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Reformas Administra-tiva 
Previdenciária · e 

Massacre 

O governo sustenta, agora, 
que as reformas administra

tiva e da previdência são priori
tárias. Mas, quando candidato, 
Sua Excia, o Sr. Presidente, não 
_declarou isso. Não disse que pre
'tendia essas reformas, como o 
conteúdo manifestante inconsti
tucional que ostentam e com a 
prioridade de que as reveste . 
Antes, afirmava, a reforma tribu
tária era a principal. No entanto, 
atualmente, considera aquelas re
formas - administrativa e 
previdenciária - como sustentá
culos do Plano Real. E assim, com 
truculência jamais vista, escora
do pelos ministros Bresser Pereira 
e Reinhold Stephanes, lança-se à 
missão de retirar os direitos dos 
trabalhadores e funcionários pú
blicos ativos e inativos, viúvas e 
pensionistas de todo o país. Mas, 
em nome de que povo, que não 
foi prévia e claramente informa
do a respeito do verdadeiro teor 
e alcance dessas reformas, pre
tende o governo impô-las goela 
abaixo de toda nação estarreci
da? Que tipo de governo demo
crático é esse que, no momento 
oportuno - a campanha eleitoral 
- não anunciou seus propósitos? 
E, depois de instalado no poder 
e sob pressão aos congressistas 
deseja, a todo custo, violentar as 
cláusulas constitucionais pétreas, 
violar direitos adquiridos, extin
guir a estabilidade dos funcioná-

dos Inocen-tes 
rios públicos, reduzir proventos 
dos aposentados e pensão das vi
úvas, pisotear nó sistema federati
vo, centralizar, na União, a previ
dência geral, jogando ao olvido as 
competências estaduais na ques
tão, lançar, enfim, todos, na triste 
expectativa de aposentadorias fa
mélicas, com o canto da sereia da 
aposentadoria complementar sob 
o jugo das entidades previdenciá
rias particulares, quebrar a garan
tia da paridade dos proventos com 
a remuneração dos funcionários e 
trabalhadores da ativa, extirpar a 
garantia da integralidade dos pro
ventos? 

"Com tais reformas 
busca, o governo, 

destruir as 
conquistas sociais e 

individuais dos 
trabalhadores ... " 

A reforma administrativa 
apresenta, como ponto basilar, a 
eliminação da garantia da estabili
dade do funcionário público. Fi
cará, então, o governo, com a gui
lhotina à mão, para desfechá-la 
sobre milhares de servidores, cri
ando, no serviço público, com essa 
permanente ameaça, uma multi
dão de robôs achincalhados pela 
total submissão à vontade dos 

donos do poder com risco de in
tegrarem a dramática estatística 
dos desempregados . Com tais re
formas busca, o governo, destruir 
as conquistas sociais e individu
ais dos trabalhadores em geral e 
dos funcionários públicos. Esse 
bombardeio destruidor desferido 
pelo governo, propiciará, aos fun
dos de pensão particulares tão 
louvados pelo Ministro da Previ
dência, o privilégio de abocanhar 
parte da remuneração dos traba
lhadores da iniciativa privada e 
dos funcionários públicos. 

É, em suma, o culto dos fi
éis neo-liberais ao "Deus Merca
do" posto antes, acima e além dos 
direitos sociais e individuais con
quistados pelos brasileiros à luz 
do humanismo cristão , que é uma 
das qualidades da nossa gente. 

Não é difícil distinguir o 
mero político do verdadeiro esta
dista. Essa última qualidade que 
se deseja prevalente nos homens 
que dirigem a Nação, para que 
não passem a história como algo
zes dos aposentados e das viú
vas, dos trabalhadores e dos fun
cionários em geral e como auto
res de um massacre dos inocen
tes. Espera -se que o Congresso 
Nacional não se inclua no elenco 
dos executores dessa tragédia. 

MURILO RODRIGUES CORDEffiO 
Procurador de Justiça aposentado 

e advogado 



Tempo Promissor 
Vivemos dias singulares e transparentes e destituídos de 

auspiciosos em nosso Minis- corporativismo imobilizador. Todos 
tério Público araucariano. Abril os instrumentos e meios que bus-
marcará o início da preparação ins- camos para o progresso material e 
titucional para o próximo século. intelectual visam uma repercussão 
Jamais se obteve consenso tão es- imediata à destinatária última de 
pontâneo e conseqüente quanto nossa missão: a sociedade. 
à escolha do Procurador-Geral de Nesse prisma é que manifes-
Justiça éomo agora se deu, após tamos ao Procurador-Geral de Jus-
delicadas porém salutares dispu- tiça, em nome da Associação Pa-
tas eleitorais internas, que nos per- ranaense do Ministério Público, a 
mitiram exercitar com avidez essa expectativa de que, em suas mãos, 
conquista constitucional. seja vencido o desafio complexo 

O ideal e o trabalho, a tena- de prover as condições ideais para 
cidade e o respeito às opiniões con- a aplicação do direito e da justiça, 
trárias, foram qualidade·s que dia .__ ____ ___._...__...j com aguda percepção da realida-
a dia consolidaram a liderança de Olympio de Sá de e do grande drama social. 
Sotto Maior Neto junto a seus companheiros do No limiar dessa nova gestão, impulso para 
Ministério Público. Esse mosaico de predicados per- metas mais ambiciosas, nos sentimos também pron
mitiu que, com serenidade, fossemos palmilhando tos a inaugurar novas e sucessivas etapas da evolu
as trechos do caminho, e muito mais haveremos ção associativa. Voltamos em 1996 com um infor
de avançar. O initerrupto diálogo e a convergência mativo aperfeiçoado, moderno, veículo igualmen
de estratégias em muitas jornadas de interesse co- te de fomento à produção literária, técnica e crítica. 
mum da PGJ e desta entidade foram, de um lado, Pretendemos fortalecê-lo como um espaço 
o feixe de forças suficientes para o êxito, de outro, onde possamos nos deter com argúcia na reflexão 
a afirmação de que o respeito à autonomia sobre nosso meio, trazendo enfoques multidis
associativa é moeda valiosa para a consecução dos ciplinares, dos palpitantes temas da atualidade, in
objetivos institucionais . tegrados ao pitoresco, ao resgate de lembranças de 

Orgulha-nos a receptividade e a deferência fatos e pessoas memoráveis para a instituição, notí
hoje dispensadas ao Ministério Público pelos Po- cias e comunicados de interesse comum. 
deres do Estado- que reconhecem a importância e Agora temos uma marca:]AMP. 
a sobriedade do trabalho de cada agente ministeri-

JAIR CIRINO DOS SANfOS 
al, e percebem que nossos pleitos são legítimos, Presidente 
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J~ 
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da Silva Correia 
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29 • Yara Raquel Faleiro.s Guariente 
31 •Silvio Ihor Finnan Juck • João Maria Burger • Uneu Ordine 
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DAS COXIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

De quando 
abreviar com

plica 

Ary Florêncio Guimarães foi Procurador
Geral de 1958 a 1970, em dois períodos, 

antes de assumir o Tribunal de Justiça pelo 
quinto constitucional do Ministério Público. 
Jurista de alto nível e autor de renome, era 
homem extremamente escrupuloso em tudo 
o que fazia. Dele se corita que, como Procu
rador-Geral costumava minutar à pena os ofí
cios de seu gabinete, pondo todo cuidado no 
emprego da concordância e no uso dos pro
nomes de tratamento, que queria por exten-

8'· Foi então que o caso sucedeu. Tratava-se 
~e expedir um ofício ao comandante da re

gião militar, cargo então confiado '! um Ge
neral-de-Brigada. Porém, ao rascunhar o ofí
cio e mencionar seu destinatário, o Procura
dor-Geral fez constar: Exmo. Sr. General de 
Brda, abreviando a patente militar. 

Feito isso, passou o texto à datilógrafa. 
Qual não foi a surpresa, entretanto, quando 
dias após um oficial se apresentou à Procura-

daria-Geral devolvendo o ofício e transmitin
do o mal estar que este produzira no alto co
mando da região. Pois não é que a funcioná
ria fizera constar: Exmo. Sr. General da Ban
da Fulano de Tal.. . Um verdadeiro vexame, 
que custou muitas explicações e pedidos de 
desculpa. 

Prior ou 
Priapo? 

Sentença proferida em 1487, no processo 
contra o prior Trancoso, cujos autos se 

acham arquivados na Torre do Tombo, em 
Portugal, armário 5º, maço 7: 

"Padre Francisco da Costa, prior de 
Trancoso, de idade de sessenta e dois anos, 
será degredado de suas ordens e arrastado 
pelas ruas públicas nos rabos dos cavalos, 
esquartejado o seu corpo e postos os quartos, 
cabeça e mãos em diferentes distritos, pelo 
crime que foi argüido e que ele mesmo não 
contrariou, sendo acusado de ter dormido com 
vinte e nove afilhadas e tendo delas noventa 
e sete filhas e trinta e sete filhos; de cinco 

Mais vale um acordo? 
/ 

;J;;;;J natural que o júri ~rie um certo clima 
a de expectativa para o promotor, não 
só por seu componente emocional, pró
prio das atuações públicas, como porque 
o órgão encarregado da acusação se sen
te, de certo modo, responsável pelo re
sultado do julgamento. 

Mas, cada um administra esse "cli
ma" a seu jeito . Exemplifico . 

Certo promotor, à princípio, dava 
mostras de indiferença à sua designação 
para o júri. Mencionava só de passagem: 

- Dia tal, tenho um júr:i com o Dr. 
Fulano de Tal, dizia sem comentários. 

Dias depois, já assumia outro tom: 
- Sabe que nesses dias faço júri com 

o chato do Fulano de Tal? · 
Mais dias, e acusava a tensão: 
- Nessa semana tenho um júri com 

Fulano, mas ele que não venha com gra
ça que lhe dou o troco em dobro: .. e na 
hora ... , repetia mostrando o punho, como 
quem vai p'ra briga. 

A essa hora, então, todos nós já pre
víamos <? "racha", o "pega" de plenário, 
que era preciso evitar. 

Assim, como essa preocupação me 
abalei para o fórum , na manhã do júri. 
Mas já topei com o colega trazendo outra 
feição . Tinha agora o ar calmo e seguro 
de quem venceu o pleito por antecipa
ção. 

Mas, mesmo assim revelei minha 
apreensão. 

-Então, colega, como está, ainda pre
ocupado com o julgamento de hoje? 

- De modo nenhum, respondeu lar
gando um meio sorriso. Já está tudo cer
to. Eu e o Dr. Fulano de Tal achamos 
melhor fazer um acordo: ele sustenta a 
tese do homicídio privilegiado e eu dei
xo de replicar. O réu pega de dois a três 
anos de reclusão, e é quanto basta. As 
penas longas são inúteis e até contrapro
ducentes. E, afinal, faz-se justiça, não é 
assim? .. . 

;/ 

RUI PINTO 

irmãs teve dezoito filhas; de nove comadres 
trinta e oito filhos e dezoito filhas; de sete 
amas teve vinte e nove filhos e cinco filhas; 
de duas escravas teve vinte e um filhos e sete 
filhas; dormiu com uma tia, chamada Ana da 
Cunha, de quem teve três filhas; da própria 
mãe teve dois filhos. Total: duzentos e no
venta e nove, sendo duzentos e catorze do 
sexo feminino e oitenta e cinco do sexo mas
culino, tendo concebido em cinqüenta e três 
mulheres. 

El Rei D. João li lhe perdoou a morte e 
o mandou por em liberdade aos dezessete 
dias do mês de março de 1487 e guardar no 
Real Arquivo da Torre do Tombo esta senten
ça, devassa e mais papéis que formaram o 
processo." 

Cheiro tem 
preço? 

Santo Ivo é, na verdade, o patrono de to
dos os que labutam na Justiça, sejam ad

vogados, juizes, promotores, estudantes ou 
serventuários. Todos aqueles ligados às ativi
dades do Direito. 

Conta que se chamava Ives Helori, na
tural da Bretanha, onde nasceu em 17.10.1253 
e aí mesmo morreu, com 50 anos, em 1303. 
Foi canonizado pela Igreja Católica em 1347. 
Notabilizou-se sobretudo como advogado e 
dele se contam muitas histórias pitorescas, cuja 
verdade fica confiada à tradição histórica. Uma 
delas conta que um homem rico e poderoso 
alegou perante a Justiça que sofria prejuízo 
da parte do seu vizinho, uma pobre e humil
de criatura cujo "crime" consistia em se pos
tar habitualmente defronte da janela da sua 
cozinha, para aspirar os bons odores que pro
vinham do preparo de seus apetitosos alimen
tos. Constituído advogado do acusado, Santo 
Ivo compareceu diante do tribunal munido 
de uma bolsa de couro, contendo várias mo
edas de ouro e prata. Na hora da defesa jun
tou as moedas na concha da mão e passou a 
agitá-las com força diante do juiz. Após, disse 
então em voz alta, dirigindo-se ao queixoso: -
"Se este homem aspirou o odor dos seus ali
mentos, aqui está o pagamento com o tinir 
dessas moedas. O som puro paga o bom odor, 
pois não?" 

E consta que ganhou solenemente a 
questão ... 



Alternativa de atuação d o 
Ministério Público 

O estado de flagrantes injustiças que per
meiam a sociedade brasileira reclama 

dos responsáveis pela defesa da população a 
interferência direta com o propósito de evitá
las, ou no mínimo diminuí-las, por intermé
dio de instrumentos jurídicos destinados à 
proteção do exercício pleno da cidadania. 

Ainda que o monopólio da justiça seja 
uma realidade institucionalizada, atribui-se ao 
sistema jurisdicional pátrio uma permanente 
lentidão na prestação da tutela a favor dos 
que dela necessitam. É necessário agilizar as 
formas instrumentais de solução dos confli
tos, implementando .maneiras alternativas de 
intervenção do Estado, o_u mesmo das orga
nizações, para dirimir as graves questões pos
tas nas relações conflituosas, objetivando sua 
solução racional, quer preventiva ou repres
sivamente. Nunca se falou tanto em media
ção e arbitragem como meio apto a evitar, in 
casu, a intervenção do monopólio da justiça. 

A partir da Constituição da República de 
1988, o Ministério Público consolidou-se como 
verdadeiro defensor do povo. Urge, portanto, 
encontrar alternativas para propiciar acesso 
fácil e célere aos serviços prestados por esse 
órgão ministerial e estabelecer uma aproxi
mação efetiva entre eles e a população, espe
cialmente aquela faixa mais carente para quem 
é mais difícil alcançar o abrigo seguro da Ins
tituição. 

Nesse sentido, recentemente o Procura
dor-Geral de Justiça do Paraná, doutor 
Olympio de S. Sotto Maior Neto, resolveu ins
tituir, no âmbito do Estado, as denominadas 
Promotorias deJustiça das Comunidades. Elas 
possibilitarão que o cidadão seja atendido no 
período noturno, das 18h00 às 22h00, por 
Promotores e Procuradores de Justiça . Estes, 
sem qualquer remuneração adicional ou van
tagens, deslocam-se para diversos bairros de 
Curitiba (Sítio Cercado, Vila Guaíra, Vila Cen
tenário, Bairro Alto, Bairro São Braz, Bairro 
Bolsão do Sabará e Boa Vista), em dias e lo
cais escolhidos pela própria comunidade (as
sociações de moradores e outras entidades 
organizadas da sociedade civil), prestando 
serviços quanto a questões relativas ao meio 
ambiente, ao consumidor à saúde e seguran
çã do trabalhador, à fami1ia e sucessão, à cri
ança e ao adolescente, ao portador de defici
ência, além das garantias constitucionais e li
berdades públicas, defesa dos idosos, defesa 
dopatrimônio público, defesa dos encarcera
dos e das vítimas de crimes. 

A meta principal destas Promotorias- por 
ora restritas a Curitiba, embora pretenda-se sua 
implantação em todo o Estado, principalmen
te em cidades com maior densidade popula
cional (já que nas menores este serviço é pres
tado pelos promotores de Justiça) - é a conso
lidação do regime democrático. 

Essas atribuições adicionais dos Promo
tores e Procuradores de Justiça conduzem 
forçosamente a uma parcela significativa de 
sacrifícios. Mas ela se contrapõe à inegável 
perplexidade que sempre assaltou os espíri
tos dos Promotores desde sua assunção ao 
cargo. 

"Paira, a partir do 

que se anunciou, uma 

certeza irreversível: 

ser Promotor ou 

Procurador de Justiça 

é, sobretudo, vocação 

e renúncia." 

Ao chegar ao Fórum pelas manhãs, ne
nhum Promotor de Justiça deixou de se de
parar com pilhas e mais pilhas de processos, 
audiências por fazer e partes para atender. O 
tempo flui rapidamente. Ao atingir o objetivo 
de despachar os inúmeros processos, mesmo 
com o sentimento do dever cumprido, invari
avelmente o agente do Ministério Público 
gostaria que o dia tivesse sido mais longo, 
para que ele dispusesse de mais horas, mais 
tempo para poder atender a todos quantos 
necessitem dos seus serviços. Geralmente os 
atônitos familiares acompanham sua disposi
ção sempre presente para o trabalho, pergun
tando-se: por que tanta dedicação e perseve
rança? Alguns respondem, representando tal
vez a impressão de todos: é a função, tão es
pinhosa quanto maravilhosa! Paira, a partir do 
que se anunciou, uma certeza irreversível: ser 
Promotor ou Procurador de Justiça é, sobre
tudo, vocação e renúncia. 

Não há dúvida de que quanto mais ex
perientes e com mais tempo de serviço maior 
é a responsabilidade no exercício funcional. 
Ela é grande na exata medida em que é obri
gação dos Promotores e Procuradores de Jus
tiça responder com eficiência por suas no
bres funções, antes lapidadas no decurso de 
longos anos, principalmente à vista das pro
fundas complexidades que circunstanciam os 
afazeres. 

Essa responsabilidade assume maior 
importância ainda quando os agentes do Mi
nistério Público oficiam em matéria que en
volvem: 

• a defesa da criança e do adolescente, a 
exigir que garantam sua proteção integral se
gundo a doutrina que orienta e legislação espett· 
cífica; 

• a defesa das garantias e liberdades pú
blicas, só quebradas ante a recalcitrância da cri
minalidade violenta e organizada, com absoluta 
prioridade de atuação no sentido de debelá-la 
sem tréguas; 

• a defesa do meio ambiente, indispensá
vel para uma melhor qu·alidade de vida; 

• a defesa do hipossuficiente em matéria 
civil, direcionando os pronunciamentos nos pro
cessos em seu restrito privilégio, com opção 
consciente da fragilidade dos eventuais litigan
tes nestas condições; 

• a defesa dos idosos velando por uma 
vida digna, segura e mais prolongada; A 

• a defesa dos interesses da fazenda pw!' 
blica, para evitar a dilapidação do erário em 
face da incautez de minorias egoístas; 

• a defesa das massas de credores, em 
inúmeros casos vítimas dos maus comerciantes; 

• a defesa do estado das pessoas, em re
lação às uniões estáveis ou civis, garantindo 
principalmente a felicidade da prole; 

• a defesa do encarcerado, cidadão ex
cluído do convívio social, de modo a que tenha 
condições dignas no cumprimento da pena; 

• a defesa intransigente do patrimônio 
público, vorazmente assaltado pela cobiça de 
maus administradores e dos que, em conluio_ 
com estes, rapinam as economias do Estado, 
promovendo as medidas necessárias para 
segregá-los da sociedade, só contidos pela cer
teza da punibilidade; 

• a defesa do regime democrático, atuan
do para garantir que os representantes hones
tos tenham o espaço necessário para difundir 
os seus programas, afastando aqueles cujos olhos 
estejam voltados para a satisfação de interesses 
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meramente pessoais; 
• a defesa das vítimas de ações delituosas, 

amparando-as, já que, invariavelmente estão 
desamparadas pelos organismos do Estado; 

• a defesa dos consumidores, velando por 
seus interesses, pois são constantemente trans
formados em instrumentos de acumulação de 
riquezas pelos detentores do capital, despidos 
de consciência sobre sua função social; 

• a defesa das comunidades, de modo a 
se constituir no braço jurídico preventivo que 
ampare as reivindicações coletivas, possibilitando 
a elas um melhor e mais eficiente acesso ao 
Poder Judiciário. 

Enfim, trata-se de defender pertinazmen
te os interesses sociais e individuais indispo
níveis, objetivos principais da destinação ins
titucional do Ministério Público, alavanca pro-

.i# - '~ 

"E necessária uma 

- visão humanizante da 

lei, ou seja, 

estabelecer 

ajustamentos entre os 

valores da lei e os 

valores do povo." 

pulsara da transformação para um estágio 
ideal da sociedade. Para o bom desempenho 

lflis funções de Promotores e Procuradores de 
~stiça é necessário um constante e perma

nente estudo sobre os institutos jurídicos, sem-
pre em cotejo com a realidade social que nos 
cerca no instante em que se pretenda aplica
ção da lei. Neste significativo momento histó
rico alcançado pela civilização repousa uma 
contrariedade entre materialismo e espiritua
lismo. Todos estamos conscientes de que a 
humanidade não vive melhor, por mais ele
vada que seja sua meta. Todo ser humano é 
formado por duas dimensões teoricamente 
distingüíveis, porém inseparáveis: sua existênda 
individual, espiritual e emocional, e pensa
mentos, crenças e hábitos que representam 
não o indivíduo, mas as orgahizações ou a 
sociedade a que ele pertence. Tudo isto cons
titui a existência social. Destarte, podemos 
encerrar duas ordens de idéias que são mani
puladas como critérios para constatação da 
ausência ou da presença de uma consciência 
coletiva: 

1 ª -visão individual centrada na satisfa
ção material pessoal; 

2ª -· visão social centrada na elevação 
espiritual da comunidade. 

Portanto tais ideais representam dois mo
dos antagônicos de vida, espera-se dos re
presentantes do Ministério Público a difusão 
da segunda ordem de idéias - visão social 
centrada na elevação espiritual da comunida
de-, máxime quando instilou-se entre os go
vernantes modernos o absoluto desprezo pela 
causa social (vejam-se as circunstâncias ma
terializadas na deposição do ex-Presidente 
Fernando Collor de Melo). 

Nas distingüidas funções de Promoto
res e Procuradores de Justiça não basta co
nhecer profund~mente o Direito para saber 
traduzi-lo em realidade. A arte de interpretar 
o Direito baseia-se no sentimento vivido por 
cada um de nós a partir da constatação de 
que uma grande parcela dos oprimidos é im
potente ao buscar a prevalência de suas pre
tensões, pelo absoluto e total desconhecimen
to de que são sujeitos de direitos. O Ministé
rio Público, por meio de seus ~gentes, já terá 
feito muito para reverter o quadro de desi
gualdades sociais se atuar com base na idéia 
de que investidas devem proporcionar aos 
oprimidos uma conscientização de que po
dem e devem ser agentes de sua própria li
bertação. Isto é sintomático quando o opera
dor do Direito é forjado na frente diária de 
incomensuráveis batalhas jundicas e, a partir 

desta luta, surge a inexorável conclusão de 
que o Direito pode ser (e já foi) instrumento 
de opressão, como se observou ao tempo do 
nacional-socialismo na Alemanha de Hitler. 

Só quando se tem esta sensibilidade -
resultado da desigualdade social reinante - é 
que se pode alcançar dignamente a consciên
cia do dever cumprido. A eterna vigilância é 
o tributo permanente que temos para com a 
sociedade, de modo que só através de uma 
opç~o preferencial em favor dos desvalidos é 
que podemos utilizar o Direito como espaço 
perene de libertação - alvo, aliás, de toda so
ciedade ideal. É necessária uma visão huma
nizante da lei, ou seja, estabelecer ajustamen
tos entre os valores da lei e os valores do 
povo. 

Nesta linha de raciocínio, parece lógico 
esperar dos Promotores e Procuradores de 
Justiça disponibilidade real para uma atuação 
preventiva e repressiva mais racional e efi
caz, devendo prestar atendimento e orienta
ção à população quanto a seus direitos, prin
cipalmente quando se sabe que em muitos 
conflitos instalados um singelo esclarecimen
to pode ser a solução de inúmeros proble
mas. 

GLÁUCIO ANfONIO PEREIRA 
Promotor de Justiça 
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Crianças X EmbaYagens 
Um confronto perigoso 

1. INTRÓITO 
A guerra mercadológica que 

caracteriza este final de século do 
ponto de vista comercial, se utili
za como uma de suas principais 
armas da embalagem, no intuito 
de atrair cada dia mais e novos 
consumidores para os produtos 
cada vez mais complexos e sofis
ticados. 

O consumidor, por onde 
quer que ande, se depara inevita
velmente com uma gama infinita 
de novos produtos. sofisticada
mente embalados, com f9rmas e 
cores artisticamente comôinados, 
de modo a atrair a atenção do 
mais distraído e pacato cidadão. 

Nos supermercados fica pa
tente a guerra das embalagens 
envolvendo os mais diversos pro
dutos, com uma mistura requin
tada de materiais, desenhos e 
combinações de cores e brilho. 

Verdadeiramente é fácil con
cluir que os fabricantes tem espe
cial preocupação em atrair pela 
embalagem, pelo invólucro fina
mente projetado, em substituição 
ao velho embrulho. 

Ocorre, entretanto, que den
tre os milhares de produtos que 
estão nas prateleiras dos estabe
lecimentos comerciais aguardan
do pelos consumidores muitos são 
nocivos à saúde e até perigosos à 
vida, notadamente quando mal 
manuseados, acidentalmente in
geridos, postos em contato com 
a pele, olhos, mucosas, etc. 

Como por exemplo pode
mos citar: os detergentes, os in
seticidas, os saponáceos, águas 
sanitárias, desinfetantes, sham-

. poos, soda cáustica, medicamen
tos, naftalinas, raticidas, e outros 
tantos. 

Assim podemos ser vítima_s 
de tais produtos através das em
balagens inseguras, que num pri
meiro momento parecem tão ino
fensivas, tão atraentes e apelati
vas como estratégia de marketing, 
tomando formas de bichinhos 
delicados, de duendes e fadas, de 
heróis infantis,. etc. 

Uma das maiores preocupa
ções é com a saúde e a própria 
vida das crianças que são vítimas 
indefesas das bonitas e coloridas 
embalagens, despertando a curi
osidade direta que leva ao toque, 
ao manuseio, contato com a pele 
e olhos, e não raras vezes à in
gestão desses produtos nocivos e 
tóxicos, como é o caso çios 
domissanitários . 

Conclusão primeira a que se 
chega é clara: 

"Art. 3º ........... ... .. ...... .. .... .. ... . 

XV- Embalagem - invólu
cro, recipiente ou qualquer 
forma de acondicionamento 
removível, ou não, destinado 
a cobrir, empacotar, envasar, 
proteger ou manter, especifica
mente ou não, produtos de que 
trata este Regulamento." 

Em outras palavras é possí
vel afirmar que embalagem é a 

vestimenta do 

" ... embalagem não é só 

questão de mercado, é 

produto, aquilo 
que envolve, 
como se fosse a 
roupa com que 
se apresenta 
.um determina
do produto. 

muito mais do que 

isso, pois envolve 

aspectos de 

embalagem não 
é só questão de 
mercado, é mui
to mais do que 
isso, pois envol
ve aspectos de 
segurança, de 
higiene, de meio 
ambiente, de vi-
gilância sanitá-

segurança, de higiene, 

Como 
produto pode
mos definir to
do e qualquer 
bem, móvel ou 
imóvel, materi
al ou imaterial, 
usando a lin
guagem do Có-

ria, de saúde pú
blica, etc. 

de meio ambiente, de 

Assim so
bram razões 
para que o Po-

vigilância sanitária, 

de saúde pública,etc." 

der Público de 
uma forma geral, e o legislador 
brasileiro de forma específica se 
voltem para o assunto, tutelando 
a saúde e a segurança do consu
midor e em particular da criança, 
que está a mercê dos venenos 
bem embalados. 

2. DO CONCEITO DE EM
BALAGEM 

Conceitos e definições de 
embalagem existem para todos os 
gostos, variando desde o rudimen
tar embrulho até a embalagem 
artística, verdadeira obra de arte 
contemporânea. 

O design e a decoração in
corporam-se na definição de em
balagem, na faceta visível do pro
duto. 

Para facilitar o entendimen
to_ fiquemos com o conceito le
gal, estampado no art. 3º, inciso 
XV, do Decreto nº 79.094, de 05 
de janeiro de 1977, que regula
menta a Lei nº 6360, de 23 de se
tembro de 1976, assirri insculpido: 

digo do Consumidor. 

3. A INTERDISCIPLINA
RIEDADE DO ASSUNTO 

Várias são as ciências que 
se ocupam do tema embalagem, 
nenhuma com exclusividade, cada 
uma sob um determinado ponto 
de vista, como por exemplo a 
Economia (sob o enfoque merca
dológico), a Psicologia · (sob o 
enfoque comportamento), o Di
reito (sob o enfoque legal), e as
sim por diante. 

Neste brevíssimo estudo tra
taremos do aspecto jurídico tão 
somente, sem nenhuma pretensão 
maior. 

4. DISCIPLINA JURÍDICA 
DA EMBALAGEM NO BRASIL 

Sem qualquer aprofunda
mento, é fácil constatar que é re
lativamente recente a preocupa
ção legislativa com a matéria em 
apreço, pois o fenômeno comer
cial não despertou desde logo a 

atenção dos juristas e a importân
cia da tutela legal dos cidadãos. 

Os abusos e a insensibilida
de dos fabricantes de produtos de 
todos os tipos com relação aos 
efeitos perversos que as embala
gens podem causar ao homem 
estão a requerer freios legais com 
a introdução nos projetos de va
riáveis tais como saúde e segu
rança do consurriidor adulto e in
fantil, destinação final da emba
lagem, meio ambiente, etc. 

Particularmente, as embala
gens de agrotóxicos tem se cons
tituído num problema gravíssimo 
para o meio rural, com a acumu
lação contínua dessas embalagen
vazias pelos campos, matas, ter
ras cultivadas, rios, etc_, exigindo 
das autoridades em todos os ní
veis um disciplinamento e execu
ção de medidas urgentes, de ma
neira a conter a poluição crescente 
do solo, das águas, do ar e a into
xicação cada vez maior do ho
mem e dos animais_ 

4.1. A EMBALAGEM NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CON
SUMIDOR 

Um dos mais modernos di
plomas jurídicos do Brasil e do 
Mundo - o chamado Código e 
Defesa do Consumidor - regula a 
matéria relativa a embalagem sob 
a ótica da tutela do consumidor 
brasileiro em vários capítulos e 
artigos, como veremos a seguir_ 

Preliminarmente, o art_ 6º, 
que abre o capítulo III, entitula
do "DOS DIREITOS BÁSICOS DO 
CONSUMIDOR", no inciso I, dis
põe, de forma clara e direta, que 
o primeiro direito do consumidor 
é a proteção da vida, da saúde e 
segurança contra os riscos provo
cados por prática no fornecimen-
to de produtos e serviços consi
derados perigosos ou nocivos, 
abrangendo indiretamente a em
balagem não segura. 

Mais a frente um pouco está 
o art. 8º garantindo que os pro
dutos e serviços colocados no 
mercado de consumo não acarre-



tarão riscos à saúde ou segurança 
dos consumidores, abarcando in
diretamente a embalagem, que a 
final acaba integrando o produto 
final. 

No art. 9º está contida a obri
gação do fornecedor de produtos 
perigosos ou nocivos à saúde ou 
segurança de informar de manei
ra ostensiva e adequada a respei
to desta nocividade ou periculo
sidade, sem prejuízo da adoção 
de outras ·medidas cabíveis em 
cada caso concreto. Aqui estari
a~ incluídos os produtos tais 
como agrotóxicos, explosivos, ra
dioativos; inflamáveis, medica
mentos, etc. 

No art. 12 do Código 
Consumerista está prevista a res
ponsabilidade objetiva do forne
cedor por todo e qualquer adden-

As decorrente de defeitos 'àriun
~os de projeto, fabricação, cons

trução, montagem, fórmulas, ma
nipulação, apresentação ou acon
dicionamento de seus produtos. 

No art. 18 está a responsa
bilidade do fornecedor por vícios 
do produto, abrangendo a quali
dade ou quantidade, bem como 
aqueles decorrentes da disparida
de , com as indicações constantes 
do recipiente, da embalagem, ro
tulagem ou mensagem publicitá
ria . 

Ainda com relação a emba-

l em podemos citar o art. 39, 
iso VIII, do Código do Consu

midor, que por sua vez veda ao 
fornecedor colocar no mercado de 
consumo, qualquer produto ou 
seroiço em desacordo com as nor
mas expedidas pelos órgãos ofici
ais competentes ou, se normas es
pecíficas não existirem, pela As
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas ou outra entidade cre
denciada pelo Conselho Nacional 
de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial- Conmetro. 

4.2. ASPECTOS CRIMI-
NAIS 

Poucos são os dispositivos : 
de ordem penal que se referem 
diretamente à embalagem, tute
lando penalmente a coletividade 
com relação aos riscos oriundos 
do mau acondicionãmento de 
produtos em geral. 

Particularmente com relação 
as relações de consumo pode-se 
mencionar a Lei nÇ! 8 .137/90, que 
define crimes contra a ordem tri
butária, econômica e contra as 
relações de consumo, prescreven
do no art. 7º, inciso li, como cri
me o fato de vender ou expor à 
venda mercadoria cuja embala
gem , tipo, especificação, peso ou 
composição esteja. em desacordo 
com as prescrições legais, ou que 
não corresponda à respectiva clas
sificação oficial, com previsão de 
pena de detenção de dois a cinco 
anos. 

4.3. AS EMBALAGENS NA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRA
SILEIRA 

O meio ambiente, conceitu
ado como o conjunto de condi
ções, leis, influ-
ências e intera-

de agrotóxicos se informe sobre 
o destino final d<J.s mesll).ás . 

O Decreto nº 98.816, de 11 
de janeiro de 1990, que regula
mentou a Lei nº 7802/89, dispõe 
igualmente sobre embalagem de 
produtos agrotóxicos, além de 
outros vários aspectos destes 
produtos, inclusive conceituan
do como invólucro, recipiente 
ou qualquer forma de acondici
onamento, removível ou não, 
destinado a conter, cobrir, em
pacotar, envasar, proteger ou 
manter, especificamente ou não, 
os agrotóxicos e afins (art. 2º, 
inciso III). 

O mesmo Decreto dedica 
uma seção inteira para discipli
nar a questão da embalagem de 
produtos agrotóxicos (arts . 33 a 
37), impondo inclusive a obri-

gatoriedade da 

ções de ordem 
física, química e 
biológica, que 
permite, abriga, 
e rege a vida em 
todas as suas 

"Todo e qualquer 

esforço da sociedade 

e das autoridades no 

formas (Lei sentido de mobilizar a 

aprovação da 
embalagem 
pelo mesmo 
órgão federal 
registrante do 
produto, arro
lando uma sé
rie de requisi
tos, restringin
do o uso do 
vidro e deter
minando que 

6938/81, art. 3º, 
inciso I) recebe 
influência dire
ta do despejo de 
embalagens, 

elas se política 

brasileira é valido ... " 

que vão se acu-
mulando nas cidades e no cam
po, arremessadas em estradas, ter
renos ociosos e o que é mais gra
ve, nos rios e cursos d'água em 
geral, poluindo o solo e as águas, 
causando assoreamento e pondo 
em risco a flora e a fauna. 

A legislaçáo ambiental bra
sileira contempla timidamente a 
questão das embalagens, particu
larmente quando se trata de agro
tóxicos, como veremos a seguir. 

A Lei nº 7802, de 11 de ju
lho de 1989 dispõe vários aspec
tos, entre eles a embalagem dos 
agrotóxicos, prescrevendo no art. 
6º e incisos alguns requisitos que 
deverão ser observados, tais como 
a existência de um lacre e materi
al resistente de modo a evitar va
zamentos, evaporação, perda ou 
alteração do conteúdo. 

O art. 7º da mesma Lei exi
ge que no rótulo da embalagem 

sejam fabrica
das de forma a 

evitar que sejam confundidas 
com embalagens de produtos de 
higiene, farmacêuticos, alimen
tares, bebidas, etc. 

Por fim, o Decreto nº 
98.816/90 disciplina ainda a des
tinação final das embalagens de 
agrotóxicos, proibindo a reutili
zação das mesmas, podendo ser 
autorizado o reaproveitamento 
pela empresa produtora, confor
me disposto no art. 45. 

O descarte de embalagens, 
segundo o mesmo decreto, deve 
atender a recomendações técni
cas apresentadas na bula, relati
vas aos processos de incinera
ção, enterro e outros, observa
das as exigências dos setores de 
saúde, agricultura e meio ambi
ente. 

Afora isto nada mais exis
te, restando claro a timidez da 
legislação brasileira a respeito da 

matéria. 
5. O PROJETO DE LEI Nº 

4841/94 
A nível de Congresso Naci

onal tramita o Projeto de Lei nº 
4841/94 que introduz no âmbito 
nacional a chamada Embalagem 
Especial de Proteção à Criança -
E.E.P.C. -,determinando a utiliza
ção de tal embalagem em medi
camentos e produtos químicos de 
uso doméstico que apresentem 
potencial de risco à saúde. 

Referido Projeto de Lei vem 
acompanhado de três anexos, o 
primeiro com definições, o segun
do com procedimentos de testes 
para. E.E.P.C. e o terceiro com 
Relação dos Produtos que devem 
ser distribuídos em E.E.P.C. 

O mencionado Projeto de 
Lei tem sua justificativa embasa
da no trabalho publicado no In
forme Epidemiológico do SUS, 
"Intoxicações e Envenenamentos 
Acidentais no Bras il: Análise 
Epidemiológica dos Casos Regis
trados pelo Sistema Nacional de 
Informação Tóxico-Farmacoló
gicas - SINITOX" que analisa os 
dados registrados pelos Centros 
de Assistência Tox icológica no 
período de 1987 a 1991. 

A a provação de uma Lei 
nesta área representará um avan
ço extraordinário no sentido de 
prevenir-se acidentes tão corri
queiros, lamentavelmente, que 
ocasionam tão graves prejuízos à 
saúde e as vezes até a vida de 
nossas crianças. 

Todo e qualquer esforço da 
sociedade e das autoridades no 
sentido de mobilizar a classe po
lítica brasileira é válido para se 
viabilizar a aprovação urgente da 
lei, ultrapassando-se os obstácu
los e pontos de resistência ainda 
existentes. 

6. O GOVERNO DO PARA
NÁ E A QUESTÃO DAS EMBA
LAGENS DE PRODUTOS PERI
GOSOS 

Não se pode negar que al
guns esforços estão sendo envia
dos pelo atual Governo do Para
ná através dos vários ó rgãos em 
que se estrutura, no caminho de 
buscar soluções ade quadas e 
modernas , voltadas à segurança 



das embalagens de produtos pe
rigosos ou nocivos, do tipo medi
camentos, agrotóxicos e detergen
tes, no intuito de prevenir-se aci
dentes domésticos e ecológicos, 
com a preocupação inclusive so
bre o melhor destino destas em
balagens após o uso dos produ
tos. 

Exemplo disso é a institui
ção de uma Equipe Interdiscipli
nar pela Secretaria de Estado da 
Saúde, através do Centro de Saú
de e Vigilância Sanitária - CSVS -, 
em reação as estatísticas do Cen
tro qe Informações Toxicológicas 
- ClT -,referentes a envenenamen
tos e intoxicações por medica
mentos, produtos domissanitários 
e plantas tóxicas. 

Entre as conclusões dessa 
Equipe Interdisciplinar está a de 
que a União, através do Ministé
rio da Saúde, permite a comerci
alização de produtos domissa
nitários e medicamentos (todos 
com registro obrigatório), sem a 
tampa de proteção à criança ou 
embalagem especial que proteja 
a criança e evite acidentes de con
sumo. 

Em razão desse fato e ou
tros não menos graves, essa Equi
pe resolveu fazer campanhas de 
informação à população sobre os 
riscos de tais produtos, de modo 
especial às crianças, mas abran
gendo adultos desinformados tais 
riscos, com a elaboração de car
tazes informativos e outros instru
mentos de comunicação, cartilhas, 
folders, e uso dos meios de co
municação de massa (jornal, rá
dio e televisão). 

Fazem parte da menciona
da Equipe Interinstitucional que 
discute a questão: o CSVS, o ClT, 
22ª Regional de Saúde, Ministério 
Público (Centro de Apoio da Cri
ança e do Adolescente e Promo
toria de Justiça de Defesa do Con
sumidor), PROCON, Universida
de Federal do Paraná, Conselho 
Regional de Química e Associa
ção Brasileira de Toxicologia. 

A Equipe entendeu, entre
tafl, to, que não basta a Embala
gem Especial de Proteção a Cri
ança, mas que é preciso se adici
onar rótulos especiais para pro
dutos perigosos ou nocivos, de-

tel1Ilinar locais próprios dentro dos 
supermercados e outros estabele
cimentos que comercializam tais 
produtos de modo a evitar fácil 
acesso e manuseio por crianças, 
e outras medidas de segurança e 
informação. 

Apesar dos bons propósitos 
da referida Equipe, na prática 
pouco se tem feito para dar con
cretude ao almejado, por razões 
vá,rias e, talvez, pouca vontade 
política para com o assunto. 

Em matéria de agrotóxicos 
corre notícia de um projeto pilo
to do Governo do Paraná, geren
ciado pela extinta SUCEAM- Su
perintendência de Controle da 
Erosão e Saneamento Ambiental 
-, e agora sob o comando da re
cém criada SUDERHSA - Superin
tendência de Desenvolvimento 
Econômico, Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental-, visando 
um tratamento e destinação raci
onal para ditas embalagens que 
tanto preocupam o meio rural e 
urbano. 

Por fim, há um outro pro
grama governamental chamado 
PARANASAM que incluiria medi
das relativas as embalagens e pro
dutos tóxicos que estão espalha
dos por todo o Estado. 

7. CONCLUSÃO 
Diante de todo o exposto, a 

conclusão a que se chega não é 
das melhores, pois enquanto al
gumas autoridades, alguns gover
nos e alguns legisla~ores demons
tram preocupação com o assunto 
e tentam fazer algo para mudar a 
situação caótica, crianç~s continu
am se acidentando, se intoxican
do e até morrendo envenenados 
por um desses produtos perigo
sos mal embalados, sem nenhu
ma segurança para o consumidor. 

Não obstante, alguma espe
rança existe e um ponto de luz 
no fim do t\Jnel negro da estatís
tica assombrosa, indicando um 
caminho mais iluminado, mas que 
só será alcançado com um esfor
ço maior de todos, principalmen
te daqueles que tem o dever cívi
co _ de lutar por uma sociedade 
mais justa e humana . 

EDSON LUIZ PETERS 
Promotor de Justiça 

O Ministério Público 
em França 

Luiz Regis Prado• 
Membro do Ministério Público do Paraná 
Parte I** 
Recrutamento e Formação 

O Ministério Público, de gran
de tradição na cultura jurí

dica francesa, fez seu aparecimen
to por volta do século XIV, quan
do o rei, para defender seus in
teresses, tem seus próprios pro
curadores. Logo, eles se tornam 
representantes do interesse ge
ral, da sociedade, e são hierar
quizados a partir do século XVI. 
A denominação de Parquet vem 
desse período e se deve ao local 
ocupado por seus membros -
sobre um estrado ou assoalhado 
- diante do trono real, na época 
dos lits de justice. A separação 
entre as funções judiciária e ad
ministrativa data de 1790 (Lei 16 
de 24 de agosto de 1790). 

Antes de mais nada, con
vém precisar que os membros do 
Ministério Público (v.g., Procu
rador Geral de República, Procu
rador da República, Substituto) 
integram juntamente com os 
juízes o Poder Judiciário (arts . 64 
e 65 da Constituição; art. 1 do 
Estatuto da Magistratura - Orden. 
58.1270, de 1958). Deste modo, 
tem-se as magistraturas débout 
(promotor de justiça) e assise 
(juiz). E, segundo o citado arti
go 64, cabe ao Presidente da Re
pública, assistido pelo Conselho 
Superior da Magistratura, velar 
pela independência da magistra
tura nacional. Veda-se, expres
samente, a seus componentes o 
exercício de qualquer atividade 
política (manifestação ou delibe
ração dessa ordem) e a realiza
ção de greve (arts. 8-10 do Esta
tuto). De outro lado, faculta-se 
aos magistrados a prestação , por 
um período limitado e mediante 
autorização, de serviço de alta 
relevância em um ministério, or
ganismo ou empresa públicos, 
nacionais ou internacionais. Há 
mesmo um corpo exclusivo -ma
gistrados da Chancelaria -, em 

sua maioria do Parquet, na ad
ministração central do Ministério 
da Justiça (MACJ), encarregado 
de elaborar a política judiciária 
nacional e de preparar textos le
gislativos e regulamentares. A di
reção superior do Ministério Pú
blico é exercida pelo Procurador 
Geral da República (junto à Cour 
de Cassation) que se vincula ao 
Garde de Sceaux, Ministro da Jus
tiça. 

Também, os membros 
Ministério Público recebem 
mesma formação dos juizes na 
Escola Nacional da Magistratura 
(ENM), estabelecimento público, 
fundado em 1958, com sede prin
cipal na cidade de Bordéus e li
gado ao Ministério da Justiça. 

O recrutamento é feito por 
concurso público de provas (es
critas e orais) e de títulos de in
gresso na Escola Nacional de Ma
gistratura. A inscrição para con
correr a uma das cem (100) a 
cento e cinqüenta vagas (150) 
anuais é aberta, em primeiro lu
gar, a todos aqueles 
do grau de bacharel em 
com vinte e sete (27) anos de 
idade ou mais. Uma outra possi
bilidade são as trinta (30) vagas 
oferecidas aos funcionários pú
blicos, bacharéis em Direito, com 
um núnimo de quatro C 4) anos 
de serviço contínuo e com idade 
acima de quarenta C 40) anos. 

Os aprovados recebem 
uma rigorosa formação profissio
nal durante trinta e um meses 
(31) de curso, em dedicação ex
clusiva, sendo vinte e cinco me
ses (25) a chamada fase básica 
ou geral, dividida em três meses 
(3) de estágio em órgão da ad
ministração pública (de qualifi
cação superior), oito meses (8) 
de curso na Escola, quatorze 
meses (6) de especialização na 
Escola (eventualmente em Uni-



versidade ou Instituto). 
A opção pela carreira do 

Ministério Público é geralmen
te feita desde o início, por oca
sião do concurso, o que não 
impede a transferência em qual
quer momento para a magistra
tura judiciária e vice-versa. 

Os alunos, denominados 
auditeurs de justice, perce
bem durante a realização dó 
curso cerca de dois mil e qui
nhentos dólares por mês, 
acrescidos de auxílio moradia 
e assistência médico
odontológica gratuita. O salá
rio médio gira em torno de seis 
mil e oitocentos dólares men
sais. A Escola formou seis mil 
cento e trinta e sete magistra
dos (6137) - nacionais e es
trangeiros-, até o ano de 1994, 

trinta e dois por cento 
(32%) do Ministério Público. 
A idade média do promotor de 
justiça é, no início do exercí
cio profissional, de trinta e um 
anos e meio (31,5). Em 1994, 
quarenta e cinco por cento 
C 45%) dos magistrados france
ses eram titulares de um di
ploma de pós-graduação, 
equivalente ao nosso mestra
do ou doutorado. 

Em França, nunca como 
na atualidade os membros do 
Ministério Público (e os juízes) 

dado mostra de sua inde
ência, imparcialidade e 

coragem não hesitando em 
agir contra o poder político e 
econômico (v.g., os affaires 
Urba; Pechiney-Triangle; OM
VA; Schuller; mais recentemen
te, Are). Graças a mediatização 
de seu trabalho, os magistrados 
como um todo saem presente
mente do anonimato, inerente 
à função. É preciso ver nisso a 
expressão da própria demo
cracia. A imprensa tem desta
cado que jamais o termo "ter
ceiro poder" foi tão justificado. 

"Atualmente realizando Pós
doutomdo em Direito na Universida
de Robert Schuman de Estrasburgo, 
França. 

"" A Patte li (Organização e 
Funções) será publicada no próximo 
número. 

c> 1. Rotildo Chemim, o mais novo integrante do 
Colégio de Procuradores, no último dia 19 de 
março, recebeu a beca de sua esposa, Sra 
Neuza Marisa. 

o 
2. O colega Valmor Antonio Padilha, 1Q 
tesoureiro da APMP e diretor do PROMED, 
saudou o novo procurador de justiça, Rotildo 
Chemim. 

c> 3. O procurador-geral de justiça, Olympio de 
Sá Sotto Maior Neto, é reeleito para novo 
mandato de dois anos, que se iniciará no 
próximo dia 12 de abril, em solenidade de 
posse marcada para o Auditório do Edifício 
Castelo Branco, às 17h30min. À noite, após a 
cerimônia, a APMP oferecerá uma recepção 
em sua homenagem, nos salões do jockey 
Club do Paraná, no Tarumã. 



Pela memória do MP 

Em janeiro último o Procurador-Geral Olympio 
de Sá Sotto Maior Netto baixou a Resolu

ção nº 041, instituindo uma comissão incumbi
da de promover o resgate da memória do Mi
nistério Público do Paraná, com vista à consti
tuição de um futuro memorial da instituição. O 
grupo de trabalho ficou composto do Procura
dor Nilton Marcos Carias de Oliveira, seu presi
dente, dos Promotores Marco Antonio Teixeira 
e Jair Cirino dos Santos (este na qualidade de 
presidente da APMP), dos Procuradores apo
sentados Noel Nascimento (da Academia 
Paranaense de Letras), Ruy Barbosa Corrêa Fi
lho e Rui Pinto, além da Advogada e Historia
dora Maria Eunice Rodrigues da Silva, autora de 
"História do Poder Judiciário do Paraná", edita
do em 1982, por iniciativa do Tribunal de Justi
ça e da Secretaria de Estado da Cultura e Espor
te. 

A comissão já fez suas primeiras reuniões 
e o presidente já despachou ofício circular a 
todos os colegas do "Parquet", ativos e inativos, 
concitando-os a colaborarem com informações, 
depoimentos, documento e fotos, ou quanto for 
de valia para tomar efetiva a iniciativa oficial. 
Nesse sentido consta do expediente que toda 
correspondência deve ser endereçada à presi
dência da Comissão, instalada na própria Pro
curadoria-Geral de Justiça. 

A idéia é auspiciosa e veio a seu tempo, 
porque, como se diz sem censura, a memória 
do brasileiro tem consistência fluida e se desfaz 
rapidamente mesmo das lembranças mais vivas 
e recentes. A propósito, Stefan Zweig presta tes
temunho de que, convivendo com jovens em 
nosso · país, ficou realmente surpreso de que 
muitas das personalidades do maior destaque, 
com que o escritor tratara há algum tempo, al
gumas das quais ainda se encontravam bem 
vivas, já eram presenças esquecidas, legadas aos 
confins do passado, como figuras de legenda. 

Ora, quantos de nós sabem que Hugo 
Simas e Clotário Portugal foram Procuradores
Gerais e que a Constituição do Estado, de !892, 
e a lei de Organização Judiciária , do mesmo 
ano, determinavam que o cargo de chefia do 
Ministério Público só podia ser confiado a mem
bro (então Ministro) do Superior Tribunal de 
Justiça (hoje simplesmente Tribunal de Justiça)? 
Quem é capaz de dizer quem foi o primeiro 
Procurador-Geral saído do próprio quadro do 
Ministério Público? 

Orá, está em tempo do Ministério.Público 
fazer sua própria história (qual o Poder Judiciá
rio), enquanto ainda temos acesso a tantas fon
tes diretas de informação e pesquisa, ou pode-

mos contar com a própria história oral da insti
tuição, no testemunho dos mais velhos, cuja 
coleta deve ajudar a dar aquele tom pessoal e 
íntimo que os arquivos nunca trazem. 

Na verdade, mais que uma forma espiri
tual, a história dá corpo a seu objeto e revela as 
linhas de força de seu caráter. E é uma ciência 
finalista que nos toma comprometidos com a 
instituição a que pertencemos. Por isso, em pers
pectiva, o Ministério Público é um organismo 
vivo e coletivo, constituído de todos nós: os do 
passado, do presente e dos que hão de vir. É 
certo que uns contam mais que os outros e que 
ha nesse percurso momentos de maior ou me
nor significação. Mas, o papel da história é jus
tamente a de dar destaque a essas pessoas e a 
esses momentos e suas circunstâncias, porque, 
afinal, são eles os responsáveis pela direção ou 
a retificação do trajeto que a instituição tem per
corrido até aqui. 

Faz tempo que José 
Honório Rodrigues denun

cia nosso descaso para 
com a História Pátria, 

enquanto que, por para
doxal que seja, os 

Estados Unidos preparam 
a cada ano mais 

de 300 jovens altamente 
e~pecializados em 
História do Brasü. 

À parte, mas guardando a mesmo interes
se, vale lembrar que, de há muito, nosso país s.e 
ressente da carênda de historiadores nadonais, 
razão por que esse espaço vem sendo ocupado 
por estrangeiros, hoje responsáveis por uma 
parcela ponderável de toda a produção de nos
sa história. São os chamadas "brasilianists", uma 
comunidade acadêmica de historiadores e pro
fessores universitários de diversos países, que 
conta com mais de 60 deles só nos Estados Uni
dos. Faz tempo que José Honório Rodrigues 
denuncia nosso descaso para com a História 
Pátria, enquanto que, por paradoxal que seja, 

as Estados Unidos preparam a cada ano mais 
de 300 jovens altamente especializados em His
tória do Brasil. 

Sem querer dar maior amplitude ao tema, 
senão revelar apenas a quanto vai o processo 
de amnésia e desnacionalização da história bra
sileira, vale anotar alguns dados revelados por 
uma pesquisa redatorial da "Veja" em que diz 
que, se alguém quiser conhecer o grau de viabi
lidade da indústria siderúrgica nacional, deve 
recorrer ao livro "Siderurgia e Desenvolvimen
to", de Werner Baer, professor da Universidade 
Vanderbilt. Porém, se o seu interesse se volta 
para o progresso industrial do Brasil na primeira 
metade do século, é imprescindível a leitura de 
"A Industrialização de São Paulo", de Warren 
Dean, da Universidade de Nova York. Mas, no 
caso de um urbanista à procura das raizes d, 
desenvolvimento paulista, a indicação então va 
recair na obra "A Formação Histórica de São 
Paulo", de Richard Morse, de Universidade de 
Stanford. Ainda, se seu interesse de voltar para 
as tramas da política nacional mais recente, o 
conselho é ler, em língua inglesa, "Military in 
Politics", de Alfred Stepan, da Universidade de 
Yale. E assim prossegue uma longa lista de obras 
estrangeiras, indispensáveis a quem queira uma 
consciência mais atual sobre a história e o de
senvolvimento do nosso país, sejam: "Interest, 
Conflict and Political Changes in Brazil", de Joel 
Bergsman, do The Urban Intitute, de Washing
ton; Brasil: de Getúlio a Castelo, de Thomaz 
Skidmore, da Universidade de Harvard; "Mirades 
atJuazeiro", de Ralph Della Cava, um dos r4lt 
lhores trabalhos editados sobre o Padre Cícero 
e o misticismo do nordeste, et reliqua ... 

Voltando ao tema, para encerrar: claro que 
não serão os estrangeiros que hão de fazer a 
memória do MP paranaense. De nenhuma ma
neira. Mas, o que a digressão quis sugerir é que, 
para seus apologistas, a história é um verdadei
ro dever cívico, pois ela age como elemento 
catalizador: dá corpo, consciência e unidade à 
comunidade e atua na elaboração do seu futu
ro. Vamos, pois, fazê-la por nós mesmos. Com 
toda certeza ninguém a fará melhor que nós, 
que somos fllhos da casa, além do que, embora_ 
se trate de história parcial, particular, através dela 
estaremos contribuindo também para a memó
ria nacional, pois toda a história geral não é, 
afinal de contas, a soma de todas as histórias 
parciais? 

Mãos à obra, portanto .. . 

RUI PINTO 

Promotor de Justiça 



INVERNO - A APMP estará promovendo neste (031) 295-5574, fax (031) 295-4961. 

ano a campanha do agasalho, visando a oportuna HOMENAGEM - Por proposição do corregedor

distribuição de roupas a entidades de benemerência geral do Ministério Público, Dr. Aguinaldo Santa 

social. Conclamamos os associados e leitores em geral Thereza Borges Vieira, o Conselho Superior autor

para, possuindo em casa roupas e agasalhos de que gou ao Dr. Antero da Silveira a medalha "Mérito do 

possam dispor, doá-los, comunicando a APMP pelo Ministério Público", por ter o homenageado com-

telefone (352-2919), onde a secretária Luciane pro- pletado, a 12 de março último, 25 anos no cargo de 
-

videnciará o transporte até a sede. Coordenarão a procurador de Justiça. A medalha, concebida pelo 

campanha o presidente Jair Cirini dos Santos e os professor Ernani Costa Straube (heraldista), será en-

procuradores de Ju-stiça Danilo de Lima e Osmann tregue oportunamente, em data solene e festiva a 

de Santa Cruz Arruda. ser designada pelo procurador-geral de Justiça. 

PROMED - O Dr. Valmor Antonio Padilha, que CONCURSO - Os 68 candidatos aprovados na 

vem conduzindo com muita eficiência e dedicação fase das provas escritas do concurso de ingresso na 

o serviço médico-hospitalar ~a APMP, comunica aos carreira de promotor substituto do Ministério Públi

associados e dependentes a revisão do valor de re- co do Paraná, submeter-se-ão às provas orais (derra-

embolso para consultas médicas, que passará para deira fase do certame) nos dias 15 a 17 de maio. Os 

R$ 60,00 (sessenta reais). que habilitarem serão imediatamente nomeados, ob

SIMPÓSIO -A Associação Mineira do Ministério servando o número de vagas, e entrarão em exercí -

Público realizará entre os dias 18 e 20 de abril, no cio ainda neste primeiro semestre. 

uditório Topázio, no Minascentro, em Belo Hori- BOLSAS -A APMP dispõe de novos modelos de 

zonte, o I Simpósio Nacional de Direito Civil e Pro- bolsas, que estão à venda, pelos preços de custo, 

cessual Civil. O evento contará com a participação mediante pagamento pelo sistema de desconto em 

de vários conferencistas dentre os mais expressivos folha, na sede administrativa, com a Luciane. 

da cultura jurídica nacional nessas áreas: Celso Agrí- CONGRESSO - Em setembro deste ano, no pe

cola Barbi, Humberto Theodoro Júnior, Cândido ríodo de 23 a 26, será realizado em Goiânia-GO , o 

Rangel Dinamarco, Caio Mário da Silva Pereira, Ada XII Congresso Nacional do Ministério Público, ten

Pellegrini Grinover, Sllvio Rodrigues, Yussef Said do como tema central: "Transformando a sociedade 

Cahali, J.J. Calmon de Passos, Athos Gusmão Car- no ano 2.000". A APMP estimula seus associados à 

neiro, Amilton Bueno de Carvalho, Luiz Fux, Nagib elaboração de teses, cujas áreas e assuntos serão 

Slaibi Filho, Sylvio Capanema de Souza, Alexandre oportunamente divulgados. Os participantes terão, 

Freitas Câmara, Bertoldo Mateus de Oliveira Filho, como é de praxe em eventos dessa natureza, o apoio 

José Maria Leoni Lopes de Oliveira e Ives Gandra da da entidade de classe e da Procuradoria-Geral de 

Silva Martins. Maiores informações na APMP, fone Justiça. 



~~----------------------------------------------- -- --

Com o Banestado Visa você tem o máximo de vantagens 
e multiplicidade de funções. Tudo o que o seu cartão bancário 

faz (saques, transferências, consultas, pagamentos, etc) 
mais os benefícios do sistema de crédito Visa. 

Uma exclusividade dos Clientes Banestado. 

Você conta com a qualidade dos serviços Banestado 
e o reconhecimento Visa- a maJ;ca mais aceita no Brasil 

e no mundo. São mais de 11 milhões de estabelecimentos, 
em 247 países, sendo 280 mil só no Brasil, lugares onde o símbolo 

Visa garante o seu bom atendimento. 

No lançamento, o Banestado Visa lhe dá mais uma grande Vant:.l\gem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 

~~n~st~do Vis~ 

t\últiplos funçõ~s, múltipl~s r~~liz~çõ~s. 


