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O Ministério Público e a democracia 

Gerado no Estado, essencial à 
sua função jurisdicional, o Mi

nistério Público é o novo poder que 
se consolida com o progresso soci
al e com a evolução do direito. Com 

.um Ministério Público independen
te, asseguradas autonomia funcio
nal, administrativa e financeira, 
cons tituído em novo poder, Execu
tivo, Legislativo e Judiciário alcan
çarão seus fins . Novo poder no Es
tado Moderno, dele depende a pas
sagem pacífica aos estágios mais 
avançados da sociedade em desen
volvimento, com mudanças 
gradativas não violentas, sem ofen
sas a valores e princípios univer
sais do homem, aos direitos huma
nos, e sem prejuízo das formas de
mocráticas. De um Ministério Pú
blico, assim fortalecido, depende a 
própria moralização do Estado, com 
o fim da corrupção como epidemia 
social. 

Aos promotores de Justiça 
cabe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático, dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. 
Com permanência, investidos por 
concurso de saber jurídico e de cri
térios elevados, são os representan
tes magistrados da sociedade. Em 
nome dela defendem ativamente, 
em suas funções, o homem indiví
duo, o homem pessoa, seus direi- · 

. tos à vida, à liberdade, à justiça e à 
· dignidade. São as razões de atua

ção não só contra todo tipo de cri
me, incluídos os entendidos popu
larmente como de corrupção, mas 
também em favor da família, de ór
fãos, de menores, de índios, de in
capazes, de ausentes, de trabalha
dores. rurais e urbanos sem advoga
dos. A par da fiscalização das leis, 
incumbe-lhes ainda ação na defesa 
da economia popular, da natureza 
e do meio ambiente . A característi
ca principal do integrante do Mi-

nistério Público é que, representante 
magistrado da sociedade, representa 
também o indivíduo, mas não os 
interesses particulares de grupos, 
seitas, facções ou partidos, nem de 
um governo. 

Fala-se em sociedade civil. O 
termo tem longa história, mas 
Hegel deu-lhe a significação mo
dema. Abrangeria o sistema das ne
cessidades, a jurisdição, a adminis
tração e as corporações. Acima da 
sociedade civil estaria o Estado. 
Marx desenvolve o conceito para 
dizer que se trata de estrutura eco
nômica da sociedade, base concre
ta sobre a qual se eleva a superes
trutura política e jurídica. E Gramsci, 
afastando-se de Marx, distingue os 

"não são os fatos 

econômicos brutos, mas 

o homem, as sociedades 

de homens, homens que 

se unem entre si ... " 

dois níveis de estrutura: a socieda
de civil, conjunto de organismos 
chamados "privados", e a socieda
de política ou Estado. Afasta-se, en
tendendo que a sociedade civil não 
é a infra-estrutura econômica, mas 
que faz parte da superestrutura. 
Desmitifica , assim, a idéia mecani
cista que apresenta o sistema polí
tico como expressão imediata da es
trutura econômica. Contrariamente 
a Althusser, insiste em que o prin
cipal fato da história "não são os 
fatos econômicos brutos, mas o ho
mem, as sociedades de homens, 
homens que se unem entre si. .. " Em 
suma: a sua vontade. Observa que 
o poder, no Ocidente , com uma ro
bl!sta socie dade civil; não se trans-

forma por insurreição política que 
tenha nas mãos o Estado. Eu acres
centaria que só se humanizará por 
um longo trabalho na sociedade ci
vil e no Estado. Não posso deixar 
de dizer que a afirmação de Gramsci 
é uma constatação inequívoca de 
que surge com toda força em todas 
as filosofias, superando as contra
dições entre umas e outras, um novo 
humanismo. 

Mas a citação tem por objeti
vo esclarecer e desfazer possível 
confusão sobre os conceitos socie
dade e Estado. Ainda m ais que se 
quer entender por sociedade civil 
a expressão hegemônica de u ma 
classe, difundindo nos grupos su
balternos as idéias favoráveis à clas
se dominante. 

O Estado como "a nação poli
ticamente organizada" e volui para 
tomar-se realmente de todo o povo, 
tendo por objeto o homem. É o Mi
nistério Público e xp ressão desse 
fato , um novo poder de represen
tantes magistrados d a sociedade , 
mas da sociedade como um todo. 
Órgão repressivo nos primórdios, 
no Estado atrasado, transformou-se 
em poder de justiça, em poder de 
ação de toda a sociedade ou de cada 
cidadão na defesa dos direitos fun
damentais. Com a predominância da 
Escola Positiva e a compreensão da 
Escola Humanista, o Ministério Pú
blico é o quarto poder de que não 
poderia Montesquieu cogita r, a me
nos que fosse profeta, por brotar e 
florescer durante a evo lução do Es
tado . 

Não há mais uma democracia 
sem o poder de ação da sociendade 
exercido, com absoluta independên
cia, através de seus representantes 
magistrados. 

NOEL NASCIMENTO 
Poeta, membro da Academia 

Paranaense de Letras, 
e Promotor de justiça aposentado. 



Postura social útil 
O Ministério Público do Paraná 

é instituição secular e seus integrantes 
têm dado a esta terra mostras inequívo
cas de efetiva contribuição em prol da 
consciênda soda!, da vigênda das li
berdades públicas e dos direitos huma-
nos. 

A prática democrática deve re
fletir-se em instituições modernas, re
presentativas e que respeitem os dda
dãos. Somente o binômio democrada 
e liberdade sendo exercitado cotidia
namente por todos é que garantirá o 
florescimento pleno e maturidade das 
relações humanas. 

A altivez e o despreendimento 
na busca incansável da Justiça, que é 
nossa razão de ser e único objetivo, 
paradoxalmente encontra resistênda em 
equivocadas minorias de setores do pró
prio estado que, longe de velar pelo 
exercício pleno de suas atribuições 
constitudonais e legais de prover a tran
qüilidade pública e o respeito ao esta
do de direito, pregam, em diagnósticos 
apocalípticos, que, à sombra da lei, sua 

Cabelo curto 

"O secretário de Segurança Públi
ca no Paraná, Cândido Manoel Martins 
de Oliveira, deu entrevista pelas televi
sões comentando a enxurrada de acu
sações que desabou sobre membros da 
Polícia Civil. A conclusão dos 
telespectadores foi que Cândido Manoel 
fica bem mais jovem e simpático com o 
corte de cabelos mais curtos. 

Teve manha a entrevista do se
cretário. Usou dois termos (guerra e con
flito) e os desmentiu em seguida. Falava 
de coisa batizada pela imprensa de pro
motores versus polidais. Em menos de 
um mês o Ministério Público denundou 
sete casos de corrupção na Polída Civil 
do Paraná. 

O secretário não disse nada de 
contundente. Falou que o interesse da 
administração é apurar com isenção qual
quer denúnda feita contra os seus agen
-tes polidais, promovendo as punições 
necessárias na órbita administrativa e 
encaminhando para o Judidário, esfera 
competente, inquéritos instaurados para 
apuração da realidade dos fatos. 

- Ora, no dizer "guerra ou conflito", 
o secretário já admitiu situação de fato. É 
um confronto de corporativismos bem 
antigo entre promotores (Ministério Pú
blico) e delegados (Polída) que prejudi
ca o sucesso da ação penal no Brasil. 

Quando esta coluna falou sobre 
os "desmanches" de automóveis em Cu
ritiba, teve a ousadia de sugerir ao se
cretário que se amparasse na estrutura 
fiScal do Estado, e no Ministério Público, 

"missão" fica imiabilizada. Toda \·ez 
que são adonados mecanismos de con
trole, ou que um governante lhes nega 
o desejado reajuste estipendiário, bran
dem a ameaça de "cumprir a lei". 

Talvez porque tenha alimentado 
seu ódio com estímulos dessa ordem, 
ou mesmo com levianas "declarações 
de guerra", emitidas por ondas de rá
dio- de drcuito intemo ou comerdal-, 
um ddadão cometeu um atentado con
tra um Promotor de Justiça. Não só contra 
ele, o Dr. Carlos Leprevost, ou contra 
sua família. Não só contra o Ministério 
Público. Foi contra a garantia da presta
ção jurisdidonal, contra o estado de di
reito e suas instituições. São perigos ao 
asseguramento das conquistas da dda
dania e obstáculos para o avanço. 

Nós, membros do Ministério Pú
blico, entretanto, não pensamos em guer
ra, pensamos em exercitar em favor 
do povo, sem jamais nos curvarmos às 
vidssitudes, os poderes que nos foram 
conferidos. Com a lei, a boa lei. 

~ Sempre combatemos o c01pora-

para fugir da suposta corrupção que avilta 
o conceito da Polícia Civil. Logo, ainda 
cabe bater na tecla desse samba de nota 
só. A Secretaria de Segurança precisa 
ser a maior interessada em que o Minis
tério Público formule suas acusações para 
depurar a função polidal. O braço arma
do do Estado deve ter mãos limpas. 
Quem recebe poder de puxar gatilho 
merece aspergir água benta sem usar 
luva de borracha. 

tivismo deletério - expressão do egoís
mo coletivo - e a incompreensão acer
ca da dialética democrática. Particular
mente, não considero necessário emi
tir notas de desagravo, no mais das ve
zes cunhadas à mais insípida auto-in
dulgênda. Melhor será ouvir o concei
to que sobre nossa atuação faz a coleti
vidade, por seus canais de expressão. 
Um investigador do cotidiano sodal, o 
respeitado jornalista Renato Schaitza, de 
O ESTADO DO PARANÁ, em sua co
luna do dia 26 de junho, em meio ao 
imponderado levante contra os bravos 
integrantes da Promotoria de Investiga
ções Criminais, interpretou os fatos com 
a perspicáda de um observador atento 
e interessado (eqüidistante dos interes
ses em conflito), cuja manifestação, que 
tomo a liberdade de transcrever, serve 
como indicativo do reconhecimento de 
nossa postura sodal útil: "CABELO CUR
TO ... " 

SÉRGIO RENATO SINHORJ 
12 Secretário da APMP 

ou ao Judiciário. Fica então como o mais 
liberto dos órgãos democráticos. O pa
trão é o povo. Os promotores de Justiça 
têm o dever, inclusive, de denunciar 
juízes, ou governadores, deputados ou 
senadores, e ganharam na Constituição 
função semelhante à de arautos de Deus, 
nem indidam nem condenam, mas exer
cem a obrigação de falar pela sodeda
de. 

Quando denunda a con-upção 
policial o Ministério Público assume uma 

Os policiais sentem-se desmorali- postura sodal útil. A Polída não deve se 
zados porque o Ministério Público (pro- insurgir, nem o Estado. Tirando fora o 
motores de Justiça) coloca-se como ·fator "simpatias" e escapando do 
corregedoria com poder de avaliar o corporativismo, um secretário de Segu
comportamento das autoridades que sus- rança Pública deveria aplaudir cada uma 
citam os inquéritos. das denúndas ofereddas ao Judiciário 

É maneira saudável e útil, previs- contra desonestidade ou conupção poli
ta na Constituição de 88, de tirar a oni- dai. 
potênda incivilizada que caracteriza a 
função policial do Estado brasileiro. Quan

O polida! tem o direito de ser 
suposto honesto. 

do denunda abusos ou safadezas polia
ais o Ministério Público exerce as suas 
prerrogativas mais úteis - promover Jus
tiça - no que deve ser amparado por 
todas as influências de opinião. Inclusi
ye pelo secretário de Segurança que não 
e uma liderança corporativa mas um re
presentante do governo, em cargo polí
tico, supondo que o Estado fundone pelo 
interesse das pessoas. 

Existe uma questão profunda em 
debate. Quem polida o polidal? Esse 
homem, pago pela comunidade, arma
do por ela, ou vigila o cumprimento da 
lei ou usa os seus poderes diferentes 
para obter vantagens? O Ministério Pú
blico foi valotizado na Constituição de 
88 com independênda absoluta. Não se 
subordina ao Executivo (caso da Polícia) 

Hoje, no conceito brasileiro, a fra
gilidade moral da estrutura policial su
põe que a polída é bandida até prova 
em contrário. 

Como ddadão espero ouvir en
trevista do secretário de Segurança pú
blica agradecendo toda e qualquer de
núncia popular (foi criado um serviço 
telefônico), denunciando en·os de com
portamento dos servidores policiais. A 
leniênda com os agentes do poder de 
polícia resulta em coisas como vemos 
no Rio de Janeiro. Manda mais quem 
tem o dedo no gatilho." 

RENATO SCHAITZA 
Jornal O ESTADO DO PARANÁ 

26 I JULHO I 1996 
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DAS COXIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Quanto dura 
uma vocação? 

A jovem bacharela foi nomeada promoto
ra interina de Pitanga. As nomeações in

terinas eram feitas por portaria do Procura
dor-Geral e a escolha habitualmente recaia 
sobre acadêmicos de Direito ou bachareis re
cém-formados com intenção de fazerem car
reira no Ministério Público, submetendo-se 
depois aos concursos de ingresso, quando 
ocorressem. A tal moça não tinha, como em 
geral, qualquer experiênci~. do foro. Assim, 
mal chegada à comarca quis logo saber do 
serviço que lhe estava reservado. O escrivão 

~ntão lhe mostrou uma prateleira inteira só 
•de processos preparados para o júri, justifi

cando que há muito tempo a comarca não 
contava com juiz titular e promotor. A jovem 
não teve dúvida, mandou empilhar todos os 
processos em cima de sua mesa de trabàlho e 
tirou uma fotografia entre eles . Os processos 
formavam um verdadeiro monumento que mal 
se equilibrava sobre a escrivaninha . Feito isso, 
redigiu um ofício ao Procurador-Geral rela
tando o atraso dos serviços da comarca, jun
tou a fotografia e pediu demissão, largando 
de vez sua pretensão de fazer carreira do Mi
nistério Público. 

Jesus Cristo . - . e o JUrt 

A imagem de Cristo, a legenda do seu nas
cimento e o sacrifício de sua crucificação 

tem servido de tema habitual no júri, explora
do tanto pela acusação, clamando por justiça, 
quanto pela defesa, evocando sua mensagem 
de caridade e perdão. A propósito, vale lem
brar dois episódios: 

Lachaud, famoso advogado francês pa
trocinava a causa de urn parricida. O julga
mento iniciado nas vésperas do Natal, atra
vessava a noite . A causa era ingratíssima. O 
talento do orador tropeçava a cada instante 
nos obstáculos do processo. De repente os 
sinos das igrejas passaram a repicar festiva
mente, anunciando a Missa do Galo. Lachaud 
aproveitou-se da circunstância e, de pé na tri
buna, os braços abertos, os olhos cheios de 
lágrimas, agarrou-se ao recurso extremo: 

- Senhores, - exclamou, dando à voz 
um tom de súplica -o perdão acaba de nas
cer nesta noite bem-aventurada. Os sinos ela-

mam: Natal! Natal! Jesus, sorrindo no seu ber
ço pobre, vos implora: Piedade! A clemência 
suprema é infinita. Quereis ser vós mais infle
xíveis do que Deus? 

O outro episódio ocorre em São Paulo, 
na Rua Florêncio de Abreu, onde funcionava 
então o fórum criminal. O réu era um homici
da e da sua defesa se incumbira eminente 
causídico paulista. O promotor, de olhos e bra
ços voltados para a imagem de Cristo, disse 
coisas lancinantes. Com a voz trêmula recor
dou a paixão, as chagas, os pregos, a espon
ja, o fel; a cruz. Tudo veio em socorro do 
libelo. Por fim exclamou: 

- Senhores jurados, é Ele - e indicou o 
crucifixo - que vos pede a condenação do 
réu! 

Ergueu-se o advogado: 
- Senhores, quem vos poderia pedir 

algo em nome daquela imagem era eu. Mas 
eu vos pediria perdão, como homenagem 
àquela expressão de bondade suprema. Limi
to-me, porém, a pedir justiça . A causa que 

. pleiteio é tão justa que pode e deve ser resol
vida mesmo pelos homens! 

Pequeno 
conflito 

interestadual 

U nião da Vitória e Porto União têm origem 
comum. Vem do antigo arraial fundado em 

1769, às margens do rio Iguaçu, com o nome 
de Entreposto de Nossa Senhora da Vitória . Com 
o acordo de limites entre o Paraná e Santa 
Catarina, formalizado em 1917, para a partilha 
da região do Contestado, a cidade se \·iu di\·idi
da em duas partes: uma ficou com o Paraná e 
passou a se chamar União da Vitória, e, a outra, 
com Santa Catarina, com a denominação de 
Porto União. Pois, ainda hoje em dia há quem 
confunda uma cidade e outra, tão ligadas estão. 
Pois foi o que ocorreu com um dos nossos cole
gas, promovido para União da Vitória. Assim, 
chegando ao fórum para assumir suas funções, 
o jovem promotor ficou surpreso de ver o gabi
nete do Ministério Público ocupado com livros 
e pertences de outro promotor. Titular do cargo 
e impedido de exercer suas funções, ele mesmo 
se incumbiu de fazer a mudança dos objetos do 
injusto detentor, acomodando-os num espaço 
vazio do prédio. Já ia a meia-viagem quando a 
mudança chamou a atenção de alguns funcio
nários da casa, que se aproximaram para saber 
o que estava acontecendo. 

RUI CAVALLIN PINTO 

O promotor então explicou que viera de 
Curitiba para assumir o cargo do Ministério Pú
blico da comarca e encontrara seu gabinete 
indevidamente ocupado. 

- De Curitiba, doutor?, observaram to
dos. Isso aqui é Porto União, Santa Catarina, 
doutor! 

E era verdade, o promotor se equivocara. 
Estava em Porto União e não União da Vitória. 
Teve que pedir desculpas pelo vexame e repor 
a mudança no lugar, antes que seu colega 
catarinense viesse a saber ... 

O computador 
e o MP 

As promotorias do Estado estão hoje equipa
das com computador, peça que já é co

mum se ver nos gabinetes do MP e que, aliás, 
tem se tomado até indispensável para dar maior 
eficiência a seus serviços. A propósito, se conta 
que uma promotora interrompeu o trabalho que 
vinha fazendo numa dessas máquinas maravi
lhosas, para dar atenção à reclamação de uma 
mulher. Após ouvi-la, a colega concluiu, porém, 
que a reclamante não tinha razão, ou , que a 
queixa que trazia estava fora do alcance de suas 
funções. Sei que disse isso à mulher (e prova
velmente algo mais), tomando em seguida à 
tela de seu aparelho. A tal mulher, porém, não 
gostou, ou, quem sabe, entendeu a resposta da 
promotora, e foi logo protestando em \ ' OZ alta: 

-Doutora, a segunda é paga pra me aten
der e não pra ficar aí \·endo tele\isão! .. . 

Enriqueça seu 
vocabulário 

D izem que Rui Barbosa revelou 200 sinô
nimos para a palavra dinheiro e outro 

tanto consta que existe para prostituta . Tam
bém o vocábulo denúncia aparece represen
tado por dezenas de sinônimos, embora seu 
uso não seja recomendado para os que culti
vam uma postura tradicional da linguagem 
jurídica. Entretanto, para os que a rotina abor
rece e querem dar "estilo" às redações, vão 
aqui dez desses exemplos, colhidos ao acaso 
na jurisprudência: peça acusatória, peça vesti
bular, peça proemial, peça portal, peça ma
drugadora, requisitório vestibular, requisitório 
público, acuso, libelo e acusação ministerial. 
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ESPORTE - O promotor de Justiça Bruno Gallati, 

do Departamento de Esportes da APMP, comunica que 

se encontram abertas as inscrições para o III Campe

onato de Futebol Suíço, categoria "Força Livre" e o I 

Campeonato categoria "Sênior" (acima dos 40 anos) . 

Os interessados em participar deverão procurar o co

ordenador do Grupo de Estudos de sua região ou o 

Departamento de Esportes da APMP, para maiores 

informações. 

Até o momento, três regiões já confirmaram seus 

times: 

a) "Sênior": ·curitiba, Londrina e Maringá. 

b) "Força Livre" :' Curitiba, Londrina, Maringá e Cas

cavel/Foz do Iguaçu. 

Permanecendo este número de inscritos até o pró

ximo dia 10 de agosto, a primeira rodada do campeo

nato poderá ser realizada no final daquele mês, com 

rodada do "Sênior" e da "Força Livre11
, paralelamente. 

Por outro lado, objetivando ,congregar e confraterni

zar o maior número de membros do Ministério Públi

co e familiares, o Departamento de Esportes está su

gerindo a realização de uma "mini-olimpíada" , com a 

inclusão das seguintes modalidades, entre outras: tê

nis (masculino e feminino), nas categorias infantil, ju

venil e adulto; tênis de mesa; biribol (vôlei em piscina, 

com quatro jogadores, apenas); truco; buraco; xadrez, 

etc. 

A realização de campeonatos nestas modalidades 

dependerá do número de participantes, que deverão 

inscrever-se até o dia 15 de agosto, junto à APMP. 

CONVÊNIO -A APMP firmou convênio com a Vila 

Romana, loja de fábrica, situada no Shopping Garcez, 

na Boca Maldita, possibilitando aos associados usu

fruir de vantagens especiais na aquisição de moda 

masculina social ou esportiva. A Vila Romana fabrica 

as marcas Vila Romana e Pierre Cardin, terceirizando 

outras, como a Mac Gregor. Para pagamento à vista 

ou qualquer cattão de crédito (nacional ou internaci

onal) o desconto é de 10% sobre o preço da etiqueta. 

Há vantagens também pàra a compra à prazo: 5% em 

=até três parcelas, sem juros, sendo uma entrada mais 

duas (30, 60 dias) e 5o/o em duas vezes sem entrada e 

sem juros (30, 60 dias). Para que os associados pos

sam beneficiar-se dessas condições devem identificar

se através da carteira da entidade ou funcional. 

CONGRESSO - Entre 23 e 26 de setembro próxi

mo, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, 

em Goiás, acontecerá o 11 º Congresso Nacional do 

Ministério Público, com o tema central: 11Transformando 

a sociedade no 'ano 2000". 

Os subtemas serã o: 1) Atuação do MP na esfera 

criminal - novas tendências (abordagem sobre o trá

fico internacional de mulheres e crianças, crimes fi

nanceiros, criminalidade eletrônica, juizados especi

ais criminais, crime organizado e crime transnacional, 

Justiça Militar e Justiça Comum - competência, Júri 

como canal de comunicação social, crimes raciais e 

investigação pelo Ministério Público). 

2) Atuação do MP nas áreas cível, constitucio

nal e especializadas - um exercíci o de preocupa

ção social pela cidadania plena (a análise abrange

rá os interesses supra-individuais, substituição p 

cessual, envoJvimento comunitário e defesa social, 

interesses individuais homogêneos, atividade ex

tra-processual, quebra de sigilo, direitos constitu

cionais do cidadão, aplicação de súmula vinculante 

pelos ·tribunais e a infância e juventude - a priori

dade absoluta). 

3) Política instituciónal e administrativa do MP 

- por uma instituição independente e democrática 

(autonomia, garantias, princípios, eleição dos ór

gãos superiores da administração, atuação da 

Corregedoria-Geral, Centros de Apoio Operacional, 

Órgãos de Representação de Classe, atuação do 

Conselho Superior do MP, as Escolas Superiores, o 

direitos e deveres dos membros do MP e as Promo

torias e Procuradorias). 

A presidente-executiva do 119 Congresso Naci

onal do MP, lvana Farina, lembra aos colegas que o 

prazo final para a apresentação de teses sobre o 

tema central será 15 de agosto, e o regimento inter

no será brevemente veiculado em correspondên

cia individual. Informações sobre inscrições e re

servas de hotel poderão ser obtidas na APMP, com 

a secretária Luciane. Corno alternativa social e tu

rística a Comissão Organizadora está incluindo na 

programação opcional, pós evento , urna estada no 

maior manancial de águas termais do mundo, situ

ado a 180 km de Goiânia: a Pousada do Rio Quente 

Resort. 

A APMP e a PGJ contribuirão com ajuda de cus

to para aqueles colegas que tiverem teses 

selecionadas para representar o MP do Paraná, con

forme critérios a serem brevemente divulgados, se

guidos os moldes adotados quando do congresso 

anterior, realizado em Belém-PA. 
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O direito do trabalho e a justiça.do 
trabalho no terceiro milênio 

A partir do momento em que 
nos propomos a pensar o 

Direito do Trabalho e a Justiça 
do Trabalho no Terceiro Milê
nio, devemos refletir sobre o 
que está sendo proposto e a 
eficácia no futuro. 

A pretexto de promover a 
reforma constitucional, aprego
am a "crise da governabilida
de" . Atropelam o Estado Demo
crático de Direito na tentativa 
de modelar a uma nova con
cepção de Estado e implantar 
uma nova ordem econômica e 

aiurídica. Esquecem que o po
,.pder de Emenda do Congresso 

Nacional permite apenas mo
dificações tópicas, de âmbito 
restrito, na Constituição vigen
te, a teor do seu art. 60. 

O que representa a refor
ma do Estado em curso sob o 
prisma sócio-econômico? a) um 
modelo perverso e altamente 
concentrador de rendas, privi
legiador do grande capital fi
nanceiro internacional e naci
onal, instrumentalizado em po
lítica de juros extorsivos, altos 
índices de inadimplência em
presarial e civil, a quebra ge-

-eralizada do micro, pequeno 
e médio capital produtivo, etc .; 
b) o sucateamento do patrimô
nio público e o desmanche do 
aparelho do Estado; c) a que
bra da estabilidade do servi
dor público, a contratação de 
pessoal através de concursos 
públicos flexíveis e a pauperi
zação de vencimentos e de 
proventos; d) o desemprego 
em massa e a desregulamenta
ção normativa dos Direitos So
ciais. 

Não se atribua à Consti
tuição Federal de 1988 a res
ponsabilidade pelo processo: 
recessivo da economia nacio
nal e, tampouco, a origem das 
mazelas brasileiras e da alega
da "crise de governabilidade". 
As conquistas obtidas pelo mo
vimento constituinte de 1988 
sequer foram efetivadas. Se o 
"Plano Real" é bem recebido em 
face do seu efeito estabiliza
dor do poder aquisitivo da 
moeda, por outro lado torna-

se impensável admitir a perver
sidade dos seus efeitos ditos 
colaterais, tais como o desem
prego crescente, a inadimplên
cia pública, a falência do sis
tema produtivo nacional, a in
solvência civil generalizada, o 
favorecimento vergonhoso do 
capital financeiro, isso tudo ali
ado à absoluta ausência de po
líticas que visem à erradicação 
da miséria e do analfabetismo, 
da melhor redistribuição de 
rendas, do desenvolvimento de 
sistema educacional universal 
e atuante e do implemento de 
políticas desconcentradoras da 
propriedade da 
terra . 

ca tos". Ainda mais cruel e sig
nificativo que, para os deten
tores de voz política influente, 
o desemprego não representa 
ameaça ... 

Paradoxalmente, continu
am os governantes a declara
rem-se respeitadores dos direi
tos e garantias fundamentais, 
sejam individuais, difusos ou 
coletivos , ou sociais. Entretan
to, as violações são diárias. 
Elas estão institucionalizadas e 
isso as torna permanentes . En
quanto isso, assistimos a gene
ralização da violência no cam
po e na cidade. A liberdade e 

a igualdade pu
ramente teóri

Refira-se, 
a propósito, 
que a comuni
dade financeira 
opta pela esta
bilidade de pre
ços, ainda que 
isso implique a 
redução da 
oferta de em-

"No contexto de uma 
cas, dadas as 
profundas e 
graves diferen
ças econômicas 
existentes, têm, 
pois, servido 
para ocultar a 
real sujeição 
do trabalhador 
a um sistema 
econômico es
cravizante. 

sociedade democrática 

deve o Estado, como 

organização jurídica 

suprema da sociedade, 
pregos, como 
salienta John 
Kenneth 

assumir a sua 

Galbraith ("A condição de gestor dos 
Sociedade Justa 

Na reali
dade, as rela
ções desiguais, 
cobertas por 
aparência de 
justiça, permi
tem legalmente 
o deslocamen
to da riqueza e 
a sua concen
tração em mãos 

- Uma perspec- interesses legais, a ele 
tiva humana). 
Segundo ele, ficando o.encargo das 
"quem detêm a 
voz e influência atividades econômicas 
políticas é mais 
prejudicado 
pela inflação 
do que pelo de-

d N - 11 a açao ... 

semprego. O 
desemprego é sofrido pelos 
afligidos e por suas famílias: 
sua dor pode ser prontamente 
tolerada pelos que não o ex
perimentam. Além disso, "0 de
semprego tem, na verdade, al
guns efeitos social e economi
camente atraentes: os serviços 
são bem guarnecidos por tra
balhadores dispostos, forçados 
a eles pela falta de outras 
oportunidades de emprego; os 
trabalhadores com emprego, te
mendo o desemprego, tendem 
a ser mais cooperativos, até dó
ceis, bem como os seus sindi-

do grande capi
tal nacional e 

internacional e, como conse
qüência inevitável, o enrique
cimento de poucos incluídos 
em detrimento de milhões de 
brasileiros, reproduzindo-se 
um modelo sócio-econômico 
colonialista às vésperas do Ter
ceiro Milênio. 

Vale lembrar que, para 
Eduardo Novoa Monreal 
("Derecho, Política y Democra
cia"), todas as idéias que se 
baseiam na concepção real
mente democrática da socieda-
de devem ter por suporte no
vas normas jurídicas, confor-

madas à realização de uma so
ciedade que tenha por mode
lo a vida solidária e participa
tiva para todos, em que os in
teresses coletivos se sobrepo
nham aos particulares . No con
texto de uma sociedade demo
crática deve o Estado, como or
ganização jurídica suprema da 
sociedade, assumir a sua con
dição de gestor dos interesses 
gerais, a ele ficando o encar
go das atividades econômicas 
da Nação, com o objetivo do 
bem coletivo e do bem-estar de 
todos os seus habitantes . Aci
ma de tudo, nessa "utopia", o 
trabalho humano deve serres
peitado como expressão da 
personalidade do Homem e so
mente ser cedido a outros ho
mens mediante justa compen
sação, que lhe assegure uma 
vida digna . 

Nessa v1sao de Estado, 
comprometida com o bem-es
tar da população e com o res 
peito à dignidade humana -
aliás, princípios constitucionais 
em vigor -, as idéias que pro
põem a desregulamentação, a 
flexibilização e a terceirização 
traduzem a concepção indivi
dualista propagada a partir da 
Revolução Francesa, permitin
do que os economicamente 
mais poderosos apropriem-se 
do mando da sociedade. Idéi
as arcaicas hoje são preconi
zadas em nome da "moderni
dade", ressurgidas do liberalis
mo clássico do século XIX, tra 
vestidas de uma social-demo
cracia terceiro-mundista. 

Não se nega que desen
volvimento social e econômi
co pressupõem-se reciproca
mente. Contudo, não será só 
através da redução dos encar
gos sociais que as finanças das 
empresas serão saneadas. Cer
to é que a justa repartição da 
renda se dá através do traba
lho , pelo que se deve 
possibilitá-lo a cada brasileiro, 
no campo e na cidade. A valo
rização do Homem não pode 
ser feita apenas a partir de suas 
condições pessoais. Eleger-se a 
competitividade como critério 



para a distribuição da renda é 
totalmente inaceitável numa so
ciedade que se pretenda demo
crática. Como sabemos, os ho
mens são empiricamente desi
guais. Uma sociedade justa 
impõe a valorização do Ser 
Humano com suas desigualda
des, não sendo aceitável o do
mínio do forte sobre o fraco. 

Por fim, não podemos rios 
omitir diante da miséria abso
luta e da violência generaliza
da que se alastram por todo o 
território brasileiro. Certamen
te não será por meio da desre
gulamentação - sobretudo dos 
direitos do trabalhaqor -, da 
privatização ou, enfim, através 
da implantação do modelo::. ide
ológico do Estado Mínimo, que 
será minimizada a luta violen
ta hoje travada entre a mino
ria incluída e a maioria excluí
da, respectivamente inseridas 
no Brasil Moderno e no Brasil 
Arcaico. Ao contrário, é neces-

sário um Estado fortalecido e 
presente, de forma a tornar efe
tivo o princípio fundamental 
que assegura o respeito à dig
nidade da pessoa humana (ar
tigo 12 ., inc. UI, CF/88) . 

O temário proposto pela 
Magistratura do Trabalho é re
sultado de reflexão sobre o 
Brasil contemporâneo e traduz 
a nossa preocupação com os 
rumos do Direito/Justiça do 
Trabalho no final deste sécu
lo, com a efetividade dos di-. 
reitos do Homem e com a de
finição democrática do papel 
do Estado, em especial diante 
do processo de globalização da 
economia e em face da forma
ção de conglomerados e em
preendimentos multinacionais. 
Enfim, nossas reflexões 
inadmitem uma concepção 
ideológica de Estado que, para 
favorecer o grande capital na
cional e internacional, aprofun
da ~s contradições e as desi-

·. 

gualdades existentes neste País. 
Não podemos concordar, 

também, com a reforma do 
aparelho do. Estado, em que 
pretendem a supremacia do 
Executivo em detrimento dos 
demais Poderes, inclusive com 
o desmonte do serviço públi
co, conforme está retratado nas 
Propostas de Emenda Consti
tucional n 2 173 e 174/95. A 
ofensa a direitos adquiridos e 
a institucionalização dos fun
dos complementares privados 
- favorecedores do grande ca
pital no âmbito da Reforma 
Previdenciária -, exigem de to
dos nós uma resposta imedia
ta. A ofensa às garantias da 
Magistratura togada, a criação 
de súmulas coin efeito vincu
lante e de órgãos de controle 
externo, a instituição de avo
catória em procedimentos ad
ministrativo-disciplinares , são 
idéias que objetivam a fragi
lização do Poder Judiciário, 
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sempre em consonância com a 
concepção do Esta_do Imperi
al, Unitário e Centralizador. 

Temos convicção de que 
é preciso MAIS JUSTIÇA DO 
TRABALHO, inclusive através 
da ampliação da sua compe
tência, a fim de que abranja 
todos os dissídios oriundos do 
mundo do trabalho; através de 
seu fortalecimento político, 
afastando-se de vez as investi
das neoliberais privatizantes da 
administração dos conflitos 
entre capital e trabalho, liber
tando-a das ingerências exter
nas do Poder Político e Eco
nômico. Por fim, também tor
na-se imperiosa a extinção ur
gente da representação classis
ta na Justiça do Trabalho. 

Tornar efetivos os direit., 
sociais é o compromisso fun
damental do Juiz do trabalho. 

MARIA HELENA MAilMANN SULZBACH 
Presidente da Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho 

O Promotor de Justiça e a livre 
.n1anifestação de pensatnento 

N um dos capítulos mais hu
manos da Constituição Fe

deral de 1988 - dos direitos e 
deveres individuais e coletivos 
- encontramos o heróico arti
go 52 , abrigando, em seu inci
so IV, o direito à livre mani
festação do pensamento . Um 
direito e uma garantia indivi
dual fundamental, ainda tími
dos, assustados e, muitíssimas 
vezes - inescru pulosamente - , 
violentados. 

Um direito e uma garan
tia individual que o povo bra
sileiro não teve e não tem opor
tunidade plena, real e transpa
rente de usufruir. Não tem o 
povo humilde - a maioria da 
população brasileira - porque 
sofre, ainda, a maior das es
crãvidões: o analfabetismo, a 
ignorância e até mesmo, não 
raro, a alienação intelectual. 
Não têm os homens de bem 
porque, nos dias de hoje, 
como nos de ontem e de ante
ontem, falar a verdade e ex
pressar leal e honestamente a 
realidade - ante os olhos da ar-

bitrariedade e da prepotência 
- é faltar ao respeito, é agir 
com desonestidade. Dizer a 
verdade - no mais triste para
doxo democrático - é ofender 
os limites horizontais e verti
cais da manifestação do pen
samento . Enveredar por essa. 
estrada - atalho próprio do ar
bítrio -seria ig-
norar que é da 

gidos ao negro e hediondo si
lêncio. Silêncio traduzido na 
impossibilidade draconiana da 
manifestação do sentir e do 
querer. Silêncio traduzido na 
proibição de divisar o horizon
te, na vedação do olhar per
quiridor, na intransigência ao 
diálogo e na proibição do 

liberdade de 
pensamento 
que construire
mos os alicer
ces indestrutí
veis de outras 
relevantes e im
prescindíveis li
berdades . 

"Todo cidadão 

erguimento do 
braço cons
cinte, denunci
ador das injus
tiças. Como se 
os homens -
nas comunida
des e nas soci
edades - repre
sentassem boi
adas, tangidas 
pela vontade, 
pelo interesse e 
pelo oportunis-

brasileiro tem direito 

constitucional de 

abrir a boca para 

dizer a verdade e 

denunciar as 
Tantas e 

tantas são as vi- injustiças ... " 
olências e 
agressões 
hodiernas, em todos os níveis 
sociais, a esse direito e garan
tia do cidadão brasileiro, que 
muitos homens - na mais pro
funda ofensa à dignidade hu
mana - são compelidos e coa-

mo dos podero
sos boiadeiros ... 

Todo o cidadão brasileiro 
tem direito constitucional de 
abrir a boca para dizer a ver
dade e denunciar as injustiças 
que ele e seus compatriotas so-

freram, sofrem e estão na 
iminência de sofrer! Quando se 
coíbe a verdade, quando se 
ameaça ou se tira a vida d-) 
que têm a coragem e a decên
cia de apontar os desmandos 
e ilegalidades, é porque se está 
matando a própria lei, o pró
prio direito, a própria justiça. 
Quando os homens que detém 
o poder - através de ameaças, 
de coações e da força - impe
dem que as idéias e os pensa
mentos de outros homens, de 
outros trabalhadores, de outros 
representantes partidários, sin
dicais, estudantis , institucionais 
e profissionais, tenham força 
de vida, é porque a própria 
Nação poderá, pouco a pou
co, estar morrendo ... 

Nas democracias repre
sentativas, o povo tem direito 
de traduzir - com respeito e 
dignidade e, portanto, sem 
abusos - seu sentir, seu pre
cisar, seu lutar, seu viver, seu 
reivindicar, seu querer ou 
não querer. Num país demo
crático, o Promotor de Justiça, 
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que tem como uma de suas 
funções a defesa da Constitui
ção e das leis, não pode fe
char os olhos ante os abusos, 
violências e agressões ao direi
to da manifestação de pensa
mento. É por isso que ele pre
cisa lutar, também, com a mais 
transparente probidade, pela 
sua independência funcional. 
A independência funcional, 
que jamais poderá ser 
abdicada, é uma decorrência 
lógica da possibilidade límpida 
de manifestação do pensamen
to. Seria ridículo- honestamen
te falando - que o 11guardião11 

da Constituição não pudesse 
exercitar os direitos que ela 
lhe assegura... ' 

A independência funcio-
-al é a livre manifestação de 

pensamento processual ou 
procedimental do Promotor de 
Justiça . Agir com independên
cia no exercício das funções é 
garantia constitucional e legal 
que se materializa em nobre
za, dignidade e respeito da Ins
tituição Ministerial. Agir com in
dependência no exercício das 
funções- exercendo a livre ma
nifestação de pensamento é 
muito mais do que se devotar 
ao cumprimento de lei. É se 
escravizar na luta diuturna 

.Jela ~b~ervância das leis de
~ocrattcas. 

Vale citar, aqui, alguns 
excertos do colega e mestre em 
direito, Raulino Jacó 
Brüning: 

11 Não basta o Ministério 
Público se esmerar no cumpri
mento da lei. Deve, acima de 
tudo, verificar se o cumprimen
to da lei não repugna a socie
dade, se não favorece a domi
nação e a prepotência ... 11 

11 . .. O que precisa ser fei
to é adjetivar as leis, estabele
cendo, por exemplo, que a ins
tituição é responsável pela ob
servância das leis democrática:s 
(necessariamente legítimas) ... 11 

11 .. . Afinal, seus membros 
não podem ser guardiões de re
gimes autoritários e leis repres
sivas, nem simples burocratas 
do Direito, responsáveis que 
são (e tendem a ser ainda 
mais) pela defesa dos interes
ses superiores da sociedade. 
Esta é a única razão de sua 

existência . A razão da existên
cia de um Promotor de Justiça 
é a Sociedade ... 11 

11 ... Doravante deve o Mi
nistério Público pugnar pelare
vogação das leis antidemocrá
ticas, contrárias ao interesse 
público . Não deve mais ser 
cego cumpridor de leis, mas 
sim de leis legítimas, buscan
do a declaração de inconsti
tucionalidade daquelas que 
atentarem contra o regime de
mocrático .. :11 (In 11 O CONTRO:
LE DOS ATOS ADMINISTRATI
VOS PELO MINISTÉRIO PÚBLI
C011 -I Sérgio Antônio Fabris, 
Editor - Pgs . 116 e 136). 

A vida, a essência, a ra
zão jurídica da livre manifes
tação do pen-
samento e da 

que externarem ou pelo teor 
de suas manifestações proces
suais ou procedimentais, nos 
limites de sua independência 
funcional 11 . 

Inviolabilidade, como se 
constata, semelhante à imuni
dade parlamentar (CF art. 53) 
~u à inviolabilidade do advo
gado (art.133, CF), mas que, 
entendemos, deva ter o limite 
óbvio do democraticamente 
legal. Não se admite e não se 
pode admitir, assim, inviola
bilidade por opiniões e/ ou ma
nifestações caluniosas, difama
tórias ou injuriosas . Mesmo 
porque, nesses casos, o com
portamento manifestado seria 
indigno e incompatível com o 

cargo de Pro
motor de Justi

independência 
funcional, 
como se vê, 
está no sangue 
e , no calor -
mais abran
gente possível 
- do atuar mi
nisterial de
mocrático. Já 
nasce morta a 
livre manifes-

''A livre manifestação 

do pensamento é 

ça e estaria ex
trapolando o 
direi to e ga
rantia da liber
dade de pen
samento . 

bandeira 

constitucional 

inseparável do 
O art. 10, 

inc . XII, da 
mencionada 
Lei Orgânica 
Nacional do 

Promotor de 

J: t . " us zça ... 

tação do pen-
do pensamento, já nasce mor
ta a independência funcional, 
se não advierem de entranhas 
democráticas. 

Verdadeira a exortação de 
BENFICA: 

11 Não deve o Promotor de 
Justiça cumprir qualquer lei in
justa ou arbitrária. Não pode 
ele divorciar-se dos fatos soci
ais, razão pela qual deve ba
ter-se para que a norma-penal, 
civil ou qualquer outra seja 
obra de legislação condiciona
da pelo concenso dos gover
nados e pelas convicções vigo
rantes na coletividade 11 ( Fran
cisco Vani Benfica - "O JUIZ, 
O PROMOTOR, O ADVOGA
DO: SEUS PODERES E DEVE
RES" - Rio de Janeiro - Foren
se - 1983 - Pg. 47). 

O art. 41, V, da Lei Orgâ
nica Nacional do Ministério Pú
blico (Lei nº 8 .625, de 
12.02 .93) preceitua que cons
titui prerrogativa dos membros 
do Ministério Público 11gozar de 
inviolabilidade pelas opiniões 

Ministério Pú
blico, diz que 

compete ao Procurador-Geral 
de Justiça 11expedir recomenda
ções, sem caráter normativo 
(grifamos), aos órgãos do Mi
nistério Público, para desem
penho de suas funções" . 

A expressão C= "mens 
legis ") 11 Saem caráter norma
tivo11 tem o significado de : pro
piciando aos 11 Agentes do 
Parquet11 a mais ampla e ab
soluta liberdade funcional , a 
mais ampla independência fun
cional, a mais democrática li
berdade de manifestação do 
pensamento. 

Assim, todas as recomen
dações dirigidas aos membros 
do Ministério Público, pelo Pro
curador-Geral, pelo Correge
dor-Geral, pelo Conselho Su
perior ou por qualquer outro 
Órgão da Instituição, pertinen
temente ao aspecto funcio
nal, estarão sempre despidas 
de qualquer caráter normativo 
(Lei nº 8.625/93 = arts. 10, XII, 
15, X, 17, IV, 20, 33, li e V e 
43, XIV). 

11 . .. Os Membros do Minis
tério Público só se sujeitam ao 
controle de órgã~s superiores 
e d iretivos da Ins tituição (Pro
curadoria-Geral d a Jus tiça, Co
légio de Procuradore s, conse
lho Superior do Minis té rio Pú
blico e Corregedoria -Ge ral do 
Ministério Público), na sua con
duta administrativa ao longo da 
carreira, ou nos seus atos pes
soais que afrontem a probida
de e o decoro que se exigem 
de todo o agente público, prin
cipalmente dos que desfru tam 
de alguma parcela da au to ri 
dade estatal. No mais , os mem
bros do Ministério Público atu 
am com absolu ta li berdade 
funcional, só submissos à sua 
consciência e aos seus deve
res profissionais, pautados pela 
Constituição e pel a s le is 
regedoras da Insti t u ição 11 

(HELY LOPES MEIRELLES -
Justitia, 123: 185 e 186, n .12). 

A livre manifestaçã o do 
pensamento é bandeira cons
titucional inseparável do Pro
motor de Justiça, quer nas su as 
cotidianas manifestações , quer 
na defesa intransigente das ma
nifestações de todos os cida
dãos. É condição, aliás , "sine 
qua non" de cidad ania. A in
dependência func iona l, por 
isso mesmo, é sinônimo de res
peito, dignidade e responsabi
lidade, inquilinos estáveis do 
coração e alma do verdadeiro 
e vocacionado Promotor de 
Justiça . 

Vale, como ponto fina l, a 
exortação de Edu a rdo M. 
Naón .: 

11 El Ministério Público es 
el defensor de las normas 
legales; es el brazo de la ley 
que trabaja constantemente por 
su observancia, con absolu ta 
abstracción de las personas, re
presentando su imparcialidad. 
De la naturaleza m ism a de su 
función , surgen los qu e 
resultarían si estu vie res del Es
tado, quien podería convertilo 
en instrumento de opresión. De 
ahí surge la n e c e s idade de 
asegurar a sus miembros , 
independencia d e ació n y de 
opiniones e n e l desepefio de 
sus funciones ... 11 

CARLOS BACHINSKI 
Promotor de Justiça 
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Achegas para a n1emória do MP 

O s que buscam as origens do 
Ministério Público em nosso 

país chegam à conclusão de que, a 
bem de ver, ele não existiu como 
instituição durante todo o período 
do Império. Salvo o Regimento das 
Relações Públicas do Império, da 
lei de 2 de maio de 1874, na verda
de nenhum outro documento legal 
faz menção ao Ministério Público, 
seja o Código de Processo Criminal 
de 1832 e sua lei de reforma 
(03.12.41), ou o próprio Regulamen
to nº 120, de 31.01.42, relativo à 
execução criminal. O que havia 
então eram simples representantes 
do Poder Executivo junto ao~ . jui
zes criminais e civis, sempre que, 
como no último caso, ocorresse in
teresse da fazenda pública ou lhes 
competisse a tutela de incapazes ou 
assemelhados. Mas sempre como 
agentes subordinados ao Executi
vos, mantidos no cargo enquanto 
conviesse ao chamado interesse 
público. Faltava-lhes, porém, o ca
ráter de instituição, que lhes dotas
se de um princípio de unidade, cen
tro, inspeção e harmonia, como 
aponta Pimenta Bueno. Isso só vai 
ocorrer, mesmo em parte, com o 
advento da República, durante o 
governo provisório do Marechal 
Deodoro da Fonseca, quando era 
ministro da Justiça Campos Sales. 
Foi com o Decreto nº 848, de 11 de 
novembro de 1890, - que organi
zou as bases da reforma da justiça 
nacional, seguido do Decreto nº 
1030, de 14 de novembro domes
mo ano, - que estruturou a justiça 
do Distrito Federal e serviu de mo
delo para as demais unidades fe
derativas, que o Ministério Público 
foi dotado da condição de institui
ção e considerado órgão indispen
sável à organização democrática, 
destinado a servir como advogado 
da lei e fiscal de sua execução. E 
.foi assim, então, no dizer de Cesar 
Salgado, que o Ministério Público 
saiu do limbo imperial, onde hiber
nara por quase oitenta anos, e saiu 
de um salto, armado cavaleiro, 
como Palas Atenax da cabeça de 
Júpiter. E o Vulcano da lenda mito
lógica foi Campos Sales, o patrono 
do Ministério Público como insti
tuição nacional, dotado de atribui
ções e responsabilidades próprias, 
para cumprir as funções de vigiar, 
atuar e defender os interesses ge-

rais contra todas as violações do 
direito. E, ainda, para sustentar ob
jetivamente essa independência, fez 
vitalícios os cargos de procurador
geral e sub-procurador, além de atri
buir aos demais membros da hie
rarquia o direito de serem manti
dos nos cargos, enquanto bem ser
vissem. Embora essas franquias fos
sem de curta duração, -até quan
do os Estados passaram a organi
zar os serviços de sua própria justi
ça, o Rio Grande do Sul manteve, 
mesmo transitoriamente, parte des
sas garantias, sustentando que seus 
promotores só poderiam ser demi
tidos a pedido ou por sentença ju
dicial. 

Como se sabe, pelas Disposi
ções Transitórias da Constituição de 
91, os Estados-membros deveriam 
desde logo promover a organiza
ção dos serviços 
de sua competên-

escolha deveria recair, de preferên
cia, em bachareis em direito, para, 
só na falta eventual de um deles 
na comarca, serviria no cargo aquele 
que o governo ou o juiz nomeas
se. A Constituição que se seguiu, 
em 04 de julho de 1891, manteve 
esses mesmos princípios, a despei
to de já não mencionar a expres
são Ministério Público, para se re
ferir simplesmente a promotores 
públicos, com atribuições que seri
am objeto de lei própria. Curioso 
observar, também, que, pelo art. 44 
o provimento dos cargos de juiz de 
direito, em caráter vitalício, deveria 
ocorrer entre juizes municipais e 
promotores, com· quatro anos de 
exercício, pelo menos. Os cargos de 
juiz municipal e promotor serviam 
muitas vezes de uma espécie de 
estágio preliminar ou preparatório 

cia, em substitui
ção daqueles 
exercidos pela 
União, até então, 
além de lhes 
competir a inida
tiva da elabora
ção de suas res
pectivas Consti
tuições, até o fi-

"Uma instituição 

para o acesso à 
ffiágistratura. Com 
a nova Constitui
ção que se seguiu 
(07.04.92), menos 
de um ano de
pois, e sua poste
rior reforma 
(14.10.93), o Mi
nistério Público se
guiu integrando o 

frági~ que se 

ressente, sobretudo, 

de sua subordinação 

ao Executivo ... " 

nal do ano de 92, 
sob pena de terem de se submeter 
à Carta Política de outro Estado, 
entre aquelas que revelassem mai
or compatibilidade, a critério do 
Congresso. Foi nessas circunstânci- · 
as, portanto, que o então presiden
te Generoso Marques dos Santos, 
recém-eleito, editou o Decreto nº 
1, de 15.06.91, versando sobre a or
ganização judiciária do Estado, 
oportunidade em que tratou, em 
sessão própria, do Ministério Públi
co, dispondo no art. 40 que a ele 
incumbia a representação e defesa 
dos interesses do Estado, bem como 
os da justiça pública, dos órfãos, 
:interditos e ausentes, perante os jui
zes e tribunais. O procurador-geral 
teria mandato certo, por quatro 
anos, e seria nomeado por ato do 
presidente do Estado, dentre 
bachareis em direito, com pelo 
menos cinco anos de prática de 
foro, contados de sua graduação. 
Também a nomeação e demissão 
dos promotores era da competên
cia do governo estadual, mas essa 

Poder Judiciário, 
com as atribuições 

de representação dos interesses da 
Justiça e do Estado (a reforma su
primiu a mençào dos interesses da 
sociedade do art. 69, do texto origi
nal, além de inverter a ordem dos 
dois outros, para consignar por pri
meiro o interesse da Justiça segui
do dos do Estado). Embora subor
dinado ainda ao Poder Executivo, 
quanto ao provimento dos seus car
gos, o MP já assume, entretanto, 
contorno institucional, com alusão 
à sua organização hierárquica e à 
discriminação de suas funções me
diante lei própria, a ser editada. Ora, 
essa lei especial é a da organização 
e divisão judiciárias do Estado, que 
virá a menos de um mês e meio 
depois da promulgação de nossa 
segunda Constituição republicana 
(em 21.05 .92) e vai reservar ao Mi
nistério Público todo um capítulo 
(Título N, Capítulo único, arts. 70º 
a 81º), dispondo sobre os critérios 
para escolha do procurador-geral e 
as nomeações e atribuições dos pro
motores e adjuntos. Há aqui, po-

rém, um particular que merece re
gistro, seja o que estabelece que o 
cargo de procurador-geral é de li
vre escolha do chefe do Poder Ju
diciário, mas deve recair sobre mi
nistro do Superior Tribunal de Jus
tiça . Fica então o Ministério Público 
jungido a dois poderes: ao Executi
vo, de um lado, para o preenchi
mento dos seus quadros e a defesa 
dos interesses do Estado; do outro 
ao Judiciário para os atos de sua 
administração interna. E preceito 
igual ainda vai vigorar na Lei Judi
ciária de 1896 (Lei nº 191, art. 104), 
situação que só vai reverter com a 
Lei nº 281, de 25.07.98, quando, no 
seu art. 1º, estatui que o cargo d~ 
procurador-geral deverá ser exer9 
do "por um cidadão graduado 
em direito ou de notória capaci
dade, que seja estranho ao Tri
bunal", e assim vai se manter até a 
virada do século. 

Em resumo: este o esboço do 
Ministério Público desse primeiro 
período republicano. Uma institui
ção frágil, que se ressente, sobretu
do, de sua subordinação ao Exe
cutivo, embora em marcha para a 
conquista de maior independência 
e da estabilidade de seus agentes. 
A República tem início com 14 
comarcas e 20 termos no Estado, 
além dos distritos que vão senca 
criados pelas administrações mu.r!PJ 
cipais. O promotor atua na sede da 
comarca e o adjunto de promotor 
nos termos. Ambos são bachareis 
em direito, mas os vencimentos do 
promotor correspondem a pouco 
mais da metade do ganho de um 
juiz, em média. O adjunto só per
cebe cerca de 40% da remunera
ção do promotor. Ambos só se man
tém nos cargos à discrição do Exe
cutivo e não gozam férias. Esse, a 
largos traços, o perfil do Ministério 
Público nessa quadra inicial da Re
pública. Está longe, portanto, da 
imagem do parquet atual, mas é o 
caminho de volta que devem per
correr os interessados em resgatar a 
memória da instituição e quiserem 
avaliar seu desenvolvimento e o 
papel que ela tem desempenhado 
a serviço da justiça e dos interesses 
públicos do nosso país. E, para isso 
fica aqui essa modesta contribuição. 

RUI CAVAU..IN PINTO 
Procurador de Justiça Aposentado 
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PORTO UNIÃO DA VITÓRIA - Cer
ca de 100 pessoas participaram do en
contro interestadual reunindo estudiosos 
do Direito do Consumidor do Paraná e 
Santa Catarina, na cidade de União da 
Vitória, numa promoção apoiada pela As
sociação Paranaense do Ministério Públi
co, Escola Superior e PGJ. Além de pro
motores de Justiça, o encontro reuniu vá
rios advogados e juízes de direito da re
gião, além de funcionários da Secretaria 
de Saúd~ Pública daquele município, que 
estão desenvolvendo vigoroso trabalho 
de fiscalização na área da vigilância dos 
abatedouros e inspeção das carnes 
comercializadas entre os dois estados, 

M FA~Zirl 
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considerando-se que ali, como em ou
tros pontos, há uma fronteira seca, com 
um núcleo urbano contínuo. 

O evento foi coordenado pelos co
legas do Centro de Apoio em Curitiba, 
com a perfeita execução local da Dra. 
Silmara Nogari Machado. 

Foram as seguintes as conclusões 
técnicas específicas tiradas ao final dos 
trabalhos: 1) É de ser sugerida a altera
ção da legislação federal que dispõe so
bre o comércio de produtos de origem 
animal, a fim de permitir que os produ
tos originários de estabelecimentos dota
dos de Serviço de Inspeção Estadual pos
sam ser comercializados na cidade vizi
nha de outro Estado, desde que compo
nha o mesmo conglomerado urbano 
(exemplos: Porto União I União da Vitó
ria; Mafra I Rio Negro; Dionísio Cerqueira 
I Barracão; Petrolina I Juazeiro, etc .); 2) 
Reconhece-se da necessidade de altera
ção legislativa, no sentido de 
responsabilização penal da pessoa jurí
dica, independentemente da referente à 
pessoa física, aplicando-se àquela as pe
nalidades compatíveis; 3) O documento 
administrativo produzido pela autorida
de competente é suficiente para a carac
terização dos delitos capitulados nos in-

cisos 11 e IX, do artigo 7º, da Lei nº 8.137/ 
90, no que tange aos vícios forma is , in
dependentemente de outra prova; 4) de
fine-se "Promoção" como: uma oferta de 
fornecimento de produtos ou serviços, 
por período determinado, em condições 
não usuais, mais benéficas ao consumi
dor. 

Foi igualmente aprovada uma con
clusão geral, com o seguinte enunciado: 
"Necessidade da efetiva implementação 
do disposto no artigo 5º, incisos 11 e IV, 
do Código de Defesa do Consumidor, com 
a criação de Promotorias de Justiça, 
Juizados Especiais e Varas Especializadas 
exclusivas, para a solução de litígios de 
consumo, cíveis e criminais". 

Denúnc ia em Verso e Prosa 
"Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cri

minal desta comarca: 
rlt O MINISTÉRIO PÚBUCO, por seu repre

sentante adiante firmado, com lastro no Inq. Pol. 
nQ 101/96, vem, respeitosamente, perante V. Exa. 
oferecer DENÚNCIA contra: APARECIDO 
GERÔNIMO, brasileiro, solteiro, lavrador eventu
al, com 26 anos de idade (20.01.70), natural de 
Marialva-PR, filho de José Gerônirno e Cecília Rosa 
Gerônirno, residente na Rua Paraná, 171, Vila Bra
sil, em Marialva-PR, comarca do mesmo nome, 
pelo cometimento do seguinte fato: 

':Já ia alta madrugada, 
por volta das quatro e pouco, 
quando o infeliz denunciado, 
num gesto de quase louco, 
apossou-se, prá furtar, 
do guarda que vem e vai, 
um bicicleta sem marca, 
que jazia feito uma barca 
frente ao ''Posto Samurai". 

Mês do fato: foi em maio. 
Do ano: noventa e seis. 
Cidade de campo Mourão. 
Dia do crime: vinte três. 

Pedalou com muita vontade, 
como ciclista em corrida, 
pro bairro Lar Paraná, 

correu rumo à saída. 

Porém a Polícia atendente, 
com presteza singular, 
saiu atrás, inclemente, 
do rapaz a pedalar. 
Prendeu-o ainda em flagrante, 
Frente ao ''Posto Presidente". 

Se vendo preso e flagrado, 
não teve como negar, 
somente disse o danado: 
"que só queria "ela" usar". 

Por exatos trinta reais, 
foi avaliada a "magrela" 
o preço sempre é demais 
para quem precisa dela. 

Triste sina do "gatuno", 
da noite e da coisa alheia, 
quem furta vive sem n.Jmo, 
e vai acabar na cadeia. 

Espero que esta lição, 
sirva ao ora denunciado, 
prá que não volte a furtar, 
e dar problema pro Estado. 

Assim descrito, Excelência, 

seja in.staw-.lda a ação, 
para que no final da pen,dência, 
possa haver condenação. 

Enquadro no 155, 
com o 14, 11, combinado, 
pois assim fica mais brando, 
vez que o crime foi tentado. 

v-ao também para audição, 
os testigos necessários, 
peço-llies a notificação 
para os atos do sumário: 

1. JOSÉ CARLOS ALEIXO (vitima) , fls. 3 
do inquérito; 

2. CIAUDIONOR NUNES, fls. 2, id em. 
3. JOSÉ CARLOS ALVES DA Sll.VA, fls. ~' 

ibidem. " 
4. EDSON DE ASSIS, fls. 20, ibidem. 

Assim posto, com respeito, 
seja esta recebida. 
no seu rito, e no seu jeito, 
chegue ao fim, esclarecida." 

Campo Mourão, 20 de junho de 1996 

RUBENS LUIZ SARTORI 
Promotor de justiça 
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Athos de Santa Thereza Abilhoa nos envia "As asas do anjo" , um conto que faz parte de seu livro que deve ser publicado ainda ente ano. 

A s asa s d<> ar1j<> 
N a cantina, rápidas palavras com ou

tros advogados, enquanto bebiam um café 
frio e adocicado. Na janela, o vento assoviava 
pelas frestas dos vidros embaçados, garoa cin
za cobrindo a cidade. 

Sem urgência na volta para o escritório, 
melhor esperar, talvez a garoa termine. Viera 
de carona no carro de um colega de prédio e 
decidiu assistir uma sustentação oral no julga
mento de um recurso. Desceu ao andar do 
Tribunal, os tapetes verdes e grossos até a gran
de porta de vidro da Câmara Cível. O colega 
sentado na primeira fila, de beca negra, na 
mão as folhas do memorial, enquanto o presi
dente lia o resultado do julgamento anterior. 
Para sair com facilidade, sentou em silêncio 
na primeira cadeira da fila próxima à porta . 

Com a palavra, um dos desembargadores 
apresentou o relatório do próximo julgamen
to. Em vinte minutos, houve a defesa oral e a 
votação; o colega perdera e resolveu não es
perar. Desceu devagar a escadaria de mármo
re, recordando o voto do relator, os seus~ócu
los negros, as citações de jurisprudência e dou
trina , aos poucos uma contrução de filigranas, 
peças de armar, torre de treliça a atravessar as 
nuvens e perder-se no infinito. A linguagem 
técnica, o entrelaçamento de raciocínios, ar
golas que se fecham sobre ?i mesmas, engre
nagem a girar na escuridão, âncora transfor
mada em balão. A sombra da estrutura a im
pedir a identificação da face. 

Ao sair do Tribunal, suspirou ao ver a 
garoa, a mão nos cabelos já grisalhos. Ah, meu 
Deus, por que errei de porta, indo para Direi
to ao invés de ciências exatas, nelas sempre 
igual o resultado das operações? Frei Canísio, 
no colégio, poderia ter dado menor ênfase à 
importância de "justice and liberty for all" . Não 
conhecia, o velho frade - e menos eu - a 
esfíngie que devora os poucos que conseguem 
decifrá -la . 

A garoa amainara e a proximidade do 
escritório não justificava um táxi. Atravessou a 
rua com rapidez, já sob a marquise da outra 
calçada, a mão a procura de cigarros, o maço 
vasio - até a hora de dormir mais um. Duas 
quadras à frente, na esquina de uma pequena 

-rua, viu a tabuleta de um bar e tomou a sua 
·direção, atento em evitar as poças de água. 
Parou à porta, a mão a procura do dinheiro 
no bolso direito, os olhos investigando o inte
rior ::obscuro: Ninguém às mesas, dois vultos 
atrás do balcão, rumor de vozes. Não achava 
o dinheiro e lembrou de algumas notas na 
pasta negra . ao tentar abri-la, a pequena fe
chadura travou - tempo já de comprar uma 
pasta nova. Forçou, puxou o couro, bateu com 
o punho no metal. Deixava a porta do bar, 
quando no pequeno bolso interno do paletó, 
encontrou uma cédula dobrada, salva-vidas 

em emergência . 
Dois degraus de descida e se aproximou 

do balcão . Na caixa, uma mulher de meia
idade, bonita, lábios cheios . Cotovelos no bal
cão, um homem mais moço, moreno, de ca
belos longos, falava em voz baixa, ela pronta 
para replicar, quando notou a aproximação 
do freguês. 

- Cigarros, por favor. Aqueles. Tocou 
na mão da mulher ao passar-lhe o dinheiro, 
por um momento a impressão de que gostaria 
de dizer algo, mas a chama desapareceu do 
rosto como havia nascido. Desviou o olhar 
para o homem e ele de imediato baixou o seu 
para as mãos em cima do balcão. Agradeceu 
e saiu. 

Na soleira da porta, parado enquanto 
abria o maço dos cigarros, sentia os olhos dos 
dois na nuca - ator em peça alheia, silêncio 
tenso entre os verdadeiros personagens. Dois 
passos para o lado, saindo da frente da porta. 
A garoa aumentara - Curitiba velha de guer
ra ... Resolveu ir sob a marquise até a esquina, 
mas, no momento em que se afastava, ouviu 
barulho de vidro quebrado e um grito de mu
lher. Parou, novos gritos, mais nítidos: - Ai 
não me bata! Não me bata, por amor de Deus! 
Covarde, só bate em mulher! 

Um passo hesitante - estranho como senti 
no ar alguma coisa! Coitada , parece um 
animalzinho ferido ... Olhou em volta, garoa, 
rua deserta, só alguns vultos na calçada da 
outra esquina . 

Voltar lá! O filho da puta pode matar a 
coitada! E se for briga de marido e mulher? 
Melhor não me meter. E se um assalto?! Cha
mar a polícia! 

Hesitava, os ouvidos em parabólica na 
direção da porta . Nãó quero me meter, mas 
não posso me omitir. Os passos lentos o havi
am levado até o meio-fio , não mais sob a 
marquise, a garoa nos cabelos grisalhos. Jo
gou o cigarro na sarjeta, a vista acompanhan
do o ponto branco na correnteza, até a boca 
escura de um bueiro. Indeciso, refez os passos 
até a porta do bar e escutou um gemido. Um 
lance de olhos para o interior, ninguém no 
balcão, na porta entreaberta de compartimen
to interno uma réstea de luz. Ruído surdo a 
denunciar presença, de súbito um palavrão e 
um grito agudo. 

A polícia! Telefone no ponto de táxi! Cor
reu sob a garoa, pasta sob o braço, respiração 
pesada de homem gordo. No ponto vazio, a 
caixa cinza do telefone à altura da cabeça. 
Puxou num arranco a porta de metal: fecha
da, é claro. Sacudiu-a pelo pequeno trinco -
vou arrombá-la! Com o quê? Uma das chaves, 
talvez. A mão no bolso: e se um chofer che
gar? Olhou em volta, um ciclista e uma camio
neta no outro lado do quarteirão. Sacudiu de 

novo a porta da caixa e tirou o molho de cha
ves do bolso - nenhuma do tamanho da pe
quena fechadura . Voltar ao bar! 

Novamente o trote do homem pesado, 
parou à porta , corpo balançando. Ofegava, os 
punhos fechados, pasta debaixo do braço, co
ração a galopar. 

Olhos baixos e longos para o fundo do 
bar. No feixe de luz do quarto, sombras sobre 
prateleiras e paredes. De relance, um quadro 
de São Jorge e uma lamparina . O barulho de 
porta fechando. Que aconteceu? Aconteceu 
alguma coisa? Não devo me intrometer, eles 
têm direito à privacidade. 

A garoa diminuía , duas pessoas no iní
cio da quadra, rápidas na sua direção . Em p~ 
sos lentos, os cabelos molhados, rumou para 
a esquina, pés sobre o fio de u ma lâmina: de 
um lado, pura satisfação animal, de outro , um 
feixe de luz e uma porta fechada silenciosa
mente . O relógio de pulso lembrou a hora de 
cliente no escritório, e, passo apressado , seu 
vulto se integrou à cortina cinza que cobria a 
cidade. 

Na pasta negra sob o braço , dobradas e 
arquivadas as asas do anjo. 

A TifOS DE SANfA TIIEREZA ABIIHOA 

Procurador de Justiça aposentado 

CARTAS 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor JAIR CIRINO DOS SANTOS 
Emérito Presidente da 
Associação Paranaense do Ministério Público 
CURITIBA - Paraná 

"Notei, de pronto, a elegância e o bom 
gosto com que o JAMP se apresenta, enriqueci
do principalmente, tanto no fundo, quanto na 
forma, pelo conteúdo dos temas ventilados. 

li e reli, de resto, matéria que contém, como 
nos melhores órgãos de imprensa, expressivo 
título - "Anunciado o novo reforço do Santos 
Futebol Clube'' -, inserida na página número 
quatro. 

Confirmo com prazer, ademais, a informa
ção , veiculada pelo valoroso periódico, de que 
o Dr. Paulo José Gallotti Bonavides é, real
mente, membro do Conselho Deliberativo do 
Santos Futebol Clube, eleito em memorável su
frágio ocorrido no mês de dezembro de 1995." 

Dr. Edmon Atik 
Presidente 
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Poema do Café 
Ranchinho de palmito, 
bandeira tremulando 

ao vento 
pendendo sobre a escora ... 

-Mato em pé, água no córrego. 

O camponês 
que fugiu da seca 

empoleirado 
deu a vida em parceria 

e de arrendo, 

tJ morreu de empreitadl:l· 

Derrubada, 

descoivarada, 

os galhos flechando, 
os espinhos cravando, 
crianças enterradas, 
sementes brotando nas covas ~ 

e a lavoura se estendendo no horizonte. 

Café! 

A enxada carpindo 

poemas, 

IJ suor adubando, 
~ a lavoura florindo, 

o pássaro voando, 
o milho a sorrir. 

Um dia 
A terra vestiu-se de noiva 
e o véu era de geada. 

No céu, 
a rosa de fogo, 

no chão 
o arvoredo cremado, 

retorcido, 
.parece o camponês 

agrilhoado pelos pés, 
recurvado 

sobre a cova do cafeeiro. 

NOEL NASCIMENTO 
poeta membro da Academia Paranaense de Letras 

Promotor de Justiça 

Aniversariantes 
de Julho 

01 
João Henrique V. da Silveira 

Efiane M. Penteado de Carvalho 
Valeria Vanhoni 

02 
Chede Mamedio Bark 
Izabel Wolff Marques 

03 
Ernilia R Arruda de Oliveira 

João Eduardo Fonseca 
oi 

Marcello Taborda Ribas 
Ismael Bedin 

05 
Ernani de Souza Cubas Junior 

Francisco Elpidio Chiarini Ortiz 
o6 

Antero da Silveira 
07 

Osny Rolim Cereal 
Marcelo Alves de Souza 

Swarni Mougenot Bonfim dos Reis 
José Ueliberador Neto 

~ 
Eliane Do Rocio Gomes 
Andréa Vercesi Beraldi 

10 
Oswaldo Pacheco Lacerda Neto 

Dalva Figueiredo dos Santos Rigoni 
11 

José Feldhaus 
12 

Sydnei Menezes Júnior 
joel Carneiro da Silva 

Raimundo N~ueira Soares 

Galateia Fridlund Sotto Maior 
Sergio Luiz Kukina 

Ounval Santos Netto 
14 

Octavio Blatter Pinho 
Susy Mara Oliveira de Paula 

15 
Roberto Nelson Brasil Pompeo 

Leonildo de Souza Grota 
Leonidas Taborda Ribas 

16 
Celso Jair Mainardi 

rt 
Luciana Cleto 

18 
João Pericles da Silva 

Milton de Luca 
Ruy Cunha 

19 
Monica Louisi de Azevedo 

Janderson C. Carvalho Iassaka 
Joel Carneiro da Silva Filho 

Alfredo de Oliveira Garcindo Filho 
· Ulisses Montanha Teixeira 

:;:!) 

Odone Serrano Junior 
Paulo do Rego Monteiro Rocha 
Francisco de Assis R M. Rocha 

Denis Pestana 
22 

Jurandy Seyr 
Irece Maria Marques Hapner 

:B 
José Deretti Netto 

Cristina Corso Ruaro 
;ai 

Virgínia Gracia Prado 
25 

Carlos Masaru Kairnoto 
José Olegario Ribeiro Lopes 

:ai 
Jorge Derbli 

Marcia Crisuna Kuehne Bento 
Adriana Cleto 

Zi 
Fuad Chafic Abi Faraj 

28 
Adolfo Vaz da Silva Junior 

EdvaldoJose de Uma 
Dicesar Augusto Kreps~ 
Jorge Luiz Godoy Derbh 

~ 
Rubens Camargo Ribas 

~ 
Antonio Saul Benedetti Maggio 

31 
Nadir Prohmann Arcoverde 
Luiz Roberto Merlin Cleve 

Claudio Cesar Cortesia 

.Aniversariantes 
do Mês 

01 
Mauro Mussak Monteiro 

Carlos Alberto de Araujo Costa 
Luciana Ribeiro Lepri Moreira 
Arli Pereira de Oliveira Filho 

02 
Paulo Roberto Faucz da Cunha 

03 
Jorge Cesar de Assis 

04 
Ernesto Ferreira 

Daniel Borges de Carvalho 
Mauro Antonio França 

05 
Luiz Eduardo Canto de Azevedo Bueno 

José Kurnio Kubota 
o6 

Terezinha de J. de S. Signorini 
Cloris Martins Cortes 

fl7 
Sérgio Luiz Cordoni 

Lia Elizabeth Anastácio Faria 
08 

Geraldo da Rocha Santos 
Mareio Luis Bergantini 

09 
Krety Teixeira dos Santos Bráz 

Jorge de Lima 
Carlito Antonio Rupp 

10 
Alcides Bittencourt Netto 

Luiz do Amaral 
11 

Marcos Henrique Abreu Rabello de Mello 
Dartagnan Cadilhe Abilhoa 

12 
Marcos Bonatti 

13 
Sonia Marisa Taques Mercer 

15 
Robertson de Azevedo 

Hirminia Dorigan de Matos 
Dirceu Sodre 

16 
Cristine Elisabeth Langhammer Bonarnigo 

17 
Marisa Cristina Alves Cleto Righetto 

Mario José Esbalqueiro 
Maria dos Santos Tomé 

18 
Maurílio Batista Falhares 

Darcy Furquirn Neto 
Antonio Melchiori Netto 
Altino de Mattos Santos 

Marcelo Abilhoa 
Lauro Ferrnino Pereira 

19 
Luiz Francisco Barletta Marchioratto 

Adauto Salvador Reis Facco 
Lineu Walter Kirchner 

20 
José Carlos Dantas Pimentel]r. 

21 
Raul Darcy Martins 

Silvio de Albuquerque Maranhão 
22 

Celso Azauri de Andrade Pinheiro 
João Tadeu Serpa Nunes 
Rociane Furtado Araujo 

24 
Ralph L V. Sabino dos Santos 

25 
Antonio Carlos Ribas Calachini 

26 
Mario Maciel Camargo 
Luiz Vitoria Tavarno 

28 
Mauricio João Gehr 

. 29 
Miriam de Freitas Santos 

Rosana Beraldi Bevervanco 
Elhanei Librelotto 

Maria Magdalena Cubas 
30 

Felix Fischer 
Tibério Ar3u:Ío Quadros 

Cid Marcus Vasques 
Rosalino Tebaroski Hemdrickson 

Adilson Amaro Alves 
Daniella Sandrini Bassi 



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 marca 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 vantagem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 

~on~stodo Viso 
·-··--_...-...--~ . . 
: ii; 

t\últiplos funçõ~s, múltiplos r~olizoçõ~s. 

/ 


