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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA) - 1999
1

Realizada no dia 13 (treze), segunda-feira, do mês de setembro do ano de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), sob a presidência do Senhor Procurador-Geral de Justiça GILBERTO GIACOIA, presentes os Senhores Procuradores de Justiça, LUCIANO BRANCO LACERDA, JOSAPHAT PORTO LONA CLETO, DANILO DE LIMA, AGUINALDO SANTA THEREZA BORGES VIEIRA, DIRCEU CORDEIRO, LUIZ JOSÉ DOS SANTOS LIMA, REINALDO PRADO, FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA, MAURO TODESCHINI, FRANCISCO VERCESI SOBRINHO, SÔNIA MARIA BARDELLI SILVA, HÉLIO AIRTON LEWIN, MUNIR GAZAL, WANDERLEY BATISTA DA SILVA, CARLOS MASARU KAIMOTO, PAULO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA, LUIZ CELSO DE MEDEIROS, ANTÔNIO SAUL BENEDETTI MAGGIO, NAYLOR ANDRÉ DAS CHAGAS LIMA, MILTON RIQUELME DE MACEDO, OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO, JOSÉ JÚLIO AMARAL CLETO, PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO,  LINEU ORDINI RIGHI, DARTAGNAN CADILHE ABILHOA, REINALDO ROBSON HONORATO SANTOS, JOSÉ DELIBERADOR NETO, JOSÉ CLETO NETO, SAINT-CLAIR HONORATO SANTOS, MILTON JOSÉ FURTADO,  HÉLIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA, SÔNIA MARISA TAQUES MERCER, JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA COSTA, JURANDY SEYR, LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO, FRANCISCO OCTÁVIO DA SILVEIRA FARAJ, MAURO ANTONIO FRANÇA, LUIZ CARLOS LIMA VIANNA, SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES, ROTILDO CHEMIM, JOSÉ IVAHY DE OLIVEIRA VIANA, ERNANI DE SOUZA CUBAS JÚNIOR, SAULO RAMON FERRREIRA, LINEU WALTER KIRCHNER, MILTON COUTO COSTA, ANTONIO CESAR CIOFFI DE MOURA, ERVIN FERNANDO ZEIDLER, MARCO ANTONIO TEIXEIRA, JOSÉ CARLOS DA COSTA COELHO e LUIZ CARLOS DA SILVEIRA MAFRA. Ausentes justificadamente os Senhores Procuradores de Justiça  MUNIR GAZAL, VANDERLEI ANTONIO BONAMIGO, LAURI CAETANO DA SILVA, PAULO ROBERTO LIMA DOS SANTOS, UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FERREIRA DE ARAÚJO, JOÃO CARLOS SILVEIRA, JAIR CIRINO DOS SANTOS e AGENOR DALLAGNOL. Aberta a Sessão às 15h45min (quinze horas e quarenta e cinco minutos), a ata da anterior foi aprovada sem emendas. ASSUNTOS GERAIS. O Senhor Procurador-Geral de Justiça relatou matérias de interesse institucional, tais como, dentre outros temas, os avanços na aquisição de bens duráveis e a ocupação de instalações, a possibilidade da realização de licitação ainda neste exercício para a construção da sede própria do Ministério Público, e a inclusão de matéria relativa ao Ministério Público na reforma do Poder Judiciário, em trâmite na Câmara dos Deputados. Em seguida, saudou e desejou boas vindas aos novos Procuradores de Justiça Doutores AGENOR DALLAGNOL, ERVIN FERNANDO ZEIDLER, ANTONIO CESAR CIOFFI DE MOURA, MARCO ANTONIO TEIXEIRA, JOSÉ CARLOS DA COSTA COELHO e LUIZ CARLOS DA SILVEIRA MAFRA. JULGAMENTOS. Protocolo nº 6777/1999. Interessado: Ministério Público do Estado do Paraná. Objeto: Proposta orçamentária do Ministério Público do Paraná, para o exercício do ano 2000 (dois mil). Relator: Procurador de Justiça JOSÉ DELIBERADOR NETO. Resolução n.º 04/1999: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei Federal nº 8625, de 12.02.93, à unanimidade, aprovou a proposta orçamentária do Ministério Público para o exercício de 2000 (dois mil), elaborada pela Procuradoria Geral de Justiça, correspondente a 3,3% (três vírgula três por cento) da Receita Geral do Estado, excluídas as Operações de Crédito, as Participações nas Transferências da União e as Receitas Vinculadas, que importa em R$ 102.336.510,00 (cento e dois milhões e trezentos e trinta e seis mil e quinhentos e dez reais), para atender Despesas com Pessoal e Encargos (R$ 89.199.620,00), Outras Despesas Correntes (R$ 6.553.190,00) e Investimentos (R$ 6.553.190,00), bem como a previsão de despesas (Outras Fontes), no valor de R$ 496.000,00 (quatrocentos  e noventa e seis mil reais) relativo a recursos advindos de convênios com órgãos federais de do exterior, não incluído no percentual acima, da Atividade Orçamentária Administração dos Serviços do Ministério Público, dotação nº 0901.02040142.392, inclusive a da também Atividade Orçamentária Administração do FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR, cuja dotação leva o n.º 0960.02040142.393, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Protocolo n.º 2469/1999. Interessado: Ministério Público do Estado do Paraná. Objeto: Proposta de Regulamento para o Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná - FUEMP/PR. Relator: Procurador de Justiça ROTILDO CHEMIM. Resolução n.º 05/1999: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 12, inciso I, última parte, da Lei Federal n.º 8625, de 12.02.1993, à unanimidade, opinou pela aprovação da proposta de regulamentação do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná - FUEMP/PR, criado pela Lei Estadual n.º 12241, de 28.07.1998, alterada pela Lei Estadual n.º 12397, de 28.12.1998, formulada pelo atual Conselho Diretor, conforme o texto que segue. FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR. REGULAMENTO. TÍTULO I. DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS. Artigo 1º. O Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná - FUEMP/PR será regido segundo a Lei 12241, de 28 de julho de 1998, alterada pela Lei 12397 de 28 de dezembro de 1998 e as disposições contidas neste regulamento. Artigo 2º. O FUEMP/PR tem por finalidade suprir o Ministério Público com os recursos financeiros necessários para fazer face às despesas com: I - aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis pertencentes ao Ministério Público ou a ele destinados; II - aquisição de equipamentos e material permanente; III - implementação dos serviços de informática; IV - elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional, inclusive, nas áreas de proteção dos direitos do idoso, defesa da pessoa portadora de deficiência e defesa da infância e juventude; V - aquisição, construção, adaptação e manutenção de materiais e equipamentos que proporcionem o acesso de pessoas idosas e portadoras de deficiências, em imóveis pertencentes ao Ministério Público ou a ele destinados; VI - despesas de custeio, exceto com encargos de pessoal, em até, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) da receita do Fundo. § 1º. Não serão admitidos, por conta do FUEMP/PR, pagamentos de gratificações e encargos de custeio de pessoal, ressalvado o disposto no item III. § 2º. Os bens adquiridos pelo FUEMP/PR serão destinados e incorporados ao patrimônio do Ministério Público do Estado do Paraná. Artigo 3º. O Fundo Especial do Ministério Público será dotado de personalidade jurídica e escrituração contábil própria, sendo seu Presidente o ordenador das despesas e o seu representante legal. Parágrafo único. O Presidente do Fundo poderá delegar a competência para ordenar despesas ao Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça. TÍTULO II. DAS RECEITAS. Artigo 4º. Constituem-se receitas do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná: I - dotação orçamentária própria, os recursos transferidos por entidades públicas e os créditos adicionais que lhe venham a ser atribuídos; II - saldo financeiro resultante da execução orçamentária do Ministério Público, disponível ao final de cada exercício, deduzido o valor inscrito em restos a pagar; III - saldo financeiro apurado no balanço anual do próprio Fundo; IV - receita decorrente da cobrança de cópias reprográficas extraídas pelo Ministério Público para terceiros; V - o produto da venda de cópias dos editais de licitação de obras, aquisição de equipamentos e outros; VI - taxas de inscrição em cursos, seminários, conferências e outros eventos culturais patrocinados pelo Ministério Público; VII - taxas de inscrição em concursos públicos realizados pelo Ministério Público; VIII - o produto de alienação de bens móveis e imóveis, incluídos na carga patrimonial do Ministério Público; IX - valores decorrentes de cobrança pelo fornecimento de produtos de informática em impressos e disquetes, por meio de transmissão telefônica e quaisquer outras publicações; X - receitas oriundas de convênios, acordos ou contratos firmados pelo Ministério Público; XI - auxílios, subvenções, doações, legados e contribuições de pessoas físicas e jurídicas de direito privado ou público; XII - multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo do Ministério Público; XIII - taxa de ocupação das dependências dos imóveis do Ministério Público; XIV - valores da venda de ações da TELEPAR relativas à aquisição dos terminais telefônicos pertencentes ao Ministério Público; XV - receita de honorários decorrentes da sucumbência concedida ao Ministério Público em procedimentos judiciais; XVI - o produto da venda de material inservível e não indispensável; XVII - recursos provenientes de reembolso de despesas com telefonia; XVIII  - o produto da remuneração das aplicações financeiras do próprio Fundo; XIX - valores oriundos do porte postal para devolução de documentos e processos; XX - o produto da remuneração das aplicações financeiras do Ministério Público; XXI - receita decorrente dos descontos efetuados nas folhas de pagamento do Ministério Público, em decorrência de faltas e atrasos não justificados; XXII - outras receitas eventuais. Parágrafo único. As receitas do FUEMP/PR não integram o percentual da receita líquida destinada ao Ministério Público previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Paraná. Artigo 5º. Aplica-se à administração financeira do Fundo, no que couber, o disposto na Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 1964, no Código de Contabilidade e na legislação pertinente a contratos e licitações, bem como as normas e instruções baixadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigo 6º.  Os recursos do FUEMP/PR serão depositados em seu nome, em conta especial do Estabelecimento Bancário Oficial do Estado do Paraná, sendo vedado o recebimento de qualquer importância por servidores do Ministério Público ou do Fundo. Parágrafo único. Os depósitos serão efetivados mediante guia própria da qual constará a identificação do depositante e a natureza do pagamento através dos Códigos de Receita elencados no anexo I deste regulamento. TÍTULO III. DA ADMINISTRAÇÃO. Artigo 7º. O FUEMP/PR será administrado por um Conselho Diretor composto, conforme o artigo 4º da Lei 12241, de 28 de julho de 1998, pelos seguintes membros: I - Procurador-Geral de Justiça, Presidente; II - Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, substituto eventual do Presidente; e III - 5 (cinco) membros, integrantes do Ministério Público, nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, para mandato de 02 (dois) anos, vedada a recondução, ouvido previamente o Colégio de Procuradores. Artigo 8º. O Conselho  Diretor do FUEMP/PR reunir-se-á bimestralmente ou extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros, com a presença de, no mínimo, 5 conselheiros. § 1º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples de seus membros. § 2º. Ao Presidente do Conselho caberá, além do voto singular, o de desempate. Artigo 9º. O Fundo será administrado com o apoio de servidores da Procuradoria Geral de Justiça, consistindo sua estrutura de, no mínimo, um secretário, um auditor e um contador. TÍTULO IV. DA COMPETÊNCIA. CAPÍTULO I. DO CONSELHO DIRETOR. Artigo 10. Ao Conselho Diretor compete: I - fixar as diretrizes operacionais do Fundo; II - baixar normas e instruções complementares disciplinadoras da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; III - decidir sobre assuntos relativos à política financeira e operacional do Fundo; IV - elaborar a proposta orçamentária para o exercício seguinte até o dia 5 de agosto de cada ano; V - acompanhar e avaliar a execução orçamentária, desempenho e resultados financeiros; VI - examinar e aprovar o relatório anual das atividades e a prestação de contas do Fundo; VII - solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e à avaliação das atividades a cargo do Fundo; VIII - fiscalizar a aplicação dos recursos, requisitando auditoria quando julgar necessário; IX - propor ao Colégio de Procuradores alterações neste regulamento. CAPÍTULO II. DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR. Artigo 11. Ao Presidente do Conselho Diretor compete: I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor; II - orientar e fazer cumprir as resoluções do Conselho Diretor; III - firmar contratos, convênios e acordos de cooperação em nome do Fundo; IV - representar o FUEMP/PR em todos os atos jurídicos em que o mesmo for parte; V - assumir compromissos por conta dos recursos do Fundo, limitados à receita efetivamente arrecadada e ao orçamento; VI - assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento, autorizar abertura de contas em Instituição Bancária Oficial do Estado, movimentação de recursos e aplicações financeiras; VII - adotar as medidas necessárias para o atendimento das atividades de administração do Fundo; VIII - prestar contas da aplicação dos recursos do Fundo do ano anterior ao Tribunal de Contas do Estado; IX - encaminhar ao Colégio de Procuradores e demais órgãos competentes a Proposta Orçamentária do Fundo; X - apresentar, nas reuniões ordinárias a que se refere o artigo 8º, relatório dos atos de gestão do bimestre anterior. CAPÍTULO III. DO DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Artigo 12. Ao Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça compete: I - substituir o Presidente do Conselho Diretor em sua ausência ou impedimento, podendo praticar quando na função, os atos a ele inerentes; II - assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento, autorizar abertura de contas, movimentação de recursos e aplicações financeiras, por delegação do presidente do Conselho Diretor; III - acompanhar o recebimento dos recursos previsto no artigo 4º deste regulamento; IV - coordenar e controlar a aplicação dos recursos do Fundo, de acordo com o orçamento e demais instruções baixadas pelo Conselho Diretor; V - informar ao Conselho Diretor irregularidades nos processos de recebimentos e pagamentos; VI - cumprir e fazer cumprir, dentro dos respectivos prazos, as decisões ou diligências ordenadas pelo Tribunal de Contas do Estado nos processos de prestação de contas do FUEMP/PR; VII - auxiliar o Presidente do Conselho Diretor nas questões administrativas de ordem interna do FUEMP/PR, cumprindo ou fazendo cumprir as deliberações emanadas do Conselho Diretor e de seu Presidente. CAPÍTULO IV. DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR. Artigo 13. Aos membros do Conselho Diretor compete: I - participar das discussões, apresentar emendas ou substitutivos às questões apresentadas; II - requerer urgência para discussão e votação de processos não incluídos na ordem do dia da reunião, bem como a preferência nas votações ou na discussão de determinado assunto; III - votar a matéria em discussão, podendo ter vista dos processos por prazo determinado; IV - desempenhar os encargos para os quais tenham sido incumbidos pelo Conselho Diretor; V - ingressar e transitar livremente nas dependências onde funcionarem os serviços do Fundo, examinar processos, requisitar documentos e informações, podendo ainda copiar peças e tomar apontamentos. CAPÍTULO V. DO SECRETÁRIO DO CONSELHO DIRETOR. Artigo 14. Ao Secretário compete: I - secretariar as reuniões do FUEMP/PR, fazendo lavrar as respectivas atas; II - publicar as súmulas das atas das reuniões do FUEMP/PR; III - elaborar relatórios de atividades do Fundo; IV - providenciar, de acordo com as instruções do Presidente, as medidas complementares para a convocação e realização das sessões ordinárias e extraordinárias; V - manter organizado o arquivo das atas das reuniões e de outros atos do FUEMP/PR, bem como das resoluções, das normas, dos atos decisórios, dos atos administrativos e da legislação de interesse do Fundo; VI - realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas. CAPÍTULO VI. DO CONTADOR. Artigo 15. Ao Contador compete: I - executar os serviços de contabilidade do Fundo; II - elaborar minuta da proposta orçamentária do Fundo com base nas diretrizes operacionais mencionadas nos incisos I e III do artigo 10; III - registrar e controlar o movimento financeiro do Fundo; IV -  levantar e remeter ao Conselho Diretor do Fundo, até o dia 20 do mês subseqüente, os balancetes mensais e até 30 de março do ano seguinte, o balanço anual, acompanhados dos demais demonstrativos financeiros e contábeis, inclusive para efeitos de inclusão na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; V - elaborar a prestação anual de contas do Fundo; VI - assinar cheques, ordens de pagamento e movimentar as contas de depósitos do Fundo Especial do Ministério Público, juntamente com o ordenador de despesas; VII - realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas. CAPÍTULO VII. DO AUDITOR. Artigo 16. Ao Auditor compete: I - planejar e executar a auditoria interna do Fundo; II - verificar a eficiência e exatidão dos controles contábeis, financeiros, orçamentários e operacionais; III - acompanhar e avaliar o fechamento dos balancetes mensais; IV - examinar a prestação de contas, antes do encaminhamento ao Conselho Diretor e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; V - realizar auditorias especiais, a pedido do Conselho Diretor ou de seu Presidente; VI - apresentar, ao Conselho Diretor, relatórios, pareceres e recomendações técnicas referentes à auditoria efetuada; VII - promover estudos e emitir pareceres em assuntos de sua competência; VIII - exercer outras atividades pertinentes à sua área de atuação. TÍTULO V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Artigo 17. O Conselho Diretor poderá editar o seu Regimento Interno. Artigo 18. Poderão ser abertas, em Instituição Financeira Oficial do Estado, contas-correntes e/ou contas de poupança, com finalidade geral ou específica, para melhor administração dos recursos do Fundo. Artigo 19. Ficam aprovados a Guia de Recolhimento - GR e os Códigos de Receita constantes do anexo I deste regulamento, a serem utilizados pelos usuários para recolhimento e identificação dos valores arrecadados. Artigo 20. O exercício financeiro do Fundo coincidirá com o ano civil. Artigo 21. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas quanto ao presente regulamento serão resolvidos pelo Conselho Diretor. REGULAMENTO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ - ANEXO I GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUEMP/PR.
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   1ª via - Contribuinte, 2ª via - Agente arrecadador, 3ª via - FUEMP/PR.
 
   VERSO DA GUIA. CÓDIGOS DE RECEITA.
1301
Rendimento de aplicação financeira do Fundo
1952
Produto da venda de material inservível
1302
Rendimento de aplicação financeira do Ministério Público
1953
Honorários de sucumbência
1311
Aluguéis
1954
Porte postal para devolução de documentos
1312
Arrendamento
1955
Produto dos descontos efetuados em folha de pagamento
1315
Taxa de ocupação de imóveis
1956
Auxílios, subvenções, doações, legados e contribuições
1600
Serviço de processamento de dados
1980
Superávit financeiro do Ministério Público
1601
Taxa de inscrição em cursos, seminários, conferências e outros eventos culturais
1990
Superávit financeiro do Fundo
1602
Taxa de inscrição em concursos
1999
Outras receitas correntes
1699
Outros serviços
2211
Alienação de títulos mobiliários
1901
Cópias reprográficas
2219
Alienação de outros bens móveis
1902
Reembolso de despesas com telefonia
2220
Alienação de bens imóveis
1919
Multas e juros de mora diversos
2299
Outras receitas de capital
1951
Produto da venda de cópias de editais


Com abstenção dos Senhores Procuradores de Justiça FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA, REINALDO ROBSON HONORATO SANTOS, SÔNIA MARISA TAQUES MERCER e ROTILDO CHEMIM, também, à unanimidade, manteve a composição dos atuais 05 (cinco) membros a que alude o art. 4.º da Lei Estadual n.º 12.241, de 28.07.1998, ou seja, os Senhores Procuradores de Justiça FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA, REINALDO ROBSON HONORATO SANTOS, SÔNIA MARISA TAQUES MERCER e ROTILDO CHEMIM, bem como o Senhor Promotor de Justiça ELIEZER GOMES DA SILVA, com mandato de 02 (dois) anos. Protocolos n.ºs. 7679 e 7779/1999. Interessado: Ministério Público do Estado do Paraná. Objeto: Providências necessárias à construção do edifício sede do Ministério Público do Estado do Paraná, em terreno situado no Centro Cívico. Relator: Procurador de Justiça JOSÉ DELIBERADOR NETO. Resolução n.º 06/1999: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 12, inciso I, última parte, da Lei Federal n.º 8625, de 12.02.1993, à unanimidade, aprovou o dispêndio no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), à conta do Elemento de Despesa 4411.5100 (Obras e Instalações),  para a construção de uma área de 357,69 (trezentos e cinqüenta e sete vírgula sessenta e nove) m2 , destinada  à Casa Militar da Governadoria, conforme projeto elaborado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas e aprovado pelo Instituto de Pesquisa  e Planejamento Urbano de Curitiba  (IPPUC), em substituição a imóvel hoje ocupado por aquele órgão e situado em terreno no Centro Cívico, que será demolido para a construção da sede do Ministério Público do Estado do Paraná no mesmo local. Protocolo n.º 8818/199. Interessado: Colégio de Procuradores de Justiça. Objeto: Disciplina a participação do Ministério Público nas sessões das Câmaras dos Tribunais de Justiça e Alçada, bem como distribuição numérica de seus Membros nas áreas cível e criminal do segundo grau - Alteração da Resolução CPJ n.º 08/1996. Relator: Procurador de Justiça LUIZ CELSO DE MEDEIROS. Resolução n.º 07/1999: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 12, inciso II, última parte, da Lei Federal n.º 8625, de 12.02.1993, objetivando precipuamente, regulamentar as designações dos Senhores Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça Substitutos em Segundo Grau para atuarem nas sessões dos órgãos dos Tribunais de Justiça e de Alçada, bem como equacionar o sério problema das substituições, estabelecendo critérios e soluções permanentes, aprovou proposta de alteração da Resolução CPJ n.º 08/1996 e rejeitou outras, nos seguintes termos: "Art. 1º. ...§ 2º.- Considerar-se-ão, para efeito de cômputo na distribuição prevista neste artigo, todos os processos, inclusive aquele em que o agente ministerial esteja vinculado, salvo quando a vinculação decorra de pedido de diligência. (alteração aprovada por maioria). Art. 3º. A designação para atuar numa das áreas far-se-á de comum acordo entre o Procurador de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça, observado o interesse do serviço e o direito de opção do mais antigo (alteração aprovada por maioria). Art. 4º. ... § 1º. - A representação do Ministério Público pelos Promotores de Justiça Substitutos em Segundo Grau fica adstrita aos órgãos do Tribunal de Alçada (ou os Promotores de Justiça Substitutos em Segundo Grau somente poderão representar o Ministério Público junto aos órgãos do Tribunal de Alçada) (inclusão rejeitada por maioria). § 2º. A representação a que se refere o caput e o parágrafo anterior será feita por ato oficial do Procurador-Geral de Justiça, observando-se os seguintes critérios: (aprovada por maioria, com a supressão da expressão 'e o parágrafo anterior' e do termo 'oficial', renumerado para § 1º.). a) o Procurador de Justiça Substituto legal do Procurador-Geral de Justiça, os Procuradores de Justiça responsáveis pelas Coordenadorias de Recursos Cíveis e Criminais e pelos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, poderão ser dispensados da representação junto aos Tribunais de Justiça e de Alçada; (aprovada por maioria, com a inclusão da expressão 'Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça'); b) serão designados, pela ordem, os Procuradores de Justiça junto aos Grupos de Câmaras e às Câmaras do Tribunal de Justiça, observado o direito de opção do mais antigo (aprovada v.u.); c) nas Câmaras Cíveis isoladas do Tribunal de Justiça serão designados dois Procuradores de Justiça, que nelas se revezarão de comum acordo, inclusive nos casos de impedimento (substituição automática, salvo nos casos de férias ou de licenças) ;(aprovada por maioria); d) nos Grupos de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça a substituição, nos casos de impedimento (salvo nos casos de férias ou licenças), dar-se-á da seguinte forma: os Procuradores de Justiça designados junto ao I e III Grupos serão substituídos pelo Procurador de Justiça designado junto ao II Grupo; e este por aqueles, alternativamente; (aprovado por maioria); e) no Tribunal de Alçada a substituição (salvo nos casos de férias ou licenças), pelo critério de reciprocidade, observará a seguinte ordem: Câmaras Cíveis: 1ª/8ª; 2ª/3ª, 3ª/2ª, 4ª/7ª, 5ª/6ª, 6ª/5ª, 7ª/4ª, 8ª/1ª); Grupos de Câmaras Cíveis: I / II, II / I, III / IV, IV / III; f) nas Câmaras Criminais e nos Grupos de Câmaras Criminais dos Tribunais de Justiça e de Alçada os substitutos serão designados nominalmente junto com os respectivos titulares, observado o mesmo critério, após o preenchimento de todas as titularidades; g) casos especiais ou não previstos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça, após comunicação do interessado; § 2º - (atual  parágrafo único). Art. 10 (caput)..., observado o disposto no § 1º, do art. 4º (prejudicada). HOMENAGEM. Às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) foram convidados a comparecer no Auditório Procurador-Geral de Justiça "ARY FLORÊNCIO GUIMARÃES" os Senhores Procuradores de Justiça jubilados, Doutores  ANTERO DA SILVEIRA e NADIR PROHMANN ARCOVERDE, bem como seus familiares, amigos, Promotores de Justiça e Magistrados. Em seguida à saudação proferida pelo Senhor Procurador-Geral de Justiça Doutor GILBERTO GIACOIA, foram entregues mimos institucionais consistente em placas comemorativas à passagem de ambos os homenageados para a inatividade após mais 50 (cinqüenta) anos de bons serviços prestados ao Ministério Público do Estado do Paraná. Ao final agradeceram a honraria e discorreram sobre o exercício das atribuições de Ministério Público ao longo da carreira. ENCERRAMENTO. O Senhor Procurador-Geral de Justiça agradeceu aos Procuradores de Justiça integrantes do Colegiado pela presença e, ao encerrar a Sessão às 20h05min (vinte horas e cinco minutos), convidou a todos para um jantar, sob o regime de adesão, em honra aos homenageados. Para constar, eu Ronaldo Luiz Baggio, Promotor de Justiça, lavrei a presente ata que, aprovada, vai devidamente assinada.


PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA GILBERTO GIACOIA, PRESIDENTE.
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