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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
ATA DA 2.ª (SEGUNDA) SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA) - 1999
1

Realizada no dia 29 (vinte e nove), quarta-feira, do mês de dezembro 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, REINALDO PRADO, HÉLIO AIRTON LEWIN, VANDERLEI ANTONIO BONAMIGO, CARLOS MASARU KAIMOTO, PAULO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA, LUIZ CELSO DE MEDEIROS, MILTON RIQUELME DE MACEDO, OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO, JOSÉ JÚLIO AMARAL CLETO, LAURI CAETANO DA SILVA, REINALDO ROBSON HONORATO SANTOS, JOSÉ DELIBERADOR NETO, JOSÉ CLETO NETO, SAINT-CLAIR HONORATO SANTOS, PAULO ROBERTO LIMA DOS SANTOS, SÔNIA MARISA TAQUES MERCER, JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA COSTA, MAURO ANTONIO FRANÇA, LUIZ CARLOS LIMA VIANNA, JAIR CIRINO DOS SANTOS, ERNANI DE SOUZA CUBAS JÚNIOR, LINEU WALTER KIRCHNER, MILTON COUTO COSTA, AGENOR DALLAGNOL, MARCO ANTONIO TEIXEIRA, e LUIZ CARLOS DA SILVEIRA MAFRA. Ausentes justificadamente os Senhores Procuradores de Justiça LUIZ JOSÉ DOS SANTOS LIMA, FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA, MAURO TODESCHINI, FRANCISCO VERCESI SOBRINHO, SÔNIA MARIA BARDELLI SILVA, MUNIR GAZAL, WANDERLEY BATISTA DA SILVA, ANTÔNIO SAUL BENEDETTI MAGGIO, NAYLOR ANDRÉ DAS CHAGAS LIMA, PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO, LINEU ORDINI RIGHI, DARTAGNAN CADILHE ABILHOA, MILTON JOSÉ FURTADO, HÉLIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA, UBIRAJARA ÍNDIO DO BRASIL FERREIRA DE ARAÚJO, JURANDY SEYR, LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO, FRANCISCO OCTÁVIO DA SILVEIRA FARAJ, SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES, ROTILDO CHEMIM, JOSÉ IVAHY DE OLIVEIRA VIANA, JOÃO CARLOS SILVEIRA, SAULO RAMON FERREIRA, ANTONIO CESAR CIOFFI DE MOURA, ERVIN FERNANDO ZEIDLER, e JOSÉ CARLOS DA COSTA COELHO. Aberta a Sessão às 15h40min (quinze horas e quarenta e minutos), a ata da anterior foi aprovada sem emendas. PRELIMINARES. O Senhor Procurador-Geral de Justiça fez um breve histórico desde o nascedouro do Anteprojeto, a respeito da Lei Complementar Estadual Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná, que levou o número 85, sancionada no dia 27.12.1999, elogiando todos que direta ou indiretamente contribuíram para sua confecção, com realce de alguns temas de determinados dispositivos e, também, sobre a luta incansável por anos pela sua aprovação na Assembléia Legislativa e posterior sanção. JULGAMENTOS. Protocolo n.º 12645/1999. Interessado: Ministério Público do Estado do Paraná. Objeto: Regulamentação da eleição para a escolha do Procurador-Geral de Justiça - Deliberação a respeito da Resolução CSMP n.º 515/1999. Relator: Procurador de Justiça VANDERLEI ANTONIO BONAMIGO. Resolução nº 08/1999:. Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 10, § 5.º, da Lei Complementar Estadual n.º 85, de 17.12.1999 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná), para efeito de ajustar ao mencionado diploma legal, excluindo sem qualquer demérito ao Promotor de Justiça anteriormente indicado, apenas a previsão do exercício da Secretaria pelo Doutor ELIEZER GOMES DA SILVA, Promotor de Justiça Substituto da Comarca de entrância final de CURITIBA, à unanimidade, aprovou o texto da Resolução CSMP n.º 515/1999, que regulamentou a eleição para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, conforme o seguinte: Art. 1º - A eleição destinada à formação da lista tríplice, visando a escolha de Procurador-Geral de Justiça, será realizada no dia 21 de fevereiro de 2000. Art. 2º - São eleitores todos os membros do Ministério Público em exercício. Parágrafo único - Considera-se em exercício o membro do Ministério Público em atividade, que não esteja cumprindo sanção disciplinar. Art. 3º - São elegíveis os integrantes vitalícios da carreira, que tenham requerido sua inscrição pessoalmente como candidato até o dia 07 de fevereiro de 2000, a contar da publicação do edital de chamamento no órgão oficial pela Procuradoria Geral de Justiça. Parágrafo único - A homologação das candidaturas pela Comissão Eleitoral será divulgada no dia útil seguinte ao encerramento das inscrições. Art. 4º - Os trabalhos eleitorais serão conduzidos por Comissão composta pelos Senhores Procuradores de Justiça LUCIANO BRANCO LACERDA, Presidente, JOSAPHAT PORTO LONA CLETO e DANILO DE LIMA, Membros. Parágrafo único - Ocorrendo ausência de qualquer dos Membros da Comissão na data prevista para a recepção e apuração dos votos, assumirão as funções Procuradores de Justiça, seguindo a ordem de antigüidade no cargo. Art. 5º - Os eleitores da Capital votarão no Auditório "Procurador-Geral de Justiça Ary Florêncio Guimarães", da Procuradoria Geral de Justiça, das 09h00min (nove horas) às 17h00min (dezessete horas). Os demais eleitores usarão cédulas e material previamente encaminhados pela Comissão Eleitoral no dia seguinte ao encerramento das inscrições, que, para retorno,  serão obrigatoriamente postados na Comarca de sua lotação e seus votos serão computados como válidos desde que recebidos no Protocolo da Procuradoria Geral até às 17h00min (dezessete horas), do dia 21 de fevereiro de 2000, observados os requisitos do art. 7.º desta Resolução. Parágrafo único - Caberá à Procuradoria Geral de Justiça fornecer à Comissão Eleitoral, mediante requisição desta, em tempo hábil,  os recursos humanos e materiais necessários para o bom andamento da eleição. Art. 6º - O material eleitoral, destinado à votação, compreenderá, na Capital, uma cédula, que o eleitor usará e depositará em urna própria. Para o Interior, serão enviados a cédula, o envelope e uma sobrecarta, tudo conforme modelo aprovado pela Comissão Eleitoral. Parágrafo único - As cédulas serão rubricadas pelos membros que compõem a Comissão Eleitoral. Art. 7º - Os votos recebidos pelo correio, obrigatoriamente em sobrecarta fechada com o nome completo e legível, qualificação funcional no verso e com rubrica do eleitor sobre seu fecho, à medida em que forem chegando à Procuradoria Geral de Justiça, serão relacionados quanto aos seus remetentes e depositados em urna própria pelos membros da Comissão, para posterior apuração. Art. 8º - A cédula de votação conterá a relação dos candidatos por ordem de sorteio e ao lado de cada nome haverá lugar apropriado para que o eleitor assinale os candidatos de sua preferência. Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar, no máximo, em 03 (três) candidatos, sob pena de nulidade do voto. Art. 9º - No dia 21 de fevereiro de 2000, às 17h00min (dezessete horas), o Presidente da Comissão Eleitoral declarará encerrados os trabalhos de votação e dará início à apuração dos sufrágios, resolverá os incidentes e proclamará o resultado, com  a lavratura de ata circunstanciada, dissolvendo-se após a entrega ou remessa, até o dia útil seguinte, da listra tríplice ao Procurador-Geral de Justiça. § 1.º - Os votos enviados pelo correio serão apurados na mesma oportunidade. § 2.º - Serão incluídos na lista tríplice, em ordem decrescente, os três candidatos mais votados. Em caso de empate será incluído, sucessivamente, o candidato mais antigo na carreira, o de maior tempo de serviço público prestado ao Estado Paraná e o mais idoso. Art. 10 - Não será permitido o voto por portador ou procuração. Art. 11 - Os votos por correspondência recebidos extemporaneamente, após relacionados e sem abertura das sobrecartas, serão incinerados pela Comissão Eleitoral. Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral e os recursos interpostos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão decididos pelo Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Protocolo n.º 12883/1999. Interessado: Promotores de Justiça da Comarca de entrância final de MARINGÁ. Objeto: Fixação das atribuições das Promotorias de Justiça da Comarca de entrância final de MARINGÁ. Relator: Procurador de Justiça MARCO ANTONIO TEIXEIRA. Resolução n.º 09/1999: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 23, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 85, de 27.12.1999, à unanimidade, nos termos do art. 48, § 2.º, da citada lei complementar, aprovou proposta de fixação das atribuições das Promotorias de Justiça da Comarca de MARINGÁ, para efeito de compatibilização e equilíbrio da distribuição do serviço entre os Senhores Promotores de Justiça, com a garantia da reabertura de prazo para o exercício do direito de opção pelo Doutor FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, por ordem de antigüidade na Comarca, em face dos cargos que venham a vagar resultantes das opções pelos demais, sem prejuízo de futuro ajuste, que deverá ser objeto de estudos e proposta por Comissão de Membros do eg. Colégio de Procuradores de Justiça quando da regulamentação das Promotorias de Justiça enquanto órgãos de administração (arts. 48 a 56 da mencionada Lei Complementar Estadual n.º 85/1999), conforme o seguinte texto: Art. 1º. A distribuição de serviços afetos ao Ministério Público na Comarca de Maringá dar-se-á na forma seguinte: PRIMEIRA PROMOTORIA - Feitos afetos à 1.ª Vara de Família e Anexos; SEGUNDA PROMOTORIA - Feitos afetos à 2.ª Vara de Família e Acidentes do Trabalho; TERCEIRA PROMOTORIA - 50% dos feitos relativos à 1.ª Vara Cível: - 100% dos feitos relativos à 2.ª Vara Cível; QUARTA PROMOTORIA - 100% dos feitos relativos à 3.ª Vara Cível; - 50% dos feitos relativos à 3.ª Vara Cível; QUINTA PROMOTORIA - 50% dos feitos relativos à 5.ª Vara Cível; - 100% dos feitos relativos à 6.ª Vara Cível; SEXTA PROMOTORIA (20.ª Seção Judiciária) - 50% dos feitos relativos à 1.ª Vara Cível; - 50% dos feitos relativos à 4.ª Vara Cível; 50% dos feitos relativos à 5.ª Vara Cível; SÉTIMA PROMOTORIA - Feitos afetos à 1.ª Vara Criminal; OITAVA PROMOTORIA - Feitos afetos à 2.ª Vara Criminal; NONA PROMOTORIA - Feitos afetos à 3.ª Vara Criminal; DÉCIMA PROMOTORIA - Feitos afetos à 4.ª Vara Criminal; DÉCIMA PRIMEIRA PROMOTORIA (21.ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) - Finais 01 e 02 de inquéritos e processos criminas das 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Varas Criminais; DÉCIMA SEGUNDA PROMOTORIA - Feitos afetos ao Juizado Especial Criminal; DÉCIMA TERCEIRA PROMOTORIA - Feitos afetos à Vara de Execuções Penais; DÉCIMA QUARTA PROMOTORIA  - Feitos afetos à Vara da Infância e da Juventude; DÉCIMA QUINTA PROMOTORIA - Matéria relativa a Direitos e Garantias Constitucionais, Defesa da Saúde e Proteção do Idoso; DÉCIMA SEXTA PROMOTORIA  - Matéria relativa ao Patrimônio Público (Cível), Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência e Defesa da Saúde do Trabalhador; DÉCIMA SÉTIMA PROMOTORIA - Matéria relativa a Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Reparação de Dano Resultante de Crime; Art. 2º. Os Promotores de Justiça da SÉTIMA, OITAVA, NOVA, DÉCIMA e DÉCIMA PRIMEIRA PROMOTORIAS, revezar-se-ão nas sessões do Tribunal do Júri, com atribuições, se for o caso, de interpor e contraminutar recursos nos respectivos processos de sua atuação em plenário. Art. 3º. Os inquéritos relativos aos crimes contra o patrimônio público serão encaminhados, por distribuição, aos Promotores de Justiça com atribuições perante as Varas Criminais da Comarca de Maringá. Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Protocolo n.º 12832/1999. Interessado: Colégio de Procuradores de Justiça. Objeto: Constituição de Comissão para estudos e propostas de regulamentação de dispositivos da Lei Complementar Estadual n.º 85, de 27.12.1999, no que diz respeito direta ou indiretamente às atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça. Relator: Procurador-Geral de Justiça GILBERTO GIACOIA. Resolução n.º 10/1999: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 23, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 85, de 27.12.1999, à unanimidade, compôs Comissão de Estudos para elaboração de propostas de regulamentação de dispositivos da Lei Complementar Estadual n.º 85, de 27.12.1999, no que diz respeito direta ou indiretamente às atribuições do eg. Colégio de Procuradores de Justiça, pelos Senhores Procuradores de Justiça Doutores DIRCEU CORDEIRO, HÉLIO AIRTON LEWIN, VANDERLEI ANTONIO BONAMIGO, LUIZ CELSO DE MEDEIROS, OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO, LINEU WALTER KIRCHNER, ERVIN FERNANDO ZEIDLER, secretariada pelo Senhor Promotor de Justiça SÉRGIO RENATO SINHORI, no prazo de 80 (oitenta) dias, a partir da publicação do mencionado Diploma Legal. Protocolo n.º 12880/1999. Interessado: Ministério Público do Estado do Paraná. Objeto: Declaração da existência de cargo de Promotor de Justiça com atribuições junto à Vara de Execuções Penais da Comarca de entrância intermediária de GUARAPUAVA. Relator: Procurador de Justiça AGENOR DALLAGNOL. Resolução n.º 11/199. Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colégio, com fundamento no art. 23, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 85, de 27.12.1999, à unanimidade, opinou que, tão logo seja sancionada a lei estadual que criará a Vara de Execuções Penais na Comarca de entrância intermediária de GUARAPUAVA e o respectivo cargo de Juiz de Direito, seja pelo Senhor Procurador-Geral declarado existente a Promotoria de Justiça correspondente e o necessário cargo de Promotor de Justiça, nos termos do art. 55 da mencionada lei complementar, que estabelece a criação automática de cargo quando da criação de novas comarcas, seções judiciárias ou juízos perante as quais deva funcionar Membro do Ministério Público. ASSUNTOS GERAIS. O Senhor Procurador-Geral de Justiça informou ao Colegiado a respeito: 1) de assuntos institucionais inseridos na Reforma do Ministério Público, em trâmite na Câmara dos Deputados na forma de Emenda Constitucional, bem como sobre Projetos de Leis versando sobre matérias em que se inclui o Ministério Público; 2) do Termo de Compromisso firmado pelo Senhor Governador do Estado, Secretários de Estado da área e o Ministério Público do Estado do Paraná, para fins de fixação da sede da Instituição em um dos dois  prédios das Secretarias, com aproximadamente 14.000 metros quadrados cada um, situados na Rua Deputado Mário de Barros, Centro Cívico, fundos do Palácio Iguaçu, uma vez que ditas Secretarias de Estado deverão se mudar para o prédio que abriga o conglomerado do BANESTADO, ou na inviabilização dessa última hipótese, o reinício imediato do procedimento licitatório para a construção de prédio ao lado dos dois mencionados prédios das Secretarias, conforme anteriormente previsto; 3) da reocupação da Sub-Sede da Av. Mal. Floriano Peixoto por órgãos da Instituição, face encerramento da sua restauração previsto para o mês de fevereiro de 2000, com o realce de que possui conceito dos mais modernos de ocupação de prédios públicos no Estado do Paraná; 4) de outros assuntos administrativos e institucionais implementados durante a gestão da Procuradoria-Geral de Justiça no biênio 1998/1999. O Senhor Procurador de Justiça JAIR CIRINO DOS SANTOS propôs e o Colégio, à unanimidade, acolheu voto de aplauso e regozijo aos que direta ou indiretamente contribuíram com a elaboração e encaminhamento do Anteprojeto de Lei Complementar Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná, a partir de 1993, cujo Projeto foi sancionado no dia 27.12.1999, a exemplo dos Senhores Procuradores-Gerais e Corregedores do Ministério Público, da Comissão composta para elaboração do dito Anteprojeto, dos Grupos de Estudos, das Diretorias da Associação de classe (APMP), da Augusta Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, da Governadoria e outras entidades e pessoas físicas, cuja atuação, conforme pronunciamento do ilustre proponente,  deverá ser objeto de registro histórico nos anais do Ministério Público do Estado do Paraná. ENCERRAMENTO. O Senhor Procurador-Geral de Justiça agradeceu aos Procuradores de Justiça integrantes do Colegiado que compareceram à sessão extraordinária e, ao encerrar a Sessão às 17h35min (dezessete horas e trinta e cinco minutos), desejou a todos um feliz e próspero ano novo, com todos unidos, em paz e irmanados com o progresso da Instituição. 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.


PROMOTOR DE JUSTIÇA RONALDO LUIZ BAGGIO, SECRETÁRIO.


PROVIDÊNCIAS DIRETAS OU INDERETAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA EM FACE DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 85,  DE 27.12.1999.

1) Regulamentação da eleição para a escolha do Procurador-Geral de Justiça (art. 10, § 5.º);

2) Elaboração de seu Regimento Interno e aprovação do da Procuradoria Geral de Justiça (art. 23, inciso XVI);

3) Opinar nos casos de desmenbramento, aumento de composição e alteração das atribuições das Procuradorias de justiça - Procurador-Geral baixa ato (art. 39, § 5.º);

4) Divisão interna dos serviços das Procuradorias, caso elas próprias deixem de fazê-lo (art. 45);

5) Aprovar a fixação das atribuições das Promotorias ou dos cargos de  Promotores de Justiça (art. 48, § 2.º);

6) Opinar sobre o desmembramento e aumento da composição e alteração das atribuições das Promotorias de Justiça (art. 48, § 3.º);

7) Lei de iniciativa do Procurador-Geral em 180 dias, para adequação do quadro próprio dos órgãos e dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 83); Lei Estadual n.º 

8) Instituição pelo Procurador-Geral , no prazo de 90 dias, por ato próprio, as Procuradorias e Promotorias de Justiça e o órgão de controle da atividade policial, e encaminhar ao legislativo proposta de criação dos cargos administrativos necessários para os seus serviços auxiliares (art. 198);


