiu
durante a campanlia?
Dr.  Milton -  Uma das  maiores dificuldades é  a
data da eleiçâo. A data da eleiçâo que é prevista
na nossa Lei Orgânica para o primeiro dia útil da
segunda quinzena de fevereiro e  que  dificulta
muito esse  contato  pessoal  com  os  colegas.
Aliás, assumimos o compromisso, nos Grupos
de  Estudos que  nos questionaram  a respeito,
de propor a alteraçâo para data mais oportuna,
para que possibilite aos postulantes ao cargo
chegar  nos  diversos  Grupos  de  Estudos  de
uma   forma   a   colocar   sua   pretensâo.    Eu
confesso  que  só  me  foi   possível  ter  algum
sucesso na campanha, e assim mesmo não fui
o   primeiro   colocado,   em   razâo   da   minha
participaçâo  na  vida  classista  e   na  recente
pariicipaçâo  na  Corregedoria  onde,   embora
nâo  haja  um  trabalho  político,  é  evidente  que
tive a oportunidade de conhecer pessoalmente
vários    promotores    que    ingressaram    mais
recentemente na carreira,

APIVIP   -   Projelada   a   sua   oandidatura,   houve
alguma    divergência    ou    rivalidade    com    a
Procuradora-Geral que era sabidamenle candida-
ta   à   reeleição?   Houve   alguma   diíiculilade   nos
afazeres da  sua  gestão  na  Corregedoria  a  partir
disso?
Dr. Milton - Nâo, aíé porque essa minha defini-

çâo ocorreu mesmo no período final da gestâo,
nos últimos  meses.  Antes disso eu  nâo tinha,
como   nunca   tive   anteriormente,    nenhuma
pretensâo. Eu sempre achava que talvez um dia
viesse a concorrer. Mas nâo sabia se a oportuni-
dade era aquela. A gente primeiro precisa sentir
o clima institucional,  se seria interessante para
a   lnstituiçâo   ou   nâo,   ou   se   existe   alguma
possibilidade melhor que pudesse atender aos
interesses da lnstituiçâo. A gente tem sempre
que pensar se há confluência entre os interes-
ses  pessoais  e  os  da  lnstituiçâo. Naverdade



nâo chegou  a haver nenhuma dificuldade,  de
nenhuma maneira.

APNIP  - A delinição do  seu  nome  se  deu  de  uma
maneira   que   quase   anunciava   que   as   coisas
estavam delinidas... Nlas oomo Íoi o compromisso
assumido com a Classe?
Dr. lvlilton -Bem, definido que eu seria candida-
to]  eu entendi que tinha que conversar com o
maior número possível de colegas e com toda a
liberdade, à vontade,  pessoalmente, para falar
das   minhas   propostas,   da   postulaçâo   aos
novos    colegas    e    realmente    discutir    a
lnstituiçâo,   porque   eu   acho  que   o   período
eleitoral  é  a fase  rica para o debate.  Entáo,  o
que justifica essa necessidade de alteraçâo da
data da eleiçâo, a que eu me referi anteriormen-
te,  é  justamente  a  discussâo  dos  problemas
institucionais,   para   que   os   candidatos,   os
postulantes realmente assumam seus compro-
missos e façam uma radiografia com a Classe
sobre o que se pretende, o que está indo bem e
o que nâo está tentar corrig.ir, definir os rumos.
Esse é o momento, é a hora. Sempre fui adepto
a  esse  modelo  de  eleição  que  foi  proposta
pessoal  minha,  na condiçâo de Presidente da
APMP   nL!ma  reuniâo  da  Conamp,   em   Ouro
Preto,  quando  sentimos  que  o  clima  estava
propício para que se propusesse a eleição pela
Classe. No momento pré-lei orgânica institucio-
nal,   nessa  reuniáo  em   Ouro   Preto,  eu  fiz  a
proposta depois de ter conversado com vários
presidentes    de    associações   e    alguns
Procuradores  de  Justiça,  que  aquele  seria  o
momento    ideal,    porque    nós    estávamos
concluindo  o  anteprojeto  da  Lei  Orgânica  e
propôs   a  questáo   da  eleiçâo   pela  Classe.
Entáo,  eu  t.inha  o  compromisso  pessoal  de
pariicipar desse processo algum dia. Eu sei, e
sempre disse isso aos colegas, que o processo
sofre, por parte de alguns mais conservadores,
duras  críticas,  que  talvez  nâo  seja  o  modelo
perfeito,   mas  é  o  melhor,   sem   dúvida.   É  o
melhor e teve algumas dificuldades,  principal-
mente nos primeiros processos, o que é natural
do  aprend.izado.   Nós  temos  que  vivenciá-lo

para  chegar  à  maturidade  do  processo  para
isso   busquei,   na   minha   participaçâo   como
cand.idato,   ter   uma   postura   que   realmente
elevasse   o   processo   eleitoral   no   Ministér.io
Públ.ico,  qLie  demonstrasse  que  é  possível  a
instituição  ter  retorno  disso.  0  processo  de
escolha pela Classe é hoje de exírema impor-

tância.
APNIP  -  E  quanto  ao  compromisso  de  renúncia
assumido durante a campanha?
Dr. Nlilton -Em uma das primeiras reuniões com
os  Grupos  de  Estudos  de  todo  o  Estado,  o
coordenador do grupo me colocou, ao final da
reuniâo,  que  por  sinal  foi  muito  intensa,  com
vários debates e com a pariicipaçáo de grande
parie dos componentes do grupo, o coordena-
dor,    Dr   Luciano    Machado   de    SoLiza,    me
colocou, como forma de visualizar a nomeação
ao  cargo  de  Procurador  Geral,  em  relaçâo  à
votação dos concorrentes. Ele perguntou o qLie
eu pensava sobre isso.  Eu disse que entendia
que o nomeado deveria ser o mais votado e que
essa  era  a   minha   posiçâo,   já   manifestada
enquanto  Presidente da APMP e da Conamp,
tanto que à época da redaçâo da constituinte,
depois da revisâo constitucional, a confedera-
çâo sempre defendeu essa bandeira, de que o
mais votado fosse o nomeado. Mas,
nâo tivemos sucesso. 0 texto acabou
contemplando   a   part.icipaçâo   da
Classe,    o   que   entendo    como
fundamental,    e    a    definiçâo    pelo

poder político, pelo Poder Executivo.
Defendi a bandeira de que a Classe
escolhesse  e  o  nomeado  fosse  o
mais votado. Entâo, em razâo disso, a
minha posiçâo pessoal era, também
agora, enquanto concorrente, que se
prestigiasse   o    mais   votado.    0
coordenador  apresentou-me  entâo
um documento e eu  disse que  nâo
havia nenhum problema com relação
a assinar e firmar esse compromisso,
ou  seja,  que  se  não  fosse  o  mais
votado nâo postularia minha nomea-
çâo.    Eu    desistir.ia   de    postular    a
nomeaçâo.  E assim foi feito e assim
firmei o compromisso com a classe .
Na seqüência,  nos diversos Grupos
de Estudos, onde fui questionado pela maioria
dos colegas,  eles demonstrara, a posição de
que os grupos eram favoráveis a essa postura
em  relaçâo á postulaçâo da nomeaçâo.  E eu
repeti o que já havia assinado, que desistiria de
postular  a  nomeaçâo  se  nâo  fosse  o  mais
votado. Aié porque, eu me candidatei para ser o
mais votado e nâo para figurar em segundo ou
terceiro lugar. Eu acreditava que teria o retorno
daclasse.



APIVIP     E  como  Íoi  o  processo  que  o  levou   à
nomeação?
Dr. Milton - Proclamado o resultado da votação,
isso aconteceu na.sexía-feira antes do Carnaval
eu, já deixando o local onde me reuni com os
que   me   apoiaram,   disse   a   eles   que   nós
estávamos fora. E eu disse que só nâo protoco-
laria   o   requerimento   de   desistência,   como
acordado com a Classe,  naquele mesmo dia,
porque  o   Ministério   Públ.ico  estava  fechado
durante  o feriado.  Mas  que  na quarta-feira de
cinzas estaria protocolando esse requerimento
de desistência de figurar na lista a ser encami-
nhada  ao  Senhor  Governador  do  Estado.   E
disse isso ao grupo que esteve mais próximo a
mim  na  campanha  com  muita  tranqüilidade.
Reuni todos  eles  e  decidimos  que ficaríamos
para  a  próxima,  que  eu  ia  dar  um  tempo  e
futuramente    voltaria    a    participar    da   vida
institucional de alguma forma, a contribuir para

que as coisas sigam seu curso normal e, quem
sabe,  lá  na  frente]  a  gente  volta  a
pariicipar desse contexlo de suces-
sâo    na    Procuradoria    Geral.    Na
seqüência,  logo  depois  do  fer.iado,
na  quarta-feira,   redigi  meu  requeri-
mento    de    desistência,    fui    à
Procuradoria e o protocolei .

APMP - E o Senlior teve algum contato
com o 6overnador?
Dr. Nlilton -Sim, mas anteriormente à
eleiçâo  e  à  nomeaçáo,  qLiando  eu
acreditava   que   nem   seria   o   mais
votado.   Estive  na  aberiura  do  ano
legislativo    na    Assembléia    Le-

gislativa, fiz um rápido  contato com o
Governador e com alguns assesso-
res próximos a ele.

APNIP -E depois da devolução da lista?
Dr Nlilton - Fiz muitos contatos com a

Classe,    com    os   amigos    Procuradores   e
começamos   a   aventar   as   hipóteses   que
haviam.  A  primeira  era  de  uma  nova  eleiçâo,
afastada   quase   que   pela   totalidade   dos
Colegas.

APNIP  -  Nlas  e  houve  algum  questionamento  por

parte do palácio lguaçu nesse periodo? aual loi?
Dr. Nlilton -Era saber se, eu nomeado, assum.iria
Ocargo.
APNIP -E qual loi a sua posição?
Dr. lvlilton -Eu disse que precisENa consultar os

Colegas, Procuradores, os Colegas do interior.
Feita essa consulta, onde a maioria esmagado-
ra  foi  favorável  a  que,  se  eu  fosse  nomeado
assumisse o cargo porque seria o melhor para a
instituição.

APNIP  -  Então,  na verdade,  essa  sua  decisão  de
aceitar o cargo loi tomada através de um tipo de
convencimento,    não    sÓ    pela    siluação,    mas
também   pelos   Colegas,   de   que   era   a   mell\or
solução?
Dr.  Nlilton  -  Sim,  de  forma  que  fiquei  sabendo

que  o  meu  requerimento  de  desistência  foi
encaminhado ao Governador junto com a lista
dos nomes pela Procuradoria Geral. Ou seja, o
meu pedido de desistência, que era interno, foi
encaminhado  ao  Palácio  lguaçu,  por  isso  de
tantos   questionamentos   acerca   da   minha
aceitaçâo  ou  nâo  se  fosse  nomeado  para  o
Cargo.
Eu  posso dizer que  me  sinto  perfeitamente  a
vontade  porque  cumpri  o  compromisso  que
assumi com a Classe, de desistir de integrar a
lista.  Agora,  é preciso levar em conta os fatos
posteriores,  que  acabaram  levando  à  minha
nomeaçâo.

APNIP - 0 seu compromisso era de não integrar a
lista.  Nlas  o  que  aconteceu  é  que,  contra  a  sua
vontade, o seu  nome estava na  relerida lista.  Há
uma diíerença ideológica, ou seja, o objetivo não
era o mesmo? Não integrar a lista não signiíicava
não  ser  Procurador-6eral  de  Justiça?  Por  uma

questão juridica seu nome acabou sendo incluído.
não liá ai uma queslão i]essoal a ser superada?
Dr.  Nlilton  -  Eu vejo  que  nâo  pelo  seguinte:  eu
tinha o compromisso pessoal de nâo in{egrar a
lista.  Cumpri  o  meu  compromisso.  Agora,  em
razâo da nâo aceitaçâo do meu compromisso
surgiu   uma   questâo   nova,   que   colocou   a
lnst.ituiçâo num impasse e ele se resolveria com
a minha aceitaçâo.  Mas isso nâo foi  motivado
pela  minha vontade,  A  minha  disposiçâo  era
nem  estar  lá.   Mas  eu  fiquei  perfeitamente  a
vontadeparaatenderatodaessaconjuntura.

APMP  -  Na  sua  opinião,  então,  não  val
haver nenhum  prejuízo à  legitimidade da
questão?
Dr. Milton -De forma alguma.
APNIP -Fazendo um retrospecto, quando o Dr. Luiz
Carlos Delazari era o Procurador-Geral de Justiça
e o Sr. era o presidente da APNIP, o Sr. promoveu ou
comandou uma greve no Nlinistério  Público.  Isso



aconleceu justamente durante o primeiro mandato
do  governador  Roberto  Requião.  Como fica  essa
relação agora  que  o  Sr.  é  o  Procurador-Geral,  o
clieíe  da  lnstituição?  Se  nós tivermos  que  Íazer
uma  greve  como  é  que  vai  ficar  essa  relação
institucional?
Dr.   Nlilton  -   Esse  fato  evidentemente   não  é
desconhecido do Governador porque eu tenho
certeza de que o lembraram d.isso, o pessoal
tratou de lembrar esse fato a ele. E isso me dá
muita tranqüilidade porque o Governador sabe
da minha postura. Ele sabe que vou fazer o que
tem que ser feito, com a maior tranqüilidade. Eu
nâo  assumi  nenhum  comprom.isso.  Eu  acho
que fico  muito tranqüilo  porque  o Governador
tem ciência da minha postura.
APMP   -   Com   relação   às   indicações   para   os
Centros de Apoio, é Íiossivel que pessoas como o
Dr.  Nlarco Anlonio Teixeira, que loi alvo de duras
criticas   por   parte   do   Governo   do   Eslado,   por

questionar o orçamento estadual para a área da
Saúde, é possivel que ele permaneça?
Dr. Nlilton -Com cerieza, .inclusive ele já colocou
o  cargo  à  disposiçâo  e  eu  disse  que   nâo
aceitava.  Ele  é  referência  nacional  na  área  e

permanece.

APNIP  -  É  possivel  então  adiantar  alguns  nomes

que    vão    compor    o    primeiro    escalão    da
Procuradoria Geral de Justiça do Estado? Centros
ile Apoio, Gabinete?
Dr. Nlilton -Alguns nomes já estâo confirmados,
nâo oficial.izados, mas oficiosamente confirma-
dos.    Na    sub-procuradoria    jurídica    o
Dr.Roncagl.io.  0 diretor administrativo,  Dr. José
Carlos Pimentel.  0 diretor secretário será o Dr.
Valério Vanhoni.  Na assessoria de gabinete há
nomes confirmados como o Dr. Henrique Cleto,
Dr.  Clayton Maranháo,  Dr.  Domingos Fonseca,
Dr.   Colmar,   Dr.   Paulo   Kessler,   Dr.   Sobreiro  e
Angela Khury Munhoz da Rocha, Faltam alguns
nomes ainda.

APMP - Nos Centros de Apoio mantém os que estão,
sai todo mundo, o que acontece?
Dr.  Nlilton  -  Na  Saúde  fica  como  está.  No  Meio
Ambiente   preciso  conversar  ainda  com   o   Dr.
Saint-Clair  Honorato  Santos,   mas  em   princípio

quero  que  ele  permaneça.  No  Consumidor  nós
estamos  pretendendo  fazer  uma  anexaçáo  ao
Meio  Ambiente,  como  forma  de  un.ir  atividades
correlatas.
APIVIP  -  Um  setor  nevrálgico  para  o  Ministério
Púl]Iico é o patrimônio público, como lica?

Dr.   Nlilton   -   É   uma   área   nevrálgica   para   o
Ministério   Público  e   para  a  sociedade.   Nós

pretendemos manter ao máx.imo a equipe que
lá está, mas na verdade ainda não tive tempo de
conversar apropriadamente com  o setor,  mas
pretendo  manter a estrutura que  lá está e,  se
possível, reforçá-la.

APNIP -E na área da lníância, Juvenlude, Idosos e
Pessoas Portadoras de Deíiciência?
Dr. Nlilton -Na coordenaçâo ainda nâo sei, mas

pretendo ter o retorno do Dr. Murillo Dig.iácomo.

APNIP - Tlemos percebido, de uns tempos pra cá,
uma  certa  prevenção  dos  promotores  que  estão
ingressando na oarreira, que estão no começo da
vida institucional, com os já integrantes e também,
de  certa Íorma,  com  o trabalho iá  desenvolvido.
Oual a sua perspectiva de costurar a reorganiza-

çãodaliarmonização?
Dr. Nlilton - Eu senti  isso quando Corregedor e
também como candidato, porque eu
precisava de muita abertura com os
colegas. Percebi essa situaçâo, uma
dicotomia entre 1° e 2° graus, como
se fosse o antigo e o novo, tanto que
um dos temas abordados na minha
campanha foi o resgate da unidade
da  lnstituiçáo,  a  integraçáo.  E  entre
muitos dos novos há essa vontade de
ter uma panicipaçâo mais próxima do
pessoal  mais antigo.  Nós  pretende-
mos resgaíar essa Íntegraçâo porque
é fundamental para o crescimento da
lnstituiçâo.    0    lema    principal    do
Ministério  Público é a unidade.  Com
certeza  o  resgate  dessa  unidade,
que  hoje  está  comprometida,  será
uma preocupaçâo da nossa gestâo.
Falta estímulo a essa integraçâo e eu
acho  que  o  Ministério  Público  tem
muito a ganhar com isso.

APNIP -E a relação com a Associação Paranaense
do Nlinistério Público?
Dr. Milton -Ceriamente será de muito respeito,
cada   um   respeitando   o   espaço   do   outro,
fazendo a sua parie,  o que  lhe cabe e cami-
nhando  para  um  mesmo  objetivo,  porque  o
interesse de todos é o mesmo. Vamos procurar
nâo invadir o espaço da Associaçâo, atender às
reivindicações   e,   quando   nâo   for   possível,
vamos sentar juntos e explicar porque não dá. O
que  eu   nâo  aceito  é  o  jogo  de  esconde-



esconde. Vamos jogar limpo.
APNIP - E quanto à questão de inlra-estrulura, do
esí)aço nos Fóruns?
Dr. Ivlilton -  Nas comarcas de  inicial eu sei que
nâo há problemas, até o fato de juiz e promoto-
res estarem juntos, no mesmo espaço, facilita e
muito o trabalho.  Nas de médio porte eu acho
substancial e pretendo dar seqüência ao plano
de expansâo de Londrina, Ponta Grossa, que já
tem um terreno ali e,  na medida do possível,  ir
avançando,  aíendendo  às  peculiaridades  de
cada local.  Em  Francisco  Beltrâo  há uma falta
de espaço e é pensamento de todos os que
estâo lá que se construa um anexo ao Fórum,
que  ficaria  mais  condigno  e  mais  cômodo,
facilitaria para os usuários da Justiça, aos mais
humildes  que  precisam  encontrar  o  juiz  e  o
promotor num mesmo local, para facilitar a sua
vida.
APMP -Haverá esclarecimentos sobre o pagamen-
to  de  abonos  aos  Colegas,  de  que  forma  serão

negociados, pagos, sobre parcelamen-
tos?
Dr. Nlilton -Sim, náo vai hENer nenhum
m.istério    sobre    essas    questões,
inclusive com o redimensionamento,
com a projeçâo de novos cargos, na
medida  do  possível,  para  que  nâo
haja dificuldade de pagamento.

APMP -Com relação a dar Í]rovimento a
novos cargos, contralar assessorias?
Dr.    Nlilton    -    Hoje,    tendo    como
exemplo outros Ministérios Públicos,

principalmente o de São Paulo, que a
gente  procura observar por ter  uma
dimensâo  maior,  eu  acho  provável
que a gente expanda as assessorias
tantoquantoforpossível.

APMP -O presidente da Associação dos
Funcionários   da    Procuradoria    Geral

nos trouxeram uma preocupação acerca do nivel
i]e   escolaridade   dos   servidores.   Eles   acliam

perigoso estender demais a  base dos servidores
de apoio e de serviços primários, na medida que a

preocupação é que o Íuncionário conlratado lioje,
em nivel de primeiro grau, vai Íicar na lnstituição,

pelas atuais regras da Previdência, 40 anos, 42 se
liver l 8 anos.
Dr.   Ivlilton   -   Nós   vamos   procurar   estudar   e
discutir  esse  assunto  porque  a  preocupaçâo
tem  fundamento,  Pode  ser  que,  daqui  a  10
anos,  com  a  tendência  de  terceirizaçáo  de

serviços  e  também  de  automaçâo,  nâo  haia
necessidade    de    um    grande    número   de
servidores.

APMP -A distribuição de códigos comentados, da

jurisprudência    é    anseio    dos    Colegas,    com
praticamentel00°yodeapoio...
Dr.  Ivlilton  -  Toda  iniciativa  bem  sucedida,  que
conte  com  a  aceitaçâo  da  Classe  eu  vou
procurar dar seqüência. Eu sempre disse que o
Ministério Público é diferente de uma adminis-
traçâo    poiítica   comum.    É    uma    instituiçâo

permanente em que cada gestâo procura dar
seqüência à gestâo anterior nos seus pontos
positivos,   fazendo   um   trabalho   cont.inuado]
com alguns ajustes,  dando uma colaboração
pessoal   mas,   em   última   análise,   o   nosso
trabalho  também  já  está   bem   definido   nas
regras   constitucionais   que   existem,   buscar
aprimorar   a   prestação   de   serviços   para   a
sociedade, evitando ao máximo o retrocesso.

APNIP  -  Se  o  Sr.  pudesse  Íalar  aos  promotores,
especialmente  aos  da  inicial,  que  lazem  atendi-
mento  ao  público,  que  são  aqueles  que  têm  um
contato mais direto com os Consellios Nlunicií}ais
da  Saúde,  da  Criança,  eníim,  se  losse  possivel
sublinliar a eles iima conduta de  relacionamento
com a poí]ulação carente, como seria?
Dr. Nlilton - Eu diria, como disse durante toda a
minha  gestâo  na  Corregedoria,  que  nesses
Conselhos,   que  sâo  direcionados  às  áreas
carentes  da  sociedade,  o  promotor tem  que
priorizar a atenção necessária, prestigiando os
Conselhos, acompanhando a sua formaçâo, a
sua  atuação,  que  é  uma  experiência  para  o
promotor público,  principa/mente nas comuni-
dades  menores,  nas  Comarcas  menores,  o
pessoal  que tem  algum  preparo é  muito  raro,
então o promotor tem que estar junto, acompa-
nhando,  porqLie  é  aí que  mais  se  precisa do
trabalhoedaatuaçâodele,
APNIP -Ele tem então que se Íazer presente?
Dr. Nlilton -Sim, nos Conselhos, e foi assim que
eu  orientei  durante  as  correições  e  procurei
estimular os Colegas. A respeito disso,  inclusi-
ve,  vem  aquela  famosa  Resoluçâo  01/01,  a
respeito da participaçâo nos cíveis, justamente
para que  os  promotores tenham  mais tempo
para participar dessas atividades exlraproces-
suais,   mas  que  demandam  da  atuação  do
promotor,  estimulando  a  criaçáo  e  a  atuaçâo
dos Conselhos porque a ativ.idade do promotor
tem  que  estar  voltada  para  a  camada  mais



carente da sociedade que é a ciue mais precisa
do Ministério Público.

APNIP -  Há alguns ajustes a Íazer na racionaliza-

ção da intervenção do processo civil?
Dr. Nlillon -A gente sabe que o Direito é dinâmi-
co.  Tlodos  nós,  como  operadores  do  Direito,
sabemos  disso.   Aquela   resoluçáo  teve   por
finalidade   precípua   otimizar   a   atuaçâo   do
promotor, principalmente o de la lnstância.  Na
verdade  quando  comecei  minha  gestáo  na
Corregedoria, percebi que cada Colega estava
fazendo  de  um  jeito,  entâo  foi  no  sentido  de
balizar a situaçáo,  assumir o comando desse
processo,   porque   a   lnstituiçâo,   a   partir  da
resoluçâo,  assumiu  o comando.  Entâo  hoje a
gente  pode  avaliar  o  que  foi  positivo,  o  que
merece  continuar  daquela  maneira  e  o  que
merece  ajustes  e  certamente  esses  ajustes,
chegaremos  à  conclusáo,  serâo  feitos  para
melhor.

APIVIP - 0 Ivlinistério Público do Paraná sempre se
distinguiu no que tange à caracteristica de ter uma
ideologia. A gente sempre teve um discurso l)em
marcado.  Nlas  parece  que  essa  discussão  meio

que  leneceu  nos  últimos  tempos  no  Paraná  e
temos  visto  muitas  discussões  lisiológicas,  que
são coisas importantes, coisas materiais, mas que
não são o néctar da nossa lnslituição. Oual a sua
Ótica sobre isso?
Dr.  Nlillon  -  0  nosso  Ministério  Público  é  um
exemplo.    Esteve   à   frente   das   mudanças
constitucionais   quando   eu   estive   na   vice-
presidência do Conselho, da Conamp, depois
na   Presidência   da   Confederaçâo,    sempre
caminhamos  nesse  sentído,  acompanhando
ativamente   as    mudanças    na   Constituinte,
depois    no    pós-constituinte.    Temos    que
continuar  com  essa  força.   Nós  vamos  fazer
questâo de voltar a atençáo para a postura do
Ministério Públi,co,  que visa sempre os menos
favorecidos.    E   a   nossa   função,    defender
sempre o mais carente. É uma bandei.ra nossa
e as modifícações que a gente fizer na estrutura
vâo  dar  a  linha  da  nossa  admin.istraçâo,  um
Ministério   Público   de  vanguarda,   de   ponta,
como foi desde a época da Constituinte.  Nós
precisamos nos fundamentar em valores mais
importantes do que os maíeriaís. Nâo que eles
nâo sejam importantes.  De fato são de impor-
tância,  mas  náo  sáo  o  nosso  foco,  a  nossa
ênfase. A nossa funçâo tem um lado social que

é o principal ,

APNIP  E como nós vamos trabalhar com relação à
Promotoria de lnvestigações criminais?
Dr. Milton   Eu pretendo deixar a aíuaçâo da PIC
voltada para os casos especiais e relevantes,
que   demandem   atençâo   mais   seletiva.   Eu
penso que  uma área pioneira no  Paraná que
deu  certo,  mas  eu  acho  que  é  imporiante  a
gente selecionar as aíividades.

APNIP -Em relação à PIC, o que está estruturado
mantém e as que estavam em fase de estruturação
no interior?
Dr. Nlillon - Nós vamos manter esse programa,
mas   selecionando   a   E[Íividade.   Tem   muita
matéria onde nâo há necessidade da interven-
çâo da pIC.

APIVIP   -   Os   Nlinistérios   Púl]Iicos   de
Minas   Gerais,   Rio   de   Janeiro,   São
Paulo,   que   são   reíerência   como   o
nosso,  têm   um   diíerencial   invejável,
equipes    de    planejamento    para
assessorar   a   Procuradoria   Geral   de
Justiça   no   planeiamento,   genle   que
está  delinindo papéis,  onde é  interes-
sante  atuar,  onde  a  atuação  é  mais
carente a atuação e nós sempre fomos
timidos em relação a isso. São Colegas

que   estão   alastados   da   atividade
jurisdicional  e  institucional,  mas  que
têm coragem de fazer isso porque são
estudiosos  que  pensam  a  lnstituição
em si. Não seria o momento de a gente
rever  essa  postura?  o  que  o  Sr.  aolla
disso?

Dr.   Milton   -    É   muito   interessante.
Tialvez,   num   primeiro   momento,   a

gente   nâo   tenha   condições   de
colocar isso em prática, mas é muito importante
para o futuro da lnstituição. É o planejamento, é
o pensar,  elaborar projetos e sair na frente,  na
vanguarda.



Mílton  RÍQLuelme de Macedo
Assume a Procuradoria-Geral de Justiça
0    Procurador    de    Justiça    Milton

Fliquelme de Macedo assumiu no dia os de abril
o  cargo  de   Procurador-Geral  de  Justiça  do
Paraná. A solenidade de posse contou com a
presença de autoridades judiciárias do Estado,
deputados estaduais,  secretários estaduais e
municipa.is.

No    discurso    o    Procurador-Geral
afirmou   que   pretende   conduzir   o   Ministério
Público defendendo seus idea.is e procurando
colaborar    para    o    engrandecimento    da
lnstituição. "Meu compromisso com a Classe é
a  unidade   institucional'',   ressaltou.   "E  nesse
traba/ho  devemos  desempenhar o  papel  qL!e
nos cabe na sociedade aplicando a Justiça a
todos e de forma sempre igualitária'',  comple-
tou.

F]iquelme comprometeu-se também a

garantir condições intelectuais e materiais aos
Membros  do   Ministério   Público,   bem   como
"liberdade   para   o   desempenho   de   suas

funções".  Ele  garantiu  que  vai  desenvolver  o
trabalho  a  frente  da  Procuradoria-Geral  com
respeito aos integrantes do Ministério Público e

procurando manter as conquistas da Classe. 0
Procurador   enfE[Íizou    que   vai    combater   a
improbidade adm.in.istrê[+iva e o retrocesso nas
conquistas   alcançadas,   além   de   ``rechaçar
qualquer interferência exierna nas ativ.idades do
Ministério  Público".  Como  meta  estacou  que

pretende dotar os membros do MP de formas
de  combaíer o  crime  organizado.  "Procurare-
mos, à frente da Procuradoria-Geral de Justiça,
dar seqüência às ações imprimidas pela atual
gestâo, notadamente nas áreas de combate à
criminalidade   violenta,    crime   organizado   e
crimes  contra  o  patrimôn.io  público".  E  disse

que  nâo vai  interromper a descentralização  e
interiorizaçáo das  promotorias especialízadas.
Sobre a gestâo que o antecedeu, o Procurador
ressaltou  também  a  correçáo  e  eficiência  da
Procuradora   Maria   Tlereza   Uille   Gomes   na
conduçâo  de  questões  importantes  para  o
Ministério Públ.ico nos últimos dois anos.

Formado em Dire.ito pela Universidade
Federal  do  Paraná,  com  especializaçâo  em
Direito Administrativo e Direito Processual Penal

pela  PUC/SP  Milton  Riquelme  de  Macedo,  51
anos, ingressou no Ministérío Público em 1977.
Como    promotor,    atLiou    em    Bandeirantes,
Matelândia,    Mandaguari,    Apucarana,    Assis
Chateaubriand,   Paranaguá,   Ponta  Grossa  e
Curitiba,  onde trabalhou  na  la Vara Criminal  e
nas Promotorias Especiais de Meio Ambiente e
Consumidor.  Foi  promov.ido  a  procurador  de
Justiça em 1991. lntegrou o Conselho Superior
do   Ministério   Público,   em   2000   e   2001,   e
exerceu  o  cargo  de  corregedor-geral  do  MP
entre 2001  e 2003.  Tiambém foi  presidente da
Assoc.iaçâo  Paranaense  do  Ministério  Público

por três gestões (1987-1991 ) e da conamp.
AIPMP   -   Durante   a   solenidade   de

posse   do   Procurador-Geral   de   Justiça,    o
pres.idente   da   Associaçâo   Paranaense   do



Ministério    Público    (APMP),    lvonei    Sfoggia,

destacou em seu discurso a funçâo institucio-
nal do MP e disse que o trabalho da instituiçâo
"é umaforma de mudar o mundo'' .

Sfoggia  defendeu  também  a  eleiçâo
direta  pelos  integrantes  do  Ministério  Público

para o cargo de Procurador-Geral de Justiça e
também a luta pela investigaçâo pelo M.inistério
Público. "Nós temos um respaldo importantíssi-
mo, que é o da opiniâo pública, declarado em
pesquisa   do    lbope]    encomendada   pela
Conamp,    para    que    o    Ministério    Público
continue à frente das investigações de todos os
crimes" , ressaltou .

0    presidente    da   APMP    declarou
também que a obrigaçâo dos membros do MP
é  maior  que  o  bem-estar  público,  "é  produzir
felicidade para quem pouco dela tem" .

Ao   transmitir   o   cargo   ao   Dr.   Milton
Riquelme   de   Macedo,   a   Procuradora   Maria

Tereza  Uille  Gomes  fez  um  balanço  de  seus
dois    anos    à   frente    do    Ministério    Público

paranaense   e   reforçou   a   necessidade   de
serem realizadas eleições diretas para o cargo
de Procurador-Geral.  "Nós vamos continuar na
luta pela causa que é hoje uma das principais
reivindicaçõesdaclasse",afirmou.

Tleoria da Pena
Adel EI Tasse, 220 pgs.

A presente obra traz uma análise da perspectiva
de uma substituiçâo sistemática do Direito Penal,
calcado fundamentalmente na pena privativa de
liberdade,    para    uma   atuação   funcional    no
ordenamento    jurídico.    Principia    com    o
levantamento do pensamento pun.itivo ao longo
da história humana. Aborda, em seguida, a pena
privativa de liberdade sob enfoque crítico, nâo no
sentido de sustentar a total desnecessidade social da pena privativa de
liberdade, mas sim, a redução de tal apenamento para os crimes em
que  nâo  haja emprego  de violência ou  grave  ameaça à  pessoa.  A
privaçâo  da   liberdade   deve   ser  l.imitada  às   hipóteses  de  efetiva
necessidade. Com isso, possibilita-se a atuaçâo real do Direito Penal,
mediante um sistema de resposta ao delito, mais ágil e menos custoso.

De:FE\t$44,7nu-por:RS40323(desc.10°,'o)

Lei de Execucão Penal Anotada
MaurícioKuehná8oopgs.

Após  um  ano  do  lançamento  deste  estudo  e
tendo   sido   obtida   grande   receptividade   da
primeira  edição  em  diversos  segmentos,  traz,
nesta nova edição, vastas informações inéditas,
náo só a respeito da lei  propr.iamente dita,  mas
também  de outros instrumentos,  exíremamente
úteis  à  compreensâo  da  teoria  e   prática  da
Execuçâopenal.

de : R$ 17?,4r`v ~ por: R$ 159,66 {desc . 10°,'à)

Lei de Execucão Penal e Leaislacão Comi.Iementar
3aEdiçâoRevistáeAiualizada-org.-MaurídioKuehne,ji6pgs.

0 propós.ito desta publicaçâo é ser mais uma opção aos operadores
do Direito para conhecer a Legislaçáo acerca da
Execução Penal, desde a ediçáo da Lei 7 .210/84
e    Suas    alterações,    assim    como    oLltros
instrumentos    legislativos    diretamente
relacionados  à  área.   Destaque-se  também  a
inserçâo  de  normas  a  respeito  do  Estado  do
Paraná.

de: F=$ 19,9C -por: R$ 17,91 Ídesc.  70%j

Os   livros   podem   ser   encontrados   nas   melhores
livrarias ou pelo {elevendas

(41)352-1200ouwww.jurua.com.br.



Semínárío reúne membros do
MP em Paranaguá

i

ü.:r.;.tik:,if,E:
LL___     `.`1

Alguns  dos  ma.iores especialistas em
Direito  Civil  proferiram  palestras,  entre  os  dias
25  e  27  de  março,  durante  o  seminário  "0
Primeiro  Ano  do  Código  Civil''.   0  evento  foi
realizado  no Hotel  Camboa,  em  Paranaguá,  e
contou com a presença de aproximadamente
120 membros do Min.istério Público paranaen-
Se.

No   conteúdo   das   palestras,   temas
como a responsabilidade civil,  os contratos à
luz  do  novo  Código  Civil,  a  responsabilidade
civil    e    a   tutela    jurisdicional    das    relações
familiares e sucessórias.

0  professor  Dr.   Luiz   Edson   Facchin

proferiu a palestra de abertura com o tema "0
Primeiro   Ano   do   Código   Civil       Balanço   e
Perspectivas".   De  acordo  com   ele,   o   novo

Código   Civil   nâo   pode
ser simplesmente  lido  e
repudiado,    é    preciso
compreender   a   sua
estrutura  de  forma  que
os   conteúdos   normati-
vos   tenham    sentido.
"Costumo  dizer  que  ele

deveria  ser  lido  de  trás

para frente,  pois no final
é  que  estâo  os  artigos
relevantes",afirmou.

0 professor ressaltou
que   o   Código   Civil   não   ``nasce   Código".   É
preciso, segundo Facchin, fazer a sua constru-
çâo  cotidianamente.   "A  efetividade  do  novo
Código vai se dando aos poucos, gradualmen-
te,  dependendo da utilizaçâo e da leitura que

cada um de nós fizer dele", explicou. Ele disse
ainda que a finalidade do intérprete  nâo deve
ser   destruir   o   dispositivo   legal,   dando   ao
Código uma palavra de descrédito ou delegan-
do-o ao segundo plano.  "Devemos fazer uma
análise crítica, porém construtiva" , completou.

Facchin  esclareceu  também  que  há
um   Projeto   de   Lei   tramitando   na   Câmara
Federal  que  prevê  a  alteraçâo  de  quase  200
artigos  do  novo  Código  e  que,  porianto,  os
dispositivos nele encontrados nâo sâo imutàve~
/'s.

Na manhá do segundo dia o Seminário
foi  aberto  com  a  palestra  da  professora  Dra.
Maria  Christina  de  Almeida  e  do  Prof.  Dr.  Rolf

Madaleno   sobre   "A   tutela   jurisdicional   das
relações familiares e  sucessórias".  Para  Maria
Christina,    a    primeira    regra   que    deve    ser
obedecida quando se trata destas questões é
"olhar    para    a    Constituiçâo    Federal''.    "Os

princípios  Constitucionais  devem  ser  sempre
obedecidos.  Se  o  Código  Civil  trouxer  algum

ponto  que contrarie  as  regas da  Constituiçâo
ela é que deve ser utilizada como norieadora da
situaçâoemquestâo",explicou.

Segundo   ela,   quando   a  ciuestão  é
especificamente  o  Direito  de  Família,  a  nova
codificação   é   positiva  jListamente   porque   a

grande  maioria de  seus  artigos  não foge  aos
princípios  constitucionais.  Entretanto,  af.irmou,``a codificaçâo nâo é perfeita, porque em Direito

trabalhamos com a incerieza, com a interpreta-



çáo".  "A jurisprudência para alguns casos terá
que ser criada futuramente.  Em alguns casos,
como  nas  questões  conjugais,  o  Código  foi
bastante evoluído, em outras caberá a nós fazer
essaevolução'',completou,

0  Prof.  Dr.  Fiolf  Madaleno  abordou  o
Direito  Sucessório  no  novo  Código  Civil.   De
acordo   com   ele   a  codificaçâo   precisa   ser

encarada  e  analisada  com  muito  "senso  de

justiça".  "0 importante é que este Código nâo
está  terminado  e  pode  ser  alterado,   Daí  a
imporiância de realizarmos eventos como este,
onde a discussâo e as experiências de cada
um nos fazem refletir melhor sobre a legislaçâo
em v.igor" , ressaltou .

Para   Madaleno,   o   Código   Civil   se
assemelha a uma colcha de retalhos. "Ele é um
tanto confuso nas suas explicações e também

o   legislador   comete   algumas   diferenças   e
discrepâncias,  cuja  correçâo,  cabe  a  todos
nós", disse ele. Uma das questões levantadas

pelo  professor diz  respeito  ao testamento.  ``A
codificaçâo  permite  que  se  faça  testamento
sem testemunhas em circunstâncias excepcio-
nais como  um  edifício  pegando fogo,  mas  aí
nos  questionamos  a  respeito  de  que  forma
essa   pessoa   vaí   conseguir   transmitir   esse

testamento a alguém?",  ponderou.  "E  preciso
muitareflçxâosobretudoisso",completou.

A  tarde  a  primeira
conta do  Prof.  Dr.  Professor
Dr.  Eroulths  Coriiano  Júnior

que abordou "A responsabi-
lidade Civil" . Na opiniâo dele
o    novo    Código    Civil    faz
surgir   um   alargamento   no
Direito de Dano,  na respon-
sabilidade  civil.  "A  codifica-

çâo  torna  o  sistema  mais
aberto  e  mais  vulnerável  à
má   aplicaçâo   do   Direito'']

palestra  ficou  por

explicou.
Entretanto,  o  professor  diz  que  uma

revisâo  dos  clássicos  se  faz  necessária  para

que  se  veja  onde  eles  estavam  errados.  "0
legislador náo é onipotente,  ele está sujeito a
falhas  e  é  aí  que  devemos  agir  com  muita
cautela e com consciência para que possamos
mudar   o   que   pode   ser
mudado,   e   para   melhor",
concluiu.

0  Dr.  José  Antonio
Peres  Gediel  abordou  "Os
contratos  no  Novo  Código
Civil''.  Segundo  ele,  apesar
de presa aos formalismos, a
jurisprudência    consegue
ser    funcionalista.    Gediel
aproveitou  para defender a
ampliaçâo    urgente    da
atuaçáo dos membros do Ministério Público. "A

pariir da Const.ituiçáo de 88 o Ministério Público
tornou-se o depositário das esperanças de que
se faça Justiça no Bras.il" , declarou .

0 encerramento do Seminário foi feito

pelo  Presidente  da  Conamp,  Joâo  de  Deus
Duarte da F]ocha que afirmou que os membros
do Ministério Público em todo o País precisam
estar   atentos    para   as
mudanças   nas   regras   da
Previdência  e  também   no

que  diz respeito à Reforma
do  Judiciário.   "0  que  nós
nâo podemos admitir é que
a   nossa   atuaçâo   e   os
nossos    direitos    sejam
restringidos",declarou.



Francísco de Azevedo Macedo
Procurador-Geral  (1.898)

*   F?ui  Cavallin  Pinto

A seu tempo,  Francisco de Azeve-
do Macedo foi em nosso estado o jurista de
mais  ampla visâo  do  Direito,  além  de  ser
dotado  de   incomparável   disposiçâo  de
trabalho, que o punha sempre pronto para
assumir  tarefas  que,  pelas  suas  propor-
ções, muito poucos se disporiam a enfren-
tar.  Mais que jurista ou legislador ordinár.io,

Azevedo    Macedo   foi
sobretudo   codificador,
revelando uma particu-
lar   vocaçáo    para
sistematizar normas de
organização e conduta
social,   como   ocorreu
com   os    projetos   do
Código   de   Processo
Civil  e  Criminal,  ambos
fruto  de  sua  contribui-

çâo pessoal;  o Código
de Posturas do municí-
pio    de     Cur.itiba;     o
Código de  Ensino;  sua
proposta   de    reforma
constitucional    de
1.927;  a Lei de Organi-
zaçâo   Judiciária    de
1.913,    assim    como

pariicipou  também  da
elaboraçâo do estatuto
de    Universidade    do
Paraná  e  o  regimento
interno    do    Ginásio
Paranaense,  em  cujos
estabelecimentos

Pro[Fss?r        ,    `.       .                tradicionais  foi   profes-
FranFj:Cro,^R:::PF.inr=`de r\=ç^V=ç:^r3C\ed°    sor emérito, além di ediçâo

(os/o7ii872-12/Osll9SS)           de    ímporiantes    leis.do

Estado,   inclusive  sobre  terras.
F   o  i  nomeado    Procurador-Geral    pelo
entáo governador José Pereira dos Santos
Andrade, em 4 de agosto de 1,898, pouco
depois de completar 26 anos de idade, e

permaneceu à frente do Ministério Público
paranaense  por quase  1  ano e  meio,  aíé
sua exoneraçâo em 31 de janeiro de 1.900,

quando   da   recor)duçâo   do   governador
Xavier da  Silva.    E  ele  quem  conta como
esse episódio aconteceu,  lembrando que
na ocasião se achava na redaçâo do jornal
``A F?epública",  quando dele  se  aproximou

um  soldado  de  polícia,  anunciando  que
trazia um recado do secretário da fazenda,
coronel   Luiz   Antonio   Xavier,   em   que   o
governador pedia sua presença urgente no
palácio do governo, Levado em seguida a
Santos  Andrade.  este  logo  lhe  antecipou
sua   escolha    para        procurador-geral,
explicando  que,  pela  nova  lei  judiciária o
governo estava impedido de escolher para
a chefia do Ministério Público ciualquer dos
desembargadores, como antes. Doravante
tinha que ser pessoa estranha à composi-
çâo  do  Tribunal.  Assim,  de  concordância
com    seu    secretário    Luiz   Xavier,    essa
escolha recaíra sobre sua pessoa, nâo só
porque    reunia  as  condições  de  notório
saber exigidas para o cargo, como por  se
tratar de pessoa da imediata confiança do
governo.

Azevedo Macedo conta que ainda
p/eíexfou.'   ``mas   não  será   cedo   para
rriim?" , invocando certamente sua pouca
idade.  Por fim concordou, mas, como era
do  seu  caráter,     recomendou  que  tudo
fosse feito de modo discreto e na condiçâo
de interino, para poder "desoa\çaiT a bo`a
quando ela o apertasse" .

Aessetàmpoote;;itór,oparanaen-
se  estava dividido  em  11  comarcas  e  22
termos (a lei n. 81 /96 suprimira as recentes
comarcas  de  Campo  Largo,   Rio  Negro,
Tibagi  e  Serro  Azul).   Em  cada  sede  de
comarca  havia  um  promotor,  e  em  cada
termo   um   adjunto  de   promotor,   ambos
graduados em Direito, ou, na falta de quem
tivesse   o   grau,   bastava   o   pretendente
contar com 21  anos de idade e preencher
as "necessárias condições''.

A    Procuradoria-Geral    funcionENa
no    próprio    prédio    do    Tribunal    (entâo
Superior  Tribunal  de  Justiça),  situado  ao



lado do Tieatro Sâo Teodoro, na antiga Rua
da  Assembléia  (hoje  Dr.  Muricy),  esquina
da   Travessa   da   Assembléia   (atual   Rua
Cândido   Lopes),    onde   atualmente   se
encontra  a  Biblioteca  Pública  do  Estado.
Anteriormente   o    Ministério    Público   fora
dirigido    por   desembargadores,    cuja
subordinaçâo  direta  ao  Tribunal   o   novel
procurador atribuiu a causa do desmazelo
em que a encontrou ao assumi-la, despro-
vida de todo recurso material e de pessoal,
que permitisse mantê-la com a aparência,
pe/o  mer)os,  de  urr7a  "repartição  inde-
peridem¢' . Azevedo  Macedo  a  princípio
tentou dispor da colaboraçâo do secretário
do Tribunal, mas este logo lhe fez ver que,
pelo art. 68,  letra "d'',  da le.i judiciária (lei  n.
191 /96) só lhe incumbia expedir as ordens
e   postar   a   correspondência   oficial   do
procurador-geral,   nada   mais.   E   mesmo
esse encargo veio a ser suprimido pela lei
judiciária seguinte, n. 322, de s de maio de
1.899.   Assim,   a   todo   tempo,   Azevedo
Macedo assumiu sozinho as atribuições da
conduçâo  do  PaiTque` estadual,  embora
pleiteasse  o  auxílio  de   pelo   menos   um"aimamuens5e",  a exemplo  do  procurador

fiscal dos feitos da fazenda, que "mesmo
sem tanta necessidade", confava com a
colaboraçâo  de     um  oficial  solicitador.  A
despeito   dessas   dificuldades,    porém,
Macedo   passou   a   assumir   sozinho   o
desempenho   da   chefia   da   corporaçâo
estadual,  que  incluía  a  responsabilidade
administrativa  da  instituiçâo,  a  promoçáo
da justiça pública,  por si e seus agentes,
oficiando em todos os recursos do proce-
dimento  criminal  e  nas  causas  em  que
houvesse   interesse   dos   hiposuficientes,
devendo assumir também a curadoria dos
feitos relativos às massas falidas. Cumpria
ainda ao procurador-geral intervir em todas
as causas e negócios da fazenda pública e
da soberania do estado, ou em ciue fossem
interessadas as próprias municipalidades.
Amplas atribuições a que se aplicou com
grande empenho, registrando em relatório
que durante seu mandato, impetrou um só
habeas   corpus,   mas   proferí.u   c/oze
pareceres  em  outros  writs  semelhantes,
bem como oficiou em vinte e seis recursos
de   apelaçâo   criminal,   além   de   quinze

recursos   cíveis,   tanto   agravos   como
apelações,   bem   como   interveio   como
curador  em  processos  do  interesse  de
órtáos e incapazes. Tiambém atuou em três
recursos.de divórcio e em outros cinco de
falência. Na área criminal propôs perante o
Tribunal  Superior  duas  denúncias  contra
juizes de direito, além de  dispor de provas
suficientes para seu sucessor denunciar o
de   Ponta  Grossa,   alegando  que   nesse
particular também já havia se manifestado
em favor da impronúncia do iuiz da comar-
ca da Lapa, por considerar .insuf.ic.ientes as
provas apresentadas contra ele. Cumprin-
do outras atribuições de  seu  cargo  disse
ter acompanhado  as  decisões  proferidas
em favor do Estado, junto a seçâo estadual
da   Justiça Federal, e,  naquela que lhe foi
desfavorável,    interpôs    com    sucesso
exceçâo de incompetência. Relativamente
às disputas sobre a legitimaçâo,
divisâo  e  demarcaçâo  de  terras
consideradas  públicas, forneceu
instruções  para  o  procedimento
dos  promotores  das  respetivas
comarcas,   para   que   acompa-
nhassem os feitos e recorressem
das   decisões   contrárias   aos
interesses   e   o   patrimônio   do
Estado.   Suscitou   ainda   conflito
positivo de jurisdiçâo em razâo de
intervençâo  do  próprio  Ministério
da  Guerra em  processo  criminal
findo,    recusando    entregar   o
alferes    Joâo    Epaminondas
Jambo, condenado a 28 anos de
prisâo   simples,    por   crime   de
homicídio.  Porém  só a interposi-

çâo do conflito,   foi suficiente, por
si, para convencer o Ministério de
sua inteira procedência, antes mesmo que
dele   conhecesse   o   Supremo   Tribunal
Federal.  Ainda  mais:  o  relEiíório  oferecido

por  Azevedo  Macedo  ao  deixar  o  cargo,
registra   também   inúmeras   providências
adotadas  durante  sua  gestâo  junto  aos
membros   do   pai+que\,   entre   as   quais
reproduz as respostas dadas a consulta de
promotores e até de particulares, relaíivas,
de  um  lado, ao desempenho funcional,  e
de outro, entre muitas, o parecer oferecido
ao   padre  Vicente   Guaudiane,   negando



validade  oficial  às  certidões  e  atestados
exíraídos dos  livros  paroquiais,  cujo tema
acabou  se  convenendo  em  polêmica de
imprensa e levou seu autor a divulgá-lo em
publicação  de  circulaçâo  local.  Ainda,  -
quanto às consultas particulares, ofereceu
valioso estudo versando sobre a natureza
jurídica  das  colônias  militares  instaladas
em território estadual , e a competência dos
estados  e  municípios  de  tributarem  seus
produtos  e  seu  comércio.  Por fim,  tentou
organizar um quadro estatístico dos delitos
e  delinqüentes  do  Estado,   remetendo  a
todos  os  membros  do  Ministério  Público
modelos impressos de memoriais,  mapas
e fichas individuais, cujo resultado, embora
só alendido em  parie,  serviu,  no entanto,
para  ilustrar seu  relatório final.  Enfim,  todo
esse desempenho à testa da Procuradoria-
Geral   deixou   nâo   só   a   marca   de   sua

eficiência pessoal  e vocaçâo de
trabalho,  como  também  ganhou
destaque  pelo  esmero  que  pôs
nos seus pareceres,  de redaçâo
sempre  singela,  mas  cuidada  e
armada de sólida argumentaçâo
e   bom   forro   da   doutrina   mais
atual.    E    há   ainda   uma   outra
antecipaçâo que  merece  ressal-
to, pois já a esse tempo Azevedo
Macedo   cogitou   e   se   pôs   a
registrar em livro próprio todos os
seus pareceres e ofícios,  com o
propósito    de    servirem    a   seu
sucessor,    como    modelo    e
organização  de  um  arquivo  dos
atos da instituiçâo. Mas, de todas
as   contribuições   que   deu   ao
Ministério  Público do seu tempo,
uma   das    mais    importante   foi

certamente   a   de   seus   "Apontamentos
sobre o  Ministério  Público  no  Paraná'',  um
opúsculo  de  cerca  de  30  páginas,  que
publicou ao deixar o cargo, em ciue faz um
ampla   resenha   histórica   das   origens   e
atualidade    do    Ministér.io    Públ.ico,    suas
fontes e organizaçâo no direito pátrio e em
nosso Estado.  Uma contribuiçâo valiosa e
inédita  para  seu  tempo,   nâo  só  porque
traça um amplo espectro da corporaçáo  e
seus   fundamentos   institucionais,   como

porque reivindica uma condiçâo de maior
dignidade e  independência na promoçâo
da  ordem  jurídica  e  da  justiça  pública,
atrENés da defesa da sociedade e a tutela
dos  seus  dependentes.  Ora,  tal     como
vimos  anteriormente,      sua  conduçáo  à
chefia do  Ministério Público se deveu à Lei
n. 281, editada naquele ano,   que determi-
nava  que   o   cargo   de   procurador-geral
passaria   a   ser   exercido   dorEivante   por
cidadâo  estranho  ao  Tribunal,  graduado
em   direito   ou   de   notória   capacidade;
critério  que  passou  a  sustentar alegando
que  a  entrega  da  direçâo  do  Ministério
Público a um membro do Poder Judiciário
constituía   um    embaraço   gravíssimo   à
independência  do  órgáo  ministerial,   em
face    da    incompatibilidade    natural    do
exercício simultâneo de ambas as funções.
lgualmente   defendera   também   que   a
destinaçâo de um dos desembargadores
para exercer o cargo de  procurador-geral
implicava  em  desfalcar  o  Tribunal  de  um
dos seus magistrados,  pois eram apenas
cinco, reduzindo ainda mais a amplitude da
decisão   colegiada.    Na   verdade,    após
Azevedo   Macedo   deixar  o  cargo,   a   lei
judiciária que se seguiu,  seja a de n.  322,
de   08.05.1899,   já   nâo   fez   mençâo   ao
impedimento    dos    desembargadores,
senâo   adota   uma   definiçâo   ampla   e
enunciativa       de   quem    o   governador
poderia escolher para o cargo de procura-
dor-geral, incluindo os próprios desembar-
gadores;   os  juizes,   mesmo  os  avulsos,
uma vez em disponibilidade; os bacharéis
ou doutores em Direito, desde que reunis-
sem os requisitos de integridade e morali-
dade do art. 59, da Lei 322/99, mais quatro
anos de exercício do cargo, dispensados,
porém,  de  habilitaçâo  em  concurso,  de
que  tratENa  a   mencionada   lei;   e,   ainda
qualquer dos cidadâos,  de notória capaci-
dade e  moralidade,  mesmo   nâo gradua-
dos em Direito (art.1° e seus incisos, da Lei
n.  420 de 03.04.01).  E disso resultou  que,
daí  em  diante  até  a  nomeaçâo  de  Brasil
Pinheiro  Machado,    em  1939  (a  partir de
quando   o   preench.imento   do   cargo   se
desvinculou    definitívamente    do    Poder
Judiciário),  entre  todos  os  23  diferentes



procuradores-gerais que se seguiram, só 7
deles foram advogados, 11  eram juizes e 5
outros   desembargadores.   Porém,   entre
juizes e advogados, tantas vezes a procura-
doria~Geral serviu de simples estágio para
que o candidato ascendesse em seguida à
condiçâo   de    desembargador,    como
ocorreu   com   Joâo   Baptista   da   Costa
Carvalho   Filho,   Joaquim   lgnác.io   Dantas
Ribeiro,  Antonio  Mariins  Franco,  Arthur  da
Silva Leme, lzaias Beviláqua, Hugo Simas e
outros.    Outra    bandeira    levantada    por
Azevedo   Macedo  foi   a  do   assento   do
procurador-geral   junto   ao   Tribunal.    Aíé
então  nâo  havia diferença de  tralamento,
quando` o  procurador-geral   era  também
desembargador  e  se  assentava  ao  lado
dos  demais  membros  nas  sessões  de
julgamento.  Mas,  quando  já  nâo  era  da
casa,   o   chefe   do   Ministério   Público   fo.i
colocado num plano inferior ao dos desem-
bargadores,  a  nível  do  assento  raso  do
secretário  e  ao  lado  dele.  Para  Azevedo
Macedo esse desnível feria a honorabilida-
de do cargo e contrariava o que Eiíé entâo
dispunham as leis de organizaçâo judiciá-
ria do Estado, seja a de n.191 de 1896, que
confiou o cargo de procurador-geral a um
dos  desembargadores  com  assento  no
Tribunal; seja a de n. 284, de 1898, que. ao
delegar  essa     representaçâo  a  pessoa
estranha ao Tribunal,  determinou  que  sua
funçâo  era  exercida  junto  ao  Tribunal     e
com  os  predicamentos  de  desembarga-
dor. Porém, invocando as leis judiciárias de
São   Paulo,   Alagoas   e   Amazonas,   que
consignavam    expressamente    que   o
procurador-geral   "\erà   assen`o   no
Tribunal  de  Justiça",  ou  "no  Superior
Tribunal"    /conforme    a    orgar7/.zação
judiciária  local),   bem  como,   servindo-se
dos mesmos fundamentos da reclamaçâo
formulada  nesse  intuito  pelo  procurador-
geral do Rio de Janeiro, Moscoso Júnior, e
prontamente    acolhida    pelo    legislativo
daquele    Estado,    o    bravo    procurador
Azevedo Macedo fez ver também ao nosso
governador  que,  por  todos  os  títulos,  o
assento  devido  ao  procurador-geral  junto
ao   Superior   Tribunal   "é   r\a   mesa   de
julgamento,   junto   à   corporação   de

julgadores".   A   re/'v/.r)d7.cação   va7.   eníão
aparecer   consagrada   já    na    Lei    n°
420/1901, que no art. 3° traiía o procurador-
geral   como   primeiro   representantes   do
Ministério  Público e  "paiT\e complemen-
tar do Superior Tribunal de Justiça do
Estado",   em   razão   do   que,   "tomará
assento  à  mesa  das  sessões  deste
Tribunal,  ocupando,  quando  desem-
bargador,  a cadeira  que como tal  lhe
competir,   e  quando   não,   a  que  se
seguir e em que tem assento o desemi
bargador  mais  moderno".  Ass;'r7i,   por
empenho  de  Azevedo  Macedo,  afinal  se
concedeu   ao   representante   do   órgâo
ministerial no Tribunal o lugar que por posto
e  dignidade  lhe  pertencia.  Ainda  noutro
ponto, a ístuaçâo do laborioso procurador-
geral revelou sua visâo superior da institui-
çâo, empenhando-se   nâo só em assegu-
rar  sua  independência  de  juízo,
como a presença de uma organi-
zaçâo hierárquica própria. Assim,
cor)síderou "um erro que temos
de  combater"  a  presLínçáo  de
alguns   juizes   de   "que   sào
superiores   hierárquicos   dos
promotores"   e   er7íão   Íraz   a
comento o episódio de Guarapu-
ava em que, diante da manifesta-
çâo  do  curador    dos  órfáos  da
comarca,  lamentando  a  injustifi-
càvel  morosidade da tomada de
contas   de   um   tutelado,   o   juiz
passaalhefazer"ei®recensura",
para  encerrar  sua  manifestação
proc/ar77ar7do "que é seu superi-
or  hierárquico".   Ora,   susíenía
Macedo   os   ``juizes   tanto   de
primeira,   como   de   segunda
instância, não têm entre nós, como não
têm  na  França,  direito  de  repreender
ou a chamar ao cumprimento de seus
deveres  o  Ofioial  do  Ministério  Públi-
co, cabendo esse direito ao Governo,
relativamente  ao  Procurador  e  este,
relativamente aos promotores".   Maior
reação ainda lhe produziu a Leí 32211900,
ao consignar que as penas discíplinares de
advertência e censura, multa e suspensâo
seriam  impostas:  art.  254 e  255,  letra  "c":



aos promotores públicos, pelo procurador-
gera/ de/.Ljsíí.ça e Delos iuizes de Direito;
e ``d": aos adjuntos,  pelo procurador-geral
cye  /'usfí.ça,   pelos   iuizes   de   Direito   e
Delos iuizes municiDais, Como se Íraíava-de iei bosterior ao exércício do seu cargo, a

nota foi feita por aditamento à redaçâo dos
seus  ``Apontamentos..."  assegurando  que
por e/a ÍÍ.coLí "desnaturada a instituição,
que  se  torna  subalterna  hierárquica
dosjuizesetribunais".Ecor7c/LÍÍ.Í'r7d;.gr7a-
do.. "F]etrogradamos em vez de progrei
tiir!".   Por   outro   cariz,   ainda,   reage   ao
dispositivo da nova lei judiciária que obriga
o procurador-geral a incluir no seu relatório
anual das atividades do Ministério Público
uma exposiçâo circunstanciada "sobre o
estado  da  administração  da  justiça",
apontando  "os erros, abusos e  inooe-
rências  que  observar  na jurisprudêni

cia    do    Superior    Tribunal,
indicando   as    providências
que convém ser adotadas" Íari.
143, letra "q", da Leí n. 32211900).
Seu  protesto  foi   mais  uma  vez
Í.r7cÍ'sÍ.vo.'    "Demos    um    passo
Para   traz!'',   po/'s,   er77   íerrnos
constitucionais,   o   dispositivo   é
letra moria,  desprovido de efeito
prático,    porquanto    para   seu
efetivo   cumprimento   é   preciso
que  o  Poder  Executivo se arvore
em  ditador  e  assuma  o  Poder
Judiciário, Apontar erros,  abusos
e  incoerência  dos  desembarga-
dores e recomendar providênc.ias
corretivas ao governo? Tludo isso
lhe pareceu uma heresia jurídica.
Seria confirmar o  papel  subalter-
no    que    Carcano    e    Matirolo

aíribuíram  ao  Ministério  Público,  acusado
de ser produto da invençâo da monarquia
francesa   para   manter   sottomano   a
magistraíura. A bem de ver, em tâo pouco
tempo Azevedo Macedo fez muito  em prol
da    instituiçáo    nascente    do    Ministério
Público estadual, nâo só por procurar dotá-
la  de   organizaçâo   própria,      como   por
estimular o desempenho e a eficiência dos
seus agentes e promover a superioridade

de  sua destinaçâo. Foi homem de peque-
na estatura,  barba à nazareno e modéstia
congênita.    Embora   dotado   de   grande
mansidâo nafalae nos modos,    quandoo
tema era de Direito, se convertia em jurista
combE[Íente,  de  visâo  ampla,  aguda     e
vígilante  na  defesa  dos  propósitos  e  da
dignidade da  lei,  mas  sem  espasmos  ou
exasperaçâo de personalidade.   Seu estilo
corria claro e ameno, tanto quanto seguro e
profundo. Umas tantas vezes ficou sozinho
por culpa de suas convicções,   mas nem
por  isso  se  abateu  ou  cedeu  à  solitude.
Viveu    uma   vida   marcada    por   intenso
trabalho, a serviço do Direito e do esforço
de  recriá-lo,  desde  a  elaboraçâo  de  um
mero estatuto de escola a um  repositório
constitucional  de  normas  político-sociais.
E nisso foi nosso grande codificador. No lar,
foi  marido  exlremoso  e  pai  amantíssimo,
fora dele, cidadâo prestante e espírito que
fez  da  caridade  pública  nâo  um  serviço
religioso,  mas obra divina. Como procura-
dor-geral   foi   líder   pioneiro,   tanto   pelas•idéias que difundiu como pelo esforço de

antecipar um   projeto do Ministério Público
acima da etapa do seu tempo e dos limites
do  seu  meio.    E,  por tudo  isso,  enfim,  e
quanto ma.is   puder-se-ia ainda acrescen-
tar,  Francisco  R.  de  Azevedo  Macedo  é
merecedor dessa lembrança,  e de figurar
com  destaque     na  galeria  dos  homens
mais    representaíivos   da   instituiçâo   do
Ministério Público do nosso Estado,

*  Rui  CENallin  Pinto

é Promotor de Justiça



Mandamentos do Promotor de |ustíça
*Paulo  do  Rêgo  Monteiío  Rocha

No desempenho de suas alribuições, o agente
do  ministério  público  deve  ser  independente,
discreto, sereno e cordial .
Deve ser equilibrado sem ser fraco, e firme sem
serprepotente.
Nâo  pode  se  servir da desgraça alhe.ia como
degrau para saíisfazer sua vaidade.
Deve dar mais de si do que exigir dos outros  os
membros da sociedade,  os profissíonais com
quem  trabalha  e  todos  aqueles  com  ciuem
profissionalmente se relaciona.
Nâo   deve   manifestar   suas   convicções   a
respeito de processos em que intervirá ou em
que já interveio.
A sua convicçâo deve estar baseada no exame
acurado  das  provas  dos  autos;  e  no  estudo
sistemático, da lei , da doutrina e jurisprudência.
Deve analisar as causas com visão social, com
sensibilidade ética, relig.iosa e filosófica, nunca
deixando de atentar para os fins sociais a que
as leis se destinam.
Ao   participar   de    um   julgamento,    deve   o

promotor se colocar na posiçâo dos litigantes,
para ver o que faria se estivesse no lugar deles.
Com  a  afuda  de  todos  esses  ingredientes,
poderá   o   promotor   de   justiça   emitir   seus
pareceres  com  ampla  possibilidade  de  estar
aceriando.
0    promotor   nâo   pode,    jamais,    anunciar
independência, anunciar coragem ou exercer o
cargo   de   modo  a  agradar  aos   grandes   e
poderosos, em detrimento dos hum.ildes.
Nem pçide, a pretexío de parecer independen-
te, atuar de forma tendenciosa, visando a que
sempre  os  pobres  sejam  os vencedores  nas
causas  em  que  ele  atua,   em   prejuízo  dos
legítimos direitos dos ricos e dos poderosos  ,
que também têm direitos , com o intuito claro e
indisfarçável  de  parecer  justo  aos  olhos  dos
menos   esclarecidos,    desconhecendo   e
desrespeitando, com esse censurável procedi-
mento, insofismáveis direitos de outrem.

Seja   rico,   seja   pobre,   seja   poderoso]   ou
desvalido, o cidadâo tem o direito de exigir que
o membro do ministério público, defensor da lei
por excelência, aja com isençâo de ânimo, com
critér.io e com acendrado senso de justiça.
0 agente da instituiçâo tem o dever de desin-

cumbir-se  de  suas  graves  atribuições  com  o
firme propósito de acertar, direc.ionando todas
as suas energias morais,  intelectuais, físicas e
mentais, na luta sem trégua para que, nas lides
forenses em que atua, seja dado a cada um o
que é seu.
Nâo pode o promotor de justiça desempenhar
os  seus  misteres  sem  o  devido  respeito  aos
princípios  da  eqüidade,  da  moralidade  e  da
serenidade;  sem  uma  boa  e  sâ  interpretação
das normas jurídicas; sem acurada sensibilida-
de para o que é justo; sem uma análise criterio-
sa  da  vontade  do  legislador]  que  dita  regras
gerais,   deixando   ao   intérprete   o   dever   de
adequá-las  aos  fatos  sociais,  que  mudam  e
transmudam no tempo e no espaço.

Parodiando o apóstolo  paulo,  deve
haver    no    promotor    de    justiça,
conquanto intérprete da lei, a virtude
que nâo houve no legislador.
A    independência    do    ministério

público,  embora  esteja  prevista  em
lei,  só  se  manifesta  e  se  consolida
com    o   atuar   escorreito,    sereno,
nobree justo de seus representantes,
quando se manterá forie a instituiçâo
e  merecerâo,  os  seus  agentes,  o
respeito de todos.

Náo pode o promotor de justiça agir
com prepotência; ao contrário, deve
agir  com  serenidade,  humildade  e
respeito às dores do mundo.

Deve    o    agente    ministerial    ouvir
somente aos ditames da lei e à voz da
consciência,    que    necessita   ser
lapidada pelo estudo, depurada pela
reflexâo,  e flij.idificada pelo orar,  pelo
meditar e pela permanente comunicaçâo com
a luz infínita.

Com toda a sociedade deve se comunicar, livre
de preconceitos, pois a humanidade é energia
que interage consigo mesma e com todas as
outras energias que regem o universo.

0  promotor náo pode ter a pretensáo de ser
perfeito,  mas tem o dever de estar sempre se
aperfeiçoando.

* Paulo do Rêgo M. Rocha

é Procurador de Justiça



EtíQLueta socíal  n.o trabalho
A convivência diária no trabalho,  local

onde as pessoas passam a maior parie de suas
vidas,    exige    cuidados    principalmente    na
harmonização  das  diversidades,  convivênc.ia
com as contrariedades e também na manuten~
ção do respeito.

Josué  Lemos  da  Silveira,  coronel  da
reserva,  autor do  livro  "Etiqueta Social    Pronta

para usar'', e professor de Etiqueta Social  nos
Cursos Superiores da Academia Policial  Militar
do Guatupê,  afirma que o principal,  para fazer
do  local  de  trabalho
um    ambiente    sau-
dável,  é o treinamen-
to. "Devemos treinar o
respeito às diversida-
des    através    da
paciência,    da    hu-
mildade e da reduçâo
dos  nossos  precon-
ceitos,   pois  é  muito
mais   difícil   ser   edu-
cado em relações em
que   ocorrem   alritos,
estresses ou descon-
fianças''.

Regras    bá-
sicas   de   educaçáo,
aliadas  ao  bom  sen-

formar  grupos  sólidos,  com  reciprocídade  e
confiança. "Este comporiamento gera atitudes

positivas   de   quem   está   ao   nosso   redor",
declara.

Entretanto,  ele ressalta que nâo basta
ser educado, bem arrumado e polido o tempo
todo, é preciso haver dedicaçâo e esforço no
trabalho.  ``Na capacidade de desempenho de
cada   um   estão   embutidos  o   quanto   se   é
compromissado com o trabalho, o quanto se é
honesto e o quanto se é capaz de conseguir um

so e a algumas dicas
e sugestões do professor podem auxiliar nesse
processo. Por exemplo, mesmo que a pessoa
exerça uma funçâo de chefia, o ideal é que haja
uma   postura   afável   e   sem    preconceitos,
enquanto    se    procura   entender   quais   as
posturas e at.itudes das pessoas e dos grupos
durante  o  trabalho.  "Como  se  sabe,  atitudes
agressivas,   autoritárias,   prepotentes  ou  mal-
educadas não aumentam o reconhecimento, o
respeito ou a autoridade de ninguém", explica.
"Com   bom   senso   podem-se   modificar   as

rot.inas de trabalho e as aíitudes das pessoas e
conseguir   um    comportamento    proativo   e
sincronizado com os objetivos" , completa.

Outra  sugestâo  é  tratar  a  todos  os
colegas  de  trabalho  com  a  mesma  simpatia,
sem demonstrar preferências pessoais, ajuda a

bom    relacionamento
com    as    outras
pessoas''.

Josué   Lemos
da    Silveira    lembra
ainda   que   a   melhor
comparaçâo   que   se
pode fazer de um local
de   trabalho    é    um
navio.    ``Se   cada   um
náo  fizer  a  sua  parte,
se   todos    nâo    se
entenderem,  se todos
nâo    tiverem     um
objetivo  comum  e  se
os    integrantes   dos
grupos    não    se
respeitarem,   o   navio
afunda   e   leva   todos

com ele" , ironiza,
Tlraje e Postura -A dica do professor

para as vestimentas no local de trabalho é usar
o  padrâo  ou  a  referência  que  os  outros  do
mesmo   setor  de   trabalho   usam:   "tem   que
combinar com o ambiente". "E possível que se
desenvolva um estilo próprio, de acordo com a
personalidade,    mas   sem   comprometer   a
aparência  e  o  equ.ilíbrio  dos  demais,  ou  seja,
nâo se pode destoar do contexlo" , esclarece.

As sugestões direcionam-se principal-
mente às mulheres:

-jó.ias,  bijuterias,  maquiagem e periu-

mes devem ser usados com moderaçâo
- saias e vestidos nâo podem ser cur-

tos; as camisas e blusas náo podem ter trans-
parências  nem  decotes  exagerados;  nâo  se



deixa o umbigo de fora
- os sapatos nâo podem ser barulhen-

tos ao se caminhar
-acessórios como bolsas e lenços não

devem ser exagerados ou indiscretos
Em  resumo,  explica  o  professor,  "no

local   de   trabalho   usam-se   trajes   clássicos,
discretos e  adaptados ao  ambiente  profissio-
nal".

Quanto   à   postura   e   às   atitudes   o
principal  é  nâo  fumar  em  locais fechados  ou
próximos   a   nâo-fumantes   e,   em    nenhum
momento, constranger ou embaraçar colegas
de   trabalho,    principalmente   na   frente   dos
outros.  "Ser  grosseiro  ou  erguer  a  ponta  do
nariz náo deixa ninguém mais inteligente,  mais
competente oLi respeitado" , diz.

E   quando   há   a   necessidade   de
discordar de alguém ou  pior,  de um superior?
"Discordar  nâo  significa  alterar  o  tom  de voz,

esbugalhar os olhos,  espumar pela boca,  dar
murros na mesa ou bater os pés, e isso serve
tanto para o superior quanto para o colabora-
dor", declara. "Discordar de uma idéia, de uma
conclusâo, de uma aí.itude pode ser feito com
firmeza e convicção, mas sem a necessidade
de descortesia ou agressões" , completa.

Cerimônias    -    Em    solenidades   e
cerimônias o professor indica que,  na qualida-
de de convidado, a pessoa nunca deve chegar
atrasada,  principalmente se ele for ocupar um
lugar  importante   à  mesa.   "Deve-se   sempre
chegar entre 10 e 15 minutos adiantado, como
forma  de  facilitar  o  trabalho  do  cerimonial'',
ressalta  ele.  ``Por  outro  lado,  quando  somos
convidados a um jantar, almoço ou visita à casa
de alguém, devemos chegar com um atraso de
10 a 15 minutos, para possibilitar que o anfitriâo

providencie  algo  que,   eventualmente,  tenha
esquecido",afirmaoprofessor.

Almoços e iantares -Os almoços de
negócios sâo sempre mais práíicos, segundo a
avaliaçáo do professor porque, de modo geral,
pode-se ir com o traje utilizado para o trabalho,
desde que esteja adequado, e, em princípio, o
consumo de bebidas alcoólicas é dispensado.
Além disso, no meio do dia as pessoas normal-
mente estâo mais descansadas do que à noite,
o que significa que os resultados tendem a ser
mais produtivos.

Nessas ocasiões as dicas do professor

Josué Lemos da Silveira são as seguintes:
-  o  local  deve  ser definido  com  ante-

cedência,   preferencialmente   um   restaurante

que  possua  um  cardápio variado,  permitindo
que   o  convidado  escolha  um   prato  à  sua
escolha,

-   quem   convida  chega   antes   para
checar se a mesa reservada atende à necessi-
dade e,  mesmo que esteja tudo correto,  nâo
deve sentar-se à mesa enquanto o convidado
não  chegar.  0  cerio é  aguardá-lo  na sala de
espera ou junto ao balcâo,

- após a chegada do convidado e já à
mesa,   deve-se   perguntar  o  que   o  mesmo
prefere comer e beber,

- antes de a refeiçáo ser servida, des-

liga-se   o   telefone   celular   e   fala-se   sobre
amenidades.  0 momento certo de falar sobre
negócios é quando a refeiçáo for servida, se o
tempo da  refeíção  nâo for  suficiente  pode-se
prolongá-lo  pedindo  uma  sobremesa.   Se  o
negócio  nâo for fechado  encara-se
positivamente,    pois    pelo    menos
houve  um  início  de  relacionamento

profissional   que   poderá   favorecer
negóciosfuturos,

-  olhar  o  relógio  indiscreta-

mente ou com insistência é desagra-
dável e é falta de educaçâo,

-  náo  se  deve  demonstrar
surpresa  ou  tentar  corrigir  qualquer
erro de etiqueta,  no uso de talheres
ou  taças,   por  exemplo,   para  nâo
causar constrangimentos e evita-se
o  erro  controlando-se  a ansiedade.
Com calma reduz-se a possibilidade
do erro ou da gafe

Em resumo, as relações de
trabalho  e  todos  os  compromissos
que    elas   envolvem    devem    ser
sempre encarados com bom senso.
No  trabalho  a  relaçâo  deve  ser  de   prazer,
compromisso,    reconhecimento,    respeito   e
confiança. Nela deve haver desafios e objetivos
a conquistar. "0 estimulante para a produtivida-
de é o desafio, se parece que ele nâo existe,
cria-se.   0   prazer   é   o   reconhecimento   ao
desempenho'',   ressalta.   "Elogia-se   sempre,
mesmo  que  a tarefa  executada  pareça  sim-
ples" , completa.



Longevídade, segredos e conselhos
Flotinas   desgastantes,   trabalho   que

exige  muita concentraçâo e ótima memória.  A
pergunta que surge diante de carreiras como as
de Promotor e  Procurador,  bem como da vida
pessoal de cada um é: existe uma maneira de
equilibrar a profissáo,  a família,  os problemas,

garantir uma vida com  qualidade e  longevida-
de?

Segundo os  méd.icos  nâo existe  uma
fórmLila pronta, mas alguns hábitos e dicas que

podem nos levar a prolongar a vida e, acima de
tudo, garantir a qualidade.

A  médica  geriatra  e  professora  Dra.
Maria Victória Rafart de Seras explica que há um
"tripé da longevidade" ciue deve ser muito bem

observado pelas pessoas. Este tripé é compos-
to    por:    alimentaçâo,    exercícios   físicos    e
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comportamento.    "A    longevidade
pode    ser   resumida    nestes   três
pontos  básicos aos quais devemos
dar  o   máximo  de   atençâo   desde
jovens" , afirma.

Alimentação   -   Oe   acorcyo
com a geriatra o organismo humano
necessita,  no  mínimo,  de  dois  litros
de   líquidos   por   dia,   por   ser   um
"glutáo  de  líquidos".  Esses  líquidos,

segundo   ela,    não   precisam   ser
necessariamente   ágLia.   "Pode   ser
suco,  chá  e  Erié  mesmo  café  com
leite. Líquido é líquido. 0 cérebro nâo
faz   distinçâo   entre   um   e   outro",
afirma.

Este  consumo  de  líquidos  é
essencial    para   que    ocorram    as
chamadas   'sinapses'    no    nosso
cérebro. "Elas nada mais sâo do que
descargas elétricas entre os neurôni-

os.   E,   nada   melhor   e   mais   eficiente   para
aumenta-las do que o  meio aquoso",  explica.
Ou seja, pessoas que nâo ingerem a quantida-
de ideal de líquidos acabam tendo problemas
de  esquecimento,  falta  de  memória.  "Muitos

pacientes chegam no consultório e saem sem
receita médica, apenas com a recomendação
de beberem muito líquido, pois se queixam de
esquecimento e memória fraca" , exemplifica.

Quanto   ao   consumo   de    bebidas
alcoólicas ela recomenda um  cálice de vinho

por  dia,   "desde  os  pequenos  aíé  os   mais
velhos". O vinho no organismo hLJmano ajuda a
aumentar o  HDL (colesterol  bom),  a baixar os
níveis de LDL (colesterol ruim) e contribui para a
dim.inuiçáo    dos    triglicerídeos.    "Pode    ser

qualquer vinho,  branco,  tinto,  o que  cada  um
prefer.ir",   explica.   "É   claro   que   as   crianças
devem beber um cálice pequeno e os adultos
podem tomar um  pouco mais.  0 importante é
que  o  vinho  diariamente  é  obrigatório  e  tem
funções específicas" , aleria.

Quanto  ao  consumo  de  carnes,   as
vermelhas  devem  ser  evitadas  ao  máximo.  A
preferência  deve  ser  pelas  carnes  brancas,
preferencialmente   as  de  origem   marinha.   A
médica afirma que as carnes de aves contêm
muitos  hormônios que  sáo administrados aos
animais  para o aumento  rápido de  peso e da
quantidade de carne.  "Os peixes,  crustáceos,
enfim,  todas  as  carnes  marinhas  devem  ser
consumidas diariamente" , aconselha.

Já os carboidratos, famosos por serem
os vilôes de qualquer dieta, devem ser consu-
midos moderadamente.  E os doces sáo bem-
vindos desde que náo haja restrições à saúde
como a diabetes.  Frutas, verduras e legumes]
que sâo ricos em fibras, devem ser consumidos
abundantemente,  bem como todos os deriva-
dos lácteos.

0 que se deve evitar também  sâo os
produtos   ciue   contenham   conseívantes   e
antioxidantes,  como  sucos  e  patês  prontos.
"Quanto    mais    natural    for   a    alimentação,

melhor" .
Exerc'itiios  -  A  Dra.  Maria  Victória  é

taxativa  quando  o  assunto  é  exercício  físico.
Segundo   ela,   o   único   capaz   de   dar   mais
longevidade à pessoa é a marcha,  ou seja,  a
caminhada um  pouco acelerada.  "A pariir dos
21  anos todos devemos caminhar 40 minutos
por  dia,   porque  é  a  partir  desta  idade  que
começam  a  se  formar  placas  nas  artérias,  a
chamada artereosclerose  e  a  única forma de
evitar que isso aconteça é com a caminhada
diária".

A   médica   ressalta   que   os   demais
exercícios  físicos  como  musculaçâo,  propor-
cionam melhor definiçâo muscular. A nataçâo é
indicada em casos de problemas respiratórios



e o futebol é ótimo para se confraíernizar com
os  amigos.  ``Longevidade  mesmo,  ou  seja,  o
prolongamento da vida, só mesmo a caminha-
da, a marcha, pode oferecer" , afirma.

Comportamer\+o - Para exemplificar o
que é um comporiamento saudável a médica
utiliza  o  chamado  "behavior  chip",  uma  linha
comportamental  onde  todas  as  experiências
positivas estariam acima e as negativas abaixo.
Saudável  é  aqLiele  que  está  exatamente  na
linha,  ou  seja,  nem  acima,  nem  abaixo.  "T7odo
aquele que vive com muita intensidade o que é
bom e também o que é ruim vai acabar morren-
do mais cedo. 0 ideal é utilizar a tese do 'baíe e
escorrega' e não a do 'bate e entra'", destaca.
``0   low   profile   man,   que   vive   sem   aquela

ansiedade e aceleraçâo interna é o que menos
vai formar radicais livres,  inimigos de todos os

que desejam víver mais e bem" , completa.
Para os Promotores e Procuradores ela

dá   um   conselho   especial:   despressionar  a
pilha. ``Faça da sua segunda-feira, um sábado.
Enfrente os compromissos, mas com serenida-
de,  sem  irritaçâo  e  sem  ansiedade,  pois  as
coisas passam e a gente é que envelhece.  0
segredo  é  procurar  envelhecer  bem  e  com
saúde''. E, ao contrário do que a maioria pensa,
as  consultas  ao  geriatra  devem  ser  iniciadas
aos   30  anos   porque,   a  pariir  desta  idade,
perdemos diariamente mil células cerebrais. ``0
homem possui 3 trilhões de células cerebrais,
porianto, aos 30 anos temos um número X, aos
40 um númeroY, aos 50, Y  1 e assim sucessiva-
mente'',  explica a  médica.  "É  necessário  que
seja feito um trabalho de prevençâo a partir do
momento em que começamos a perder mais
células cerebrais'' , conclui .

D-ilerençais  -  Na  fase  do  envelheci-
mento   sexual   ocorrem   grandes   diferenças
orgânicas. A mulher registra um declínio em sua
memória,  disposiçâo  física,  fíca  com  a  pele
mais  ressecada,  flacidez  muscular,  tem  uma
diminuiçâo na absorçâo de cálcio e díficuldade
para perder peso. Tludo isso é provocado pela
diminuição nos níveis de um hormônio chama-
do estrogênio. Já o homem tem diminuiçâo de
um    outro   hormônio,    a   testosterona,    que
provoca aumento da pressâo arierial, do peso,
díficuldade de concentraçâo, distorçâo entre o
deseiomÊnnt=:%Xmu:/mee°n:oesqeu%ecno%raea:rande

diferenciaçâo de saúde física entre homens e
mulheres,    Os    hormônios    sexua.is    (ditos

erroneamente,   pois  nâo  atuam  somente  na
sexualidade)    sâo    responsáveis    direta   e
indiretamente   pela   produçáo   de   colágeno
corpóreo que, em última instância é o respon-
sável  pela  manutençâo  tanto  da  musculE[Íura
lisa  quanto  da  estriada  (entenda-se  desde  o
músculo deltóide  até  o cardíaco).  Porianto,  é
muito  imporiante  a ajuda especializada  nesta
fase   da  vida,   onde   o  envelhecimento  está
começando.

Com  o  avanço  das  comodidades  o
homem passou a ter hábitos de sedentarismo
interessantes, objetos de estudo nos grandes
centros de pesquisa de todo o mundo. Perce-
be-se   o   divertimento   em    casa        lnternet,
televisão,  telefone,  o  aumento  dos  alimentos
com conservantes que vêm facilitar a vida deste
homem  moderno  e  também  o  aumento  do
consumo qe drogas lícitas como o álcool e o
tabaco.   iÉ   importante   que   se   diga   que   a
longevidade  depende  de  exercício
físico,  da alimentaçâo e  do  perfil  de
leveza psicológica. Viver nâo é fácil, é
verdade.  Como já nos dizia o  sábio
Dr.  Laterjet ``é necessário compreen-
der que mudamos ou morremos'' .

Sugestões?    A   Dra    Maria
Victória  cita  princípalmente  evitar  o
uso   do   álcool,   bebendo   ``apenas
socialmente" e de preferência vinho,
Comer    hortaliças,    peixes,    evitar
gorduras e carnes vermelhas, ``Abuse
sempre  dos  peixes  e  das  frutas  e
procure andar pelo menos três vezes
por   semana'',    recomenda,    Além
disso,  ela diz que a pessoa precisa
aceitar   seus   erros   do   passado,
``Provavelmente foram cometidos por

alguém  que  a.inda  nâo tinha  maíuri-
dade    suficiente    para    evitá-los'',
argumenta. A médica indica também
um  planejamento  de  vida  objetivo,

Todo aquele QLue
vive com  muita

intensidade o QLue é

bom e também
o que é ruím

vai acabar morrendo
mais cedo

sem deixar projetos para depois, curiir os dias
em  detalhes  que  normalmente  não  percebe-
mos e amar o próximo com todos os limites que
eles  possuem.  ``Seguindo essas regras quem
sabe   se   conseguimos   ser   seres   humanos
melhores,  envelhecer  melhor  e  também  nâo
necessitemos   freqüentar   consultórios   médi-
cos" . finaliza.



e-maíls Índesejáveís
A partir desta  edição  da  APMP em  Revt.sfa  estaremos  publicando  algumas  dicas  de

lnformática.   0 objetivo é facilitar a vida dos usuários de computadores e também mostrar que a
tecnologia  pode  ser  uma  grande  aliada  se  conhecermos  um   pouco  mais  sobre  as  suas
ferramentas. Nesta edição vamos falar a respeito daqueles e-mails indesejáveis que recebemos
diariamente.

Lixo eletrônico (SPAM -e-ma/./s não solicitados)

Todos os dias, ao abrir seu programa de correio eletrônico, você recebe uma quantidade
enorme de e-mails inúteis,  perde algum tempo separando o que realmente é importante,  e se
pergunta como recebe tantos e-mails de pessoas que nem conhece? Ou ainda, de empresas que
nunca ouviu falar? E tem também aqueles e-mails do tipo "env/.e esíe e-maí'/ para dez pessoas e
ganhe um kit da empresa ABC' , "envie este e-mail para 20 pessoas e ajude a criança da foto, a
cada  e-mail  que  você  enviar ela  estará  recebendo  R$0,05'. A;utomafiicamer\\e você cl.ica em
encaminhar,  seleciona  toda  sua  lista  de  contatos  e  envia  imaginando  que  ganhará  o  kit  da
empresa "ABC", ou que estará ajudando a criancinha da foto. Ao repassar este tipo de mensagem
você  estará enviando toda a  sua  lista de contatos  para alguém  que,  ao  receber esta  lista,  irá
gravá-la em um banco de dados para vende-lo depois. E logo você e seus amigos, aqueles que
estavam gravados na sua lista de contatos estarão recebendo aquele monte de lixo eletrônico.

Quando você receber algum e-mail que julga interessante e quer repassar para sua lista de
contatos, faça o seguinte:

``Quando   clicar  em   encaminhar  apague

aquela parie da  mensagem que  não interessa,
onde aparece aquele monte de endereços de e-
mail de pessoas que não conhece. Escolha um
endereço  de  e-mail   e   acrescente   no  campo"Para''.  0  restante  dos  contatos  acrescente  no

campo   Cco   (cópia   oculta),   as   pessoas   que
receberão   a   mensagem   não   saberão   quais
pessoas  receberam  a  mensagem  além  dela
mesma (será oculto, secreto) ."

(Exemplo no outlook Express)

Críando regras para mensagens no Outlook Express

lista de remetentes bk

Você   pode   usar   regras   no   Outlook
Express   para   classificar  automaticamente   as
mensagens  de  entrada  em  pastas  diferentes,
realçar   determinadas   mensagens   em   cores,
responder   ou    encaminhar   automaticamente
determinadas mensagens e muito mais.
Clique   no   menu   Ferramentas/Regras   para
mensagens/Email...



Na próxima janela escolha: Regras de correio, em seguida
clique no botão Nova...

Neste  exemplo  vamos  criar  uma  regra  baseada  na  linha
Assunto da mensagem.

jJd
Seleciom a¢ conüções e ações` Depois, egeclüue o§ vabi®S na descriçã®.

1, Selec"e as condições paia a regfa.

Em seguida vamos definir o que fazer com as mensagens.
No    nosso    exemplo   vamos    mover   para    uma    pasta
especificada.

Agora  iremos  definir  quais  palavras  farão  parte  do  filtro,
clique sobre a linha contiver Dalavras esDecíficas.

3. Descrição da iegra (cüque em um valoi siünhado para eüáb}

Na próxima caixa, digite a palavra que deseja filtrar e clique
em adicionar, repita a operação para cada palavra.  Quando
terminar clique em oK.

Em seguida clique sobre a palavra esDecificada. uma
nova caixa será exibida. Você pode optar por mover
as mensagens para uma pasta já existente, para isso
clique sobre a pasta e em seguida OK, ou ainda, criar
uma  nova  pasta,  basta  clicar  em  Pastas  locais,
Nova   pasta,   informe   o   nome   da   nova   pasta   e
finalmente clique em OK.

Para  finalizar,  você  pode  definir  um  nome  para  a
regra  que  esta  criando,  ou  aceitar  o  nome  que  foi
sugerido, clique em OK, e sua regra foi criada.

Se quiser testar sua nova regra, envie um e-mail para
você    mesmo,    coloque    na    linha    "assunto    da
mensagem" uma das palavras que digitou na lista de
palavras   específicas.   Quando   a   mensagem   for
recebida deverá ser automaticamente movida para a
pasta  que você especificou.  Existem várias opções
para  criar  regras,  agora  que já  sabe  como  utilizar,
você pode criá-Ias de acordo com a sua necessidade
e filtrar tudo aquilo que é inútil.

*Consultoria Técnica - Newton Ceccon



Posse na APMP
Registro  fotográfico   da  solenidade   de   posse   do

Promotor   de   Justiça   lvonei   Sfoggia   na   presidência   da
Associação Paranaense do Ministério Púb/ico no dia 25 de
julho de 2003.

Posse na Conamp
As novas Diretorias e o Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público -Conamp -eleitos para o biênio 200412006 tomaram posse no dia
15 de março.
0  Presidente  eleito  da  entidade  é  João  de  Deus  Duarte  da  Rocha,  do  Ceará.  0
Presidente  da APMP  lvonei  Sfoggia assumiu  a  presidência do  Conselho  Fiscal  da
Conamp. A Diretoria e o Conselho Fiscal ficaram assim compostos:

Diretoria:
Presidente: João de Deus Duaríe Rocha (CE) - 19 Vice-Presidente: José Car/os Cosenzo
(SP) -29 Vjceipresidente: -/vory CoeMo Weío (RS) -Secretário-Geral: i MaL7ro F/áv/.o
Ferreira Brandão (MG)

Conselho Fisoal
Pres.iden`e., lvonei Sfoggia (PR) -V`ice-Pi'es.iden`e.. Eduardo Barreto D`avila Fontes (SE)
Secretário: Valdir Barbosa Júnior (PE) -Membro: Emmanoe/Arcan/.o de Souza Gagno (ES)
Membro-. Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Júnior (BN)

Diretorias Reaionais
Reg.iào Noi'`e-. Edilson Oueiroz Martins {NMI - F\eg-iào Noi.des`e.. José Antônio Malta
Marques |WL) - Reg-iào Cemro-Oeste-. Eunice Helena F?odrigues de Barros (MT) - Reg-iào
Sudeste:  não houve diretor elefto -Região Sul: í/o Marcos Mar/.n (SC)



Reforma polítíca responsável
``Uma boa lei eleitoral nâo é tudo mas é muito". J.F. Assis Brasil

"Uma boa e sábia legislaçâo eleitora! é útil ao progresso do país porque assegura

uma melhor representaçâo popular. É verdade que a lei eleitoral em si náo elimina as
distorções do ambiente, a falta de educaçâo política, a imaluridade social de um
povo, a ignorância resultante da miséría e da fome, porém ajuda a corrigi-las."

*  Armando An{onio  S.  Neto

Há   tempos   encabeçando   a   lista   de
prioridades na agenda do Congresso Nacional,
a reforma política recebe agora "fôlego de vida"
inesperado,   fruto   das   insól.itas   imagens   de
captaçâo  de  recursos  do  crime  organizado
para campanhas eleitorais, sob o comando do
ex-assessor   parlamentar   do   governo    Lula,
Waldomiro Diniz.

As imagens,  que  ilustram a maneira de
agir  de  integrantes  de  coletoria  partidária,  os
chamados  coletores  do   "caixa  2",   também
permitem    cogitar,    sem    muito   esforço   de
imaginaçâo, como se dá a atuaçâo do séqüito
responsável pela arrecadaçáo de recursos nas
campanhas eleitorais hodiernas.

0 sistema de financiamento privado das
campanhas eleitorais, tal qual regulado na atLial
legislaçâo  eleitoral,  nâo  contou  com  previsâo
de  mecanismo capaz de evitar a "burla",  pois
estabeleceu   modalidade   de   "prestação   de
contas"  meramente  contábil,  ou  seja,  vale  a
máxima:  "o  papel  aceita  tudo''.  Efetivamente,
náo há na lei eleitoral previsâo de sançâo capaz
de  coibir  o  velho  conhecido  "caixa  2''.  AÍual-
mente, a aprovaçâo de contas em campanha
eleitoral exige apenas a compatibilidade entre a
receita e a despesa, nâo cuidando de descom-
passo entre o valor apontado como arrecadado
e   o   que   se  verifica,   às  escâncaras,   como
realmente gasto.  Nâo aprovadas as contas,  a
sançâo se limita à vedaçâo de percepçâo do
"fundo pariidário",  sem  conseqüências  para o

candidato (por exemplo: cassaçâo do registro)
ou    diplomado/eleito    (perda    do    diplo-
malmandato) . 0 abuso do poder econômico e
do   poder  de   autoridade   (uso   da   máquina)
admite    reprimenda    píf.ia,    consistente    na
declaraçâo de inelegibilidade por três anos,  a
contar  da  eleição  em  que  se  verificou,  vale
dizer..   na   eleiçâo   subseqüente   (quarto   ano
seguinte),    quem    cometeu    abuso    poderá
novamente candidatar-se .

Pinto  Ferreira.

Em   razão   do   sistema  vigente  fomos
obrigados  a  assistir  abusos  nos  gastos  com
campanhas   eleitorais,    sem   que   houvesse
"vontade política"  para aprimorar o sistema de

financiamento    pr.ivado    ou    para    promover
reforma política capaz de afastar, tanto quanto
possível,  a  .inf/uência  do  poder  econômico  e
outras   formas   de   afronta   à   .igualdade   de
condições entre os candidatos.

A    surpresa    do    episód.io
Waldomiro Diniz, que tomou conta de
boa parte da mídia, deve ser credita-
da  à  crença  de  que  exista  agrupa-
mento  pariidário  seráfico,  indefectí-
vel.  T:anto nâo existe que  ressuscita-
do,   incontinenti   e   como  forma  de
afirmaçáo   ét.ica,    o   tema    reforma
política e a questâo do financiamento
público    de     campanhas.

0    receio   de    uma   reforma
política  conduzida  no  afogadilho  de
uma crise política procede e merece
a  reflexáo  e  a atuaçâo de todos os
brasileiros  que  estejam  dispostos  a
contribuir  para  o  aprimoramento  de
nosso  incipiente  regime  democráti-
CO.

A   adoçâo   do   sistema   de
financiamento público de campanha,
na   forma   de   mero   substituto   do
sistema   privado   e   como   meio   de   evitar  o
comprometimento dos eleitos em relaçáo aos
financiadores   de   suas   campanhas,   jamais
/ogrará êxito sem que venha acompanhado de
instrumentos  capazes  de  impedir  o  financia-
mento privado às escondidas.

AÍualmente já arcamos  com  os  custos
da propaganda eleitoral no rádio e na televisâo,
tanto a propaganda pariidária quanto a eleitoral
(no período de campanha) , pois a gratuidade é
em  relaçáo  aos  partidos  e  candídatos,  que
nada pagam pelo uso do horário nobre. A Lei n°



9.504197 e a Lei n° 9.096195 asseguram,  para
os partidos políticos e candidatos, a gratuida-
de para a propaganda política. As emissoras,
por seu  turno,  recebem  compensaçâo fiscal
pela cedência do horário nobre, ou seja, deixa-
se de recolher tributo para compensar o custo
dos  preciosos  segundos.  Os  recursos  náo
recolhidos  deverâo  ser  compensados  pelos
contribuintes do vasto rol de tributos existente.

Dois  pontos,  em  princípio,  devem  ser
considerados para se avaliar da pertinência ou
nâo do financiamento público.

0   primeiro   diz   respeito   ao   sistema
privado,   que   por   sua   própria   nE[Íureza  nâo
permite se dissocie o interesse do financiador
e    o   compromet.imento   do   f.inanc.iado.    Tial
sistema traz gene que conspurca o ideário de
autonomia do representante do povo, ferindo a
própria noçâo  de  soberania  popular e  repre-
sentaçâo   política.   A  ordem  jurídica  eleitoral
limita-se   a   criar   mecanismos   de   duvidosa
eficácia,  para  dizer  o  mínimo  (prestaçáo  de

contas  diante  de  limite  de  gastos
estabelecido pelo próprio partido ou
candidato,  por exemplo).  0 dinheiro
oriundo   de   grupos   econômicos
interessados     em     licita-

çõeslconcessões   e   oriundo   do
cr.ime  organizado  jamais  é  declara-
do. Cabe aqui .indagar, entâo: qual o
custo. sociái  do  siçtema  privado  de
financiamento?

0   segundo   refere-se   ao
sistema  público  e  a  presunçâo  de
que   represente   o  fim   dos   efeitos
deletérios   do   sistema   privado.   A
sugestâo  de  financiamento  públ.ico
enseja   reaçâo   natural,   já   que   se
considera o aspecto econômico, ou
seja,  o  custo  estimado  de  R$ 7,00
por eleitor,  para cada eleiçâo.  Além
disso,  nâo  se  noticia  medidas  que
possam  garantir que  os  candidatos
nâo tomem d.inheiro privado para as

suas   campanhas,    mantendo   o   risco   do
compro,metimentoquesepretendeexíirpar.

E  certo,  no  entanto,  que  a  soberania
popular,  através  do  voto,  e  a  igualdade  de
oportunidades entre os concorrentes, somen-
te serâo efetivas quando o poder econômico
não mais influenciar o sistema eleitoral.  Nesse
aspecto,  o  financiamento  público  poderá  se
revelar mais  eficaz.  A lei  que  criar o financia-
mento    público    deverá   cuidar    da   divisâo
eqüitativa dos recursos entre as siglas pariidá-

rias,  de  um  eficaz  sistema  de  prestaçâo  de
contas  e  de  amplas   possibilidades  de  ágil
apuraçâo  de  irregularidades  e  imposiçâo  de
severas sanções, de natureza civil e penal .

0  Presidente  da  Câmara  dos  Deputa-
dos,  Joâo  Paulo  Cunha     PT,  em  entrevistas
recentes  sugeriu  a  adoção  do  financ.iamento
público,  defendendo  sua aplicaçâo  mediante
imposiçâo de  mensal  prestaçâo de contas.  A
medida  sugerida,  por  si  só,  nada  representa
para  assegurar  a  nâo  utilizaçâo  de  recursos
privados.  Mesmo  que  se  preveja  sançâo  de
suspensâo  de   percepçâo   dos   recursos,   a
higidez do princípio da igualdade de condições
entre   candidatos   e   pariidos   somente   se
manterá   com   a   previsão   de   mecanismos
confiáveis e céleres na apuraçâo de irregular.i-
dades, bem assim de sanções severas contra
quem violar a lei.  Cabe  sugerir,  entâo,  que os
Senhores Congressistas proponham emendas
no    seguinte    sentido:     1)    cr.iminalizando    a
captaçâo/aplicaçáo   de    recursos    privados
(financeiros    ou    materiais),    com    pena    de
reclusáo de dois a cinco anos, assim como o
nâo cumprimento da obrigaçâo de prestaçâo
de contas no prazo legal,  com  pena similar à
prevista  para  o  crime  de  desobediência;  2)
prevendo   sanções   de   natureza   civil,   com
efeitos nos direitos políticos,  ou seja,  o candi-
dato   que   captarlaplicar   recursos   privados
(financeiros ou  materiais/humanos)  poderá ter
cassado  o  registro  ou  diploma,  em  procedi-
mento similar ao previsto na Le.i Complementar
64/90;  3)  o  diplomado  que,  após  o  início  de
exercício  do  mandato,  for  declarado  culpado
por captar/aplicar recursos fora do sistema  de
financiamento público, perderá o mandE[Io, em
procedimento  ágil;  4)  prevendo  sanções  ao
filiado a partido político que , fora do ano em qLie
se realizem eleições,  utilizar recursos privados
para  promoçâo  pessoal  nesta  condiçâo(inte-
grante de pariido político e potencial candida-
to) ; 5) criando procedimento investigatório, civil
e   criminal,    a   cargo   do    Min.istério    Público
Eleitoral, a ser instaurado de ofício ou mediante
representaçâo   de   candidatos,   partidos   ou
coligações,  como  procedimento  preparatório
de medida judicial. Tal procedimento teria início

por  portaria  assinada  pelo  representante  do
Ministério Público com atribuições na circuns-
criçâo,  adotando-se,  por analogia,  o  procedi-
mento previsto para a açáo civil pública ou para
o inquérito policial (Código de Processo Penal),
restringindo-se o prazo para conclusâo (20 a 30
dias).  Concluída a investigaçâo,  nâo sendo o



caso  de  medida judicial visando  a imposiçâo
de sanção civil ou criminal, o representante do
Ministério Público requererá o arquivamento ao
órgâo da Justiça Eleitoral competente,  o qual,
se discordar, adotará a providência prevista no
ariigo 28 do Código de Processo Penal. Com tal
procedimento   teríamos   a   possibilidade   de
adoçâo concomitante de medidas de naíureza
civilecriminal,ganhandoforçaafiscalizaçâoda
Justiça Eleitoral e o papel do Ministério Público
como   defensor   do    regime    democrático.
Estaríamos diante de uma boa lei eleitoral.

A  sugestâo  acima,  despretensiosa  na
orig.inalidade,  leva em  conta a máxima de J.F.
Assis  Brasil,  citado  por  Pinto  Ferreira  no  seu
Código Eleitoral Comentado-Saraiva,  1990, SP
p. 6, conforme destacado no preâmbulo. Pinto
Ferreira,    aliás,    na    mesma    oportunidade,
promoveu   observaçâo   que,   a   despeito   de
terem se passado mais de treze anos, continua
atualíssima: "Além da boa legislaçâo ele.itora/, é

preciso a pureza do regime democrático para
conceder  legitimidade  fílosófica  ao  processo
eleitoral.    Pode    inclusive    existir    uma    boa
legislaçâo  eleitoral,  mas  sem  eficácia  prática,
por lhe faltar a base da fundamentaçâo demo-
crática. Nos países onde sobre/eva a existência
de   uma   ditadura   constitucional   ou   de   um
despotismo  camuflado,  a  lei  eleitoral  perfeita
em  si  mesma  nâo  se  insere  em  um  contexlo
apropriado, dada a intimidação dos represen-
tantes do voto e do eleitorado pelas pressões
do poder. Tal fenômeno ocorre freqüentemente
nas  nações  subdesenvolvídas  e  entâo  a  lei
eleitoral  apenas surge  para `maneirar  e 'salvar
as aparências' da democracia vestida na /uta do
despotismo   camuflado.    Em   funçâo   deste
fenômeno,  os cidadâos  mais capazes come-
çam    por   desinteressar-se   dos   mandatos
eletivos, o que é um sério impedimento a que
surjam    as    lideranças    políticas    autêntícas,
sedimentadas   na   opiniâo   pública,    com   a
decadência da democracia que se correlacio-
na   pari   passu   com   o   declínio   do   orgulho
cív.lco,,.

*  Armando Antonio  Sobreiro  Neto

é  Promotor de Justíçâ,  escr.i{or e  professor  de  Dírei[o

Elei[oral  e  de  Direi[o  Processual  Penal

Adeus a
Celso Ríbas

*  Solange  Novaes da Silva Vícentin

No último dia 6 de fevereiro, o Ministé-
rio  Público  do  Estado  do  Paraná  perdeu  um
valoroso,   ativo   e   capacitado   Promotor   de
Justiça.

Recordo com saudade da passagem
do colega Celso Luiz Peixoto R.ibas por Lcindri-
na,  especialmente  de  sua voz  poderosa,  do
pone altivo e elegante nas sessões do Tribunal
do Júri. Além do notório preparo intelectual, do
arrojo e da coragem com que desempenhou
suas funções, Celso Ribas deixou marcada sua
aluaçâo   como   Promotor   de   Justiça   nesta
Comarca,  contr.ibuindo para o alto conceito e
grande  prestígio  que  a  instituiçâo  hoje  goza
junto ao povo londrinense .

A   perda   trágica   e   absolutamente
precoce causa -   sem qualquer dúvida -   uma
profunda lacuna no nosso meio, já que é cada
vez mais raro o surgimento de colegas dedica-
dos  à tribuna  do  júri.  Celso  era  um  Promotor
abnegado   e    um   eterno   apaixonado   pelo
embate jurídico travado  na tribuna,  incansável
na  defesa  de  suas  teses,  e  especialmente,
imbatível quando se tratava de defender o bem
mais  relevante  e  precioso  do  ser  humano:  o
direito àvida.

Tioda dor e  sentimento  de  perda que
nos aflige, sâo aplacados pela certeza de que o
brilho, o talento e grande cultura de Celso Ribas
servirâo  sempre  de  liçáo  e  de  esperança de
que estamos contribuindo para construçâo de
um futuro mais justo e fraferno.

Neste  momento  crítico  que  passa  o
Ministério    Público,    onde    nâo    raro    alguns
poderosos, incomodados pelo nosso trabalho,
nâo se cansam de atacar a instituiçâo,  amea-
çando    diminuir    ou    amesquinhar    nossas
atribuições,  guiados pela sua luz,  seguiremos
sempre firmes no exercício de nosso papel de
defensores    dos    interesses   sociais    mais
relevantes da sociedade .

Rogamos a  Deus que  ilumine a alma
de Celso Ribas, dando conforio também a Sra.
Ohyla, pela perda de um grande amigo !

*  Solange  Novaes da Silva Vicentin

é  Promotora de Justiça



Códígo CÍvíl:
leí nova e velhos problemas

*  Luiz  Edson  Fac;hin

Vive o Brasil a pariir de 11  de janeiro de
2003 sob a vigência da Lei 10.406. Ao introduzir
o novo Cód.igo Civil brasileiro, é legítimo indagar
sobre  os  efeitos   rea.is  e   possíveis  de   uma
necessária   hermenêutica   construtiva   das
relações jurídicas na família,  na propriedade e
nos   contratos   para   os   velhos   problemas
enfrentados no País.

É cerio que a validade dos negócios e
atos jurídicos constituídos antes da entrada em
vigor  do  Código  Civil  fica  submetida  às  leis
anteriores, mas os efeitos, diante da incidência
imediata e geral da nova lei, ao novo Código se
Tstrio"b~O,güt_+m3HLar,„      submetem.

A questâo que se coloca é a
de  saber  que  mudanças  práticas
efetivas irâo ser operadas na trípl.ice
base  que  sustenta  o  Estado  e  a
própriasociedade.
Sabe-se   que   quem   contrE[+a   nâo
contraía  mais  apenas  com  quem
contrata,  e  que  quem  contrata  nâo
contrata mais apenas o que contrata;
há  uma  transformação  subjetiva  e
objetiva    relevante    nos    negócios
jurídicos.    0   novo   Cód.igo   traz   a
funçâo   social   do   contrato   e   os
princípios de  probidade  e  boa-fé.  A
jurisprudência  e  a  doutrina  futuras
dirão   se   terâo   sido   capazes   de
informar  relações  contratua.is   mais
equânimes, justas e razoáveis,  num
País   vincado    por   desigualdades
maiíeriais e  concretas  que arrostam
qualquer intenção legislativa.

AJém disso, de há muito o Brasil clama
por uma impostergável reforma agrária que dê
conta da redistribuiçáo de terra, renda o crédito.
No   que   concerne   à   propriedade   imobiliária
rural, o novo Código cond.icíona o seu exercício
às   finalidades   econômicas   e   sociais,   com
preservaçâo  da  flora,   da  fauna,   do  ar,   das
águas,  e  do  patrimônio  histórico  e  artístico.
Prevê,   ainda,   uma   privação   do   direito   de
propriedade se o imóvel  reivind.icado consist.ir
em  exíensa área,  na  posse  ininterrupta e  de
boa-fé, por ma.is de cinco anos, de considerá-

vel numero de pessoas, considerada pelo juiz
de interesse social relevante. Nada obstante, é
pela   aíuaçâo   efetiva   do   Estado,   mediante
desapropriaçâo  por  interesse  social,  que  as
áreas socialmente improdutivas serão destina-
das à produçâo que combata a fome de terra e
dejustiçafundiária.

De  igual  modo,  a  observaçâo  social
dos fatos nas relações familiares revela dados
novos,   como  as  famílias  monoparentaís,   as
uniões entre pessoas de mesmo sexo, a f.il.iaçâo
sócioafetiva,   num   horizonte  que  revaloriza  a
família desatando alguns nós. Clama-se, e não
é de agora, por um direito de família que veicula
amor e solidariedade. Para isso, o novo Código
nâo nasce pronto; ao contrário,  nessa mE[Íéria
faz rebrotar estigmas como a culpa na separa-
çâo e nos alimentos. Em verdade, uma lei se faz
código no cotidiano concreto da força constru-
tiva  dos  fatos,   à   luz   da   uma   interpretaçâo
conforme os princípios, ética e valores constitu-
cionais.    Será   no   provir   que   a   sociedade
brasileira poderá nele ver uma família aberia e
plural,   até   porque   nâo   pode   hE[ver   família
plenamente justa numa sociedade escancara-
damente injusta.

0 grande desafio é superar um velho
problema, a clivagem abissal entre a proclama-
çâo discursiva das boas intenções e efetivaçâo
da  experiência.  Esse  dilema,  simploriamente
reduzido  ao  fosso  entre  a  teoria  e  a  pratica,
convive  diuturnamente  na  educação  jurídica.
Compreendê-lo corresponde a fazer de uma lei
instrumento de cidadania na formaçâo para o
Direito, nas salas de aulas e de audiências, no
acesso   democrático   ao   Judiciário,   e   nos
espaços públ.icos e privados que reclamam por
justiça, igualdade e solidariedade. Naquilo que
apresenta de positivo, ainda que nâo seja tudo
o  que  se  almejava  para  a  nova  lei,  queira  a
hermenêutica construt.iva do novo Código Civil
contribuir para que o Brasil não chegue ao final
do  século  Xxl  com  os  pés  Ana  baixa  ldade
Média.

*  Luiz  Edson  Fachin

é  especialista  Direi[o  Civil, juris[a

e proíessor un.iversi[ário



DÍscurso de transmíssão do cargo
María Tereza Uille Gomes  08/04/2004

É com grata satisfaçâo que saúdo os  presentes
nesta solenidade de transmissâo do cargo e posse do novo
Procurador-Geral  de  Justiça,  pedindo alguns  minutos de
sua preciosa atençâo.

"Felizmente,  o  passado  nunca  morre  totalmente  para o

homem.   0   homem   pode   esquecê-lo,   mas   continua
sempre a guardá-/o em seu interior, pois o seu estado, tal
como se apresenta em cada época, é o produto e o resumo
de todas  as  suas épocas anteriores.  E  se cada homem
auscultar  a  sua  própria  alma,   nela  poderá  encontrar  e
distinguir as diferentes épocas, e o que cada uma dessas
épocas lhe legou" Fustel de Coulanges.
As idéias se transformam e os costumes desaparecem no
tempo,   mas   o   registro  feito   com   palavras,   em   certo
momento histórico subsiste,  razâo pela qual preferi de.ixá-
las escritas.
Eis que,  no  recinto de  uma biblioteca,  fitando a estante,
detive o olhar em um determinado exemplar, que tomei às
mãos.    Tratava-se    de    um    livro    intitulado    "História   do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná",  que  despertou
minhaatençâo.
Verifiquei   que   este   livro   era   composto   de   61    longos
capítulos. Teve início em 1891, há exatos 113 anos, com  a

gestão  do  primeiro  Procurador-Geral  de  Justiça,   Bento
Fernandes  de   Barros.   Cada  capítulo  coincidia  com   o
registro   do  trabalho   desenvolvido   pelos   Procuradores-
Gerais que o sucederam ao longo de mais de 100 anos de
h.istória e que, certamente, fazem da lnstitu.içâo, em razâo
do trabalho dos membros que a integram, uma lnstituiçâo
honrada,   respeitada   e   acreditada   perante   a   opiniáo
pública,   como  uma  das  esperanças  concretas  de  se
buscar, através da defesa das leis e da Justiça, melhores
condições de vida para os membros da sociedade .
0  preâmbulo  do  livro   remetia  o   leitor  a  rememorar  o
surgimento  da  democracia  na  antiguidade  clássica  e  o
ideal  democrático,   consubstanciado  na  aspiraçâo  dos
homens em assumir plenamente seu destino coletivo e sua
responsabilidade  política,  e  que  evolu.iu  com  os filósofos
John Locke e Montesquieu.
A organização jurídica da democracia residia exatamente
na  separaçâo  e  independênc.ia  dos  poderes  do  Estado
legislativo, executivo e judiciário   e de igual forma em seu
exercício, em nome do povo, mas por meio das instituições

que dele emanam.
No   Brasil,   durante   a   fase   republicana,   a   democracia
brasileira evoluía e se aperfeiçoava, à exceçâo do período

de duas ditaduras  a do Estado Novo (1937-1945  ditadura

getulista) e a oriunda do golpe militar, época do mais longo
colapso da democracia, quando se suprimiram os direitos
e   garantias   constitucionais   dos   cidadâos   e   foram
reprim.idastodasasformasdelivreexpressão.
Os  quarenta  anos  que  hoje  nos  separam  do  golpe  de
estado de  março de  1964,  nos fazem  lembrar tropas do
exército   nas   ruas,   comandadas   pelo   General   Olímpio
Mourâo  Filho;  o  presidente  Joâo  Goulart  que  deixou  o

poder em 1° de abril de 1964, tal qual havia chegado dois
anos e seis meses antes, voando, ``às pressas, assediado,
aplaudido  e  acuado'',  pois  deposto  por  um  movimento

político-militar,  e  o  País  regulamentado  por  uma  série  de
EIÍos institucionais.
0 resgaie do processo democráíico no País desde 1985,
consolidado   que   foi    com    a   Constituiçâo   de    1988,
felizmente,  tornou-o  mais  resistente  às  ant.igas  recaídas
autoritárias,  diante  do  exercício  responsável  dos  líderes
atuais    comprometidos    com    a   consolidaçâo    da
democracia.
Vários capítulos do livro destacam o reconhecimento que
obteve o Ministério Público pelos representantes do povo
brasileiro,  quando  da  Assembléia  Nacional  Constituinte,
cujo texío, a Cana de 88, traçou os princípios basilares do
sistema    jurídico    vigente,    institu.indo    "um    Estado
democrático,  destinado a assegurar os direitos sociais e
individuais,   a   liberdade,   a   segurança,   o   bem-estar,   o
desenvolvimento,  a  igualdade  e  a  justiça  como  valores
supremos de uma soc.iedade fraíerna" .
Na atual Carta, o título lv é aquele que traía da ``organ.ização
dos poderes" , e está dividido em quatro capítulos distintos.
0 primeiro dispõe sobre o Leg.islativo, o segundo, sobre o
Executivo, o terceiro, sobre o Judiciário e o quarto dispõe
sobre as funções essenciais à justiça e trata do Ministério
Público e da Defensoria pública.
0 Ministério Público nâo é, e nem se pretende que seja, um

quarto poder,  mas foi tratado em capítulo próprío, distinto
dosdemaispoderes.Possuicaracterísticasevidapeculiar;
Trata-se  de  instituiçáo  permanente,  que  gravita  entre  os

poderes  do  Estado,  com  quem  deve  conviver de  forma
harmônica  e  respeitosa.   Cabe-lhe,   porém,   por  missâo
constitucional,    o   dever   de   fiscalizá-los,   agindo   com
autonomia  e  independência,  razáo  pela  qual  não  deve
pertencer e nem se subordinar a qualquer deles, Deveria o
Ministér.io  Público  ter  o  dire.ito  de  escolha  do  chefe  da
lnstitu.içâo, tanto do Procurador-Geral da República quanto



do Procurador-Geral de Justiça,  por meio dos integrantes
da  própria  classe,  como  acontece  com  o  processo  de
escolha  do  Chefe  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e
Judiciário.
A  história  revela  também  que,  desde  entâo,  tem  sido
intensa  a  luta  do  Ministério  Público  Brasileiro,  aírENés  da
Associaçâo  Nacional  dos  Membros  do  Ministério  Público
CONAMP     e  do  Conselho  Nacional  dos  Procuradores
Gerais  de Justiça -  CNPGJ,  para  reverter o  processo de
escolha,  por  meio  de  emendas  constitucionais.  Ou  se
muda a Constituiçâo,  ou se estabelecem e se cumprem
regras    nâo   jurídicas,    mas   convencionais   e   éticas,
discutidas   no   interno  das   lnstituições,   o  que  também

poderia   alterar   este   quadro,   em   respeito   à   vontade
majoritária   de   seus   membros.   Quem   sabe   gerações
futuras,  lideradas  por  entidades  de  classe  efetivamente
compromet.idas com a história, possam nos mostrar outro
caminho, que nâo aquele contido na Lei Le Chapelier.
Paradoxalmente,    a   Constituiçâo    Federal    confere    ao
Ministério  Público a defesa do  regime  democrático,  mas
nâo permite que a democracia interna seja respeitada em
toda sua amplitude,  pois nâo confere a seus Membros tal
direito  de  escolha,  mas  apenas  o  de  formação  de  lista
tríplice.   E   assim   o   é,   desde   1988,   o   que,   à   época,
configurou avanço,  pois, antes daquela data, sequer lista
tríplice havia e o governador nomeENa livremente.
Tratando ainda do texlo constitucional, centrando agora na

proposta de emenda da Reforma do Judiciário, que tramita
na Comissão de Constituiçâo e Justiça do Senado Federal,
em   6   de   abril   foi   aprovado   destaque   do   senador
Demóstenes Torres, que unifica a denominaçâo "Promotor
de Justiça" para todos os Membros do Ministério Público. A

proposta de modificaçâo deve voltar agora à Câmara dos
Deputados. Se aprovada, teremos, entâo,  Promotores de
Justiça  do  Estado  e  Promotores  de  Justiça  federais,  0
Procurador-Geral de Justiça tornaria-se Promotor-Geral de
Justiça e o Procurador-Geral da República, Promotor-Geral
da República. A justificativa da mudança é evitar confusões

por   parte   do   c.idadâo,   que   muitas   vezes   confunde
Procurador-Geral   de   Justiça  com   Procurador-Geral   do
Estado,    cargos    integrantes   de   carreiras   totalmente
diferentes.
Voltando  novamente  os  o/hos  para  um  dos  capítulos  da
"História   do   Ministério   Público   do   Estado   do   Paraná'',

coincidentemente,   o que dizia respeito à gestâo da entâo
Procuradora-Geral  de  Justiça  Maria  Tlereza  Uille  Gomes,
exercida de s de abril de 2002 a s de abril de 2004, numa
leitura dinâmica,  voltei  minha atençâo a alguns fatos que
marcaram esse período.
Ela nasceu em Londrina, em Os de abril, nos dias em que
eclodiaarevoluçãodel964.
Falando    em    "revoluçáo'',    o    filósofo    alemáo    Kant
considerava a revolução uma força essencial e necessária
no  processo  evolutivo  da humanidade e  passo decisivo,
embora doloroso, para a construçâo de sociedades novas,

de  bases  éticas  superiores.   Essa  concepçâo  filosófica
inspirou os grandes movimentos revolucionários da história
moderna.
A  perda  dé  um  amigo,  vítima  de  acidente  de  trânsito,

quando   ela  tinha   16  anos   de   idade,   despertou-lhe   a
vontade de cursar Direito. A perda de seu único irmâo, aos
23 anos de idade, também vítima de acidente de trânsito,

quando ela cursava o último ano da faculdade de Direito em
Londrina,    despertou-lhe    a   vontade    de    .ingressar   no
Ministério  Público  e  ser  Promotora  de  Justiça,  visando,
atrêivés da fiscalizaçâo das  leis,  coibir cenas  injustiças.  A

perda de outros amigos e parentes que também lhe eram
muito caros, nesse período, fizeram-na amadurecer e ver a
finitude da vida, reavaliar o comporiamento e as escolhas e

proceder uma d.iferente pr.iorização de valores.
Segundo  o  filósofo  Heidegger,  o  ser  do  homem,  como

projeto,  o introduz na temporalidade.  lsto significa que  "o
futuro  se  revela  como  aquilo  para  o  qual  a  existência  é

projetada  e  que  o  passado  é  aquilo  que  a  existência
transcende''.
lngressou no M.inistério Público em 1987, com 22 anos de
idade, quando ainda eram poucas as valorosas mulheres
Procuradoras e Promotoras que integravam a lnstituiçâo.
Percorreu   as   Promotorias   de   Jacarezinho,   Jaguapitá,
Pitanga, Cambé, Londrina e veio para Curitiba há sete anos.
Do  .interior,  trouxe  a  experiência do trabalho  institucional,
muitos amigos e algumas marcas, como a de ter si.do co-
autora em Cambé da primeira açáo civil pública na área do
meio ambiente, cuja pretensâo v.isava proteger manancial

que abastecia Londrina;  De ter part.icipado ativamente na
implementaçâo dos Conselhos na área da infância; de ter
defendido a aplicaçâo de regime disciplinar aos alunos nas
escolas; de ter mobilizado e discutido com os Diretores de
Escolas e policiais a i.mportância do estatuto da criança,. de
ter combatido a evasâo escolar e de ter feito o levantamento
das  inúmeras  crianças  que  estavam  abandonadas  em
entidades   de   abrigo,   visando   o   resgaíe   dos  vínculos
familiares ou colocaçâo em família substituta.
Em   Curitiba,   no   Centro   de   Apoio   às   Promotorias   de
Execuçâo Penal, foi co-autora de projeto inédito no Brasil,
responsável   pela  verificaçâo  da  situaçáo  de  todos  os

presos   que   se   encontrENam   recolhidos   em   cadeias
públicas,   dos   qua.is   mais   de   30°yo   tinham       direito   a
benefícios,   que   sequer  tinham   sido   requeridos  e  que

poderiam ser .iniciados pelo Ministério Público.  Nâo basta
obter a condenaçâo, é necessário ir além,  se preocupar
com o ser humano, que é o sujeito do processo, e saber se
a reprimenda está surtindo resultado efetivo e, se os direitos
do preso, dentre eles o da dignidade humana, estâo sendo
respeitados.
Foi  honrada com  o convite  para exercer a assessoria de

gabinete  da  Corregedoria-Geral  e  da  Procuradoria-Geral
de Justiça, tendo sido a primeira mulher a ocupar espaços,
antes só destinados aos homens.
Disputou   eleiçáo   para   a   Presidência   da   Associaçâo



Paranaense  do   Ministério   Público  e  foi   escolhida  com
express.ivo  percentual  de  votos,  tendo  sido  a  primeira
mL!lher a exercer a Presidência dessa entidade, em 47 anos
de história associaíiva. Candidata única, foi reeleita. Deixou
registrado  na Associaçâo  intransigente  luta classista,  em
Brasília, pela manutençâo das prerrogativas dos membros
do    Ministério    Público,    reivindicações    internas    que
expressavam a vontade da classe e a consolidaçâo de uma
antiga aspiraçâo que daíava mais de 30 anos, a construçâo
de arrojada e elegante sede litorânea. No período em que
esteve à frente da entidade, realizou ainda o 13° Congresso
Nacional  do  MP  que  reuniu  mais  de  1800  membros  do
Ministério Público Brasileiro,
Disputou  eleiçâo  em  2002,  para o  cargo  de  Procurador-
Geral de JLlstiça. Foi a mais votada pela classe e nomeada

pelo Governador do Estado. Tomou posse em Os de abril
de   2002,   perante   o   Colégio   de   Procuradores,   numa
solen.idade marcada pelo entusiasmo. Recebeu, das mâos
do ex-Procurador Geral de Justiça Marco Antonio T7eixeira,
nâo apenas a beca, mas o compromisso de dar seqüência
ao trabalho .institucional, e também o exemplo de ter sido
ele,   um   grande   nome   na   lnstituiçâo,   destacado   pelo
conhecimento,  pela  seriedade  e  pela  lealdade  com  os

princípios  que  regem  o  Ministério  Público,  a exemplo  de
tantos outros que o antecederam e  escreveram com muito
brilho os capítulos deste livro. Ela quebrou o protocolo após
a    posse    para    cumprimentar    .individualmente    os
Procuradores  de  Justiça,   integrantes  do  Colégio,   cujo
órgâo máximo, nunca havia integrado, pois era Promotora e
nâoprocuradoradeJustiça.
Foi  também  a  primeira  mu/her,  na  história  do  Ministério
Público do Paraná, a exercer o cargo de Procuradora-Geral
de Justiça, em mais de 100 anos. Com 38 anos de idade,
determinada    em    seus    propósitos    e    um    tanto
``revolucionária'',    com    decisões    ousadas    e    rápidas,

constituiu  conceituada  equipe  de  trabalho  e  sobretudo,
contando  com  a  confiança  e  a  vontade  majoritária  da
classe, passou a conduzir por dois anos a lnstituiçâo.
Promoveu  gradativos  ajustes  na área administrativa e  de

pessoal,    sempre    objetivando    melhorar   os    meios    e
condições  de  trabalho  dos  Membros  e  servidores  da
lnstituiçâo,  porque o resultado final,  certamente implicaria
em fazer com que o Ministério Público pudesse prestar o
melhor   trabalho   em   prol   da   comunidade,   lmporiante
conquista foi o aumento do percentual orçamentário, fator

que    permitiu    grandes    avanços.    0    principal    deles,
consolidar em menos de dois anos, a aspiraçâo acalentada
há anos  no Mínistério  Público   o sonho de se ter a sede

própria -dando efetividade ao termo de cessâo do Edifício
Affonso  Alves  de  Camargo,  obtida do  ex-Governador  do
Estado,   pelo  entâo  Procurador-Geral  de  Justiça  Marco
Antonio   Teixeira,    e    objeto   de    contínuas    lutas    dos
Procuradores-Gerais que  o antecederam.  Eles,  inclusive,
receberam  justa  e   merecida  homenagem,   quando  da
inauguraçâo  da  sede,   em   18  de  dezembro  de  2003,

juntamente com os chefes dos três poderes do Estado.
Foi    necessária       a   desocupaçâo   do   prédio,    onde
funcionavam Secretarias de Estado e a reforma integral dos
cerca de    11  mil  metros quadrados,  cinco andares,  para
abrigar a  Administraçâo  Superior  do  Ministério  Público  e

gabinetes  condignos  para  os  Procuradores  de  Justiça.
Esta   sede    administrativa   recebeu    o    nome   do   exr
Procurador-Geral  de  Justiça  Jerônymo  de  Albuquerque
Maranhão.   A  reforma  do  prédio  foi  feita  com   recursos

próprios da lnstituiçâo, sem a necessidade de utilizaçâo do
saldo financeiro existente,  0  Ministério Público do  Paraná
era o único do País que náo contava com sede própria.
Foi  iniciada a  reforma  integral  do  6]  andar  no  Palácio  da
Justiça.
Na segunda maior cidade do Estado, Lc]ndrina, fo.i iniciada
a   construçâo    da   futura   sede    das    Promotorias
Especializadas, com recursos orçamentários e financeiros
reservados até a sua conclusâo final.
Em  lloledo,  foi  finalizada  a  primeira  sede  do   Ministério
Público e também as reformas em  Maringá, Arapongas e
Cianorie.
Os investimentos no biênio ti.veram crescimento de 133%c,,
viabilizando  a  aquisiçâo  de  613  novos  computadores,
licenças  de  software,   impressoras,   mobil.iário  completo

para a nova sede do Ministério Público, auxílio financeiro a
cursos de capacitaçâo, renovaçâo da frota de veículos e 60
licitações realizadas.
Quanto  à  política  de  pessoal,  readequou     a  forma  de
provimento dos cargos em comissâo.    Dos 40 cargos em
comissão de livre escolha do Procurador-Geral,  por força
da   Lei   Estadual   n.11455   de   15.07.96,   reservou-se   os
cargos  de  Díretor  e  Vice-Diretor de  Departamentos  para
funcionários efetívos, e estabeleceu-se por Resoluçâo que
os  cargos  de  Assistente  seriam  preenchidos  através  de
Bacharéis que, aprovados em concurso público, estavam
na   lista   de   espera   aguardando   futura   nomeaçâo.   Ao
encerrar  o  mandato,  apenas  duas  funcionárias  estavam
nomeadas   pelo   critério   de   livre   escolha,   lotadas   na
Assessoria   de    gabinete    e    de    imprensa,    dada   a
necessídade  de  informar  a  atuaçáo  dos  membros  do
Ministério    Público,    cujo    trabalho    está    dev.idamente
documentado em 72 livros encadernados,
Com a ediçâo da Lei 13.984, de 30 de dezembro de 2002,
foram   criados   96   cargos   em   comissão   de   Assessor
Jurídico,   e  dois  de  Médico.   Destaca-se  que  o  critério
referendado    pelo    Colégio    de    Procuradores,    para

provimento, foi o mesmo adotado pelo Flegimento lnterno
do Supremo Tribunal  Federal, que veda a contrataçâo de

parentes, inclusive entre os Minístros em aíividade. Alravés
de concurso público, aumentou-se o número de Auditores,
assessores jurídicos e outros. Por convênio, foi propiciada
assistência médica aos servidores e valor.izou-se a política
remuneratória.
Os  Procuradores  de  Justiça  foram  valorizados,  mais  da
metade passou a contar no novo gabinete com Assessores



Jurídicos,  Auditores  e  assessores  foram  destinados  às
Promotorias  de  entrância final.  E  para os  Promotores  do
interior foi destinado computador novo, facilita]do o acesso
à internet através de cohexão ADSL e aprovàda a iei que
criou os 200 cargos de oficial de promotoria para melhor
servir aos interesses da comunidade em que aluam.  Nâo
se    descuidou    também    de    dar    atend.imento    às
necessidades    func.iona.is    e    valorizou    a    política
remuneraíória no que foi possível .
No Colégio de  Procuradores de Justiça, foram realizadas
dezoito reuniões, exíremamente produtivas, tanto que dos
11    projetos   de   le.i   discutidos   e   encaminhados   para
aprovaçâo, nove foram convertidos em lei e estâo em pleno
vigor.
Fóireal.izadaaprimeíraeleiçãoparacomposíçâodoórgão
Especial, formado por 32 membros.
No Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradora-
Geral inovou ao presidir a primeira sessâo, proferindo o seu
voto  aberto,  quando  o  costume  era  o  voto  secreto,  e
privilegiando a antiguidade, até que, com a renovação do
Conselho, fossem regulamentados através do Assento 35
os cr.itérios objetivos de merecimento. 0 Assen{o deve ser
aprímorado, mas consistiu significativo avanço por eliminar
o   caráter   meramente   discricionário.   0   resultado   das
sessões públicas passou a ser dado em tempo real pela
lnternet.
Foram  emitidos   3.497   pronunciamentos   para  o  Órgâo
especial através da Subprocuradoria-Geral para Assuntos
Jurídicos; 160 denúncias contra Prefeitos foram oferecidas,

pois, como se sabe, tal tarefa também lhe incumbe.
Mais  imporiante  que  qualquer  crescimento  da  estrL!tura
administraíiva, foi  o privilégio de poder assistir a motivaçâo
dos membros da lnstituiçáo, imbuídos do espírito de uniâo,
não de grupos, mas ideológica, e que deu continL!idade ao
trabalho que  o  Min.istério  Público do  Estado do Paraná já
vinha desenvolvendo, pelo mérito dos seus Procuradores e
Promotores de Justiça, dos servidores e estagiários e que
nos levam a acreditar que realmente esta luta vale a pena.
Das    ativ.idades    desenvolvidas    no    biênio    está    a
regionalizaçâo das Promotorias de Sonegaçáo Fiscal e de
lnvestigação    Crim.inal.    Esses    órgâos    especia/izados
funcionavam    até   2002   apenas    na   capital.    Com    a
interiorizaçáo,    foram    criados    Núcleos    Regionais    da
Promotoria de  Defesa da Ordem  Tributária em  Londrina,
Maringá, Foz do lguaçu, Ponta Grossa e Cascavel, a partir
de  dezembro  de  2002.  Da mesma forma,  foram  criadas
PICs em Londrina, Foz e CascEivel, a partir de setembro de
2003,  com  o  apoio da Secretaria de  Segurança  Pública,

que disponibilizou policiais civis e militares para compor os
GERCOs    (Grupo    Especial    de    Repressâo   ao    Crime
Organizado), qLie atuam com o MP como uma força-tarefa
de caràíer permanente. A estrutura administraiiva das PICs
foi   ampliada   de   9   para   75   policiais   civis   e   militares,
contando também com delegados de Polícia.
As  PICs  atuaram  de  forma  efetiva  nos  últimos  anos  no

combate    à    pirataria,    adulteraçâo    de    combustíveis,
desmanches,   tráfico   de   entorpecentes,   corrupçâo   e
combate a organizações   cr.iminosas,  com açâo firme no
combate aos jogos de azar (bingos e caça níqueis), tema
que hoje é objeto de preocupaçâo e regulamentaçâo em
nível nacional. Foram apreendidas mais de 1.500 máquinas
caça-níqueis   nos   últimos   dois   anos.       No   tocante   a
adulteraçâo  e  sonegação  de  combustíveis,  operações
conjuntas  fizeram  com  que  o  Índice  de  adulteraçâo  no
Paraná   caísse   de   22,5°Mo,   um   dos   piores   no   cenário
nacional,  para  1,7°Mo  (enquanto  a  média  nacional  era  de
4,6%o) . Na área de controle externo, foram oferecidas várias
denúncias   contra   pol.icia.is,   como   também   ações   de
improbidade pedindo afastamento liminar dos cargos.
A regionalizaçâo das Promotorias torna o MP mais ágil  na
apuraçâo dos crimes de sonegaçâo de tributos estaduais e
dos  cometidos  por organizações  criminosas.  Só  no  ano

passado,   os   seis   Núcleos   Regionais   que   atuam   na
apuração  de  sonegaçâo  fiscal  foram  responsàveis  pelo
oferecimento  de  249  denúncias,  cuja soma  dos  débitos
tributários passa de R$ 237,38 milhões, quase um terço do
orçamentoestadualdesteanoparaaáreadasaúde.
A  regionalizaçâo  também  se  deu  com  um  projeto-piloto
realizado   na   regiâo   do   Norte   Pioneiro,   envolvendo   44
municípios.    Dois    promotores    designados    pela
Procuradoria-Geral   de   Justiça   reuniram   e   instauraram

procedimentos  e   inquéritos  civis  relativos  às  áreas  de
pE[Írimônio públ.ico e de meio ambiente (no que concerne
aos aíerros sanitários, conhecidos como lixões) , no âmbito
dos  mun.icípios   pariicipantes.   Estabelecendo-se   metas

prior.itár.ias   de    atuaçâo,    os    promotores    designados
ajuizariam as ações com maior agilidade, a partir do que o

promotor titular de cada local acompanharia o trâmite.  Em
2003, foram  instaurados e acompanhados,  dentro desse
projeto, 238 inquéritos civis por ato de improbidade e 32 na
área de meio ambiente. Em 18 de março foram propostas
as seis prime.iras ações civis públicas na área de Patrimônio
Público,   resultantes   desse   projeto,   e   em   abril   foram
distr.ibuídas mais 12 ações na área do meio ambiente .
Os  Procuradores  de  Justiça  do  MP  apresentaram  neste
período   35.750   pronunciamentos   em   processos   que
tramitaram perante o TJ e o TA.
Nesses dois anos, foram  instaurados pelo menos 20.037
inquér.itos    civis    e    procedimentos    investigaíórios,    por

promotores lotados em  Curitiba e no interior,  e propostas
em juízo  pelo  menos  876  ações  civis  públicas  e  47.562
denúncias criminais. No mesmo período, foram elaborados
364.745   pronunciamentos   por   promotores   de   todo   o
Estado, nas áreas cível e de família.
No que diz respeito aos Centros de Apo.io, que sáo órgãos
auxiliares da aíividade funcional do Ministério Público, e co-
responsáveis na elaboração da polít.ica instituc.ional  e  na
execuçâodosprogramasdesuaárea,destaca-se:
Foi   criado   em   abril   de   2002,   o   Centro   de   Apo.io   às
Promotorias   da   Educaçáo.   Pioneiro   no   País,   atua   na



fiscalizaçâo  de  todas  as  questões  ligadas  ao  direito  à
educaçâo,  como  evasâo  escolar  e  desvios  de  verbas
públicas,  sobretudo  do  Fundef.  Entre  2002  e  março  de
2004,  foram  aberios  261   procedimentos  investigatórios,
administrativos  e  inquéritos  c.ivis,  a  maioria  referentes  às
verbas do  Fundef.  A fiscalizaçâo da aplicação correta de
verbas é  importante,  uma vez que  o orçamento estadual
destinado à educaçâo é um dos maiores: para o exercício
de  2004,  R$  2,06  bilhões.  Para facilitar  a fiscalizaçâo  da
aplicaçâo dessas verbas, o MP firmou, inclusive, convênio
com  o  Tribunal  de  Contas.  No  Brasil  uma  das  grandes
causas de desigualdade social é justamente a exclusâo de
cerca de 70°Mo da população de melhores oportunidades de
emprego e salário, por falta de uma educaçâo adequada.
Cem anos após a Argentina ter erradicado o analfabetismo,
o Brasil ainda conta com 20 milhões de analfabetos e 73°Mo
de brasileiros que nâo concluíram o ensino médio, sendo

que a Coréia do Sul revela que a chave para a redução da
pobreza  é  a  educaçâo  secundária  e  nâo  a  primária.  Os
jovens que completam a educaçâo secundária têm 80°%o de
chance de evitar a pobreza. No Paraná, conforme pesquisa
feita pelo lNEP apenas quatro entre dez alunos do Estado
conseguem  concluir o  ensino  méd.io,  o  que  evidencia  a
necessidade de uma revoluçâo na área educacional, para
mudar o quadro do  País,  que  conta com  53  milhões  de

pessoas abaixo da linha de pobreza.
Na área da saúde,  o  MP também age  na f.iscal.izaçâo da
aplicaçáo de verbas (em 2004 o orçamento do Estado para
área é de R$ 758 milhões) e em outras questões ligadas à

proteção  do  direito  dos  c.idadâos.  0  Centro  de  Apoio
prestou mais de duas mil consultas, buscando sempre que
possível a soluçâo na esfera administrativa. Foram abertos
procedimentos,   por   exemplo,   referentes   a   casos   de
infecçâo hospitalar, levando à regularizaçâo da maior parte
de  hospitais  e  postos  de  saúde  no  Estado,  cobrança
Índevida    de    serviços    públicos,    distribuição    de
medicamentos, fiscalizaçâo de serviços na área de saúde
mental,   transplantes,   orçamento   público,   entre   outros
casos. Na área da saúde mental, um dos grandes avanços
proporcionados   pelo   MP  foi  a  criaçâo  de   Lim   sistema
informatizado para cadastro de doentes mentais, a fim de
evitar internações arbitrárias e ilegaís.
0 Centro de Apoio à Cidadania, por meio das Promotorias
das Comunidades de Curitiba, que E[Íendem tanto em sede
do MP como diretamente nos bairros, prestou atendimento
a uma média de 200 pessoas por semana. AÍuou também
naviabilizaçâo de exames de DNA para pessoas carentes e
na fiscalizaçâo  de  asilos,  a  fim  de  garantir  o  respeito  às
normas de proteçâo ao idoso. Um convênio entre o MP e o
Governo   do   Estado,   firmado   em   dezembro   de   2002,
instituiu  o  Conselho  Estadual  da  Pessoa  Poriadora  de
Deficiência.
Na área de fiscalizaçâo das fundações, foi implantado um
sistema    informatizado    para    prestaçâo    de   contas,
desenvolvido    pela    Fundaçâo    lnstituto   de    Pesquisas

Econômicas de  Sáo  Paulo  (FIPE),  facilitando a  prestaçáo
de contas dessas enti.dades ao MP Foram cadastradas no
sistema,  aíé agora,  213 fundações no Estado  (i ooCX'o das
fundações da capital e  60°Mo do  interior).  Foi  editada pela
Procuradoria-Geral a Resolução n° 2.534102, disciplinando
a afuaçâo das  Promotor.ias de Justiça de  Fundações  no
Paraná e  instituindo o controle de finalidade dos recursos
captados   por  essas  entidades  de   interesse   social.   A
resolução é uma das mais avançadas da aíualidade entre
os MPs do País,
Por meio do Centro de Apoio às Promotorias da Criança e
do Adolescente, foi desenvolvido um trabalho de combaiíe
à exploraçâo sexual e do trabalho infantil. Grande atençâo
foi  dada  para  a  questâo  do  tratamento  das  crianças  e
adolescentes  que  cumprem  medidas  no  sistema  sócio-
educativo do Estado.  Foram levantadas, em  pesquisa,  as
def.iciências do sistema desde a vigênc.ia do  Estatuto da
Criança e do Adolescente, que tem mais de treze anos, e
apresentadas  propostas  efetivas  como,  por  exemplo,  a
construçáo de unidades de semi-liberdade e internaçâo no
interior do Es{ado. Em um encontro promovido para juízes e

promotores  da  área,   foram   apresentadas  experiências
desenvolvidas nas comarcas sobre o sistema de liberdade
assistida. Também foi firmada uma parcer.ia com o lnstituto
de   Açâo   Social   do   Paraná   (lASP)   para   assegurar   a
obrigE[Íoriedade da manifestaçâo do  promotor de Justíça

para  liberação  de  recursos  do  FIA  (Fundo  Estadual  para
lnfância e Adolescência) aos municípios.
Quanto  à área específica de  saúde  do  trabalhador,  pela
qual  é  priorizada  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos
trabalhadores   e   dos   ambientes   de   trabalho,    foram

propostas,  só  em  2003,  87  ações  indenizaíórias,  nove
denúncias criminais,  sete ações acidentárias e  15 ações
civis públicas. 0 Centro de Apoio acompanha um total de
483 ações judiciais em trâmite e tem em andamento 871

procedimentos   na   Promotoria   específica.   Só   no   ano
passado,  a  Promotoria  conseguiu  R$  264  mil  a título  de
indenizações   em   favor   de   trabalhadores   acidentados,
como resultado de acordos judiciais e exlrajudiciais.
Em  relaçâo  à execução  penal,  foi  reativado  pelo  MP  um

programa  de  levantamento  da  situaçâo  carcerária  dos
presos  recolhidos  em  cadeias  públicas,  que  hoje  está
stualizado em 140 das 155 comarcas do Estado. Com isso,
o MP pode saber quantos e quais presos já têm direito a
benefícios legais, como progressão de regime, livramento
condicional   e   indulto,   por   exemplo,   e   nâo   os   estâo
recebendo.  Por meio da Central  de  Execução  de  Penas
Alternaíivas,   foi   implantado   o   Núcleo  de   Orientação   e
Aíendimentos   a   Dependentes   Químicos   (NOAD),   para
oferecer   tratamento    especializado    a    réus    com
dependência   química.   Deu-se   início   também   a   uma

proposta   de    interiorizaçâo   das    penas   alternatívas,
prevendo a futura criaçâo, por lei, de conselhos  estadLial e
municipais     dessas  reprimendas,  v.isando  disciplinar  a
aplicaçâo  dos  recursos  para tal  fim.  Após  concordância



final   entre   os   órgâos   envolvidos,   o   projeto   deve   ser
encaminhadoàAssembléiaLegislativa.
Nas   questões   ligadas   ao   direito   do   consumidor,   foi

priorizada a segurança de estabelecimentos comerciais e
de  serviço,  com  a interdiçâo de  diversos  locais  que  nâo
apresentavam a documentação exigida. A área de defesa
do consumidor, em parceria com a PIC de Curitiba, ajuizou
50  ações  penais  contra  proprietários  e  distribL/idoras  de
combustíveis que lesavam o consumidor. Também foi feito
um grande trabalho relativo a loteamentos irregulares. 0 MP
conseguiu  que fosse cumprida efetivamente  em  Curitiba
uma   lei   que   regulamenta  os   loteamentos   e   obriga   o

pagamento pela compra de terrenos a ofícios imobiliários e
não aos donos. 0 MP também conseguiu que compra e
venda de lotes nâo sejam feitas pelos ofícios imobiliários,
se   integrarem   loteamentos   clandestinos.   Essas   ações
fizeram   com   que   os   órgâos   públicos   tivçssem   mais
cuidado na fiscalizaçâo e cobrança de documentos.
No meio ambiente, foram propostas ações civis públicas e
terrnos de ajustamento de conduta frente a Municípios que
nâo tinham aterro sanitário. 0 MP atuou também em ações

para preservaçâo de matas ciliares e da qualidade da água,
objetivando   a   proteçâo   das   bacias   de   manancial   de
abastecimento    público.    Na   questáo   dos    produtos
transgênicos,  foram  ajuizadas  55  ações  para  proibir  o

plantio.
Em relaçâo à área de Patrimônio Público, foram propostas
ações    imporiantes    nos    últimos   anos.    Só   sobre   o
Banestado,  foram  centralizadas as  aíividades  no final  de
2002   e   instaurados   mais   de   30   inquéritos   civis   que
resultaram  em  quebras  de  s.igilo  bancário  e  fiscal  e  em
ações  de  improbidade.  AÍualmente  o  Estado  do  Paraná
desembolsa cerca de 45 milhões por mês para pagamento
da  dívida  referente  ao  saneamento  do  Banco,  antes  da

privatizaçâo (dívida que deve ser paga em 25 anos). 0 MP
desenvolve  três   investigações   que   questionam   ações
realizadas quando do saneamento e que podem ter gerado

prejuízo ao Estado,  duas referentes a programas federais
de financiamento que teriam sido assumidos pelo Paraná,
com perda de R$ 400 milhões e outra referente a créditos
tr.ibutários, correspondente a prejuízo estimado em R$ 1,5
bilháo. Outras ações de destaque ajuizadas pelo Ministério
Público  e  que  tramitam  no  Poder  Judiciário  sáo:  a  que
requer a nulidade da participaçâo da Copel na sociedade
da empresa Tradener e do contrato de comercializaçâo de
energia firmado entre elas. Se julgada procedente a açâo, a
Tradener e os requeridos podem ter que reparar cerca de
R$ 13 milhões ao erário; A açâo civil e a denúncia contra os
envolvidos na operação de compra de créd.itos de lcMS da
empresa Olvepar pela Copel, pela qual o MP busca reaver
ao erário  R$  106,9  milhões  pela açâo de  improbidade;  A
açáo    proposta   contra   as   montadoras    Renault   e
Audilvolkswagen,   requerendo   a   revisão   dos   contraíos
firmados com o Governo do Estado, pelos quais o estado
estaria deixando de arrecadar perto de R$ 500 milhões; Em

Maringá,   cinco   ações   por   improbidade   admin.istrE[Íiva
contra ex-prefeito, ao qual é atr.ibuído desv.io .de cerca de R$
84  milhões  dos  cofres  públicos;  Em  Londrina,  30  ações
ajuizadas contra ex-prefeito, desde 2000, que equivalem a
um desvio de  mais de  R$ 20 milhões do erário.  Dez das
ações foram ajuizadas entre 2002 e 2003,  E uma série de
outras ações importantes no interior Estado.
0   Centro   de    Estudos   e   Aperieiçoamento    Funcional
também teve uma atuaçáo importante nesses dois anos.
Realizou  15  cursos  e  congressos  e  viabilizou  um  curso
inédito de  pós-graduaçâo exclusivamente  para  Membros
do Mínistério Público, realizado por meío de parceria com a
Universidade   Federal   do   Paraná.   Curso   nos   mesmos
moldes   está   sendo   estudado   para   viabilizaçâo   pela
Universidade Estadual de Maringá.
Por   meio   das    Promotorias   de   Justiça   de    d.iversas
comarcas,  ajuizou-se  uma  série  de  ações  civis  públicas
visando  adequar  o   número  de  vereadores  às  normas
constitucionais,  questionando dispositivo da Constituiçâo
Estadual. Em 24 de março, o STF decidiu pela reduçâo do
número de vereadores de Mira Estrela (SP) , face o princípio
da proporcionalidade. A decisâo deverá influenciar ações
dessa  natureza  em  todo  o  País.  0  procurador-geral  da
República, Claudio Lemos Fonteles,  protocolou em  11  de
novembro   de   2003,   perante   o   STF,   ação   direta   de
inconstitucionalidade,    qLiestionando    dispositivo    da
Constituiçâo   Estadual   do   Paraná  que   dispõe   sobre   a

quantidade  de  vereadores  em   relaçâo  ao  número  de
habitantes  dos   municípios,      atendendo  solicitaçáo  da
Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná.
No âmbito do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais
de Justiça (CNPGJ) , em Brasília, órgâo que teve como vice-

presidente eleita, por duas gestões, a procuradora-geral de
Justiça do Paraná, o Ministério Público brasileiro gestionou

junto  ao  Supremo  Tribunal   Federal,   ao  Executivo  e  ao
Congresso Nacional, visando evítar a perda de imporiantes

prerrogativas institucionais,  entre elas,  a  possibilidade de
invest.igaçáo  na  seara  criminal.  Conseguiu  sobrestar  as
reclamações que  pretendem  excluir os agentes  políticos
das ações de improbidade e o juízo de prelibação.    Nas
Reformas Constitucionais da Previdência e em especial do
Judiciário,  tentou-se  evitar  a  desnecessária  inserção  da
"mordaça'',   do   foro   pr.ivilegiado]    da   possib.il.idade   de

decretaçâo da perda do cargo por decisão administrativa
emanada   do   futuro   Conselho   Nacional   do   Ministério
Público,   que   viola   o   princípio   da   "vital.iciedade"   e   a
fragílizaçâo   da   garantia   da   ``inamovibilidade",    face   à
redução   do   quorum   necessário   para   o   afastamento
compulsór.io   do   membro   do   MP   pelo   referido   órgáo
colegiado, e ainda, através de emendas constitucionais, a
necessidade  de  aprimoramento  da forma de  investidura
das  Chefias  lnstitucionais  do  MP  dos  Estados  e  Distrito
Federal  e  Tlerritório,  dando-lhe  "autonomia"  para  escolha
d.ireta dos órgâos diretivos. Por f.im , pariicipou da discussáo
da implementaçâo de um Código de Ética a ser adotado



pelo   Ministério   Público   Brasileiro,   eis   que,   como  ditou
César Salgado no Decálogo do Promotor de Justiça   "Sê
leal.  Nâo macules tuas ações com  o emprego de  meios
condenados pela ética dos homens de honra" .
A  aíuaçáo  do  MP  nesses  dois  anos  foi  pautada  pela

preservaçâo da autonomia e independência funcional de
seus  membros,  pontuando áreas  de  maior  necessidade
para uma atuaçáo rápida e efetiva da lnstituição, bem como
pela especializaçâo e interiorizaçâo das Promotorias, a fim
de  que  o  trabalho  fosse  mais  ágil  e  tivesse  melhores
resultados.
Ao   deixar   regulamentado   o   inquérito   civil   público   e   o

procedimento investigatório criminal, a Procuradoria-Geral
buscou uniformizar importantes rumos institucionais e que
deverâo ser adotados tão logo sejam nomeados os oficiais
de  Promotoria  (cargos  que  serâo  providos  por  meio  de
concurso   público,   já  em   execuçâo).   Esses  servidores
auxiliarâo  os  promotores  de  Justiça  do  interior,  que  hoje
trabalham,    na    maioria   das    Comarcas    de    inicial    e
intermediária,    sem    auxílio   de   funcionários,    para   que

possam otimizar o resultado fina/ de suas açôes em prol da
sociedade.
A  Procuradora   registrou,   ainda,   sentir-se   orgulhosa  de
deixar o cargo com o reconhecimento da classe e em um
momento tâo  produtivo  da  lnstituiçâo,  lembrando  que  há
ainda    muito    a    ser   feito.    A   trajetória,    mesmo    que
interrompida,   deu-lhe   o  tempo   suficiente   para  cumprir
fielmente importantes metas ciue havia se comprometido a
realizar e ter deixado muito bem sedimentado o caminho

para  o  futuro  que  virá.  Façamo-lo  bom  para  nós,  mas
melhor para o  povo  para ao qual  servimos.  Mais do que

prestar contas, quis agradecer, pois, certamente, nadateria
sido possível realizar, se nâo fosse o forte ideal lnstitucional

que   nos   une,   e   o   trabalho   diuturno   e   dedicado   dos
valorosos 532  membros ativos da lnstituiçâo e a história de
luta  dos  220  membros  inativos,  que  muito  contribuíram

para as atuais conquistas; 0 empenho dos 419 servidores
que  empunham  a  mesma  bandeira;  0  espírito  àvido  de
conhecimento    e    trabalho    desenvolvido    pelos    494
estagiários;   Os  valorosos   amigos   e   companheiros   de
ideais   que,   com   seriedade,   formaram   a   inesquecível,

profícua    e    imprescidível    equipe    de    trabalho,
homenageando-os na pessoa do Subprocurador-Geral de
Justiça  para  Assuntos  Jurídicos,  Ervin  Fernando  Zeidler,

que    se    notabilizou    pelo   conhecimento   jurídico,    pela
ihanezadetraí°ÀesÃ/Ba,/eAaFdMapFFeEMPAR,sicREDleASPGJi°

registro de agradecimentos pela salutar convivência. Aos
Chefes dos Três Poderes e do Tribunal de Contas, atuais e
os que deixaram o cargo, nesse biênio, os agradecimentos
sinceros pelo tratamento sempre destacado, respeitoso e
harmônico, que marcaram o período que estivera à frente
da    Procuradoria-Geral    de    Justiça.    À    sociedade

paranaense, nossa legítima destinatária, o agradecimento
pela  torcida  para  que  o  trabalho  da  lnstituiçâo  pudesse

realmente  produzir os seus  melhores frutos.  Às  mulheres

que  sequer tinham  o  direito  de  votar,  o  reconhecimento
pela árdua luta e pela quebra de paradigmas, em especial
porque dia Os de março foi o Dia lnternacional da Mulher e
porque este ano foi instituído pelo presidente Lula como o
Ano   da   Mulher.   À   lmprensa,   pelo   prestigiamento   que
sempre deu à lnstituição.

Aos   amigos,    pelas   mâos   dadas,    pelo
carinho e  pela lealdade.  Aos que  se diziam  inimigos,  por
terem  permitido exercitar a virtude do perdâo e  porque o

que é feito por amor, se realiza sempre, além do bem e do
mal.  Aos  quatro  companheiros  de  Ministério  Público,  da
ativa,   que   no  biênio  partiram  desta  vida,   Jurandi   Seyr,
Jocundino José Godinho, Mário José Esbalqueiro e Celso
Luiz  Peixoto   Ribas   e  aos   inativos,   dentre  eles,   Márcio
Sarraceno,    recebam    também    da    lnstituição    o
agradecimento    pelo   exemplo,    pelo   trabalho   e    pela
nesquecíve|deÃ,ÊÊçmí|;a%emseósnpoesc:an,garoasndmeecuesupa,s,syr,o

e Mar.ia do Carmo, pelo exemplo de vida, ideal, dignidade,
caráter  e   espírito  de   luta  e   coragem.   Ao   Saulo,   pela
dedicaçâo às nossas filhas, Stephanie, Patrícia e Samara, e
a elas, em especial, pelo amor e por serem a maior razâo da
minha vida, e de quem muito tempo subtrai, em busca de
um  ideal  social,  que transcende  o exercício de  qualquer
cargo, por mais relevante que seja, cLijo .ideal quero semear
e fazer transcender no brilhante futuro que haverâo de ter,

pois o  maior significado da vida,  que  aqui  é transitória,  é
construir  para  poder  melhor  servir  a  sociedade  em  que
vivemos.  E mais, que sejam sempre éticas e verdadeiras,

pois a verdade dignifica o caráter das pessoas.

Como diz Bertold Brecht,
"Averdadeéfilhadotempoenâodaautoridade".

A  Procuradora-Geral  de.ixou  por  último,  o
agradecimento   ao   maior   Homem   que   já   viveu,   pelo
exemplo dado à Humanidade e que  neste dia, quinta-feira,
decorridos cerca de 2 mil anos, vê rememorada a história
da sua  paixâo.  Como  nos  diz  Mateus,  com  a traiçâo  de
Judas,  a  quem  Jesus  disse:  Amigo,  a  que  vieste?,  ao
mesmo tempo em que chegaram os outros e o prenderam.
Da traiçâo de Judas,  segue o "lavar as mâos de  Pilatos",

que disse ``eu sou inocente do sangue deste justo" e, em
seguida,  o  sofrimento  e  a  morie  de  Jesus,  para  que  se
cumprissem as escrituras. Certamente o sofrimento nâo foi
em váo, pelo bem que fez à humanidade, pela humildade,

perfeiçâo e amor ao próximo.  Mas é preferível transpor os
momentos de tristeza e lembrar  que sua força veio de um

grande  reservatório  de v.ida espiritual  e  ele  ressuscitou  e
está ao lado de Deus e de sua Mãe,    porque a vida nâo
termina na dimensâo terrena, e de lá, com nossos amigos e

parentes, Ele continua sempre a nos abençoar e iluminar.
E porque a emoção nesse determinado momento era muito
forte,   e   não   lhe   permitia   prosseguir,   quis   ela   ainda,



prestigiar  todos   os   integrantes   da  família  do   Ministério
Público  do  Estado,      homenageando  uma  pessoa  que

particularmente  lhe era muito especial    e também  para a
lnstituiçâo, o nosso decano Procurador de Justiça Danilo de
Lima,   substituto   natural   do   Presidente   do   Colégio   de
Procuradores  de  Justiça,  a  quem  a  lnstitu.içâo  só  pode
render justa homenagem, por estar com 65 anos de idade,
em pleno exercício das atividades, tendo ingressado como
Promotor interino coincídentemente em 1964, nomeado por
Alcides  Munhoz  Neto.      AÍual  Coordenador  do   Flecurso
Exlraordinário   Criminal,   incansável,   ele   dá   mostras   de
dedicaçâo,  seriedade,  amizade,  amor e  respeito à nossa
lnstitLJiçâo, dando-lhe a honra de, a partir daquele momento,
assumir  a     presidência  dos  trabalhos  na  solenidade  de
transmissáo do cargo e posse do novo  Procurador-Geral de
Justiça,  para  que  o  compromisso  de  lei,  a  ser  por  ele
assumido]  pudesse sê-lo perante a respeitabilidade que a
lnstituiçâocreditaavossaExcelência.
Ela despediu-se do cargo de Procuradora-geral de Justiça,
da Presidência do Colégio de Procuradores de Justiça, da
la    Vice-Presidência    do    Conselho    Nacional    dos
Procuradores Gerais de Justiça dos Estados, e voltou, com
orgulho e altivez a ser Promotora de Justiça da la Vara Cível
da  Capital,  integrante  dessa valorosa  lnstituiçâo  que  é  o
Ministério Público,  com a certeza do dever cumprido, feliz

por nâotertraído aconfiançaque  lhe foi depositada  e,  que
o trabalho institucional foi de fato e de direito   reconhecido

pela Classe -   resultado indelével do último pleito eleitoral,
que   sagrou-se   vitoriosa      maior   presente   que   poderia
receber, neste dia em que comemora o seu aniversário - e
ainda,  com  o forie espírito  idealista que  nos  impulsiona a

querer transformar a realidade social .
Encerro aqui  a leitura deste Capítulo do  livro,  que culmina
com o registro de votos de muitas felicidades ao próximo
Procurador-Geral  de  Justiça  Milton  Riquelme  de  Macedo,
em razâo do aniversário que também comemora nesta dala;
em razâo do elevado cargo de Procurador-Geral de Justiça,

que passará a ocupar por força do Decreto  n° 2688, de 22
de   março  de  2004,   da  lavra  do  eminente  Governador
Roberto   Requiâo;   em   razâo  de   signíficativa   parcela  da
história que também ajudou a construir no Ministério público
do  Estado  do  Paraná,  como    Presidente  da  Associaçáo
Paranaense do Ministério Público, Presidente da Conamp e
Corregedor-Geral   do   Ministério   Público,   e,   segundo   o
editorial subscrito pelo aíual  Presidente da APMP "um dos
nossos  mais  entusiasmados  ativistas  na  conquista  das

prerrogativas  e  das  modernas  atribuições  institucionais",
com quem o Presidente da entidade de classe estará, como
ele  próprio  disse,   "ombreado  doravante"   e  que  será  o

protagonista da  cena  do  próximo  capítulo,  deste  mesmo
livro,   que  contém     a  "História  do   Ministério   Público  do
Es{ado do Paraná" .
Vale ressaltar que, o que de mais importante se poderá ler
nesse capítulo da vida instituc.ional,  que ora se encerra,  é

que  mant.ive  intacta  a  chama  de  nossa  independência

funcional.

Nada teria sentido  se  essa chama fosse  esmaecida  ou
apagada. Nada, rigorosamente nada, teria valido a pena.
Essa flama  cada  Procurador-Geral  de  Justiça  recebe  ao
assumir as funções e deve entregá-la intacta e ainda mais
vigorosa a seu sucessor.
Valeríamos   muito  pouco  como   lnstituiçâo  se,   com  os
encargos    constitucionais    que    nos   foram    confiados,
tivéssemos   que   nos   curvar   ao   governante   de   turno,
tivéssemos que fazer mesuras a interesses e privilégios de

poucos; se, enfim, tivéssemos o interesse corporativo a nos
pautar.
0 que nos fez grandes perante a sociedade foi exaíamente
a  isençâo  política  e  o  profundo  compromisso  com  as
maiores causas sociais.
Esse  valor  maior  do   MP   do   Paraná  foi   rigorosamente

preseívado nestes dois anos.  Tivemos coragem, tivemos
d,estemor, mesmo quando enfrentando poderosos.
É   essa   instituiçâo,   sem   jaça   na   sua   aima,   aitiva   e
independente  que  nesta  data  de  s  de  abril  entrego,  Dr.
Milton Riquelme de Macedo, para que assím a conserve.
Desejar-lhe  felicidades,   significa  desejar  felicidades   ao
destino   lnstitucional,   rogando   a   Deus,   que   abençoe
sempre a Família do Ministério Público em suas decisões e

que sejam sempre guiadas pelos legítimos interesses da
sociedade paranaense.

E como diz o nosso hino estadual :

Paraná, serás luzeiro!
Avante! Para o porvir!

Muito Obrigada.



Semínárío
0 Seminário "0 Primeiro Ano do Código Civil", realizado no final do mês de março, em Paranaguá proporcionou, além

do conteúdo jurídico-científico, momentos de confraternizaçâo e descontração entre os Colegas do Ministério Público. Cada
horário reservado às refeições traduziu-se em muita conversa, música e dança, com direito a uma apresentaçâo do Promotor
Odoné Serrano Júnior e seu excelente repertório de MPB.
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SEMINÁRlo ESTADUAL "DmEITo ELEITORAL'

COPAS VERDES HOTEL
Av. Brasil, 5929

Cascavel i Paraná
27, 28 e 29 / Maio / 2004

CONFIRA A PROGRAMAÇÂO COMPLETA
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Abertura
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A Justiça Eleitoral e a autenticidade
do sistema representativo
Dr. Ncides Munhoz da Cunha
Professor Doutor da UFPR,
Subprocurador Geral da República
e Advogado
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Eleições 2004  Aspectos Operacionais
e Administrativos
Dra. Ana Flora França e Silva
Secretária Judiciária do TRE-PFl
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Jantar de Confraternização
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A Prova no Prooesso Eleitoral
Dr, Joáo Gualberto Garcez F]amos
Professor Doutor da UFPR
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Prestação de Contas de Candidatos
e Partidos Políticos:
uma postura pró-ativa do Ministério
Público
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do Estado do Paraná

Dr. Gilberto Luiz do Amaral
Advogado tributarista e Professor de pós-graduaçáo
em direito e planejamento tributário.
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Almoço
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Crimes Eleitorais e as instruções
da Justiça Eleitoral
Dr. Armando Antonio Sobreiro Neto
Promotor de Justiça no Estado do
Paraná e Professor da FEMPAR
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8 Instrumentos Jurídicos Eleitorais
para declarar inelegibilidade
Dr. Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerque.ira
Promotor de Justiça/Promotor Eleitoral - MG
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Controvérsias da Jurisprudência
Dr. Tlorquato Jardim
Ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral
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Propaganda Eleitoral
Dr. Antonio Carlos da Ponte
Promotor de Justiça no Estado de Sáo Paulo,
Professor de Direito Penal PUCSP
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Fundaçáo Escola do Mínístério Público do Estado do Paraná

Com  uma  ampla  e  moderna  estrutura,  aliada  a  um  planejamento  direcionado  para  a
preparação e aperfeiçoamento de profissionais da área jurídica, os alunos do curso regular da
FEMPAR vêm obtendo elevados índices de aprovação nos mais diversos concursos da área.
Paralelamente, a FEMPAR vem promovendo ou apoiando cursos de extensão, congressos e
seminários para a comunidade jurídica em geral e de particular interesse para membros do
Ministério Público do Estado do Paraná.

Núcleo de Curitiba Núcleo de Londrina Núcleo de Maringá

Rua XV de Novembro,  964,  5° and. Av.  Bandei.rantes,1021,  sl.  205 Av.  XV de Novembro,1058
Curi.tíba  -  Paraná Londri.na  -  Paraná Mari.ngá -  Paraná

Fone:  (41 )  222-0006 Fone:  (43)3345-0848 Fone:  (44)227-9753

femDarDr@femDarDr.com.br femDarlondrina@sercomtel.com.br femDarmarínga@vahoo.com.br


