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Iniciamos um novo ano, com muitos anseios, ideais e planos. 

No âmbito de nossa instituição ministerial, aproxima-se mais uma eleição para 
Procurador-Geral de Justiça, a ser realizada no próximo dia 07 de março. Trata-se de 
um momento de fundamental importância para nossa vida profissional, e que deve 
ser vivido com muita seriedade por todos nós.

Muito se discute sobre os critérios previstos legalmente para tanto, em que a 
classe se manifesta, mas a decisão final é política. Questiona-se sobre como uma 
Instituição independente, com finalidades tão nobres, pode ainda estar atrelada a 
referido critério.

Todavia, devemos ponderar que estamos em um constante caminhar, sempre bus-
cando nosso aperfeiçoamento enquanto Instituição, sendo que muito foi alcançado 
nos últimos anos, proporcionando um novo perfil em nossa atuação.

Além disso, temos um papel de relevância ao escolher a lista tríplice, e devemos 
exercê-lo com o maior zelo possível, assim como desempenhamos nossas funções.

Neste sentido, para que possamos estar realmente preparados no esperado dia 07 
de março, apresentamos nesta edição, dentre outras matérias, um artigo de opinião 
do Procurador de Justiça Antônio Carlos Amancio Pereira, que disserta com brilhan-
tismo acerca da importância de uma mudança no rito de escolha do Chefe do Minis-
tério Público, e uma entrevista com os candidatos ao cargo máximo da Instituição, 
em que eles expõem suas idéias, metas e propostas de campanha.  

Boa leitura e boa eleição para todos nós!



Após dois anos de estágio probatório, fo-
ram efetivados 32 Promotores de Justiça, 
em sessão solene do Conselho Superior 
do MPES. A cerimônia de vitaliciamento 
foi presidida pela Procuradora-Geral de 
Justiça, Catarina Cecin Gazele, e realizada 
na sede da PGJ, no mês de dezembro,  e 

contou com a presença do presidente da 
AESMP, o Promotor de Justiça Almiro Gon-
çalves da Rocha,  a Corregedora Geral do 
MP, Elda Márcia Moraes Spedo, e autorida-
des do Poder Executivo. 

A cada Promotor de Justiça efetivado foi 
entregue o certificado de vitaliciamento.  
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A atividade de inteligência e a missão 
constitucional do Ministério Público fo-
ram os assuntos abordados numa  pales-
tra, realizada nas cidades de  Cachoeiro 
de Itapemirim e Vila Velha pela Asso-
ciação Espírito-Santense do Ministério 
Público – AESMP. Durante a palestra, foi 
demonstrado que a atividade de inteli-
gência objetiva auxiliar a to-
mada de decisões de caráter 
estratégico, tático e operacio-
nal no âmbito das instituições 
públicas e privadas. O proces-
so visa também desenvolver e 
auxiliar todo o trabalho volta-
do para a inovação das insti-
tuições, por meio de método 
e técnicas próprias.

Em Cachoeiro de Itapemirim, 
a palestra aconteceu no dia 23 

de novembro, no auditório da Promoto-
ria de Justiça. Em Vila Velha, os membros 
do Ministério Público assistiram à pales-
tra no dia  30 de novembro. 

O palestrante foi o Coronel da Reserva da 
PMES, ex-secretário de Segurança Pública e 
Especialista em Inteligência, José Nivaldo. 

Unimed 
De acordo com a previsão contratual, a 
partir de 01 de fevereiro, o plano de saúde 
foi reajustado em 2,97%. A negociação entre 
a diretoria executiva da AESMP e a equipe 
de relacionamento empresarial da Unimed 
foi exaustiva, já que foi solicitado um 
reajuste de 26,5% referente a recomposição 
do equilíbrio 
e c o n ô m i c o -
financeiro. 

Os associados da AESMP receberam no 
mês de janeiro, as Agendas 2008, confec-
cionada pela Livraria Logos, fruto de uma 
parceria entre a diretoria executiva da As-
sociação e a livraria. 

Além da agen-
da, a Diretoria da Associação distribuiu 
para os associados uma caneta com de-
talhes em couro gravada a logomarca da 
AESMP, biênio 2007-2009. 

A Diretoria da AESMP conseguiu junto 
ao Banestes o deferimento de condições 
especiais para alguns serviços oferecidos 
pela instituição bancária. 

Os associados da AESMP já possuem 
isenção total de todos os serviços conti-
dos na Cesta Mult Vantagens e concessão 
de descontos sobre a taxa de tabela do 
Cheque confiança. 

“Eis que os filhos são herança do Senhor...” 
(Salmos 127:3), e, no dia 21 de novembro, 
nasceu Giuseppe, filho dos Promotores de 
Justiça Hermes Zaneti Júnior e Graziela  
Argenta Zaneti. 

NASCIMENTOS

21   novembro

Palestra

Vitaliciamento

Brindes 2008 Condições 
Especiais/Banestes

Foi apresentado ao Plenário da Câmara 
dos Deputados no mês de dezembro, a 
PEC 210/07, que altera os arts. 95 e 128 da 
Constituição Federal e restabelece o adi-
cional por tempo de serviço como com-
ponente da remuneração das carreiras da 
magistratura e do Ministério Público.

A proposta, que  foi elaborada pela CO-
NAMP, AMPDFT, AMB, AJUFE, ANMPM, 
ANPR, ANPT,  tem o respaldo da comissão 
de trabalho do Conselho Nacional de Jus-
tiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, que consideram necessário o res-
tabelecimento do Adicional como forma de 
valorização da maior experiência do magis-
trado e do membro do Ministério Público.

PEC 210/07

Foto: Ass. Imprensa/PGJ



A Escola de Estudos Superiores do Ministé-
rio Público retoma suas atividades no ano 
de 2008 oferecendo dois módulos no Curso 
de Pós-Graduação Lato Senso, preparatório 
para ingresso na Carreira do Ministério Pú-
blico: Ministério Público e Defesa da Ordem 
Jurídica, e Ministério Público e Cidadania.

As matrículas estão abertas para as duas tur-
mas, sendo as aulas ministradas na FDV – Fa-

culdade de Direito de Vitória, que também é a 
instituição responsável pela certificação. 

Os dependentes dos associados da AESMP 
possuem desconto de 25%. 

Para abertura do ano letivo, foi convidado 
Fredie Didier Jr., advogado e consultor jurí-
dico, autor de inúmeras obras jurídicas, pro-
fessor-adjunto da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Bahia (graduação, 

mestrado e doutorado), professor-coorde-
nador do curso de graduação da Faculdade 
Baiana de Direito, professor dos cursos Jus-
PODIVM e LFG – Sistema de Ensino Telep-
resencial, mestre pela UFBA e doutor pela 
PUC/SP, que ministrará a aula inaugural no 
auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, 
no dia 04 de março de 2008, às 19 horas, 
sobre o tema “Reflexões sobre a atuação do 
Ministério Público no Processo Civil”.
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EESMP retoma atividades

A gestão 2007-2009 da AESMP já encami-
nhou para os associados a terceira prestação 
de contas referentes aos meses de novembro 
e dezembro de 2007. O documento contém 
as especificações das despesas com a admi-
nistração da Associação, bem como os inves-

timentos feitos durante o período. 

A  prática do envio da prestação de contas 
da Associação Espírito-Santense do Minis-
tério Público faz parte do compromisso de 
transparência e publicidade dos atos desta 
diretoria.

A Diretoria da AESMP aderiu ao Fundo de 
Pensão Associativo do Ministério Público e 
da Justiça Brasileira (JUSPREV), a  1ª previ-
dência privada associativa do Brasil. Uma 
comissão formada por um grupo de Pro-
motores de Justiça fez um estudo do plano 
previdenciário, que é uma modalidade de 
previdência com regras próprias, definidas 
em legislação específica – Lei Complemen-
tar n.º 109/2001, e com autonomia admi-
nistrativa e financeira.  A AESMP aderiu ao 
plano na condição de instituição fundadora 
juntamente com outras instituições. 

Entidade fechada de previdência comple-
mentar privada, o JUSPREV tem por obje-
tivo oferecer aos seus associados planos 
de benefícios previdenciários mais vanta-
josos que os oferecidos no mercado por 
bancos e seguradoras. Justamente, por 

não visar lucro pode oferecer um benefí-
cio previdenciário maior ao interessado 
do que as entidades abertas, bancos ou 
seguradoras. Toda rentabilidade líquida é 
revertida para o participante. A taxa de ad-
ministração é bem inferior àquela cobrada 
pelas entidades abertas, como aquelas 
tradicionalmente oferecidas por institui-
ções financeiras, e as aplicações jamais são 
perdidas, sempre favorecendo o pensio-
nista ou seus herdeiros. 

A previdência associativa, nos moldes do 
JUSPREV, deve figurar entre os grandes 
fundos de pensão de âmbito nacional nos 
próximos dez anos. Atualmente os fundos 
de pensão de servidores públicos são os 
maiores do mundo. A Diretoria da AESMP 
estará nos próximos dias disponibilizando 
mais informações para os associados. 

Prestação de Contas III

JUSPREV

A chapa CONAMP FORTE E UNIDA foi a gran-
de vencedora da eleição da nova diretoria e 
do conselho fiscal da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público – CO-
NAMP, para o biênio de 2008/2010, realiza-
da no dia 27 de novembro, em Brasília.

O presidente da AESMP, Promotor de Justiça 
Almiro Gonçalves da Rocha  foi eleito mem-
bro do Conselho Fiscal e o atual presidente 
José Carlos Cosenzo foi reeleito à presidên-
cia da entidade classista.

Diretoria
Presidente: José Carlos Consenzo (SP)
1° Vice-presidente:  Norma Angélica Reis 
C. Cavalcante (BA)
2° Vice-presidente:  César Bechara Nader 
Mattar Júnior (PA)
Secretário-geral:  Rui Carlos K. Schiefler (SC)

Conselho Fiscal
Presidente: José Antônio Malta Marques (AL)
Vice-presidente: Luís Gonzaga Martins 
Coelho (MA)
Secretário: José Maria Silva Júnior (TO)
Membro: Almiro Gonçalves da Rocha (ES)
Membro: Paulo César dos Passos (MS)

Conamp 
2008/2010
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Sob essa perspectiva, a surpresa no processo seletivo re-
cém deflagrado seria uma transformação da consciência 
política dos envolvidos (eleitores, candidatos e chefe de 
governo), forte o bastante para induzir ao compromis-
so coletivo de aceitar a mensagem explícita da votação, 
relegando ao segundo plano as interferências de ordem 
subjetiva, condições essenciais aos avanços que o futuro 
exige, onde prevaleça o desejo da maioria, marca funda-
mental do verdadeiro Estado Democrático de Direito.

“As pessoas fazem a História, mas 
raramente se dão conta do que 
estão fazendo.” 
Christopher Lee
This Sceptred Isle_Empire 

Fazendo 
a História              

Antônio Carlos Amancio Pereira
Procurador de Justiça

Assimilada a prática, ganha a 
sociedade, destinatária final das 
ações ministeriais, embalada 
na perspectiva de autonomia e 
independência de um Procurador 
Geral assim legitimado.

É consenso no âmbito do Minis-
tério Público que o ideal de de-
mocracia institucional só será 
alcançado quando uma altera-
ção legislativa determinar que 
o Procurador-Geral de Justiça 
venha a ser o candidato mais 
votado dentre os integrantes 
da lista tríplice, o que hoje não 
acontece, já que o legislador 
optou por deferir ao gover-
nante a liberdade de escolha 
segundo critério próprio, pouco 
importando o número de votos 
conquistados. 
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Assimilada a prática, ganha a socieda-
de, destinatária final das ações minis-
teriais, embalada na perspectiva de 
autonomia e independência de um 
Procurador Geral assim legitimado, al-
çado a uma significativa estatura de 
comando pelo reconhecimento como 
vigorosa liderança, com maior liber-
dade de ação, seguro para silenciar os 
críticos e confrontar insinuações levia-
nas de subserviência e alinhamento 
político\ideológico com o governante 
de plantão. 

Ganha o escolhido, estimulado pela 
confiança e prestígio pessoal, refleti-
dos nos votos e na indicação para di-
rigir órgão encarregado de relevantes 
tarefas estatais, na oportunidade de 
catalisar forças e a torrente de idéias 
filtradas no contexto institucional, em 
todas as esferas (estadual\federal), e de 
investir-se do propósito de contribuir 
para a evolução das políticas públicas, 
intermediando ações eficazes e suges-
tões no foro apropriado (União, Estado 
e Município).        

Ganha o Ministério Público de um 
modo geral, revigorado pela energia 
extraída do exemplo positivo de valori-

zação e respeito à vontade manifestada 
no voto, um dos pilares da democracia, 
princípio fundamental que lhe com-
pete propugnar conforme textualiza a 
Constituição Cidadã (art.127-CF\88).

Todavia, o aparente fortalecimento pro-
porcionado por uma solução próxima 
do autogoverno, potencializa a respon-
sabilidade de o eleitorado centrar-se 
numa imagem consciente da convicção 
moral representativa do modelo ideal, 
habilitando-o ao seu destino histórico, 
certo de que não estará sujeito apenas 
às medalhas pela eficiência, talento e 
coragem demonstrada no cumprimen-
to do dever, mas também às querelas e 
convulsões internas e externas ineren-
tes ao exercício do cargo, sem esquecer 
do monitoramento à forma de agir e ao 
grau de empatia com o interesse públi-
co e o bem comum.

Ganha o Executivo, cuja importância e 
soberania sobressaem incólumes, har-
monizados com o gesto de autocon-
fiança diante do desafio novo, e de al-
truísmo, ao flexibilizar abrindo espaço 
para consolidar um ambiente social e 
institucional mais promissor, sinal defi-
nitivo de corresponder ao anseio geral 
de autonomia, independência e respeito 
aos mesmos valores democráticos que 
o legitimaram e conduziram à chefia de 
Governo, destacado o voto majoritário.

E mais, por impregnar 
no espírito do indicado a 
consciência da obrigação 
de uma agenda compro-
metida com resultados, 
instigando-o para um de-
sempenho de excelência 
na condução do Ministé-
rio Público, além de blin-
dar-se contra articulações 
políticas tendentes a em-
placar candidato funcio-

nalmente qualificado, 
porém portador de votos 
numericamente menos 
expressivos.
Convicto de que somos reféns do aca-
so, só restando a certeza da liberdade 
para sonhar e a esperança no porvir, 
prudente é declinar da expectativa 
imediatista e aguardar com otimismo 
a evolução do pensamento político 

reinante, até o ponto de reconheci-
mento dos efeitos positivos de um 
ato de tamanha dimensão, funda-
mental à consolidação da demo-
cracia na administração pública, 
aspiração afinada com o patrocínio 
dos interesses da sociedade, razão 
da existência das Instituições.

Alea jacta est!

Ganha o Ministério 
Público de um 
modo geral, 
revigorado pela 
energia extraída 
do exemplo 
positivo de 
valorização e 
respeito à vontade 
manifestada 
no voto, um 
dos pilares da 
democracia,...

Convicto de 
que somos 
reféns do acaso, 
só restando 
a certeza da 
liberdade para 
sonhar e a 
esperança no 
porvir,...
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No dia 08 de dezembro, os associados da AESMP se reuniram na sede 
social para uma festa de confraternização. Além do bate papo e do 
clima descontraído, a música e o sorteio de brindes variados serviram 
para animar ainda mais a turma. 

A FIOROTTI Imóveis está a sua disposição para viabilizar o 
negócio com a segurança e agilidade que o mercado já conhece.    

Confira condições especiais para membros do MPES

Quer investir no mercado imobiliário?Quer investir no mercado imobiliário?

Churrasco de 
Confraternização 

AGRADECIMENTO ESPECIAL
Lumen Juris

Autovil
Lopes Actual
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Entrevista 
O Ministério Público do Estado do Estado do Espírito Santo (MPES) está 

em vias de processo eleitoral para a indicação dos colegas que integra-

rão a lista tríplice, a qual será encaminhada ao Governador do Estado 

para escolha do futuro Procurador-Geral de Justiça. 

Preocupados com a necessidade de oferecermos publicidade ampla das 

propostas e pensamentos dos candidatos, e na certeza de que nosso voto 

é de grande valia para o processo democrático dentro da Instituição, tra-

zemos nesta edição uma entrevista com os candidatos ao cargo máximo 

institucional para apreciação de toda a classe. São eles: os Procuradores 

de Justiça, Catarina Cecin Gazele, Evaldo de Souza e Fernando Antônio 

Zardini, além do Promotor de Justiça Jonaci Silva Herédia.  

Porque o Senhor(a) resolveu candi-
datar-se ao cargo de Procurador-Ge-
ral de Justiça? 

Catarina Cecin Gazele – Por ter muitos 
projetos a realizar em prol da socieda-
de capixaba. O MP é o veículo para a 
concretização do ideal social posto na 
Carta da República. 

Evaldo de Souza – Sou membro do 
MPES há 22 anos, e tenho observado 
que alguns Procuradores Gerais ao 
assumirem essa nobilíssima função, 
distanciam-se dos colegas, colocando 
obstáculos até para não atendê-los. Eu, 
escolhido para ocupar a Procuradoria 
Geral, não me afastarei dos colegas e 
muito menos relegarei os seus direitos, 
muito ao contrário, continuarei a lutar e 
defender os direitos, anseios, liberdade 
e independência funcional e, principal-
mente, a autoridade constitucional do 
Promotor de Justiça, acrescendo com 
uma administração moderna e voltada 
para a eficiência de nossas atividades. 

Fernando A. Zardini – Estamos nos 
candidatando ao cargo de Procurador-
Geral de Justiça para tentar contribuir, 
de uma forma mais efetiva, com a cons-
tante evolução da Instituição, atuando 
de uma forma mais próxima aos Pro-

motores e Procuradores de Justiça, dis-
cutindo idéias e projetos que possam 
consolidar, cada vez mais, a imagem e 
a credibilidade do Ministério Público 
Estadual perante a sociedade capixaba, 
que é a destinatária final e direta dos 
serviços por nós prestados. 

Jonaci Silva Herédia – Em primeiro lu-
gar, para propiciar aos colegas a plu-
ralidade de candidatos e idéias novas, 
confirmando a democracia que experi-
mentamos na Instituição. Em segundo 
lugar, para implantar um projeto admi-
nistrativo descentralizado, com foco na 
base institucional, criando através de 
núcleos regionais a interação do Procu-
rador de Justiça com os Promotores e, 
também, dar suporte de modo geral nas 
Promotorias para a efetiva execução das 
atividades ministeriais, inclusive, esta-
belecendo verbas destinadas ao custeio 
operacional destas. 

Como o senhor pretende proceder 
junto ao Governador do Estado, se 
eleito para integrar a lista tríplice? 

Catarina Cecin Gazele - Com harmonia, 
sem subserviência. O respeito é via de 
mão dupla.

Evaldo de Souza – A escolha de um dos 

figurantes da lista tríplice é um ato exclu-
sivo do Governador, e, como sabemos é 
norma constitucional. A minha carrei-
ra profissional é o maior cabo eleitoral. 
Não farei nenhum tipo de acordo que 
implique em macular nossa Instituição, 
tratarei com o Governador da mesma 
forma que faço minha campanha eleito-
ral, com clareza, e, sobretudo com muita 
honestidade. 

Fernando A. Zardini – Pretendemos 
apresentar o nosso projeto de trabalho 
buscando demonstrar que, uma vez 
indicado, poderemos estar somando, 
no limite das nossas atribuições, para o 
desenvolvimento sustentável de nosso 
Estado, intensificando as ações de fis-
calização e defesa do meio ambiente 
e dos recursos hídricos, na educação 
ambiental em todos os níveis da socie-
dade, desenvolvendo ações planejadas 
relacionadas ao urbanismo e ao par-
celamento do solo urbano, intensifi-
cando, integrando e aprimorando a 
estrutura de combate às organizações 
criminosas em todas as suas modali-
dades e criando novos instrumentos 
para aperfeiçoar o combate à sone-
gação fiscal, dentre outras ações que 
poderão ser intentadas pelo MPES em 



parceria com os demais poderes do es-
tado, inclusive o executivo, objetivando 
o bem-estar social.

Jonaci Silva Héredia - Na minha visão, 
o Governador deveria escolher de acor-
do com o candidato mais votado, com-
partilhando da vontade da maioria, 
lembrando que, a democracia impõe 
respeito às leis, e a lei dita que o Go-
vernador tem livre prerrogativa consti-
tucional de escolha. Figurando na lista 
tríplice, vou expor ao mesmo, a minha 
intenção de ser Procurador para assim, 
implantar junto à Instituição, novas e 
proveitosas idéias em defesa da socie-
dade e do próprio Ministério Público. 

O senhor (a) pretende realizar con-
curso para Promotor de Justiça? Em 
caso afirmativo, qual a sua opinião 
sobre a terceirização do certame?

Catarina Cecin Gazele - Sim. Entretanto, 
com vagas apenas para preencher per-
das dos últimos 3 (três) anos. 

Quanto à terceirização do certame, 
ressalto que a Lei Complementar nº 
95/97 proíbe a terceirização. Mas, se 
fosse o caso, ouviria a classe para alte-
rar a LC, nesse passo, junto à ALES e ao 
Poder Executivo estadual.

Evaldo de Souza – Sim, pretendo re-
alizar concurso, uma vez que o qua-

dro está defasado, todavia, se não for 
possível concretizá-lo, entendo que 
para compensar tal problema, seria vi-
ável melhor estruturar as Promotorias 
de Justiça, dando condições técnicas 
aos Promotores de Justiça, como por 
exemplo: a contratação de assesso-
res para trabalhar diretamente com 
os membros, reestruturar e dinamizar 
o aspecto funcional das Promotorias, 
aumentando o quadro de servidores e 
estagiários. No que tange a questão da 
terceirização dos concursos, se for para 
melhorar e aperfeiçoar o certame, com 
mais lisura ainda, seremos favoráveis a 
sua terceirização, nem que seja a título 
de experiência principalmente. 

Fernando A. Zardini – Sim. Entende-
mos que a defasagem hoje existente, 
passa a exigir do gestor uma atenção 
especial no tocante à realização de um 
novo concurso público. Todavia, com o 
ingresso dos novos servidores devere-
mos estar acompanhando a evolução 
do percentual de gastos com pessoal 
frente aos limites da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, para que possamos definir 
o quantitativo que poderá estar sendo 
disponibilizado por ocasião da abertu-
ra de eventual certame. 

Quanto à terceirização, a experiência 
que estamos tendo com a contratação 
de uma fundação para a realização do 

concurso de servidores, de cuja comis-
são estamos Presidente, demonstra ser 
esta uma iniciativa bastante positiva. 

Contudo, para que esta medida possa 
ser aplicada no concurso relacionado 
aos membros, é necessário, inicialmen-
te, a alteração de nossa Lei Comple-
mentar Estadual, que veda este tipo de 
procedimento no caso em questão.

Jonaci Silva Herédia - Pretendo realizar 
concurso para Promotor de Justiça na 
medida da necessidade da Instituição. 
Com relação à terceirização, entendo 
que, da forma que o concurso vem 
sendo realizado, ele está alcançando o 
propósito almejado; assim, enquanto o 
atual sistema estiver funcionando, pau-
tado em clareza, publicidade e honesti-
dade, pretendo mantê-lo. 

Qual a sua proposta para implemen-
tar a estruturação das Promotorias 
de Justiça, em especial as do interior 
do Estado?

Catarina Cecin Gazele - A proposta já 
está posta no cotidiano. Entretanto, é 
importante dar maior visibilidade ao MP 
via unidades independentes e aparelha-
mento de material humano e técnico.

Evaldo de Souza - Precisamos dar su-
porte, aos Promotores do interior, que 
precisam ser ouvidos. A Capital é ape-
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Iniciou sua atuação como Promotora de 
Justiça no MPES em 1977, tendo atuado em 
várias comarcas. De 1998 a 2000 exerceu o 
cargo de corregedora-geral do Ministério 
Público Estadual. Também ocupou o cargo de 
subprocuradora-geral de Justiça Judicial do 
Ministério Público Capixaba, em 2006. 

Atualmente,  
é Procuradora-Geral de Justiça. 

Dr.ª Catarina Cecin Gazele



nas mais uma Comarca e não a única. 
Pretendo estabelecer critérios iguais 
em todas as promotorias, sejam elas da 
Capital ou do interior. Pretendo ainda 
valorizar o interior construindo promo-
torias dignas das nossas responsabili-
dades e independência, nas Comarcas 
onde ainda não haja promotorias, não 
é possível que nossos colegas tenham 
que trabalhar em condições impró-
prias, quase que de favor.

Fernando A. Zardini – Buscaremos pro-
mover a reorganização das funções ad-
ministrativas com melhor distribuição 
das atividades e do quadro de pessoal, 
a continuação da modernização admi-
nistrativa e tecnológica, e bem assim, 
a instalação das Promotorias em sede 
própria, naquelas comarcas ainda não 
contempladas. Será ainda objeto de 
nossa atenção, o desenvolvimento de 
mecanismos de gestão participativa, 
com o aperfeiçoamento do processo 
de comunicação, inclusive com uso 
de vídeo conferência, entre a sede e 
as Promotorias, através de agendas de 
reunião periódicas e regionais. 

A nossa intenção é estar a administra-
ção cada vez mais próxima dos Pro-
motores de Justiça, dos Procuradores 
de Justiça e da sociedade, para que 
possamos agir de forma de proativa 
na busca dos resultados institucional-

mente desejados. 

Jonaci Silva Herédia - Buscarei viabilizar 
verbas para a estruturação de todas as 
Promotorias de Justiça, que não pos-
suem sede própria, além de criar núcle-
os nas regiões do Espírito Santo. Cada 
núcleo terá uma coordenação, onde 
o Procurador de Justiça, uma vez por 
mês, conforme a necessidade do local, 
dará expediente nos citados núcleos, 
buscando a integração e união dos Pro-
motores de Justiça, acompanhando de 
perto as particularidades de cada re-
gião, dando uma resposta mais célere 
a sociedade. 

Qual o critério que o senhor (a) ado-
tará na designação do Promotor de 
Justiça Substituto?

Catarina Cecin Gazele - Interesse pú-
blico. Depois, condições pessoais, tais 
como classificação no concurso e espe-
cialização.

Evaldo de Souza - Todo o meu mandato 
será fulcrado na eficiência, que estará 
em qualquer circunstância em primeiro 
plano. Adotarei nas designações como 
em todo o meu mandato o respeito pe-
los colegas, usando principalmente o 
bom senso, inclusive, visando melhor 
desempenho no exercício das funções, 
observando a ordem de classificação, 
permitindo, um diálogo aberto com os 

novos colegas, a fim de adequá-los a 
seus anseios e, sobretudo, aos interes-
ses da Instituição.

Fernando A. Zardini – Estaremos ado-
tando, como regra, o critério da anti-
guidade. Vale aqui lembrar, contudo, 
que para suprir necessidades urgentes, 
decorrentes de férias, licenças, dentre 
outros fatores, algumas vezes a Admi-
nistração Superior se vê na necessidade 
de fazer a designação de colegas sem a 
necessária observância desse critério, o 
que pode ocorrer, até mesmo, a fim de 
não se causar prejuízos nem interrup-
ção aos serviços da Instituição, nas suas 
diversas esferas da atuação. 

Jonaci Silva Herédia - O critério a ser ado-
tado será o da classificação no concurso 
para Promotor de Justiça, ou seja, de 
acordo com a sua classificação, o Promo-
tor de Justiça terá o direito de escolher a 
Comarca que melhor lhe convém. 

O que o Procurador-Geral de Justiça 
poderá fazer para promover maior 
aproximação entre Procuradores e 
Promotores de Justiça, visando um 
melhor desempenho do MP-ES?

Catarina Cecin Gazele - O Projeto 
Caravana da Cidadania, bem como  
audiências públicas o acompanhamen-
to dos recursos de modo integrado já 
se prestam a tal.
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Ingressou no MPES em 1986. Em 2004, 
foi promovido ao cargo de Procurador de 

Justiça. Nos anos de 2005 e 2006 foi Chefe 
da Procuradoria de Justiça Especial. Ainda 

em 2005 e 2006 foi escolhido pela classe 
ministerial como membro do Conselho 

Superior do Ministério Público.

Dr. Evaldo Souza



Evaldo de Souza - As portas de nossa 
casa estarão sempre abertas, a minha 
vontade será pautada na vontade da 
classe, eu posso ter um plano, mas esse 
não será implantado se não houver 
convergência de todos os represen-
tantes da instituição, o mandato é de 
apenas 2 (dois) anos e a instituição é 
eterna, a minha vontade não pode ser 
pessoal, claro que as tenho, mas sem-
pre será alicerçada na vontade e uni-
dade dos Promotores e Procuradores, 
atuando inclusive, de mãos dadas com 
a Associação.

Fernando A. Zardini – Dentre outras 
ações que pretendemos empreender, 
e que serão postas à análise crítica 
dos colegas, destacamos, como meca-
nismos para promoção de uma maior 
aproximação entre Promotores e Pro-
curadores de Justiça, visando o melhor 
desempenho do MPES, o aperfeiço-
amento do sistema de comunicação 

interno entre os diversos setores de 
nossa instituição e a priorização da 
gestão participativa, aproximando a 
Administração Superior, as Chefias 
de Procuradorias e as Promotorias de 
Justiça de todo o Estado, através de 
já mencionada a agenda de reuniões 
periódicas e regionais. 

Jonaci Silva Herédia - Minha pretensão 
é criar núcleos de apoio nas regiões 

do Estado, onde não será mais necessá-
rio somente ao Promotor de Justiça se 
deslocar até a Capital para solução dos 
problemas que necessitam da resposta 
do Procurador de Justiça, sendo que 
durante o meu mandato, o Procurador 
é quem vai se deslocar até os núcleos 
para atender com mais celeridade e efi-
ciência os anseios dos Promotores de 
Justiça e da sociedade local. 

Sob sua chefia, como o MP deverá 
cumprir seu mister institucional de 
fiscalizar as políticas públicas sociais 
desenvolvidas pelo Estado?

Catarina Cecin Gazele - Respeitando o 
Plano Geral de Ações do MP que des-
creve as necessidades básicas. Os GET’s 
são importantes, bem como os CAOS.

Evaldo de Souza - Com o respeito e ri-
gor necessário. Somos conscientes da 
nossa função fiscalizadora, que deve 
ser cumprida rigorosamente, mas além 
de fiscalizar, entendo que devemos 
criar, ou mesmo aprimorar mecanismos 
para apoiar o Estado na viabilização do 
acesso à saúde, a educação e a segu-
rança, principalmente nas regiões onde 
o crime tomou o seu lugar, para que o 
cidadão, não caia na vala miserável do 
crime. Não podemos esquecer que o 
Estado, assim como nossa Instituição 
pertence à sociedade.

Fernando A. Zardini – Aproximando-
nos da sociedade, com a ampliação da 
agenda de audiências públicas para 
discussão de assuntos relevantes e de 
interesse social, e com a ampliação 
da integração do MPES com órgãos 
públicos no escopo de criar parcerias. 
A partir daí, poderemos nos focar no 
aprimoramento do controle da atua-
ção do terceiro setor, estruturação do 
sistema de Assessoria Contábil das 
Fundações e das contas públicas em 
geral e na intensificação das ações re-
lativas a probidade administrativa, o 
combate à corrupção e à malversação 
de recursos e bens públicos. Por outro 
lado, esperamos fortalecer os Grupos 
Especiais de Trabalho, além de inten-
sificar as ações de fiscalização e defesa 
do meio ambiente e dos recursos hí-
dricos e o aprimoramento da estrutura 
de combate ao crime organizado em 
todas as suas formas. 

Jonaci Silva Herédia - O Ministério Pú-
blico como Instituição fiscalizadora 
deverá agir de forma coerente, célere 
e objetiva, buscando fiscalizar se as 
políticas públicas sociais estão sendo 
desenvolvidas e empregadas em bene-
fício da sociedade como um todo. 

Diante de eventuais ataques à atua-
ção do MP, como pretende fazer pre-
valecer as garantias e prerrogativas 
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Subprocurador-Geral de Justiça 
Administrativo do Ministério Público, ele 
ingressou no MPES há 16 anos. Atuou em 
diversas Comarcas do interior do Estado, 
e também ocupou vários cargos de 
Assessoria de Gabinete da PGJ. Foi chefe da 
Secretaria-Geral da PGJ e esteve durante 
dois anos à frente da Secretaria de Estado 
da Justiça, no governo Paulo Hartung.

Dr. Fernando A. Zardini



da Instituição e de seus membros?

Catarina Cecin Gazele - Depende da si-
tuação que se apresentar. Em caso de 
ataque moral, respondo à altura. Sendo 
ataque material busco reagir pelos ca-
nais competentes, como o CNPG e Ju-
diciário. Ademais, destaco que a AESMP 
deve ser o canal primordial a auxiliar o 
PGJ na condução dessas hipóteses.

Evaldo de Souza - Os ataques geralmen-
te são feitos por aqueles que são fiscali-
zados/processados por nós, e, são exata-
mente aqueles que se acham acima da 
lei e de outras pessoas. Nesse caso, usa-
remos a lei, fortalecendo e colocando à 
disposição da Instituição os meios ne-
cessários para efetivação de sua missão, 
não haverá ataque sem resposta a nossa 
altura. Empenharei-me ao máximo para 
não deixar um reclame justo sem apura-
ção, seja contra quem for, se de nossa al-
çada, não haverá privilégios. Eleito, sinto 
que tenho a missão de fortalecer ainda 
mais a nossa Instituição.

Fernando A. Zardini – Promovendo 
esclarecimentos públicos às questões 
levantadas, investindo no aperfeiçoa-
mento dos mecanismos de prestação 
de contas institucional, reorganizando 
a comunicação externa, e acima de 
tudo, buscando uma conduta proati-
va junto aos veículos de comunicação 

para que estes possam compreender 
de forma clara, o papel do Ministério 
Público como instituição fundamental 
à defesa dos interesses da sociedade.

Jonaci Silva Herédia - As garantias e 
prerrogativas da Instituição e de seus 
membros, na minha gestão serão intran-
sigentemente defendidas, respeitadas e 
postas em prática a todo o momento, 
conforme determina a Lei Orgânica do 
Ministério Público, sem aceitação de 
ameaça ou violação às mesmas. 

Como presidente do Conselho Supe-
rior e do Colégio de Procuradores, 
qual a sua opinião sobre o direito de 
assento e voz do representante da 
AESMP nos órgãos colegiados da ad-
ministração superior do MP-ES?

Catarina Cecin Gazele - Precisaríamos 
de alteração legislativa para a inclusão. 
Nada contra o assento e voz. No passado 
já tivemos Promotores de Justiça inte-
grantes do Conselho Superior do MP. No 
ES, em 1977. O CSMP era composto de 
11 membros no total. Hoje, são sete.

Evaldo de Souza - A administração 
cabe aos órgãos mencionados, mas 
como é do conhecimento de muitos, 
tal prática já vem sendo adotadas em 
várias administrações, existindo o refe-
rido assento, que acredito ser salutar, 
pois o Presidente da associação, em 

contato direto e regular com os mem-
bros daqueles colegiados, pode de for-
ma objetiva e célere expor os anseios 
dos colegas associados, inclusive na 
defesa das prerrogativas dos mesmos, 
ainda mais tendo tido a honra de ter 
sido escolhido por uma classe de pes-
soas da índole ínclita como a nossa. 

Fernando A. Zardini – Muito embora 
tenhamos plena consciência do papel 
e do valor da Associação, assim como 
da importância e representatividade 
desta e da sua necessária presença nas 
discussões de interesse institucional, a 
sua participação nos órgãos Colegia-
dos (Colégio de Procuradores e Con-
selho Superior) de nossa Instituição 
necessitaria de uma mudança no texto 
de nossa Lei Orgânica, vez que esta, em 
sua atual redação não contemplou esta 
possibilidade. 

Jonaci Herédia Silva - Sou totalmente 
a favor do direito de assento e voz do 
representante da AESMP, vez que não 
se trata de disputa de poder com o 
Conselho, mas sim, de democratização 
das reuniões, buscando o interesse de 
seus membros, resguardando os casos 
excepcionais.
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Promotor da 3ª Entrância de Colatina, ele está 
no MPES desde 1990 e já atuou em várias 

comarcas do Espírito Santo. Também ocupou 
o cargo de Promotor Eleitoral de Colatina. 

Produziu a primeira tese do Brasil de Lei de 
Proteção à Testemunha. Possui mestrado em 
Ciências Sociais Aplicada, pela Universidade 

São Marcos (São Paulo). 

Dr. Jonaci Herédia Silva
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